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ATUTY BUDYNKÓW:
• nowoczesne technologie budowy,
• trzyszybowe, energooszczędne i dźwiękoszczelne okna,
• ponadstandardowe wyciszenie ścian i stropów,
• zwiększona izolacyjność akustyczna budynku,
• obniżone koszty utrzymania budynku,
• dodatkowa powierzchnia poddasza,
• duże, narożne okna – doświetlające wnętrza,
• duży salon z miejscem na kominek i wyjściem na taras,
• teren osiedla ogrodzony,
• podjazdy i droga osiedlowa wyłożone kostką.

Osiedle NATURA to dwadzieścia piętrowych domów z poddaszem
użytkowym w zabudowie bliźniaczej, położonych w malowniczym,
cichym zakątku Łomianek, w otulinie Puszczy Kampinoskiej i Doliny
Wisły, blisko centrum Łomianek. W budynkach wykorzystane zostały
rozwiązania technologiczne oraz projektowe, umożliwiające znaczne
zminimalizowanie kosztów utrzymania.

Energooszczędne budynki budowane są przy zastosowaniu
nowoczesnych technologii, z pustaków ceramicznych, ze stropami
żelbetowymi monolitycznymi. Ściany z cegieł Porotherm wykazują
doskonałą izolacyjność akustyczną, zapewniają spokojne,
komfortowe mieszkanie oraz pewne zabezpieczenie przed uciążliwymi
dźwiękami pochodzącymi zarówno spoza, jak i z wewnątrz budynku.
Pokrycie dachu – blacha panel na rąbek.

Osiedle NATURA to domy inspirowane nowoczesnymi wartościami
architektury, wyróżniające się harmonijną skalą i dopracowanymi
detalami. Duże, trzyszybowe okna firmy Schuco, o wysokiej
izolacyjności termicznej i akustycznej, zapewnią doskonałe
doświetlenie domów, z których roztacza się widok na rozległe tereny
zielone. Domy przeznaczone dla osób ceniących sobie wygodę
i komfort.

Segmenty o powierzchni użytkowej 127,9 m² (z garażem 144,48 m²) na
działkach o powierzchni od 230 do 350 m², stanowią wyjątkową ofertę
dla wszystkich ceniących sobie idealne współbrzmienie spokoju
natury i rytmu niedalekiego miasta.

W budynku wydzielono dwa segmenty. Prowadzą do nich osobne
wejścia od frontu (od strony wewnętrznej drogi dojazdowej). Każdy
segment posiada własne ujęcie wody i przyłącze do szamba
szczelnego oraz prywatny ogródek wydzielony z części działki.

Domy sprzedawane są w stanie deweloperskim z piecem i grzejnikami.
By jednak sprostać Państwa potrzebom, poszerzyliśmy skalę naszej
oferty o kompleksowe usługi wykończenia i aranżacji wnętrz.
Pomożemy Państwu wybrać charakter wnętrza, barwy i materiały.
Zajmiemy się realizacją.

Dla Państwa bezpieczeństwa i wygody teren Osiedla NATURA został
ogrodzony. Wjazdy, wejścia do budynków i miejsca parkingowe
wyłożyliśmy kostką. Zadbaliśmy również o oświetlenie wewnętrznej
ulicy osiedlowej.

To jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie cisza i spokój wynikające
z bliskości natury doskonale łączą się z wygodnym stylem życia.

ul. Świętokrzyska 19, 00-052 Warszawa
dymonbud.development@interia.pl

Sekretariat tel. (+48) 739 501 729
Dział Sprzedaży Mieszkań tel. (+48) 695 378 655

www.dymonbud-development.manifo.com

DYMON-BUD DEVELOPMENT s.c.
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Zanim zabrzmiała muzyka, na Zamku Książąt Pomorskich odbył się wernisaż pt. „Woj-
ciech Kilar – teraz, teraz, teraz i... amen”. Wystawa fotografii Zdzisława Sowińskiego po-

wstała dzięki długoletniej przyjaźni obu twórców. Autor podjął się próby pokazania kompozytora
w miejscach mu najbliższych, a więc na Jasnej Górze, gdzie czerpał inspiracje do swojej twór-
czości i życiowych wyborów, oraz w rodzinnym domu w Katowicach. Wiele zdjęć ma cha-
rakter bardzo intymny.

W tej scenerii wojewoda zachodniopomorski Marek Tałasiewicz wręczył przyznane przez
ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy, m.in. Srebr-
ny Medal Gloria Artis dyrektorowi artystycznemu i pomysłodawcy festiwalu Bohdanowi Bo-
guszewskiemu. Dyrektor podczas uroczystej mszy w bazylice archikatedralnej św. Jakuba
w Szczecinie otrzymał także z rąk abp. Andrzeja Dzięgi Wielki Order Św. Ottona z Bambergu.
Wieczorem w tym samym miejscu odbył się koncert inaugurujący X festiwal. Orkiestrą i czterema chórami dyrygował maestro Boguszew-
ski. Wspaniałą atmosferę stworzyły piękne głosy Joanny Tylkowskiej-Drożdż, Hanny Hozer i Leszka Skrli, nagrodzone owacjami na sto-
jąco. Tak już było do końca festiwalu. Na kolejnych koncertach, odbywających się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Trzęsaczu, przy
nadkompletach słuchaczy, nie milkły oklaski. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu festiwalem, a także świetnym doborze artystów.
Andrzej Makowicz, zaskakujący wspólny występ Konstantego Andrzeja Kulki i jego córki Gaby, rewelacyjny Racher Saxophon Quartett to
tylko nieliczni z plejady wykonawców. Warto prześledzić całość na stronie www.sacrumnonprofanum.pl i zaplanować w przyszłym roku urlop,
aby móc uczestniczyć w kolejnej edycji, poświęconej muzyce Karola Szymanowskiego. Naprawdę warto.

Danuta Hanna Jakubowska

W hołdzie Wojciechowi Kilarowi

Sekstet Affabre Concinui z Poznania
w kościele w Trzęsaczu

W dniach 10–17 sierpnia w trzech miastach województwa zachodniopomorskiego: 
Szczecinie, Trzęsaczu i Świnoujściu odbył się X Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
Sacrum Non Profanum poświęcony twórczości Wojciecha Kilara

Zmiana sprzedawcy gazu, podobnie jak energii elektrycznej, jest bezpłatna i nie wymaga wielu formalności. Podpisanie umowy z nowym
sprzedawcą nie wiąże się z przerwami w dostawie gazu lub koniecznością wymiany instalacji. Cały proces od momentu podpisania umo-

wy z nowym dostawcą zajmuje zazwyczaj kilka tygodni.
Część przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą gazu, jak np. Energetyczne Centrum SA (jeden z największych niezależnych sprze-

dawców energii elektrycznej), podpisuje z klientem umowę kompleksową na dostawę gazu. Oznacza to, że klient będzie otrzymywał jedną
fakturę, zarówno za faktyczne zużycie, jak i usługę dystrybucji paliwa gazowego.

JA

Płaćmy mniej za gaz
Teraz każdy klient indywidualny ma prawo do zmiany sprzedawcy i zakupu tańszego paliwa
gazowego w swoim domu lub mieszkaniu, bez względu na to, z jakiego regionu kraju pochodzi

Celem konkursu, objętego patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Związku Wo-
jewództw Rzeczypospolitej Polskiej, jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne, a w efekcie przyczy-

nienie się do zwiększonego napływu inwestycji zagranicznych do Polski. Przedstawiciele Centrów Obsługi Inwestorów spośród nadesłanych
ofert wybrali tereny, które przeszły do II etapu konkursu. W tegorocznej edycji wybrany zostanie jeden zwycięski teren w każdym województwie.
Nagrodzone tereny będą promowane przez PAIiIZ wśród inwestorów zagranicznych zainteresowanych rozpoczęciem bądź rozszerzeniem
działalności gospodarczej w Polsce.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 136 gmin, które w sumie nadesłały 212 ofert. Do II etapu konkursu zakwalifikowano 83 dział-
ki, wytypowane przez Centra Obsługi Inwestora – Partnerów PAIiIZ.  Na konkurs wpłynęło w sumie 90 nowych ofert, w tym najwięcej
z województw: wielkopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. �

Najlepsze grunty walczą o medal
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z marszałkami 
województw oraz Regionalnymi Centami Obsługi Inwestora zakończyła pierwszy 
etap VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal 2014”, promującego 
tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne
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Większy niż rok temu był park linowy, w turnieju minigolfa można było
zawalczyć o puchar prezesa Europejskiego Forum Przedsiębiorczo-

ści, a także spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, pojeździć
quadami albo karocą. Na parkiecie zawirował w tańcu zespół Warszawianka,
a zaśpiewał Sebastian Gawlik. Duże wrażenie zrobił pokaz boksu w wyko-
naniu Landowski Boxing. To tylko niektóre z przygotowanych atrakcji.

Nikt z gości z pewnością nie wyjechał z Rancho głodny. Było oczywi-
ście wszystko, co można upiec na grillu: karkówka, szaszłyki, kiełbasa i ka-
szanka, a nawet pstrągi, ale również pyszne miejscowe wędliny oraz serwowany
w kuchni polowej żurek, przygotowany przez warszawską restaurację Flo-
rian. Popularnością cieszyły się też pierogi i placki ziemniaczane. Wśród dzie-
ci wszystkie potrawy biła na głowę wata cukrowa. Dania jeszcze lepiej sma-
kowały z doskonałym piwem Jabłonowo. W strefie VIP dla członków klu-
bu było serwowane portugalskie wino i wódka, a dla dzieci i zmotoryzowanych
gości prócz wody mineralnej był jabłkowy Pyshniak. Z myślą o dzieciach za-
planowano sporo dodatkowych atrakcji, w tym dmuchaniec, batut i malo-
wanie twarzy. Najmłodszych zabawiali Kubuś Puchatek i Ciasteczkowy Po-
twór.

W turnieju minigolfa oprócz pucharu do wygrania był tygodniowy po-
byt w ośrodku Columna Medica, gdzie zwycięzca mógł odzyskać siły, ko-
rzystając z pakietu golfisty. Szczęśliwcem okazał się Andrzej Wierzba, któ-
ry dostał też cenną kolię ufundowaną przez firmę Canley Jewellery. Drugie
miejsce zajął jego syn. Wygrać można było też w loteriach: wizytówkowej oraz
fantowej, z której dochód był przeznaczony dla Stowarzyszenia „Azaliowa”,
pomagającemu wrócić do normalnego życia osobom z zaburzeniami psy-
chicznymi. Na pikniku zaprezentowali się partnerzy gali, w tym główni: PKF
Consult, Garden Service, grupa Auto Wimar (dealer Skody) oraz Euroas.

Przyznane podczas Letniej Gali Przedsiębiorców Perły EuroTurystyki
osobiście wręczyła prezes Barbara Jończyk wraz z wiceprezesem Krzysz-
tofem Jończykiem. W tym roku nagrody otrzymali grupa Anders oraz Euro-
Trademex. Grupa Anders otrzymała aż dwie Perły. Jedną za adaptację od-
budowanego pokrzyżackiego zamku w Rynie na Hotel Zamek Ryn, który
właściciele uczynili miejscem tętniącym życiem, obiektem o świetnie prze-
myślanej i bogatej ofercie, powiązanej z atrakcjami urokliwego, położone-
go nad jednym z mazurskich jezior miasteczka, przyczyniając się do jego
promocji jako jednej z pereł turystyki na Mazurach. To też świetny przykład
na to, że obiekt zabytkowy nie musi być muzeum, a może na siebie zara-
biać. Drugą Perłę otrzymali za adaptację pieczołowicie odbudowanego przed-
zamcza dawnego zamku biskupiego w Lidzbarku Warmińskim na Hotel Kra-
sicki – zamku kojarzonego z nazwiskami Mikołaja Kopernika i Ignacego Kra-
sickiego, który dzięki nim mógł ponownie zajaśnieć pełnym blaskiem, jako
perła turystyki na Warmii. Natomiast Euro-Trademex otrzymał Perłę za in-
westycję Polana Rysulówka, w skład której wchodzą 3 wille: Irys, Krokus,
Róża. Architektura i styl tych budynków wpisują się w tradycyjną architek-
turę podhalańską. Nad ich projektem pracował jeden z najwybitniejszych
architektów i artystów Wojciech Styrczula. �

Letnia Gala Przedsiębiorców 
– rodzinny piknik 
ludzi biznesu
Letnia Gala Przedsiębiorców po raz czwarty 
odbyła się na Rancho pod Bocianem, gdzie 
po raz trzeci wręczone zostały Perły 
EuroTurystyki. Nietypowo, jak na galę, spotkaniu
nadano formę rodzinnego pikniku, podczas 
którego organizatorzy zadbali, aby nikt 
spośród prawie tysiąca gości, zarówno 
tych małych, jak i dużych, nie nudził się

Fot. MATERIAŁY PRASOWE
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Celem firmy 3M jest zaspokajanie różnorodnych potrzeb klientów poprzez oferowanie produktów z wielu odległych tematycznie dzie-
dzin: stomatologii, medycyny, górnictwa, telekomunikacji, energetyki, bezpieczeństwa pracy, gospodarstwa domowego, a także two-

rzenie nowych produktów w ścisłej współpracy z ich przyszłymi użytkownikami.
3M powstała w 1902 roku w mieście Saint Paul, stolicy stanu Minnesota (USA), jako spółka wydobywająca korund – minerał służący

do produkcji papieru ściernego. Obecnie posiada filie w 70 krajach świata. W 40 oddziałach znajdują się fabryki, a w 35 – laboratoria fir-
my. Zatrudnia ponad 88 tys. pracowników na całym świecie. Globalna sprzedaż jej produktów w 2013 roku wyniosła 31 mld dol.

O innowacyjności 3M świadczy fakt, iż 30 proc. rocznego dochodu firmy pochodzi ze sprzedaży produktów obecnych na rynku nie dłu-
żej niż 5 lat. Co roku sumy przeznaczone na badania i rozwój nowych technologii i produktów wynoszą 6–7 proc. rocznego obrotu firmy,
czyli około miliarda dolarów. W efekcie firma 3M każdego roku rejestruje ponad 500 patentów, a na jej ofertę składa się blisko 55 tys. pro-
duktów.

W Polsce 3M rozpoczęło działalność na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. W 1976 roku w Warszawie powstało biuro handlowe. 3M
Poland jako filia koncernu Minnesota Mining and Manufacturing została założona w 1991 roku. W czerwcu 1998 roku firma 3M Poland
przeniosła się do nowej siedziby – Centrum Obsługi Klienta w Kajetanach k. Warszawy. Stworzono tu sale prezentacyjne, laboratoria,
w których odbywają się demonstracje zastosowania produktów, szkolenia, jak również przygotowywane i testowane są nowe aplikacje zgod-
nie z życzeniami polskiego przemysłu. Firma posiada zakłady produkcyjne we Wrocławiu, Janinowie k. Grodziska Mazowieckiego oraz Sko-
mielnej k. Rabki. W 2011 roku obchodziła 20-lecie działalności w Polsce. 3M Poland ma w swojej ofercie ponad 10 tys. produktów i za-
trudnia ponad 1700 pracowników, a jej łączna sprzedaż w Polsce wynosi 678 990 tys. dol.

Od początku działalności firma sporo inwestuje w Polsce. W 2001 roku zakupiła na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
wrocławską fabrykę Viscoplast SA – producenta m.in. przylepców, opatrunków chirurgicznych, folii operacyjnych, plastrów opatrunkowych
i leczniczych. Na początku 2007 roku firma zakupiła zakłady produkujące środki czystości dla gospodarstw domowych Interchemall
Sp. z o.o. w Janinowie k. Grodziska Mazowieckiego, a w listopadzie 2007 roku – zakłady produkcyjne narzędzi ściernych Unifam Sp. z o.o.
w Skomielnej k. Rabki. W 2009 roku 3M uruchomiło swoją czwartą fabrykę we Wrocławiu. Nowa fabryka produkuje m.in. taśmy przemy-
słowe wykorzystywane przez wiele branż. W listopadzie 2010 roku przy ulicy Kowalskiej we Wrocławiu wmurowano kamień węgielny pod
kolejną fabrykę elementów stosowanych do konstrukcji katalizatorów ceramicznych i ceramicznych filtrów diesla w samochodach osobo-
wych, ciężarówkach i autobusach. 22 czerwca 2011 roku we Wrocławiu odbyło się uroczyste otwarcie dwóch fabryk 3M Poland produku-
jących wyroby na potrzeby przemysłu kosmicznego i lotniczego oraz motoryzacyjnego.

W okresie działalności w Polsce firma 3M Poland otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym tytuł „Firmy Roku 2000”, przyznawany
przez Polski Klub Biznesu, tytuł „Inwestora Roku 2004”, przyznawany przez Amerykańską Izbę Handlową, tytuł „Budowlanej Firmy Roku
2008” w kategorii producent materiałów i technologii, przyznawany przez miesięcznik „Builder”, nagrodę PROGRESS 2013 – Perła Inno-
wacji oraz prestiżową nagrodę Firma XX-lecia 1990–2010”, przyznawaną przez Polski Klub Biznesu za istotny wkład w rozwój polskiego
biznesu oraz gospodarki w ostatnich dwóch dekadach.

www.3m.com

Sukces zbudowany na innowacjach
3M Company (Minnesota, Mining and Manufacturing) to jedna z największych firm na
świecie. Jej niezwykle bogata oferta produktowa stała się podstawą słynnego sloganu 
reklamowego: „(…) firma 3M nie wymyśliła koła, ale wymyśliła za to 1000 drobiazgów,
które czynią je użytecznym”

Wśród gości obecni byli przedstawiciele Apple Polska, celebryci, dziennikarze i bloggerzy technologiczni oraz partnerzy i dostawcy pro-
duktów komplementarnych. Salon iSpot w tej lokalizacji to pierwszy dwukondygnacyjny salon połączony z autoryzowanym serwi-

sem, który oferuje pełen zakres usług serwisowych produktów Apple oraz produktów firm trzecich. Od 1 lipca 2014 roku właścicielem fir-
my SAD Sp. z o.o. jest pion technologiczny PTL International – Hili Ventures.

JA

Nowy iSpot zaprasza 
30 lipca w Domach Towarowych 
Centrum w Warszawie firma SAD, 
właściciel salonów iSpot Premium 
Reseller, otworzyła kolejny punkt 
oferujący sprzęt amerykańskiej 
marki. To już 9. salon na mapie 
stolicy i 22. w Polsce
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Przed głównymi uroczystościami odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
PIGTSiS. Po południu zorganizowano konferencję naukową poświęconą problemom zwią-

zanym z wdrażaniem w życie ustawy o publicznym transporcie drogowym i modelowi funk-
cjonowania transportu publicznego w świetle praktyki stosowanej przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. Organizatorzy przeplatali referaty wystąpieniami sponsorów.

Następnie kilkadziesiąt osób zostało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i odznakami
resortowymi za wkład w rozwój transportu publicznego w Polsce. Oprócz tego dwie osoby uho-
norowano nagrodami branżowymi PIGTSiS – statuetkami św. Krzysztofa. Ideę nagrody sze-
roko przedstawił Stanisław Wodyński, szef PKS z Ostrowca Świętokrzyskiego. Otrzymali je
prezes ZMPD Jan Buczek i prezes Drabpolu Paweł Drabczyński. Nagroda ta (pierwszą otrzy-
mał w maju 2011 roku szef ITD Tomasz Połeć) podkreśla rangę bezpieczeństwa w działalności
przedsiębiorstw przewozowych – „dedykowana jest osobie lub instytucji, jako przyjacielowi
w partnerskiej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Wśród gości znaleźli się: wiceminister infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz, przedstawiciele Sejmu, władz samorządowych z kilku wo-
jewództw, ITD, Pracodawców.PL, pracownicy naukowi oraz prezesi zaprzyjaźnionych z PIGTSiS zrzeszeń, stowarzyszeń i izb gospodar-
czych, m.in. ZMPD – prezes Jan Buczek, OZPTD – prezes Piotr Litwiński, Pracodawcy Transportu Publicznego – prezes Piotr Grzegor-
czyk, jednocześnie szef PKS „Polonus” (ta organizacja samorządu gospodarczego obchodziła w tym roku 20-lecie) i Polska Izba Stacji Kon-
troli Pojazdów (ta z kolei skończyła w br. 10 lat) – Leszek Turek.

AU

PKS-y świętują 20-lecie swojej izby
Ponad 150 osób wzięło udział w uroczystym spotkaniu PKS-ów, które odbyło się 
w czerwcu w hotelu „Kuźnia Napoleońska” w Paprotni k. Sochaczewa z okazji 
20-lecia Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji (PIGTSiS)

Pokaz odbył się na autostradzie A14 nieopodal
Mageburga. Nieco ponad 30 km autostrady

przeplatanej otwartymi odcinkami, z miejscowymi
spowolnieniami ruchu i zepsutym samochodem po
drodze. Nic specjalnego? Wręcz przeciwnie – we wnę-
trzu ciężarówki Mercedes-Benz 2025 siedzi kierowca,
ale to nie on prowadzi. Kontrolę nad pojazdem au-
tonomicznie sprawuje „Highway Pilot”. Kierowca
zajmuje się w tym czasie innymi sprawami i inter-
weniuje tylko w razie potrzeby.

Ciężarówka przyszłości 2025 to rewolucja w za-
kresie wydajności i bezpieczeństwa, także w trans-
porcie drogowym i infrastrukturze, rewolucja dla kie-
rowców zawodowych i sektora transportowego.
W ciągu najbliższych 10 lat ciężarówki będą zdol-
ne autonomicznie poruszać się po głównych drogach
w Europie. Daimler Trucks stworzył inicjatywę
„Kształtowania przyszłości transportu” z myślą
o oszczędzaniu zasobów i ograniczaniu emisji
wszystkich spalin w połączeniu z jednoczesnym zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa na drogach. Jednym z filarów tego
skoku technologicznego jest łączność pomiędzy pojazdami oraz elementami infrastruktury.

Trudno się dziwić, że ten niezwykły pojazd stworzył tej wielkości koncern. Jak powiedział w rozmowie z „Faktami” dr Wolfgang Bern-
hard, wiceprezes zarządu Daimler, firma jedynie na badania i rozwój wydaje rocznie 1,2 mld euro. Bagatela!

AU

Daimler prezentuje ciężarówkę Mercedes-Benz 2025
Koncern Daimler zaprosił w lipcu do Dortmundu liczne grono dziennikarzy 
z całego świata, by zaprezentować w ruchu innowacyjne dzieło niemieckiego 
giganta motoryzacyjnego – ciężarówkę przyszłości Mercedes-Benz 2025. 
Jej produkcja ma ruszyć właśnie w roku 2025

Prezydium uroczystości 20-lecia
PIGTSiS
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Dzięki lekturze książki „Jak inwestować i pomnażać oszczędności?” poznasz zalety i wady lokat ban-
kowych, obligacji skarbowych czy polis ubezpieczeniowych, a także szerokie możliwości inwestycji

alternatywnych, np. w nieruchomości, sztukę, złoto. Zrozumiesz zasady działania giełdy oraz mechanizmy
funkcjonowania rynków międzynarodowych, a także dowiesz się, jak ostatnie zmiany w OFE wpłyną
na twoją emeryturę.

Wydanie zostało rozszerzone i uaktualnione zgodnie z realiami rynkowymi oraz stanem prawnym
na 2014 rok. Autor, Maciej Samcik, jest dziennikarzem ekonomicznym „Gazety Wyborczej”, laureatem
prestiżowych nagród, w tym nagrody Grand Press dla najlepszego dziennikarza specjalistycznego oraz
wyróżnienia Economicus za poradnik „Jak pomnażać oszczędności?”. Ponadto jest autorem i współ-
autorem poradników o oszczędzaniu, rankingów i konkursów giełdowych, prowadzi też popularny blog
o tematyce ekonomicznej „Subiektywnie o finansach” (Samcik.blox.pl).

„Książkę świetnie się czyta. Poradnik ten został napisany językiem dla laików, każdy z nas zrozumie o co chodzi w pozornie skompli-
kowanych produktach finansowych” – przekonuje portal edukacji finansowej NewTrader.pl. W „Dzienniku Gazecie Prawnej” przeczytamy:
„To uczciwy i dobry sposób, by wciągnąć czytelnika do fascynującej gry w inwestowanie. Książka jest wiarygodnym źródłem wiedzy o sen-
sownym odkładaniu pieniędzy”. Z kolei Łukasz Nowak ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zapewnia: „Książkę polecamy szcze-
gólnie osobom, które do tej pory nie oszczędzały lub robiły to bez zamysłu. Ta lektura z pewnością zachęci czytelnika do przemyślenia wła-
snych wydatków i przedstawi szerokie możliwości pomnażania kapitału”.

www.SamoSedno.com.pl

Nowe wydanie 
„Jak inwestować i pomnażać oszczędności?”
Poznaj rady doświadczonego dziennikarza i inwestora. Maciej
Samcik przeprowadzi cię przez labirynt różnych metod 
inwestowania i uchroni przed popełnieniem kosztownych błędów

Tym samym Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polska Federacja Organizacji Zarządców, Admini-
stratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polska Federacja Zarządców Nieruchomości – bo o nich mowa – zapewniają konty-

nuację odpowiedniego przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji, jak i praktycznego
szkolenia.

Program obejmuje rejestr zarządców nieruchomości, szkolenie zarządców nieruchomości i wydawanie świadectw kompetencyjnych.
W rejestrze zarządców nieruchomości mogą znaleźć się osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje do wykonywania zawodu zarząd-
cy nieruchomości: licencje wydane przez prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz ministra właściwego do spraw budow-
nictwa lokalnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jak również świadectwo kompetencyjne wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Za-
wodów Nieruchomościowych, Polską Federację Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polską Fe-
derację Zarządców Nieruchomości. Szkolenie zarządców nieruchomości, obejmujące 200 godzin edukacyjnych szkolenia teoretycznego
i 144 godziny szkolenia praktycznego, jest oparte na obowiązujących do końca 2013 roku minimalnych wymogach określonych przez Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z za-
kresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności Europejskiej Rady ds. Zawodów Nie-
ruchomościowych – CEPI, z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, zwłaszcza Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chi-
cago – IREM. Świadectwo potwierdzenia kompetencji zawodowych wydawane jest po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kom-
petencyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną i stwierdzeniu posiadania umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu za-
wodu zarządcy nieruchomości.

Sygnatariusze porozumienia uważają utrzymanie dotychczasowego właściwego przygotowania zawodowego zarządców nieruchomości
za niezbywalną wartość, a uzyskany wpis do prowadzonego rejestru ma być potwierdzeniem uzyskania kompetencji zawodowych na po-
ziomie tych posiadanych przez zarządców nieruchomości licencjonowanych do dnia 31 grudnia 2013 roku. 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, nie wartością samą w sobie. Opracowany program daje gwarancję, że praktyka
wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości nie zweryfikuje negatywnie umiejętności zarządcy. �

Kompetencje zarządców pod lupą
Wypełniając potrzebę uporządkowania rynku nieruchomości w zakresie zarządzania 
nieruchomościami po ustaniu regulacji państwowych, trzy największe organizacje 
zrzeszające zarządców nieruchomości opracowały wspólny program szkolenia 
i certyfikowania zarządców nieruchomości
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Rozwój motoryzacji w Polsce jest pozytywnym zjawiskiem ze względów gospodarczych, jed-
nak co z otaczającym nas środowiskiem? Wzrastająca liczba pojazdów mechanicznych na

polskich drogach powoduje znaczne pogorszenie jego stanu. Warto więc rozważyć alternaty-
wę, jaką daje zrównoważony transport, mający na celu dbanie o środowisko naturalne – mó-
wił prezes Klastra Smart IT Juan Davi Ferrer. Eliminacja szkodliwych substancji przenoszo-
nych do atmosfery to nie wszystko, co oferuje elektryczny transport. Silniki elektryczne pracują
niemal bezszelestnie, a ich efektywność jest dużo wyższa niż w przypadku silników spalinowych.
Dodatkowo produkują one zdecydowanie mniej ciepła, a zatem nie trzeba ich tak intensyw-
nie chłodzić. Co więcej, koszt przejechania 100 km jest kilkakrotnie niższy. Atutem jest też bez-
pieczeństwo ekonomiczne, gdyż zmiany cen energii elektrycznej są zdecydowanie bardziej przewidywalne od zmian cen ropy naftowej.

– Wprowadzenie na polski rynek pojazdów elektrycznych to ogromny krok naprzód. Nie można jednak zapomnieć o infrastrukturze
ich ładowania, która odgrywa bardzo istotną rolę w utrzymaniu dynamiki rozwoju rynku EV. Konieczne jest zapewnienie dużej ilości sta-
nowisk ładowania, aby auta z napędem elektrycznym przestały pełnić wyłącznie funkcję samochodu miejskiego. Dzięki rozbudowanej in-
frastrukturze ładowania mały zasięg pojazdów elektrycznych przestanie być problemem przy dalszych podróżach – mówił przedstawiciel
Green Point Konrad Hamera. Jako że nadrzędnym celem Smart City jest usprawnienie funkcjonowania miasta, efektywne zarządzanie od-
nawialnymi zasobami oraz podniesienie jakości życia mieszkańców, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii miasta są traktowane
jako kompleksowe połączenie systemów.

Oprócz alternatywy, jaką dają auta z napędem elektrycznym, omówione zostały zagadnienia związane z infrastrukturą ekologiczną, zie-
loną energetyką, technologiami informatycznymi czy turystyką. O tym, jak wykorzystać potencjał danych w sieci w celu usprawnienia funk-
cjonowania Smart City opowiadał Jacek Mandas, przedstawiciel Google Enterprise. Jego wystąpienie wzbudziło żywą dyskusję dotyczą-
cą możliwości wizualizacji danych statystycznych oraz automatycznego auta Google, które nie potrzebuje kierowcy. Wśród prelegentów zna-
leźli się też: Marcin Dolata, przedstawiciel InżynierPV, prezentujący słoneczną rewolucję, oraz Anna Górska, prezes zarządu Gdańskiej Or-
ganizacji Turystycznej/Gdańsk Convention Bureau, prezentująca nowoczesne narzędzia w promocji turystycznej. W trakcie Kongresu od-
były się również warsztaty pt. „Narzędzia i metody współpracy wykonawców i inwestorów w budowaniu akceptacji społecznej dla zmian
w systemie transportowym”, zorganizowane przez Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI). Nie zabrakło również atrak-
cji – dzięki współpracy z BMW Polska uczestnicy Kongresu mieli niepowtarzalną okazję odbycia jazd testowych elektrycznymi samocho-
dami BMW i3, a Cezary Pazura pozwolił spojrzeć na tematykę Kongresu z przymrużeniem oka.

W spotkaniu udział wzięło wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz centralnych i regionalnych, eksperci z branży informa-
tycznej, energetycznej oraz motoryzacyjnej. Partnerami II edycji „Kongresu Smart City” byli: Siemens, BMW, Google Enterprise, Centrum Ana-
liz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI) oraz Gdańska Organizacja Turystyczna. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął pre-
zydent miasta Gdyni. Konferencja była drugim z 16 spotkań zaplanowanych w ramach „Kongresu Smart City”.

www.smartpl.eu

Smart City Gdynia o bezemisyjnym transporcie
3 lipca bieżącego roku w gdyńskim Hotelu Nadmorskim odbył się drugi „Kongres Smart
City”, organizowany przez Klaster Green Cars , Klaster Smart IT oraz Grupę Kapitałową 
GreenPL. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas spotkania był zielony transport 

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych deweloperów, firm budowlanych oraz inwestycji mieszkaniowych, komercyj-
nych i infrastrukturalnych bieżącego roku. Certyfikaty zostaną przyznane także wyróżniającym się firmom z branży budowlanej oraz

szerokiej gamie produktów, począwszy od spoiw i chemii budowlanej, poprzez stolarkę drzwiową i okienną, skończywszy na elementach
wyposażenia i dekoracji wnętrz.

Konkurs jest adresowany do profesjonalistów, których działalność biznesowa spełnia najwyższe standardy w zakresie obsługi klienta,
odznacza się innowacyjnością oferty oraz gwarantuje satysfakcję na każdym etapie realizacji usługi budowlanej. Nagrodzone zostaną tak-
że wyróżniające się na rynku produkty adresowane do szeroko rozumianej branży budowlanej.

Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie certyfikatów zaplanowano połączyć z 48. Zimowymi Targami Mieszkaniowymi „Nowy DOM, Nowe
MIESZKANIE 2014” Murator Expo, które odbędą się w dniach 22–23 listopada w Warszawie. Murator Expo od kilku lat obejmuje pa-
tronatem Ogólnopolski Konkurs Budowlany, a podczas organizowanych targów umożliwia wręczenie certyfikatów liderom branży. Orga-
nizatorem konkursu jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej – instytucja zrzeszająca, wspomagająca oraz promująca podmioty gospo-
darcze oraz ich działania na rynku ogólnopolskim.

www.certyfikacjakrajowa.org.pl

Wystartował IV Ogólnopolski Konkurs Budowlany
Rozpoczęła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego Roku 2014, 
w którym nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach: Deweloper Roku 2014, 
Budowlana Firma Roku 2014, Inwestycja Roku 2014 oraz Firma Roku 2014 
i Produkt Roku 2014 w kategorii budownictwo
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Podczas uroczystej konferencji w siedzibie PAP w Warszawie wręczono zwycięz-
com trzy rodzaje certyfikatów: złoty – instytucjom nagradzanym trzeci rok z rzę-

du, srebrny – podmiotom wyróżnionym po raz drugi oraz miedziany – firmom, któ-
re znalazły się w gronie laureatów po raz pierwszy.

Konkurs Firma Szkoleniowa i Doradcza Roku 2014 miał na celu wyłonienie in-
stytucji oferujących usługi szkoleniowe i doradcze na najwyższym poziomie, reali-
zowane w oparciu o autorskie programy przez wyspecjalizowaną kadrę trenerów.
– Nagrodziliśmy jednostki szkoleniowe, które wyróżniają się na tle konkurencji fa-
chowością i bogatym doświadczeniem; stosują efektywne metody nauczania, prze-
kładające się na budowanie wiedzy oraz kształtowanie praktycznych umiejętności
kursantów i klientów – powiedział Marcin Andrzejewski, dyrektor programowy CBCK,
przedstawiciel organizatora konkursu.

Laureatów w kategoriach Firma Szkoleniowa Roku 2014 oraz Firma Szkoleniowo-
-Doradcza Roku 2014 kapituła konkursu wyłoniła w kilku etapach obejmujących mię-
dzy innymi ocenę przedłożonej dokumentacji oraz analizę wyników przeprowadzonych
wywiadów środowiskowych. W przypadku kategorii Program Szkoleniowy Roku 2014
nagroda została przyznana ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji i opinii
wystawionych przez uczestników szkoleń i kursów. Zwycięzcy odebrali certyfikaty wraz
z rocznym pakietem promocji zapewnionym przez organizatora.

www.certyfikacjakrajowa.org.pl

Najlepsze szkolenia 
i doradztwo 2014 roku
22 lipca Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej 
ogłosiło laureatów konkursów branżowych 
o tytuły „Firma Szkoleniowa Roku 2014”, 
„Firma Szkoleniowo-Doradcza Roku 2014” 
oraz „Program Szkoleniowy Roku 2014”

Spotkanie, jak sama nazwa wskazuje, będzie w całości poświęcone dwóm zagadnieniom: „Ko-
munikacji w projektach audytu jako skutecznego narzędzia do zarządzania ryzykiem” oraz „Au-

dytowi wewnętrznemu w IT”. Oba te obszary, niezależnie od tego czy funkcjonują w ramach jed-
nego działu czy są odrębnymi departamentami, są ze sobą powiązane i odgrywają ważną rolę w pra-
widłowym funkcjonowaniu organizacji. Spotkanie ma na celu zrzeszenie praktyków z rodzimego rynku, którzy bez presji czasu oraz obo-
wiązków służbowych w kameralnym gronie mogą podzielić się zarówno swoim doświadczeniem, jaki i dotychczasową praktyką. Zasadność
samego spotkania oraz dobór prelekcji poparte są licznymi rozmowami z ponad 100 praktyków. Aktywny udział w spotkaniu z pewnością
będzie biznesową inspiracją w codziennej pracy.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: 
aleksander.hakobyan@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62

Audyt wewnętrzny w praktyce – VI edycja
W dniach 17–18 września 2014 roku w warszawskim hotelu Sheraton 
odbędzie się VI edycja spotkania „Audyt wewnętrzny w praktyce”

Laureaci konkursu Firma Szkoleniowa
i Doradcza Roku 2014

kategoria Firma Szkoleniowa Roku 2014:
Certyfikat Miedziany:
• DND PROJECT
• EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Centrum Szkoleń 

Inżynierskich
• High-5 Training Group
• INSTYTUT SZKOLEŃ MEGALIT 
• Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.
• KDK Info Sp. z o.o.
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład 

Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. 
w Lublinie

• Worldwide School
• MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

Certyfikat Srebrny:
• Agencja Usług Oświatowych „Omnibus” Sp. z o.o.
• Exertus Sp. z o.o.
• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
• Tommorow Sp. z o.o.

Certyfikat Złoty:
• DOSKAM Sp. z o.o.
• GAMMA D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j.

kategoria Firma Szkoleniowo-Doradcza Roku 2014
Certyfikat Miedziany:
• 500SOLUTIONS SP .J.
• Eurocentrum Innowacji I Przedsiębiorczości
• EUROPOINT
• MCS Sp. z o.o. Sp. k.
• PROFESSIONAL Gracjan Grela
• Spectrum Consulting Anna Dytko
• SCHENK INSTITUTE Sp. z o.o.
• SEGNA POLSKA Sp. z o.o.

Certyfikat Srebrny:
• CERTES Sp. z o.o.
• Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja 

Magdalena Sękowska
• STAUFEN.POLSKA Doradztwo.Akademia.

Inwestycje

kategoria Program Szkoleniowy Roku 2014
Certyfikat Miedziany:
• EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Centrum Szkoleń 

Inżynierskich
• Spectrum Consulting Anna Dytko
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Psychoterapia a kultura

W dniach 18–19 października
2014 roku w Bibliotece Narodo-
wej w Warszawie odbędzie się 
I Konferencja Interdyscyplinarna
Psychoterapia a kultura 
– Diagnoza cywilizacji sukcesu

Misją konferencji jest inspirowanie interdyscy-
plinarnej dyskusji nad zagadnieniami zdro-

wia psychicznego człowieka i jakości życia oraz prze-
mianami cywilizacyjnymi w kulturze Zachodu, po-
głębienie refleksji nad osobistym i zbiorowym do-
świadczeniem człowieka cywilizacji sukcesu.

Kultura technologiczna przejmuje kontrolę
nad ludzką naturą – ciałem, myśleniem i świado-
mością. Steruje naszym zdrowiem, decyzjami i dzia-
łaniem. Człowiek zdominowany przez przedmioty
i urządzenia alienuje się od natury i życia. Potrze-
buje na nowo zrozumienia własnego zdrowia oraz
odbudowania szerszego oglądu rzeczywistości.

Człowiek ery technologicznej opanował uprosz-
czony obraz zdrowia, życia, sukcesu. Problemem jest
uczłowieczanie relacji międzyludzkich, odzyski-
wanie podmiotowości. Ważną kwestią jest tworze-
nie alternatywy dla techniczno-przedmiotowego mo-
delu życia.

Dyskusja o psychoterapii i leczeniu, roli lekarza
i psychoterapeuty w społeczeństwie, jak też o zja-
wiskach nowoczesnej kultury, które są wyrazem psy-
chicznych problemów współczesnego człowieka, jest
ważnym elementem naszej cywilizacji. Konferencja
zgromadzi przedstawicieli uczelni wyższych, ośrod-
ków psychoterapii, instytucji zdrowia publicznego,
organizacji opieki medycznej i profilaktyki zdrowia,
mediów, innych organizacji i instytucji, w tym kor-
poracji biznesowych promujących zdrowy styl życia.

www.psychoterapia.eneteia.pl

Wzwiązku z rozwojem mobilnych usług dla biznesu na czele z systemem KNOX, polski oddział Sam-
sung Electronics zdecydował się na włączenie tej kategorii rozwiązań do osobnej do tej pory dywizji

B2B. Pod kierownictwem Radosława Miszkiela nowy dział Enterprise Business Division będzie integro-
wać następujące rynki wertykalne: instytucje publiczne, branża budowlana i hotelowa, logistyka i handel,
edukacja, branża medyczna i opieka zdrowotna oraz sektor finansowy.

JA

Konsolidacja w Samsungu

Dyrektor Radosław Miszkiel

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Z początkiem lipca bieżącego roku Radosław Miszkiel objął 
kierownictwo nowo utworzonej struktury w ramach Samsung 
Electronics Polska – Enterprise Business Division, zastępującej 
dotychczasowe dywizje B2B i Enterprise Mobility Solutions



Wramach tegorocznego Salonu
odbył się szereg imprez, w których
udział wzięło ponad 420 organi-
zacji nauki, przedsiębiorstw prze-

mysłowych, a także indywidualnych przedsię-
biorców z wielu regionów Federacji Rosyjskiej
oraz z kilkunastu państw reprezentujących
Europę, Azję oraz Amerykę Południową. Głów-
nymi punktami programu były: prezentacja naj-
nowszych technologii; międzynarodowa kon-
ferencja nt. ochrony własności intelektualnej;
międzynarodowa wystawa znaków towaro-
wych i miejsc pochodzenia towarów „Znak to-
warowy LIDER”; konkursy, m.in. na najlepszy
wynalazek Salonu ARCHIMEDES, najlepszy
projekt innowacyjny oraz najlepszy wynalazek
z zakresu nanotechnologii.

Na powierzchni prawie 5000 mkw. zosta-
ło zaprezentowanych około 1000 rozwiązań in-
nowacyjnych, wśród których znalazło się 21 pol-
skich wynalazków prezentowanych przez
SPWiR. Otrzymały one 9 złotych, 8 srebrnych
i 3 brązowe medale oraz kilka nagród specjal-
nych.

Swego rodzaju nowością na moskiewskiej
wystawie były stoiska, na których przedstawiciele
prezentujący rozwiązania z zakresu medycyny
niekonwencjonalnej, w praktyczny sposób pre-
zentowali swoje wyroby. Można było zatem wy-
konać sobie test pozwalający m.in. na identyfi-
kację różnego rodzaju obciążeń organizmu,
wad wzroku czy też określający skłonności do
alergii np. na poszczególne grupy pokarmowe.

Źródło: SPWiR

Święto 
innowacji 
w Moskwie
W dniach 1–4 kwietnia
2014 roku Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców 
i Racjonalizatorów
uczestniczyło w XVII
Międzynarodowym 
Salonie Wynalazków 
i Innowacyjnych 
Technologii 
ARCHIMEDES 2014

„Składany stojak kuli lub laski ortopedycznej” – rozwiązanie opracowane przez
prof. dr. hab. inż. Tadeusza Niezgodę, mgr. inż. Sebastiana Stanisławka i mgr. inż. Pio-
tra Kędzierskiego z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mecha-
nicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – został na-
grodzony przez międzynarodowe jury srebrnym medalem. Swoim poziomem nowa-
torstwa w najwyższym stopniu rozwiązanie to spełniło kryteria oceny, a jego zagraniczna
promocja przyczyniła się również do umocnienia wizerunku Wojskowej Akademii Tech-
nicznej jako ośrodka innowacyjnego w zakresie nowoczesnych technologii.

Składany stojak kuli lub laski ortopedycznej umożliwia jej postawienie w pozycji
pionowej lub pod kątem do podłoża na dowolnej płaskiej powierzchni. Stojak kuli lub
laski jest mechanizmem, który można montować na istniejącej kuli ortopedycznej lub
lasce, niezależnie od tego, czy jest to konstrukcja pełna czy też cienkościenna. Zasto-
sowany mechanizm jarzmowy do rozkładania nóg podporowych stojaka kuli pozwa-
la na utrzymanie kuli w pozycji stojącej pionowej lub pochylonej. Składany stojak kuli
ortopedycznej może być stosowany do stawiania kuli ortopedycznej w pozycji piono-
wej lub pochylonej w sytuacjach, kiedy użytkownik nie podpiera się na niej i nie może
jej odłożyć w sposób pozwalający na jej wygodne i powtórne wykorzystanie. Stojak jako
oddzielny komponent może być montowany na już istniejących rozwiązaniach kul lub
lasek przy nieznacznej ingerencji w ich konstrukcję.

Poziom innowacyjności rozwiązania zespołu WAT został zweryfikowany w warunkach
międzynarodowej konkurencji. Promocja na Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Tech-
nologii ARCHIMEDES miała również na celu wypromowanie i przygotowanie do ko-
mercjalizacji prezentowanego rozwiązania.

www.wat.edu.pl

Medalowy sukces WAT-u
W tegorocznej edycji XVII Moskiewskiego 
Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii
ARCHIMEDES 2014, który odbył się dniach 
1–4 kwietnia 2014 roku w Moskwie, zostało 
zaprezentowanych około 1000 rozwiązań 
innowacyjnych, wśród których znalazło się 
rozwiązanie zespołu Wojskowej Akademii
Technicznej

12 Fakty
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POZNAŃSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wglobalnej informacyjnej wio-
sce sąsiad zza ściany jest tak
samo „na wyciągnięcie ręki” jak
daleki kuzyn z antypodów.

Wraz z postępem technologicznym rosną
możliwości, ale wraz z nimi przybywa za-
grożeń. Dzienna liczba cyberataków liczona
jest w milionach, a liczba urządzeń mobilnych

oraz użytkowników Internetu rośnie szybciej
niż liczba ludzi na naszej planecie.

W Pentesters od lat obserwujemy trendy,
które zdają się potwierdzać znaczenie bez-
pieczeństwa informacji. Zidentyfikowane
przez nas podatności liczone są w dziesiąt-
kach tysięcy, a nazw zabezpieczonych syste-
mów nie sposób spamiętać. Niemniej dzięki

usługom świadczonym przez naszą firmę
można patrzeć na rozwój technologii infor-
macyjnych z optymizmem. W przypadku bez-
pieczeństwa informacji mamy bowiem do czy-
nienia z sytuacją analogiczną jak w lotnictwie
– mimo że jego początki były niezwykle nie-
bezpieczne, dzisiaj miliony pasażerów co-
dziennie bezpiecznie udają się w podróż. �

Cybernetyczna dżungla
pod ochroną
Cybernetyczna dżungla, w której
żyjemy, jeszcze nie tak dawno była
domeną twórców fantastyki. Dziś
trudno sobie wyobrazić świat bez
ciągłej produkcji, wymiany oraz
przetwarzania informacji

XIedycja konkursu o tytuł „Po-
znańskiego Lidera Przedsię-
biorczości” za nami. Tym ra-
zem spotkanie z przedsię-

biorcami ubiegającymi się o przyznanie tytułu
laureata odbyło się 7 maja 2014 roku, w „Igli-
cy” na terenie MTP w Poznaniu. Nagrody
wręczono najlepszym firmom w czterech
kategoriach: średnich, małych, mikroprzed-
siębiorstw oraz po raz pierwszy „Startup”. Zo-

stali oni wyłonieni spośród 52 zakwalifiko-
wanych po wstępnej selekcji do drugiego eta-
pu i wnikliwej ocenie kandydatur przez eks-
pertów firmy F5 Konsulting.

Laureaci otrzymali karnety uprawniają-
ce do produkcji i emisji telewizyjnej profe-
sjonalnych prezentacji biznesowych, jak rów-
nież dodatkowe nagrody ufundowane przez
członków kapituły. Międzynarodowe Targi Po-
znańskie zapewniły najlepszym firmom bez-

płatne stoisko targowe na wybranej imprezie
targowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Po-
znaniu ufundował studia podyplomowe,
a PKO Bank Polski SA przekazał zwycięzcom
nagrody pieniężne. Wybrane firmy zostały wy-
różnione zaproszeniem Grupy Fresh Com-
munications Experts na specjalistyczne warsz-
taty z zakresu budowania marki przedsię-
biorstwa oraz pakietami biurowymi Bee Of-
fice, ufundowanymi przez BeeCluster. �

Poznański biznes z górnej półki
7 maja w „Iglicy” na terenie MTP statuetki w 4 kategoriach odebrali 
przedstawiciele firm z aglomeracji poznańskiej, którzy zwycięsko wyszli 
z rywalizacji o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”
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Najlepsi promują Polskę w Unii
4 lipca w Ministerstwie Gospodarki odbyła się uroczysta 
gala finałowa II Ogólnopolskiego Plebiscytu Gospodarczego 
Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner

EURO-PARTNER

Nagrody Specjalne:
• prof. Tadeusz Niezgoda – naukowiec, 

wykładowca Wojskowej Akademii 
Technicznej i Politechniki Warszawskiej

• Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich 
(woj. świętokrzyskie) – dyrektor ZOZ 
dr n. med. Wojciech Przybylski

• Basen Perła (woj. świętokrzyskie) 
– dyrektor Jacek Kania

• Pałac Pawłowice (woj. opolskie) 
– właściciele Ewa i Benjamin Godyla

• Uzdrowisko Busko Zdrój SA (woj. 
świętokrzyskie) – prezes Wojciech Legawiec

Nagrodzone gminy:
• gmina Morawica (woj. świętokrzyskie) 

– wójt Marian Buras
• gmina Niemodlin (woj. opolskie) – burmistrz 

Mirosław Stankiewicz
• gmina Puławy (woj. lubelskie) – wójt 

Krzysztof Brzeziński
• gmina Sitkówka Nowiny (woj. 

świętokrzyskie) – wójt Stanisław Barycki
• gmina Stare Babice (woj. mazowieckie) 

– wójt Krzysztof Turek

• gmina Torzym (woj. lubuskie) – burmistrz 
Ryszard Stanulewicz

• gmina Wałcz (woj. zachodniopomorskie) 
– wójt Piotr Świderski

Nagrodzone miasta:
• miasto Katowice (woj. śląskie) – prezydent 

Piotr Uszok
• miasto i gmina Połaniec (woj. świętokrzyskie)

– burmistrz Jacek Tarnowski
• miasto i gmina Staszów (woj. świętokrzyskie)

– burmistrz Romuald Garczewski
• miasto i gmina Szydłowiec (woj. mazowieckie)

– burmistrz Andrzej Jarzyński

Nagrodzone powiaty:
• powiat bełchatowski (woj. łódzkie) 

– starosta Szczepan Chrzęst
• powiat człuchowski (woj. pomorskie) 

– starosta Aleksander Gappa
• powiat kamieński  

(woj. zachodniopomorskie)
– starosta Beata Kiryluk

• powiat lipnowski (woj. kujawsko-pomorskie) 
– starosta Krzysztof Baranowski

• powiat nyski (woj. opolskie) 
– starosta Adam Fujarczuk

• powiat przysuski (woj. mazowieckie) 
– starosta Marian Niemirski

• powiat strzelecki (woj. opolskie) 
– starosta Józef Swaczyna

Nagrodzone przedsiębiorstwa:
• Olimp Laboratories Sp. z o.o. 

Nagawczyna (woj. podkarpackie) 
– prezes Stanisław 
Jedliński

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
Włoszczowa (woj. świętokrzyskie) 
– prezes Stanisław Skóra

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Końskich (woj. świętokrzyskie) 
– prezes Wiesław Stępień

• Strunobet Migacz Sp. z o.o. Lewin Brzeski 
(woj. opolskie) – prezes Stanisław Wójcik

• Sufit System w Łodzi (woj. łódzkie) 
– właściciel Marcin Ostrowski

• Zakład Mechaniki Przemysłowej ZAMEP 
Sp. z o.o. w Gliwicach (woj. śląskie) 
– prezes Kazimierz Golec

Laureaci II edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu



Wgąszczu reklam i producentów
trudno rozpoznać różnice mię-
dzy ofertami. Dlatego tak istot-
ne są badania przeprowadzo-

ne przez pracowników naukowych Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, dotyczące wybranej
grupy produktów magnezowych, wśród któ-
rych liderem okazał się Chela-Mag B6. W ra-
mach projektu Konsumencki Lider Jakości
eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego mieli
wyłonić najlepszą w opinii konsumentów mar-
kę w kategorii preparatów magnezowych. Za
pomocą zaawansowanych metod zbadano
wiarygodną statystycznie grupę 9499 osób
w wieku od 15 do 64 lat. Analiza wyników ba-
dań dowiodła, iż na 1. miejscu uplasował się
Chela-Mag B6, zdecydowanie wyprzedzając
inne preparaty.

Naukowcy sprawdzili też, dlaczego pro-
dukt ten cieszy się tak dużą popularnością
wśród Polaków. Uczestnicy badania wska-

zywali najczęściej, że Chela-Mag B6 szybko
się wchłania oraz najlepiej uzupełnia niedo-
bory magnezu i działa na skurcze mięśni. Pro-
dukt kojarzyli głównie z dużą zawartością ma-
gnezu i skutecznością. Zdecydowana więk-
szość badanych poleciłaby Chela-Mag B6 in-
nym. Wyniki znajdują potwierdzenie w po-

pularności, jaką cieszy się preparat w aptekach.
Chela-Mag B6 jako jedyny preparat magne-
zowy otrzymał pozytywną opinię Instytutu
Matki i Dziecka, a Chela-Mag B6 Mama zy-
skał rekomendację Zespołu Ekspertów Pol-
skiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Sekret popularności preparatu tkwi m.in.
w przyswajalności i bezpieczeństwie, a jego
wysoka skuteczność to zasługa wyjątko-
wych właściwości chelatu Albion: obojętności
i stabilności chemicznej oraz odporności na
kwaśne pH żołądka. Dzięki łagodnej dla prze-
wodu pokarmowego postaci nie wywołuje po-
drażnień, nie utrudnia wchłaniania innych mi-
nerałów, a jego nadmiar jest usuwany bez
szkody dla organizmu. Filozofia firmy Olimp
Laboratories bazuje na dążeniu do zapew-
nienia klientom lepszego komfortu życia,
zdrowia i witalności, a troskę o najwyższą ja-
kość dostrzegli zarówno eksperci, jak i kon-
sumenci. �

Jeśli magnez, to Chela-Mag B6
Magnez to od lat najczęściej przyjmowany przez Polaków minerał. Co roku
kupujemy kilkanaście milionów opakowań preparatów magnezowych. Eksperci
Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili lidera jakości preparatów magnezowych

Plebiscyt organizowany był pod ho-
norowym patronatem ministra go-
spodarki, wicepremiera Janusza
Piechocińskiego, marszałków wo-

jewództw: lubuskiego, opolskiego, pomor-
skiego i świętokrzyskiego oraz wojewodów:
warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego,
śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mało-
polskiego, lubuskiego, lubelskiego i pod-
karpackiego. Przyznane przez kapitułę ple-

biscytu certyfikaty nadają prawo używania
znaku Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-
Partner na produktach, materiałach pro-
mocyjnych i reklamowych, tablicach infor-
macyjnych oraz pieczęciach urzędowych.
Otrzymanie wyróżnienia jest potwierdze-
niem, że nagrodzone gminy, miasta, powiaty
i przedsiębiorstwa spełniają wszystkie wy-
mogi najlepszej marki promującej Polskę
w Unii Europejskiej i są wzorem do naśla-

dowania pod względem zarządzania dla in-
nych jednostek.

Dotychczas regionalne plebiscyty Euro-
-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner roz-
strzygnięto w województwach: mazowieckim,
warmińsko-mazurskim, śląskim, podkar-
packim, łódzkim, świętokrzyskim, wielko-
polskim, lubelskim i małopolskim. 24 paź-
dziernika odbędzie się II edycja regionalne-
go Plebiscytu Województwa Śląskiego. �

EURO-PARTNER
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Gala podsumowująca konkursy
zgromadziła wielu znamienitych
gości, wśród których oprócz lau-
reatów, będących wzorem proja-

kościowej postawy, znaleźli się przedstawiciele
administracji rządowej i samorządów, par-
lamentarzyści, przedsiębiorcy, a także lu-
dzie nauki i kultury. Część oficjalną uroczy-
stości poprowadził szef anteny Polskiego Ra-
dia Katowice Jacek Filus, który po powitaniu
uczestników gali wprowadził ich w tematykę
spotkania, nawiązując do święta Europy
oraz założeń konkursu Śląska Nagroda Ja-
kości i programu „Stawiamy na Jakość”. Po
takim wstępie przedstawiciele uhonorowanych
w tym roku firm i organizacji, które nie-
ustannie doskonalą jakość swoich produktów
i usług oraz wpływają na upowszechnianie ja-
kości w różnych dziedzinach życia publicz-
nego, otrzymali statuetki i certyfikaty.

Dodatkowo przyznano Indywidualną
Śląską Nagrodę Jakości w kategorii nauka,
którą odebrał prof. dr hab. n. med. Adam Ma-
ciejewski, kierownik Zespołu Chirurgii Re-
konstrukcyjnej i Mikronaczyniowej w Klini-
ce Chirurgii Onkologicznej Gliwickiego Od-
działu Instytutu Onkologii. Honorową Ślą-
ską Nagrodę Jakości otrzymał też prof. Jerzy
Buzek, premier w latach 1997–2001 oraz
przewodniczący Parlamentu Europejskiego
w latach 2009–2012, który osobiście odebrał
gratulacje i skierował słowa podziękowania
do organizatorów i zgromadzonych gości.

Okazjonalne przemówienia wygłosili
również marszałek województwa ślą-
skiego Mirosław Sekuła i wicewojewoda
śląski Andrzej Pilot.

Specjalne wyróżnienie – tytuł „Li-
dera Bezpieczeństwa Narodowego”
– przyznał premierowi Januszowi Pie-
chocińskiemu w dowód uznania szcze-
gólnych zasług dla bezpieczeństwa
narodowego oraz propagowania patriotyzmu
gospodarczego zarząd Stowarzyszenia
Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.
Jego prezes Tadeusz Koczkowski i wicepre-

zes Tadeusz Donocik wręczyli laureatowi bu-
ławę hetmańską oraz akt nadania tytułu. Z
kolei prezes Grupy Lotos SA Paweł Olech-
nowicz został uhonorowany Odznaką Ho-
norową za Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego, przyznaną przez Sejmik Wojewódz-
twa Śląskiego.

W części artystycznej uroczystości zespół
Home Project zaprezentował standardy jaz-
zowe w nowych aranżacjach. Po bisach ce-
remonię zamknął prezes Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik,

dziękując laureatom i gościom za przybycie.
Zwieńczeniem wieczoru był poczęstunek,
sprzyjający indywidualnym gratulacjom oraz
kuluarowym rozmowom. �

ŚLĄSKA NAGRODA JAKOŚCI
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Jakość po śląsku
12 maja w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie oficjalnie ogłoszono 
zwycięzców XVI edycji konkursu Śląska Nagroda Jakości oraz 
IV edycji programu „Stawiamy na Jakość”. Uroczystość wręczenia 
nagród i certyfikatów poprzedził briefing z udziałem wicepremiera, 
ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

w kategorii organizacji publicznych:
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 

w Sosnowcu
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 

w Jastrzębiu Zdroju
w kategorii produkcja:
• CONBELTS Bytom SA
w kategorii usługa:
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

w Bytomiu

w kategorii znakomity przywódca:
• Henryk Dolewka – prezes zarządu 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Bytomiu

w kategorii znakomity pełnomocnik SZJ:
• Tadeusz Buczowski – pełnomocnik SZJ 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Bytomiu

Indywidualne Nagrody Jakości:
w kategorii praktyka: 
• Mirosława Nykiel – polityk, przedsiębiorca

i menedżerka, poseł  na Sejm RP
w kategorii promocja: 
• Orkiestra Szkoły Muzycznej Szafranków 

w Rybniku
w kategorii nauka: 
• prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski, 

kierownik Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej
i Mikronaczyniowej w Klinice Chirurgii 
Onkologicznej Gliwickiego Oddziału 
Instytutu Onkologii

Honorowa Śląska Nagroda Jakości: 
• prof. dr hab. Jerzy Buzek, premier 

w latach 1997–2001 oraz 
przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego w latach 2009–2012

Laureaci konkursu

Laureaci XVI edycji konkursu Śląska Nagroda Jakości:

Janusz Piechociński

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)



Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o.
powstało w 1973 roku.
Które osiągnięcia na prze-
strzeni ponad 40 lat dzia-
łalności wskazałby pan
jako kluczowe dla rozwo-
ju spółki?

– Do najważniejszych
osiągnięć zaliczyłbym bu-
dowę magistral oraz cie-
płowni w Radzionkowie,
a także realizację progra-
mu uciepłownienia centrum
Bytomia, w ramach którego
m.in. zlikwidowano ponad
100 kotłowni lokalnych. Ko-
lejnym ważnym osiągnię-
ciem spółki jest otrzymanie
dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach POIiŚ na lata 2007–
2013 w wysokości 50 mln zł na realizację pro-
jektu „Modernizacja gospodarki cieplnej dla
gmin: Bytom i Radzionków”.

Jakie efekty zakłada realizacja tego
projektu?

– Projekt obejmuje modernizację 28 km
sieci ciepłowniczych oraz zewnętrznych

instalacji odbiorczych,
a także budowę i mo-
dernizację 102 węzłów
cieplnych – grupowych
lub indywidualnych. In-
westycja prowadzona
jest w Bytomiu i w Ra-
dzionkowie. Głównym
jej celem jest zmniejsze-
nie strat ciepła, powsta-
jących w procesie prze-
syłu i dystrybucji ciepła.
Ponadto realizacja in-
westycji zakłada zmniej-
szenie awaryjności sieci
ciepłowniczych i kosz-
tów eksploatacji oraz
zmniejszenie produkcji
ciepła i emisji zanie-
czyszczeń u dostawców
ciepła.

Końcowymi benefi-
cjentami powstałej infrastruktury będą od-
biorcy ciepła na terenie Bytomia i Radzion-
kowa, obecnie przyłączeni do sieci ciepłow-
niczych zarządzanych przez PEC Sp. z o.o.,
do których ciepło dostarczane jest dla potrzeb
grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej, tj. spółdzielnie mieszkaniowe,

wspólnoty mieszkaniowe, instytucje uży-
teczności publicznej.

Blisko 80 tys. osób – mieszkańców oby-
dwu miast – odniesie bezpośrednie korzyści
z realizacji projektu: zwiększy się bezpie-
czeństwo dostaw ciepła do odbiorców, ogra-
niczenie strat ciepła na przesyle pozwoli na
roczną oszczędność około 51 tys. GJ, co bę-
dzie stanowiło 14 256 MWh, zmaleje zuży-
cie energii, dzięki obniżeniu emisji CO2 aż
o 5 tys. ton rocznie, poprawi się stan powie-
trza w obu miastach, obniżą się straty wody
w procesie przesyłu. Co więcej, ze względu na
położenie geograficzne realizowanej inwe-
stycji, poprawę stanu środowiska naturalne-
go odczują również mieszkańcy okolicznych
miast, znajdujących się w aglomeracji śląskiej.
Ponadto, dzięki realizacji projektu, w krótkim
czasie podniesie się standard życia miesz-
kańców. W miejscach realizacji zadań odna-
wiana jest infrastruktura miejska. Wartością
dodaną realizacji projektu są efekty prowa-
dzonej kampanii informacyjno-promocyj-
nej, dzięki której mieszkańcy informowani są
o zakresie prowadzonej inwestycji i płynących
z niej korzyściach oraz dowiadują się o me-
todach produkcji i przesyłu ciepła, a także o
sposobach jego oszczędzania.

Zostali państwo uhonorowani w kon-
kursie „Śląska Nagroda Jakości”. Jakie
czynniki zadecydowały o sukcesie w tym pre-
stiżowym plebiscycie?

– Otrzymanie tej nagrody jest dla nas
ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem,
że nasze dotychczasowe działania wpisują się
w strategię rozwoju gospodarczego regionu.
Realizacja zakrojonego na szeroką skalę
projektu przyczynia się do optymalizacji za-
rządzania procesem dystrybucji ciepła, co ma
bezpośredni wpływ na wzrost jakości ofero-
wanych przez nas usług.

Czego dotyczą najbliższe plany spółki?
– Do końca 2014 roku będzie realizowany

wspomniany projekt. Równocześnie trwają
prace nad kilkoma programami dotyczący-
mi ograniczenia niskiej emisji w Bytomiu
i w Radzionkowie.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.pec.bytom.pl

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
znajdująsię na stronie: www.pois.gov.pl

Doceniona jakość
Rozmowa z Henrykiem Dolewką, prezesem zarządu, 
dyrektorem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu

Fot. RIG KATOWICE
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Specjalizacją ryckiej Spółdzielni są sery
dojrzewające. Co stanowi o ich wyjątkowo-
ści, a jednocześnie uznaniu konsumentów?

– Uznanie konsumentów w Polsce i za
granicą wiąże się z ich przywiązaniem do pro-
duktu sprawdzonego, o najwyższej jakości. Od
kilkudziesięciu lat produkujemy sery doj-
rzewające, od blisko 20 lat jest to nasza spe-
cjalizacja, dlatego całość działań koncentru-
jemy na ulepszaniu tego produktu. Wszyst-
kie nasze sery powstają wyłącznie z mleka kro-
wiego, bez dodatku tłuszczów roślinnych, stąd
dewiza Spółdzielni: „Mleczne z natury”. Po-
nieważ to w dużej mierze od jakości mleka za-
leży końcowa jakość i smak sera, dbamy, by

do produkcji trafiało jedynie mleko najwyż-
szej jakości, uprzednio przebadane w akre-
dytowanym, zakładowym Laboratorium
Oceny Surowca. W wyniku wielu starań
nasz ser ma charakterystyczne walory sma-
kowe, dzięki czemu jest rozpoznawalny.

Jakie czynniki zadecydowały o wyróż-
nieniu SM Ryki w konkursie Excellence
w Biznesie?

– W Programie Promocji Firm Business
Excellence nagradzane są firmy innowacyj-
ne i konkurencyjne, wyróżniające się rzetel-
nością. Wygraliśmy w kategorii „średnia fir-
ma”. Doceniono całokształt naszych działań,
zarówno produkcyjnych, jak biznesowych. Na
pewno znaczenie miał stabilny rozwój firmy
na przestrzeni lat, promocja za granicą, dy-
namika eksportu oraz przeprowadzone in-
westycje. Przykładowo w ostatnich latach
zmodernizowaliśmy nasze zaplecze produk-
cyjne. Istotne znaczenie miało z pewnością

także nasze podejście do ochrony środowi-
ska, czego wyrazem jest trwająca budowa nie-
zależnej, zakładowej oczyszczalni ścieków.

Jakie są państwa przyszłościowe plany
rozwoju?

– Nieustannie szukamy możliwości roz-
woju, nawiązujemy kontakty za granicą, by
rozszerzyć eksport na kolejne rynki. Per-
spektywiczny wydaje nam się handel z krajami
Dalekiego Wschodu i Afryki Północnej. Nie-
dawno wprowadziliśmy gamę serów w pla-
strach, wkrótce nasze sery będą dostępne tak-
że w pakowanych kawałkach. Planujemy
poszerzenie naszego asortymentu o sery
długodojrzewające, produkowane na tak
zwaną „suchą skórkę”, które skierowane są do
serowych koneserów.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.smryki.com.pl

Mleczne z natury
Rozmowa z Grzegorzem Kapustą, 
wiceprezesem Spółdzielni 
Mleczarskiej Ryki
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EXCELLENCE W BIZNESIE

Wostatnich edycjach programu
Business Excellence dla lubel-
skich przedsiębiorstw i samo-
rządów nominowanych zosta-

ło 15 firm i 18 gmin, spośród których eksperci
wchodzący w skład kapituły wyłonili laure-
atów, najbardziej zasługujących na zwycię-
stwo. Nagrody otrzymały innowacyjne przed-
siębiorstwa, które najskuteczniej dbają o ja-
kość oferty, środowisko oraz relacje z pra-
cownikami, klientami i społecznością lokal-
ną, a przy tym są aktywne na rynkach za-
granicznych. Kapituła brała pod uwagę rów-
nież efektywność gmin w pozyskiwaniu fun-
duszy unijnych i skuteczność działań pro-
wadzących do rozwoju gospodarczego jed-
nostek terytorialnych. Jak podkreśla Agniesz-
ka Gąsior-Mazur, prezes Stowarzyszenia
Lubelski Klub Biznesu – organizatora pro-

gramu Business Excellence, laureatów łączy
ponadczasowa idea dążenia do doskonało-
ści. – Sama nazwa programu wskazuje na
ideę, jaką kreujemy i promujemy podczas tego
programu. Doskonałość rozumiemy jako ja-
kość, innowacyjność, otwarcie na zmianę i ety-
kę w biznesie – mówi. 

Program Promocji Firm „Bu-
siness Excellence” jest realizowa-
ny pod patronatem honorowym
marszałka województwa lubel-
skiego Krzysztofa Hetmana oraz
wicepremiera i ministra gospo-
darki Janusza Piechocińskiego,
a nad jego przebiegiem czuwa
Stowarzyszenie Lubelski Klub Biz-
nesu – największa organizacja biz-
nesowa w regionie, zrzeszająca
ponad 200 przedsiębiorców. Lau-

reatami mają szansę zostać podmioty, którym
nie jest obcy sukces ekonomiczny ani posta-
wa etyczna w dążeniu do doskonałości. Te-
gorocznych laureatów i wyróżnionych ogło-
szono i nagrodzono podczas czerwcowej uro-
czystości finałowej w Dworku Jabłonna w Ja-
błonnej k. Lublina. �

Lubelskie dążenie do doskonałości
Podczas finałowej uroczystości programu Business Excellence po raz 9. 
nagrodzono najlepsze firmy, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego
regionu lubelskiego. Trzeci raz uhonorowano też przedsiębiorczość gmin,
które sprzyjają gospodarczemu rozkwitowi

Fot. ANDRZEJ ROŻEK, FOTO ROŻEK/LKB
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Zgodnie z założeniami, konkurs or-
ganizowany przez Pracodawców
Ziemi Lubelskiej ma na celu pre-
zentację i promocję najbardziej dy-

namicznych firm, instytucji oraz osobowości
działających w regionie. Jednocześnie, wska-
zując dobre wzorce zarządzania i przykłady
sukcesu w różnych dziedzinach, służy po-
pularyzacji pozytywnego współzawodnic-
twa w doskonaleniu produkcji, podnoszeniu
jakości usług oraz w działalności na rzecz re-
gionu. Uczestnicy konkursu są nagradzani za
zaangażowanie w rozwój lokalnej przedsię-
biorczości, łącznie z upowszechnianiem in-
nowacyjności, oraz uzyskiwane efekty.

W tegorocznej, 11. edycji konkursu Lu-
belski Orzeł Biznesu, nad którą patronat ho-
norowy objęli wojewoda lubelski, marszałek
województwa lubelskiego oraz prezydent mia-
sta Lublin, kapituła przyznała nagrody w 10
kategoriach, a dodatkowo nagrodę  honoro-
wą w kategorii „Osobowość Roku”. Wśród lau-
reatów ostatniej edycji znalazły się małe,
średnie i duże przedsiębiorstwa o różnym pro-
filu, gospodarstwa rolne i agroturystyczne, szpi-
tale, a także firmy szczególnie zasłużone w ta-
kich obszarach, jak eksport czy innowacyj-
ność. Specjalnymi statuetkami z diamentami,
przyznanymi z okazji XI-lecia konkursu, uho-
norowano Fundację Rozwoju Lubelszczy-
zny, firmy NAZARUK-SERVICE Sp. z o. o.

i AGRAM SA oraz Uniwersytet Rzeszowski.
Samorządowcami 2013 roku uznano prezy-
denta Zamościa Marcina Zamoyskiego, sta-
rostę lubelskiego Pawła Pikulę i wójta gminy
Biłgoraj Wiesława Mariana Różyńskiego,
zaś tytuł „Osobowość 2013 roku” przypadł
prezydentowi Lublina Krzysztofowi Żukowi.

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła
się 5 czerwca w Lubelskim Urzędzie Woje-
wódzkim, a laureatom osobiście gratulowa-
li podczas uroczystości jego przedstawiciele:
wojewoda lubelski Wojciech Wilk i wicewo-
jewoda Marian Starownik. �

Wzory lubelskiej 
przedsiębiorczości 
Pracodawcy Ziemi Lubelskiej po raz 11. nagrodzili wyróżniających się 
przedsiębiorców i samorządowców działających w regionie. Tych, którzy 
w tym roku najbardziej zasłużyli na statuetkę Lubelskiego Orła Biznesu,
przedstawiono podczas gali finałowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

LUBELSKI ORZEŁ BIZNESU

Przedsiębiorstwa nagrodzone
w 11. edycji konkursu Lubelski
Orzeł Biznesu:

kategoria „Przedsiębiorstwa Duże”:
• „Społem” Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców „Robotnik” w Zamościu
kategoria „Przedsiębiorstwa Średnie”:
• Petrodom Venna Sp. z o. o. Sp. k.
• Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie
kategoria „Przedsiębiorstwo Małe”: 
• Toyota Auto Park Lublin
kategoria „Gospodarstwo Rolne”: 
• Gospodarstwo Rolne Produkcyjno-

-Nasienne Władysław Brzozowski
kategoria „Przedsiębiorstwo 
Budowlane/Generalny Wykonawca”:
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

„EKO-BUD” Krzysztof Okoniewski
kategoria „Przedsiębiorstwo Innowacyjne”:
• Lubelska Wytwórnia Dźwigów 

Osobowych LIFT SERVICE SA
• ZL Nałęczów Zdrój Sp. z o. o. S.K.A.
kategoria „Eksporter Roku”:
• Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 

„PZL-ŚWIDNIK” SA
kategoria „Gospodarstwo Agroturysty-
czne/Ośrodek Agroturystyczny”: 
• Łubinowe Wzgórze
kategoria „Jednostka Ochrony Zdrowia”:
dla dorosłych:
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

Nr 1 w Lublinie
dla dzieci:
• Dziecięcy Szpital Kliniczny 

im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
samorządowy:
• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Krasnymstawie

Orzeł Biznesu XI-lecia z diamentami:
• Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
• NAZARUK-SERVICE Sp. z o. o.
• AGRAM SA
• Uniwersytet Rzeszowski

Statuetka honorowa: 
• Zbigniew Sikora

Samorządowiec 2013 roku:
• prezydent Zamościa Marcin Zamoyski
• starosta lubelski Paweł Pikula
• wójt gminy Biłgoraj Wiesław 

Marian Różyński

Osobowość 2013 roku:
• prezydent Lublina Krzysztof Żuk

Statuetki laureatom wręczył Wojciech Wilk, wojewoda lubelski

Fot. LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI (2)
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Co jest przepustką do czołówki najlep-
szych szpitali w Polsce i jak udaje się panu
pogodzić potrzeby pacjentów i medycznego
wymiaru działalności z możliwościami fi-
nansowymi i potrzebą wypracowywania zy-
sku?

– Trzeba nieustannie brać udział w wal-
ce o jakość świadczeń medycznych, zarów-
no w aspekcie poprawy infrastruktury szpi-
talnej oraz wyposażenia placówki, jak i do-
skonalenia kadr na każdym szczeblu struk-
tury organizacyjnej. Walka toczy się również
o to, żeby zbilansować szpital, bo to poka-
zuje, że mimo szeregu ograniczeń i nie-
możności w systemie zdrowia udaje się
równoważyć koszty i podstawowe zadania
związane z lecznictwem. Niezwykle ważne jest
bowiem, żeby w całokształcie działań nie stra-
cić z pola widzenia pacjenta. Troska o jakość
musi być wyrażona w każdym aspekcie
działalności, bo tylko wtedy można się utrzy-
mać w czołówce i spokojnie patrzeć w przy-
szłość.

Jakie czynniki są najważniejsze w cało-
kształcie oceny szpitala z punktu widzenia
menedżera ochrony zdrowia i jakie aspek-
ty zarządzania placówką medyczną są naj-
większym wyzwaniem?

– Zarządzanie placówką medyczną nie
jest łatwe. Nakłady na opiekę medyczną w Pol-
sce znacznie odbiegają od większości krajów
członkowskich WHO, podczas gdy koszty
działalności są zbliżone. Z jednej strony
walczymy, żeby nie popadać w zadłużenie,
a z drugiej mamy związane ręce, bo musimy
dostosować się do obowiązujących limitów

i kontraktów. Jednocześnie mamy misję,
która jest priorytetem, więc nawet jeśli mamy
wyczerpany limit, a zgłasza się do nas dziec-
ko z zagrożeniem zdrowia lub życia, to jako
jedyny specjalistyczny szpital pediatryczny
w makroregionie środkowo-wschodnim nie
możemy odmówić, mimo że z czysto eko-
nomicznego punktu widzenia jest to działa-
nie niekorzystne.

Czy właśnie sprawy finansowe są naj-
większym ograniczeniem w rozwoju?

– Zdecydowanie. Moglibyśmy zrobić
znacznie więcej, gdyby nie limity. Nie jest ta-
jemnicą, że pediatria jest w Polsce szczególnie
niedofinansowana, z finansowaniem o oko-
ło 20 proc. mniejszym w stosunku do pla-
cówek medycyny dorosłych, mimo że jest
droższa. To stawia przed szpitalem pedia-
trycznym dodatkowe zadania. Nam od paru
lat się udaje zbilansować szpital, ale wszyst-
ko odbywa się kosztem czegoś. Niestety od
paru lat nie stać nas, żeby usatysfakcjono-
wać finansowo załogę, zaproponować pod-
wyżki i stosownie wynagrodzić personel za
codzienną pracę. Musielibyśmy wypracować
potężny zysk rzędu kilkunastu procent, żeby
móc przeznaczyć jakieś środki na ten cel.
Przy obecnych ograniczeniach jest to nie-
wykonalne. To prawdziwy ból dla menedżera,
bo każdy zarządzający życzyłby sobie, aby
za zadowalającą kondycją szpitala szła do-
datkowa, wymierna satysfakcja dla pra-
cowników, zwłaszcza że zarządzam stabil-
nym zespołem profesjonalistów, którzy pra-
cują na renomę placówki, a efektem ich pra-
cy są liczne przyznawane nam nagrody. Ze

względu na specyfikę naszego szpitala szcze-
gólną wagę przykładamy do tego, żeby nasi
mali pacjenci czuli się tu jak w domu, dba-
jąc, by widzieli wokół siebie nie tylko białe far-
tuchy, ale również szereg działań, które
wpływają na ich psychikę, a w efekcie przy-
spieszają proces powrotu do zdrowia. Te po-
zamedyczne inicjatywy, realizowane z my-
ślą o komforcie pobytu dzieci, mają równie
duże znaczenie dla funkcjonowania szpita-
la i jego oceny ze strony zadowolonych pa-
cjentów i ich opiekunów.

Jakie kluczowe inwestycje czekają Szpi-
tal im. Gębali w najbliższym czasie i jak wpły-
ną one na jakość świadczeń oraz wizerunek
jednostki?

– Nasze plany sięgają daleko. Właśnie
rozliczamy zakończony proces termomo-
dernizacji, która znacznie zmniejszy koszty
ogrzewania. W najbliższej perspektywie
mamy przed sobą kosztowne przyłącze
energetyczne oraz – do 2020 roku – dosto-
sowanie szpitala do rozporządzenia ministra
zdrowia – na ten cel musimy wydać ponad
38 mln zł. Korzystając z różnych dotacji, cały
czas inwestujemy w nowoczesny sprzęt me-
dyczny, podnosząc jakość świadczeń. Świat
idzie do przodu i trzeba nadążać za postę-
pem, aby nie zaprzepaścić tego, co udało się
dotąd osiągnąć. Gdybyśmy spoczęli na lau-
rach, faktycznie oznaczałoby to obniżenie
poziomu. Nie można patrzeć krótko-
wzrocznie, lecz trzeba stale myśleć, co moż-
na poprawić.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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By inwestycje 
nie przysłoniły pacjenta
Rozmowa z Jerzym Szareckim, dyrektorem naczelnym 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Gębali w Lublinie

LUBELSKI ORZEŁ BIZNESU

Szczególną wagę przykładamy 
do tego, żeby nasi mali pacjenci 
czuli się tu jak w domu, dbając, 
by widzieli wokół siebie nie tylko 
białe fartuchy, ale również 
szereg działań, które wpływają 
na ich psychikę, a w efekcie 
przyspieszają proces powrotu 
do zdrowia



Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie jest jednym z najnowocześniejszych szpitali pedia-
trycznych w Polsce, o czym świadczą wykonywane wysokospecjalistyczne procedury medyczne, wymagające bardzo
kosztownej aparatury medycznej oraz wysokiej klasy specjalistów, takie jak: przeszczepianie szpiku kostnego, opera-
cyjne wielopłaszczyznowe korekcje osi kręgosłupa, leczenie nerkozastępcze ciągłe, prowadzenie terapii lekami biolo-
gicznymi, prowadzenie hipotermii leczniczej, leczenie tlenkiem azotu, leczenie niskorosłości.

W strukturze Szpitala funkcjonuje 18 oddziałów realizujących najwyższej jakości świadczenia specjalistyczne oraz
w pełni wyposażony Blok Operacyjny. Rocznie Szpital hospitalizuje ponad 30 tys. małych pacjentów. Wykonywanych
jest w nim prawie 6 tys. zabiegów operacyjnych, m.in.: wad wrodzonych i nabytych w obrębie układu kostno-stawo-
wego, zabiegów otolaryngologicznych oraz zabiegów opartych na chirurgii małoinwazyjnej z użyciem najnowocze-
śniejszych technik endoskopowych. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jedynym w regionie wysokospecjalistycznym
oddziałem udzielającym świadczeń zdrowotnych dla dzieci od narodzin do 18 roku życia, będących w stanie zagro-
żenia życia i zdrowia. W 24 specjalistycznych poradniach udzielanych jest ponad 73 tys. porad lekarskich rocznie.
W strukturze Szpitala znajduje się Izba Przyjęć, Dział Diagnostyki Obrazowej, Dział Krwiolecznictwa, Dział Centralnej
Sterylizacji ze Stacją Łóżek oraz Apteka Szpitalna z Pracownią żywienia pozajelitowego i Pracownią leku cytostatycz-
nego, a także 15 różnorakich pracowni diagnostycznych.

DSK posiada Certyfikat Akredytacyjny i Certyfikat „Szpital bez Bólu”. W 2012 roku w Konkursie Perły Medycyny Szpi-
tal otrzymał III nagrodę w kategorii „Szpitale wielospecjalistyczne powyżej 400 łóżek”, a w 2013 roku I nagrodę w ka-
tegorii szpitale publiczne powyżej 400 łóżek. Ponadto w 2013 roku Dyrektor DSK dr n. med. Jerzy Szarecki otrzymał
statuetkę „VIP Biznesu 2013”, a Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu nadało mu tytuł „Ambasadora”. W 2014 roku
Kapituła Pracowdawców Ziemi Lubelskiej przyznała Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Lublinie statuetkę Lubel-
ski Orzeł Biznesu w kategorii Jednostka Ochrona Zdrowia dla Dzieci 2013 roku.

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
ul. Chodźki 2, 20-625 Lublin

tel. 81 71 85 101 (120, 140), fax 81 743 13 80, dsk@dsk.lublin.pl
www.dsk.lublin.pl



Po raz pierwszy magazyn „Forbes” we
współpracy z Fundacją Rozwoju
Demokracji Lokalnej wskazał Li-
derów Lokalnej Społeczności. Wy-

boru najlepszych włodarzy dokonała kapituła,
w skład której weszli eksperci w dziedzinie po-
lityki lokalnej, rozwoju regionalnego i de-
mokracji lokalnej: profesorowie Uniwersyte-
tu Warszawskiego: Paweł Swianiewicz i Grze-
gorz Gorzelak, dr Cezary Truktowski – pra-
cownik UW i ekspert Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej, a także prezes zarządu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz
dyrektor programowy Ogólnopolskiego Kon-
gresu Regionów, a zarazem zastępca redak-
tora naczelnego miesięcznika „Forbes”.

Podstawą werdyktu była ocena inicjatyw
lokalnych realizowanych przez wójtów i bur-
mistrzów w trakcie aktualnej kadencji, z któ-
rych najwyższe noty uzyskały projekty re-

prezentujące tzw. partycypacyjny model przy-
wództwa publicznego, a więc realizowane na
zasadach pełnej współpracy z mieszkańcami
gmin. – W konkursie liczy się to, co lokalny
przedstawiciel samorządu osiągnął we współ-
pracy z mieszkańcami swojej gminy. To, że
udaje mu się nie tyko rozsądnie gospodaro-
wać, ale także pobudzać lokalną aktywność,
inicjować ciekawe projekty i „porywać ludzi”
do wspólnej pracy nad nowatorskimi pomy-
słami. Szukamy prawdziwych przywódców
– tłumaczy założenia konkursu Jacek Po-
chłopień, dyrektor programowy Kongresu Re-
gionów.

Najlepsi zdaniem jurorów liderzy sa-
morządowi, będący wzorowym przykładem
przywództwa i samorządności uwzględnia-
jącej rolę społeczności lokalnej w rozwoju
wspólnoty, zostali ogłoszeni i nagrodze-
ni w czerwcu podczas jubileuszowej V edy-
cji Ogólnopolskiego Kongresu Regionów
w Świdnicy. �

Lokalni przywódcy z inicjatywą
Podczas Kongresu Regionów w Świdnicy wręczono nagrody przyznane najlep-
szym burmistrzom i wójtom w I edycji konkursu Lider Lokalnej Społeczności

Ostatnio została pani uhonorowana
w konkursach Lider Lokalnej Społeczności
oraz Aktywność Kobiet 2013. Jakie czynni-
ki zadecydowały o tych sukcesach?

– Otrzymane wyróżnienia są dla mnie wy-
jątkowo cenne, nobilitujące i motywujące do
dalszej pracy dla dobra wspólnego. Od po-
czątku odważnie stawiałam na innowacyjność
i konsekwentnie pokazywałam, że można
otwierać drzwi, przed którymi większość się
zatrzymuje. To dzięki temu udaje nam się ła-
mać stereotypy i realizować projekty na mia-
rę naszych czasów. Najważniejsze czynniki,
które przyczyniły się do sukcesu, to kompe-
tencja, precyzyjny plan działania, wykorzy-
stywanie nadarzających się okazji, wytrwałość,

otwarty umysł. Trzeba wciąż uczyć się czegoś
nowego, być głodnym wiedzy. Nie mniej
istotnym czynnikiem sukcesu jest wsparcie
i zaangażowanie zespołu, posiadającego od-
powiednią wiedzę i umiejętności.

Jak fundusze europejskie przyczyniły się
do poprawy jakości życia w gminie?

– Pozyskaliśmy znaczące środki finan-
sowe, które umożliwiły realizację działań
infrastrukturalnych i projektów służących
lokalnej społeczności. Dzięki tym środkom od-
nowiono 10 świetlic wiejskich, utworzono
5 punktów przedszkolnych, wybudowano
i wyposażono 5 placów zabaw, zorganizo-
wano zajęcia pozalekcyjne rozwijające talenty
dzieci i młodzieży oraz zajęcia wyrównawcze,
a budowa i modernizacja infrastruktury tech-
nicznej – w postaci wodociągu, wiejskiego bo-
iska sportowego czy też sieci światłowodowej
– przyczyniły się do podniesienia komfortu ży-
cia mieszkańców.

Czego dotyczą plany samorządu na naj-
bliższy czas?

– Przed nami nowa perspektywa finan-
sowa Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
Nowe kryteria związane z podziałem unijnego
budżetu generalnie nie sprzyjają rozwojowi
infrastruktury w samorządach wiejskich. Ba-
zując jednak na doświadczeniach z po-
przedniego okresu programowania, będzie-
my starali się pozyskiwać środki w ramach
partnerstw lokalnych.

Gmina Komarów-Osada to niedoce-
niony obszar przyrodniczy, godny odkryć tu-
rystycznych. Zależy nam na promocji gminy,
jak również na tworzeniu warunków do roz-
woju aktywnego wypoczynku w oparciu o po-
siadany potencjał przyrodniczy.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.komarow.pl

Odwaga i konsekwencja
Rozmowa z Wiesławą Sieńkowską, 
wójt gminy Komarów-Osada

Laureaci I edycji konkursu Lider
Lokalnej Społeczności

I miejsce: 
• Sławomir Kopacz – wójt gminy Bieliny
wyróżnienia:
• Kazimierz Gacek – wójt gminy Mielec
• Wiesława Sieńkowska – wójt gminy 

Komarów-Osada
• Wiesław Radzięciak – wójt gminy 

Leśniowice
• Grzegorz Pruszczyk – wójt gminy Prażmów

w kategorii Burmistrz Roku 2014, 
Lider lokalnej Społeczności
I miejsce:
• Andrzej Czernecki – burmistrz Jasła
wyróżnienia:
• Marek Fryźlewicz – burmistrz Nowego 

Targu
• Grzegorz Dudzik – burmistrz Zielonki
• Wacław Ligęza – burmistrz Bobowej
• Dorota Łukomska – burmistrz Stąporkowa
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Zarząd przyznał Agentom 15 Złotych Odznak i po raz trzeci w 19-letniej hi-
storii spółki 3 Platynowe Odznaki, za osiągnięcie 10 mln zł przypisu składki
ogółem narastająco z tytułu sprzedaży własnej. Ponadto wręczono m.in. na-
grody dla Najlepszych Dyrektorów Regionalnych Biur Handlowych, Najlepszych

Przedstawicielstw i wyróżnienia dla Super Agentów za rentowny portfel ubezpieczeń
i wysoką sprzedaż. Uhonorowano również najlepszych sprzedawców w kategorii Ubez-
pieczeń Grupowych i Indywidualnych.

– Systematycznie rośnie udział „Polisy-Życie” w rynku ubezpieczeń życiowych – pod-
kreślił na spotkaniu prezes zarządu Wiesław Szermach. Bardzo dobre wyniki zostały
osiągnięte dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników spółki, którym prezes po-
dziękował za ogromny wkład pracy.

Dodatkowo, podczas uroczystej gali, redaktor naczelny Magazynu Gospodarcze-
go „Fakty” Mariusz Gryżewski wręczył prezesowi Szermachowi statuetkę Firmy Do-
brze Zarządzanej. Statuetkę przyznała Kapituła Magazynu „Fakty” za profesjonalizm,
efektywną realizację strategii rozwoju i wysokie standardy zarządzania. Prezes Wiesław
Szermach podziękował za wyróżnienie, dziękując jednocześnie wszystkim pracowni-
kom i współpracownikom
za wkład i zaangażowanie
w osiągnięcia firmy. Firma
została też wyróżnienie
przez „Gazetę Ubezpie-
czeniową” za ubezpieczenie
Bezpieczny na Drodze.
Wieczór zakończył się Ba-
lem Agenta, który trwał do
białego rana.

Anna Arwaniti

Docenione wyniki
W pięknej okolicy Pojezierza Brodnickiego, w hotelu Głęboczek, odbyła się
doroczna Akademia Agenta „Polisa- Życie” TU S.A. Vienna Insurance Group,
podczas której nastąpiło podsumowanie pracy i wyników osiągniętych 
w 2013 roku. Prezes „Polisy-Życie” Wiesław Szermach oraz członkowie 
zarządu Dorota Czerwińska-Rybska i Andrzej Zadrożny nagrodzili 
najlepszych Agentów i współpracowników

FIRMA DOBRZE ZARZĄDZANA

Wiesław Szermach, prezes zarządu „Polisa-Życie” TU S.A. Vienna Insurance Group

– Od lat cieszymy się opinią stabilnej firmy, a nasze pozytywne wyniki wskazują na to, że nie ma mowy o przypadku. Działamy
na rynku od 20 lat i cały czas notujemy dynamiczny rozwój. Z powodzeniem realizujemy nasze plany strategiczne. Stale ob-
serwujemy wzrost sprzedaży, wyniki finansowe utrzymujemy na planowanym, a nawet wyższym niż zakładany, poziomie.
Na nasz sukces składa się wiele czynników, od ciągłej budowy struktury organizacyjnej, przez pozyskiwanie i szkolenie nowych
agentów, oraz brokerów, którzy zapewniają około 90 proc. całkowitej sprzedaży „Polisy-Życie.” Cały czas budujemy nowe port-
fele ubezpieczeniowe zapewniające naszym klientom bezpieczeństwo i stabilność finansową, która w naszych czasach jest
bardzo potrzebna. Mimo tradycyjnego modelu sprzedaży wprowadzamy nowoczesne narzędzia informatyczne, które za parę
lat będą wyznacznikiem pozycji rynkowej. Nasze rozwiązania umożliwiają klientom bieżący dostęp do informacji i monitoringu
ich finansów, co szczególnie sobie cenią. W Polsce powoli odchodzi się od obsługi papierowej, dlatego – zgodnie z tym tren-
dem – w zakresie ubezpieczeń grupowych oferujemy pełną obsługę elektroniczną. Równolegle udoskonalamy nasze programy
ubezpieczeniowe, a także systematycznie pracujemy nad tworzeniem nowych produktów, aby nasza oferta była atrakcyjna,
unikatowa i spełniała wymagania klientów. W najbliższym czasie zaproponujemy naszym klientom produkt na dożycie z rozbu-
dowaną częścią ochronną i dożyciowym elementem kapitałowym, a także quasi-rentę, będącą kapitalizacją składek na rentę.
W kontekście historii firmy i rozwoju naszej działalności pozytywnie oceniam wejście do silnej, międzynarodowej grupy Vienna
Insurance Group. Dostosowaliśmy się do innej specyfiki organizacji pracy, nowych procedur i warunków funkcjonowania. Ten pro-
ces zwiększył szansę odnalezienia się na rynku w procesie globalizacji. W tej sytuacji w stu procentach sprawdza się zasada,
że duży może więcej.
Obecnie pracujemy już nad planem na lata 2015–2017 i czujnie obserwujemy rynek, aby odpowiednio szybko reagować na za-
chodzące zmiany i prognozy. Uważam, że nieustający rozwój to podstawa sukcesu.

Wiesław Szermach, prezes „Polisy-Życie”,
odbiera statuetkę Firmy Dobrze
Zarządzanej od redaktora naczelnego
magazynu „Fakty” Mariusza Gryżewskiego



16maja w sali koncertowej Ra-
domskiej Orkiestry Kame-
ralnej w Radomiu odbyła się
XVIII Gala Biznesu, której

punktem kulminacyjnym była ceremonia
wręczenia statuetek tegorocznym laure-
atom konkursu Granitowy Tulipan. Odebrali
oni nagrody w kategoriach: Firma Mikro,
Firma Mała – Innowacje, Firma Mała – Bu-
downictwo, Firma Średnia, Efektywna Fir-
ma Państwowa lub Samorządowa – Inno-
wacje, Efektywna Firma Państwowa lub
Samorządowa – Inwestycje, Produkt Roku,
Inwestycja Roku, Przyjazny dla Biznesu, Sa-
morząd Roku – Powiat Roku. W tym roku
przyznano także dwie nagrody specjalne oraz
dwa wyróżnienia indywidualne. – W ciągu
kilkunastu lat statuetka Granitowego Tuli-
pana stała się czymś więcej niż nagrodą
w konkursie – jest symbolem i potwierdze-
niem dobrej jakości, solidności i efektywno-
ści przedsiębiorców. Coroczny udział firm

w konkursie dowodzi, że na Ziemi Radom-
skiej, mimo kryzysu, nie brakuje przedsię-
biorców, którzy doskonale radzą sobie na
rynku – mówił na gali prezes Polskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Radomiu Artur
Około-Zubkowski.

Oprócz głównych bohaterów uroczy-
stości, szczególnie zasłużonych dla Radomia
i regionu, powody do świętowania mieli tak-

że nagrodzeni Młodzi Liderzy Regionu oraz
członek zarządu Izby Przemysłowo-Han-
dlowej Ziemi Radomskiej, a zarazem wła-
ściciel firm budowlanych Rosa, Roman Sa-
czywko, odznaczony przez wojewodę ma-
zowieckiego Jacka Kozłowskiego Brązowym
Krzyżem Zasługi. Prezydent Radomia An-
drzej Kosztowniak podkreślał zaangażowa-
nie wyróżnionych osób na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości, ich aktywność i kreatyw-
ność oraz otwartość na pomoc społeczno-
ściom lokalnym. – Okazujecie państwo wiel-
ki pozytywny wpływ na kształt gospodarki re-
gionu, a także na postrzeganie jego atrak-
cyjności inwestycyjnej. Co więcej, świetnie pro-
sperujące firmy nie pozostają obojętne na po-
trzeby społeczności lokalnej, angażując się
w przedsięwzięcia, służące jej rozwojowi
w wielu aspektach – mówił z uznaniem do
uczestników. Po części oficjalnej spotkania
o równie udaną część artystyczną zadbał ze-
spół Rampa. �

Tulipany dla radomskich liderów
Podczas 18. Gali Biznesu jak co roku wręczono Granitowe Tulipany dla 
najlepszych firm, inwestycji, wyrobów i samorządów z południowego 
Mazowsza, przyznawane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo-
wo-Handlowe RADKOM Sp. z o.o.
powstało w 1993 roku. Jego dzia-
łalność związana jest z gospodarką

odpadami wytwarzanymi w Radomiu i sub-
regionie radomskim oraz minimalizowa-
niem ich wpływu na środowisko.

Zmiany w ustawie o odpadach spowo-
dowały utworzenie w całym kraju tzw. re-
gionów gospodarki odpadami, funkcjonują-
cych w oparciu o instalacje przetwarzania od-
padów komunalnych, spełniające wymagania

BAT. W regionie radomskim takimi instala-
cjami zarządza PPUH RADKOM Sp. z o.o.
Zarówno zakład mechaniczno-biologiczne-
go przetwarzania odpadów, jak i składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojęt-
ne zostały wskazane w WPGO dla Mazow-
sza na lata 2012–2023 jako regionalne in-
stalacje do obsługi regionu radomskiego, za-
mieszkałego przez około 700 tys. osób, któ-
re łącznie wytwarzają niemal 230 tys. ton od-
padów rocznie.

Radomską Regionalną Instalację Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych (RI-
POK) tworzą zarządzane przez RADKOM:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
i składowisko. ZUOK stanowi nowoczesny
system mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów, którego podstawowym
obiektem technologicznym jest sortownia
zmieszanych odpadów komunalnych oraz
frakcji odpadów zbieranych selektywnie, po-
łączona technologicznie z instalacją kom-

postowania odpadów zielonych i biodegra-
dowalnych, instalacją przerobu odpadów
wielkogabarytowych i podobnych, w tym
sprzętu RTV i AGD, instalacją przerobu
odpadów budowlanych i podobnych oraz in-
stalacją przygotowania komponentów do
produkcji paliwa alternatywnego z odpadów
tzw. RDF.

RADKOM zajmuje się również odbiorem
i transportem odpadów, wytwarzanych przez
mieszkańców dwóch z pięciu wydzielonych
na terenie Radomia sektorów, prowadzi
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych od mieszkańców miasta oraz
skup surowców wtórnych.

Ponieważ gospodarka odpadami dla
prawidłowego funkcjonowania wymaga pro-
pagowania zasad właściwego postępowania
z nimi, spółka organizuje zakrojone na sze-
roką skalę działania edukacyjne.

www.radkom.com.pl

Efektywnie i innowacyjnie
PPUH RADKOM Sp. z o.o. zostało uhonorowane Granitowym Tulipanem 
w kategorii Efektywna Firma Państwowa lub Samorządowa Roku 2013

Marian Kozera, prezes zarządu PPUH
RADKOM Sp. z o.o., podczas Gali
Biznesu „Granitowe Tulipany 2014”
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Między 13 a 15 maja do Pozna-
nia licznie przybyli przedsta-
wiciele wielu branż, w których
mają zastosowanie rozwiąza-

nia z obszaru elektroenergetyki. Reprezen-
towali oni m.in. przedsiębiorstwa energetyki
cieplnej, przesyłu energii i gazu, a także
dziedziny związane z pozyskiwaniem energii
z odnawialnych źródeł. Wśród uczestników
targów znaleźli się również producenci sprzę-
tu oświetleniowego, hurtownicy elektrotech-
niczni, dystrybutorzy wyposażenia elek-
trycznego, instalatorzy elektrotechniczni,
przedstawiciele budownictwa energetyczne-
go i elektrotechnicznego. Zarówno wystaw-
cy, jak i zwiedzający przyjechali nie tylko z róż-
nych regionów Polski, lecz także z Europy,
a nawet tak odległych państw jak Tajwan.

Magnesem dla uczestników były nie tyl-
ko ekspozycje licznych oferentów, w tym
rynkowych liderów, lecz także tematyka uję-
tych w programie wydarzeń towarzyszą-
cych, będących źródłem wiedzy o najnow-
szych osiągnięciach z dziedziny elektroener-
getyki, trendach rynkowych i rozwiązaniach
oszczędnościowych. Akademia LED wy-
dawnictwa Publikatech we współpracy z MTP
zorganizowała konferencję pt. „LEDyfikacja
miast i wsi. Oświetlenie drogowe”, a partner

strategiczny targów – TIM SA
– postawił pytanie: „LED, świe-
tlówka, lampa żarowa. Co ma
znaczenie, a co jest wyłącznie
marketingiem?”. Druga konfe-
rencja firmy TIM SA poddała
pod dyskusję ważną tematykę
metod służących obniżeniu ra-
chunków – zainteresowani mo-
gli poznać szczegóły podczas
spotkania zatytułowanego: „Jak
mniej płacić za prąd? Sposoby
oszczędzania energii elektrycznej w życiu co-
dziennym”. V Konferencja Naukowo-Tech-
niczna z cyklu „Energooszczędność w oświe-
tleniu” poświęcona była najnowszym tech-
nikom świetlnym. Z kolei do wszystkich za-
interesowanych instalacjami elektrycznymi ni-
skiego, średniego i wysokiego napięcia skie-
rowana była XII Konferencja Naukowo-
Techniczna „Rozdzielnice w izolacji gazowej
110 i 400 kV”, zorganizowana przez po-
znański oddział SEP, Wielkopolską Okręgo-
wą Izbę Inżynierów Budownictwa oraz firmę
ABB.

Jak co roku, najlepsze zaprezentowane
produkty zostały wyróżnione Złotymi Me-
dalami targów Expopower 2014, które tym ra-

zem tafiły do 7 firm. Kolejna okazja do
branżowych spotkań, dyskusji i rywalizacji
podczas następnej edycji zaplanowanej na
26–28 maja 2015 roku. �

Expopower przyciągnął tłumy
Ponad 200 firm z różnych stron świata zaprezentowało swoje osiągnięcia 
i nowości produktowe podczas majowych targów Expopower i Greenpower.
Przez 3 dni na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich królowały
sprawdzone rozwiązania i nowe technologie z zakresu elektroenergetyki

TARGI EXPOPOWER

Laureaci konkursu Złoty Medal
MTP 2014:

• Automatyczny wyłącznik napowietrzny 
„Reklozer” RC-27
– ZPUE SA, Włoszczowa

• Rozdzielnica w izolacji gazowej 
ELK -04, 145 kV
– ABB sp. z o.o., Warszawa

• Rozłącznik SN RN III 24/4-C-AI 
z izolatorami kompozytowymi
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowo-Handlowe CHIMET 
Zbigniew Joachimiak

• Seria UPS EVER POWERLINE GREEN 33
– EVER sp. z o.o., Swarzędz

• Sterownik automatyki SO-52v11-eMSZR
– Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe 
„EUROTRONIC” Sp. z o.o., Poznań

• System Stacjonarnych Monitorów 
Promieniowania SMP
– RELPOL SA, Żary

• Zintegrowany zespół do kompensacji 
prądów ziemnozwarciowych BS KKZ
– BEZPOL Sp. z o.o., Myszków
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Jakie zastosowanie mają produkowane
przez Relpol stacjonarne monitory promie-
niowania, które można uznać za państwa spe-
cjalizację na krajowym rynku?

– Stacjonarne monitory promieniowania
przeznaczone są do wykrywania promienio-
wania gamma i neutronowego emitowanego
przez materiały radioaktywne i jądrowe.
Głównym celem stosowania tego typu urzą-
dzeń jest wyeliminowanie nielegalnego trans-
feru materiałów radioaktywnych i nuklearnych
w ruchu granicznym. Dotyczy to monitoro-
wania zarówno środków transportu, bagażu

podręcznego i transportowego, jak i ruchu pie-
szego na przejściach granicznych: drogowych,
kolejowych, w portach lotniczych i mor-
skich.

Oprócz granic państwa kontrola ra-
diometryczna przeprowadzana jest również
w zakładach przerobu złomu i składowi-
skach odpadów. W tego typu obiektach
głównym jej zadaniem jest wyeliminowanie
skażenia radioaktywnego w procesach re-
cyklingu.

System Stacjonarnych Monitorów Pro-
mieniowania SMP zdobył ostatnio Złoty Me-

dal MTP Expopower 2014. Na czym polega
innowacyjność tego docenionego przez ka-
pitułę rozwiązania?

– Przede wszystkim pragnę podkreślić, że
Relpol jest jedynym producentem polskim,
który opracował i wdrożył do produkcji sys-
tem stacjonarnych monitorów promienio-
wania. O jego walorach innowacyjnych
świadczyć mogą wcześniejsze nagrody i do-
wody uznania, takie jak Godło „Teraz Polska”,
Brązowy Medal na targach Energetab czy
zwycięstwo w plebiscycie czytelników maga-
zynu „Elektrosystemy”.
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Jakość i innowacyjność
Wszystkie wdrażane przez nas produkty są efektem pracy zespołu 
inżynierów działu rozwoju firmy przy ścisłej współpracy z naukowcami. 
Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która może pochwalić się 
długoletnią współpracą z instytucjami naukowymi  
– mówi Maria Szperkowska, dyrektor Relpol SA

TARGI EXPOPOWER

Stacjonarny monitor promieniowania do wykrywania materiałów radioaktywnych oraz jądrowych



Niewątpliwie innowacyjnością jest moż-
liwość monitorowania kilkudziesięciu stref
kontrolnych zlokalizowanych na jednym
obiekcie. Innowacyjna jest również realizacja
podstawowej funkcji, jaką jest detekcja pro-
mieniowania poprzez połączenie wysoko-
czułych detektorów promieniowania z naj-
nowocześniejszymi, złożonymi układami
elektronicznymi z wykorzystaniem mikro-
procesorów i wyrafinowanych algorytmów in-
formatycznych, pozwalających na wykrycie
nawet znikomych ilości substancji radioak-
tywnych i materiałów nuklearnych.

System SMP w różnych konfiguracjach
zainstalowany został między innymi w por-
tach lotniczych w: Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Rzeszo-
wie, Modlinie, Łodzi, Gdyni i Radomiu.

Jakie inne produkty z oferty Relpol
mogą uchodzić za flagowe osiągnięcie firmy
i stanowić jej wizytówkę?

– Relpol SA jest krajowym liderem i zna-
nym europejskim producentem przekaźni-
ków elektromagnetycznych. Na uwagę za-
sługuje seria przekaźników R2N, R3N, R4N,
będąca unowocześnieniem dobrze znanej li-
nii R2, R3, R4; przekaźniki miniaturowe se-
rii RM84, RM85, RM87 stosowane zarów-
no w układach elektroniki, jak i w przemy-
śle; przekaźniki czasowe MT-T czy prze-
kaźniki programowalne NEED obecnie
wzbogacone o moduł komunikacji NEED
Master.

Należący do Relpolu Zakład Polon w Zie-
lonej Górze, którym mam przyjemność kie-
rować, to oprócz systemu SMP producent
znanego na rynku energetycznym pod mar-
ką „CZIP®” systemu cyfrowych zabezpieczeń
dla rozdzielni średnich napięć. Najnowsze jego
wdrożenie CZIP-PRO zostało również uho-
norowane Złotym Medalem MTP Expopo-
wer w 2013 roku.

W jaki sposób opracowują państwo no-
wości wdrażane do produkcji? Nowe roz-
wiązania są efektem samodzielnej pracy
zespołu specjalistów firmy, czy współpracy
z jednostkami badawczymi i instytutami na-
ukowymi?

– Wszystkie wdrażane przez nas produkty
są efektem pracy zespołu inżynierów działu
rozwoju firmy przy ścisłej współpracy z na-
ukowcami. Jesteśmy jedną z nielicznych firm
w Polsce, która może pochwalić się długo-

letnią współpracą z instytucjami naukowymi.
W tym roku obchodzimy 20-letni jubileusz
współpracy z Instytutem Elektroenergetyki Po-
litechniki Poznańskiej. Współpracujemy rów-
nież z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz
Narodowym Centrum Badań Jądrowych
w Świerku i Łodzi.

Jak podchodzą Państwo do sfery jako-
ści i jaki wymiar mają praktyczne działania
ukierunkowane na jej systematyczne do-
skonalenie?

– Polityka naszej firmy ukierunkowana
jest na działania, które w 100 proc. wpłyną
na zadowolenie naszych klientów. Naszym

celem jest dostarczanie produktów najlep-
szych w swojej klasie w zakresie jakości, ter-
minów dostaw i cen. Zapewniamy swoim
klientom kompleksową obsługę, poprzez
wsparcie techniczne oraz wykwalifikowany,
mobilny serwis. Relpol posiada w pełni
wdrożony, potwierdzony certyfikatem Zin-
tegrowany System Zarządzania Jakością
i Środowiskiem. Posiadany certyfikat to efekt
ciągłego doskonalenia istniejącego zarzą-
dzania jakością i środowiskiem od roku
1998.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

TARGI EXPOPOWER
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Relpol jest jedynym producentem polskim, 
który opracował i wdrożył do produkcji system
stacjonarnych monitorów promieniowania

Relpol SA jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkowane przez firmę
urządzenia stosowane są w m.in. w automatyce przemysłowej i energetycznej, elektronice przemysłowej oraz użytkowej,
telekomunikacji i pozostałych dziedzinach, w których wykorzystywane są przekaźniki. W swojej ofercie firma posiada również
systemy zabezpieczeń CZIP®, które od wielu lat wykorzystywane są w polskiej energetyce, w tym w elektrowniach wiatrowych
oraz fotowoltaicznych.

Relpol SA to również lider na rynku polskim w produkcji stacjonarnych monitorów promieniowania, specjalistycznych urządzeń
przeznaczonych do wykrywania materiałów radioaktywnych.

www.relpol.pl

Stacjonarny monitor promieniowania do wykrywania materiałów radioaktywnych
w złomie metali



Kto wie, czym różni się Rada Europy od Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej?
Gdyby z odpowiadania na to pytanie wyłączyć ludzi zajmujących się tym zawo-
dowo, poprawnych odpowiedzi mielibyśmy niewiele. Sam miałem z tą terminologią
problemy. Oświecił mnie dopiero prof. Jerzy Jaskiernia, kiedy słuchałem jego wy-

kładu na Uniwersytecie Letnim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy.
Rada Europy to organizacja, w której skład wchodzą przedstawiciele prawie wszystkich

państw położonych na naszym kontynencie, a dodatkowo Armenia i Azerbejdżan. Powo-
łana została, żeby szerzyć demokrację, ochronę praw człowieka oraz postęp ekonomiczny
i społeczny. Niezbyt dobrze jej się to udaje, czego dowodzi choćby konflikt rosyjsko-ukra-
iński. Nie należy jednak traktować jej jako organizacji fasadowej. Dobrze, że istnieje forum,
na którym można omawiać najważniejsze dla naszego kontynentu sprawy. 

Rada Europejska to zgromadzenie przywódców państw unijnych. Zwykle są to premierzy,
ale w niektórych przypadkach prezydenci, jeżeli mają dominującą władzę wykonawczą. Jest
to organ UE, który rozstrzyga najważniejsze decyzje. Nie jest jednak wszechwładny – musi
się liczyć zarówno z Komisją Europejską, jak i Parlamentem Unijnym. 

Rada Unii Europejskiej to zgromadzenie ministrów krajów unijnych, kierujących konkretnymi
resortami. Najczęściej są to szefowie resortów spraw zagranicznych, ale mogą też być inni.
Wszystko zależy od tego, jaka tematyka jest aktualnie przedmiotem zainteresowania Unii.

W Polsce niewiele wie się też o kompetencji Parlamentu Europejskiego. Prof. Jaskiernia
zwrócił uwagę, że nasz Sejm stracił 2/3 kompetencji w kwestiach legislacyjnych. Większość re-
gulacji prawnych powstaje bowiem w Unii. Parlamentom narodowym pozostało kontrolowanie
rządu i opracowywanie części aktów prawnych. Projekt każdego z nich musi być jednak spraw-
dzany pod kątem zgodności z prawem unijnym. Polscy obywatele nie mają wiele zastrzeżeń
do tej praktyki. Badania wykazują, że bardziej ufają administracji unijnej niż naszej.

Błędny jest pogląd, że prawo wspólnotowe tworzy Parlament Europejski, bowiem nie
ma on inicjatywy ustawodawczej. Jest ona w gestii Komisji Europejskiej, odpowiednika na-
szego rządu oraz Rady Europejskiej. KE ma tak szerokie uprawnienia dlatego, że jest or-
ganem wspólnotowym. Widać jednak wyraźnie, że opanowała ją biurokracja. Sekretarka
w Komisji zarabia więcej niż polski premier, kilkakrotnie więcej otrzymują komisarze. Ci lu-
dzie często szukają dla siebie zajęcia, żeby uzasadnić sens swojego istnienia. Stąd często nie-
zbyt mądre pomysły regulacji, które zamiast pomagać, utrudniają życie obywatelom
państw członkowskich. Budzi to uzasadniony opór i zniecierpliwienie rządów krajowych.

Parlament Europejski po wieloletnich zmaganiach wywalczył dla siebie mocniejszą pozycję
i może obecnie odrzucać nierealistyczne pomysły biurokratów. Coraz częściej z tego korzysta.
Stało się to na mocy Traktatu Lizbońskiego. Parlament Europejski i parlamenty narodowe mogą
sprawdzać, czy dyrektywy Komisji Europejskiej są zgodne z zasadą pomocniczości. To zna-
czy, czy są pomocne dla społeczeństw poszczególnych krajów, czy odwrotnie.

Dotychczas walczą o lepsze dwie koncepcje organizacji UE. Zwolennicy jednej chcą, żeby
to był luźny związek państw narodowych, zespolony wspólnym rynkiem. Według drugiej, UE
powinna stać się federacją z silnym rządem centralnym. Mogłaby wówczas reagować spraw-
niej np. na takie sytuacje, jak obecnie na Ukrainie. To drugie rozwiązanie napotyka na opór
większości państw członkowskich, które bardziej dbają o własne interesy niż interes całej Unii.
Na razie pozostaje więc wykorzystywać zasadę pomocniczości. Jeżeli Parlament Europejski
lub 1/3 parlamentów krajowych dojdzie do wniosku, że Komisja Europejska tę zasadę naru-
sza, mogą skutecznie zakwestionować jej dyrektywy. Jest to system wczesnego ostrzegania. 

Należy pamiętać, że oddanie części uprawnień Unii nie jest rezygnacją z nich na rzecz
obcego państwa tylko dla organów wspólnych. Polski komisarz w UE ma wpływ na to, co
będzie się działo nie tylko w Polsce, ale także np. w Wielkiej Brytanii czy Francji. Nie jest tak,
że jedne państwa narzucają pozostałym swoją wolę. Decyzje wykuwają się w drodze żmud-
nych negocjacji. Stąd tak powolne działanie Unii w sytuacjach kryzysowych.

Najważniejszym zadaniem wybranych właśnie nowych władz Unii jest jej demokraty-
zacja. Nie może być dłużej tak, że bardzo ważne decyzje zapadają w zaciszach gabinetów.
Parlament Europejski sporo robi, żeby wynieść na forum publiczne sprawy, którymi zajmuje
się brukselska administracja, ale to nie wystarczy. Więcej aktywności trzeba wymagać od eu-
roposłów w ich okręgach wyborczych. Na przykładzie naszych europarlamentarzystów wi-
dać było, jak traktują oni swoje obowiązki. Gdy przyjeżdżali do Polski, to nie po to, by roz-
mawiać ze swoimi wyborcami o sprawach unijnych, tylko po to, żeby wdawać się w krajo-
we rozgrywki polityczne, a nawet słowne bijatyki. Nic więc dziwnego, że do unijnych wyborów
poszło w Polsce zaledwie nieco ponad 22 proc. uprawionych. Gdy wyborcy nie wiedzą, co
jest grane, to nie chcą w to grać.

Gdy piszę te słowa, syn zagląda mi przez ramię i mówi: „Skoro jesteś taki mądry, to po-
wiedz, ile gwiazd jest na fladze unijnej”. Odpowiem, jak sprawdzę. �
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Nieznana Unia
ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Czesław Rychlewski



Dziś rano kierowca samochodu, przed który wjechałem z prawego pasa, bo było
tam wolne miejsce, poczęstował mnie taką „wiązką”, której nie sposób tu przy-
toczyć. Ów „złotousty” gentelman, gdy tylko zobaczył mój zamiar, natychmiast
dodał gazu, aby zablokować wolną przestrzeń, w którą skręcałem. Gdy zobaczył,

że jego plan się nie powiedzie, zatrąbił z wściekłą miną orangutana, którą przypomniał
mi niedawną wizytę w opolskim ZOO. Tylko małpy potrafią się tak pięknie wściekać. Mój
absolutny brak reakcji tylko rozwścieczył gościa. Ów jak to ów, na spokój zareagował
zwiększoną agresją – wyskoczył ze swojego auta i sypnął mi do szyby kolejną porcją swo-
jej twórczości. Takie haiku. Dobrze, że mi szyby nie rozbił. Brzmi znajomo? No pew-
nie! Przecież to Polska, a tu nic nigdy nie jest normalne. Coś podobnego przytrafiło się
państwu zapewne niejednokrotnie albo przynajmniej byli państwo świadkami takiej sy-
tuacji.

Kiedyś widziałem inną scenkę, równie ciekawą z antropologicznego punktu widzenia.
Jeden samochód jechał na zderzaku drugiego, dosłownie – jak zwykło się mówić potocznie
– na grubość lakieru. Ten z przodu zaczął jechać powolutku, aby dać delikwentowi jasno do
zrozumienia, że sobie tego nie życzy. Ten z tyłu, rozwścieczony, gdy tylko mógł wyprzedzić,
zajechał mu drogę, wyskoczył z auta i zaczął wyciągać gościa z samochodu. Zaczęło się la-
nie: w biały dzień, na środku trasy szybkiego ruchu w stolicy, w XXI wieku, w środku Eu-
ropy.

Zastanawia mnie, skąd tyle agresji w ludziach. Wystarczy jednak włączyć telewizor, by
się przekonać, że cała gama przekleństw i chamstwa jest na porządku dziennym również na
górze. U reprezentantów naszego narodu coraz częściej zdarzają się bowiem słowne bitwy,
przepierki i wydzierki. Ten jest chamem, ten polityczną prostytutką, inny znów bydlakiem.
Niegdyś poseł, dziś lider ruchu narodowego, niejaki Artur Zawisza nazywa w telewizji trans-
westytę „tym czymś”. Rozjuszona dama miała jednak w sobie jeszcze dość hormonów mę-
skich i poczęstowała pana Artura wodą wprost ze szklanki. Nieżyjący już klasyk podobnych
wyczynów Andrzej Lepper publicznie ogolił głowę, a potem spuścił manto rózgą urzędni-
kowi, który mu podpadł.

Tak jest zarówno w polityce, jak i w życiu. Nie jestem psychologiem ani socjologiem,
ale źródła tych zachowań dopatruję nie tylko w braku kultury i wychowania, lecz także
w coraz większej frustracji, takiej codziennej, prozaicznej. Jesteśmy tak skupieni wokół suk-
cesu zawodowego, pieniędzy, a także władzy, że każdą porażkę traktujemy jako osobistą
katastrofę. Wściekli na szefa, który – a jakże – za swoje kłopoty wyładowuje się na nas, pod-
kręceni przez media, w których mamy do czynienia z samymi ludźmi sukcesu, a na ulicy
zauważamy tylko super auta (cóż z tego, że w większości w leasingu). Więc harujemy, nie-
dosypiamy i nie jemy, aby wyglądać fit i zmieścić się w modne ciuchy. Dlaczego? Bo tak
trzeba, bo co pomyślą inni, bo obgadają. Nie dziwota, że wybuchamy z powodu byle drob-
nostki, jesteśmy w stanie o byle co wydrzeć się na żonę, dzieci (sic!) i – niestety – obcych
w korku.

Trzeba przyznać, że auto jest chyba taką enklawą, takim zamkniętym szklanym schro-
nem, w którym Polak może się odgrodzić od ludzi i od świata, a w rezultacie może sobie po-
folgować, „poużywać” zarówno na drodze, jak i na innych kierowcach. A może wystarczy
zwolnić? I w aucie, i w życiu? Czy naprawdę musimy mieć kolejny, niepotrzebny gadżet, ko-
lejny badziew do szpanowania przed znajomymi, kupiony kartą kredytową na 20-procen-
towe odsetki? Mamy mieszkanie? Kupmy drugie! Albo lepiej dom i kolejne auto. Oczywi-
ście na kredyt, bo jakże inaczej. Jednocześnie weźmy pod uwagę, że jego spłata będzie nam
spędzać sen z powiek i zmuszać do jeszcze większej harówki oraz narażać na jeszcze więk-
szy stres. Ci ludzie, na których z taką zazdrością patrzymy, też mają pewne aspiracje, tylko
odpowiednio wyższe. Tak to już działa, że oni również nie są syci, bo i tam w górze chcą być
jeszcze lepsi, jeszcze bogatsi, bardziej szanowani. Nieustannie szukamy wokół siebie ludzi
nie nam podobnych, ale takich, którym się bardziej udało i do nich się porównujemy. Nie
dostrzegany, że wokół nas są tysiące ludzi, którzy są tacy jak my, ale są też tysiące ludzi, któ-
rzy mają znacznie gorzej i marzą o naszych problemach. To, co piszę, to może banały, ale
po dzisiejszym ataku furii wspomnianego kierowcy zadrżałem nad poziomem frustracji dru-
giego człowieka, jego zakompleksieniem i wściekłością, która z tego wynikła. Jak w filmie „Upa-
dek” z Michaelem Douglasem, w którym korek drogowy uruchamia u głównego bohatera
wściekłość, którą ten wyładowuje na innych. Jeżeli ktoś za coś takiego jak zmiana pasa na
jezdni leci do mnie z łapami, to do czego może być jeszcze zdolny? Może za chwilę sięgnie
po siekierę i kogoś zatłucze? Albo wyżyje się w domu, na najbliższych? Dlatego właśnie ży-
czę sobie i państwu zwolnienia tempa choć o odrobinę. Życzę również polubienia swojego
życia i akceptacji siebie. Jest tyle nerwowej atmosfery i w Polsce, i na świecie, że wystarczy
jej dla nas wszystkich. �
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Czesław Rychlewski

Sektor bankowy w Rosji został odcięty
od dolara i od euro, a także od ja-
pońskiego jena, czyli od trzech naj-
ważniejszych walut świata. Na ryn-

ku na pewno znajdzie się jakaś część inwe-
storów, którzy lubią „trafiać w dołki” i wcho-
dzić na rynek z pieniędzmi wtedy, kiedy
wszyscy inni wychodzą. Mogą oni zakładać,
że teraz już nic gorszego Rosji nie spotka. Co
się miało stać, już się stało, więc teraz moż-
na liczyć na trwalsze odbicie zarówno rubla,
jak i giełdy rosyjskiej. Niesamowicie ryzykowne
to zagranie, ale są tacy, którzy z takich zagrań
żyją. W każdym razie popyt z ich strony może
na krótko wesprzeć rosyjski rynek finansowy.

Jan Piekło, dyrektor Fundacji Współpracy
Polsko-Ukraińskiej PAUCI, ocenia, że obec-
ność na pokładzie malezyjskiego samolotu
obywateli wielu krajów zdecydowanie zmie-
nia wymiar tragedii i wpłynie na rozstrzy-
gnięcie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
– USA i Unia Europejska nie odpuszczą Ro-
sji, nie pozwolą im na to obywatele w ich wła-
snych krajach – podkreślił.

Sprzężenie zwrotne
Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję

mogą zagrozić kruchemu ożywieniu gospo-

darczemu w Unii Europejskiej – twierdzi „Fi-
nancial Times”. British Petroleum, które po-
siada blisko 20 proc. akcji Rosnieftu – firmy
kontrolowanej przez rosyjski rząd, poinfor-
mowało, że sankcje zmniejszą zyski ich kon-
cernu. Rosnieft już znalazł się na czarnej li-
ście firm objętych restrykcjami przez USA.
Bob Dudley, prezes BP, powiedział, że ze-
strzelenie malezyjskiego samolotu MH17, któ-
re pchnęło Zachód do nałożenia surow-
szych sankcji, to coś, co radykalnie zmienia
reguły biznesowej gry. – Czasem pewne wy-
darzenia zmieniają bieg historii. Zestrzelenie
MH17 jest właśnie takim wydarzeniem – po-
wiedział Dudley.

Drugą wielką firmą, która ogłosiła, że już
traci na sankcjach jest Renault. Akcje fran-
cuskiego producenta samochodów straciły
4 proc., gdy koncern poinformował, że sprze-
daż samochodów w Rosji spadła i należy
oczekiwać, że będzie nadal spadać. Kolejne
sankcje, które nakładają się też na rosnącą in-
flację, na niedawną podwyżkę stóp procen-
towych w Rosji, z dużym prawdopodobień-
stwem sprawią, że Rosja wkrótce będzie w re-
cesji, a może nawet już dzisiaj w niej jest
– twierdzi portal tvn24. Koszt dla Rosji z pew-
nością będzie ogromny, ale niewykluczone, że
jednak nieco mniej widowiskowy niż niektó-
rzy oczekiwali.

Rosyjskie straty sięgną w tym roku 50 mld
euro, a w przyszłym może nawet dwa razy
więcej. Unia straci nieco mniej, ale trzeba za-
uważyć, że jest kilkakrotnie silniejsza gospo-
darczo i bogatsza od Rosji. Najmniejsze
straty poniosą Stany Zjednoczone, gdyż ich
związki gospodarcze z Rosją są nikłe. Ponadto
dzięki eksploatacji złóż gazu łupkowego i ropy
naftowej uniezależniły się od dostaw paliw ko-
palnych.

Optymizm za oceanem
Amerykańska gospodarka urosła w II kwar-

tale tego roku o 4 proc. – poinformował Reu-
ters. Analitycy spodziewali się, że tempo
wzrostu będzie wolniejsze. O poprawiającej
się kondycji gospodarki za oceanem świad-
czy to, że przybyło w niej ponad 200 tys. miejsc
pracy.

Departament Handlu USA podał rów-
nież, że wskaźnik inflacji wzrósł z 1,2 proc.
w pierwszych trzech miesiącach tego roku
do 2 proc. w drugim kwartale. Ta ważna dla
Fed informacja może oznaczać, że stopy
procentowe będą podwyższone, a efektem
tego będzie spadek cen i wzrost rentowno-
ści amerykańskich obligacji. Z najnow-
szych danych wynika również, że stopa bez-
robocia spadła o 0,6 pkt. proc. do poziomu
6,7 proc.
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Zamglony horyzont
Giełda w Moskwie spadła od 8 lipca do końca miesiąca o 11,5 proc. 
Z każdym następnym miesiącem będzie zapewne gorzej. Strącenie 
samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych nad wschodnią Ukrainą wywołało 
bowiem ostrzejsze niż wcześniej reakcje USA i UE. Nowe sankcje nie dotyczą
tylko oligarchów i ludzi aparatu władzy, lecz także poszczególnych gałęzi
przemysłu – od urządzeń do eksploatacji złóż ropy i gazu, przez sektor 
finansowy, po przemysł nowoczesnych technik i zbrojeń
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DIAGNOZY – PROGNOZY

W czerwcowej projekcji ekonomiści
z Międzynarodowego Funduszu Walutowe-
go zakładali, że dynamika wzrostu produk-
tu krajowego brutto Stanów Zjednoczo-
nych wyniesie w obecnym roku 2 proc. Po-
czątek roku nie był zbyt dobry. Eksperci za-
łożyli jednak, że w drugiej jego połowie naj-
większa gospodarka świata będzie rosła
w tempie 3–3,5 proc. Twierdzili też, że w ko-
lejnych dwóch latach będzie powiększać się
o 3 proc. rocznie. Wszystko wskazuje na to,
że optymiści mieli rację.

Chińczycy odzyskują wigor
W lipcu aktywność w przemyśle Chin

rosła najszybciej w ostatnich 18 miesiącach
– wynika z najnowszych danych HSBC. Pro-
gnozy pokazują, że chińska gospodarka
może się stabilizować. Wskaźnik PMI
w przemyśle Chin wzrósł z 50,7 (w czerw-
cu) do 52 pkt. Jak zauważa BBC News, to
drugi miesiąc z rzędu, gdy odczyt z Chin no-
tuje wartość ponad 50 pkt., a to oznacza roz-
wój.

Qu Hongbin, główny ekonomista HSBC
w Chinach, podkreślił, że najnowsze dane do-
wodzą, iż decyzje władz CHRL dotyczące po-
budzenia gospodarki przynoszą efekty. Chi-
ny podały, że w II kwartale br. gospodarka kra-
ju wzrosła o 7,5 proc. w porównaniu do
7,4 proc. w I kwartale. W górę poszły też in-
westycje – o 17,3 proc. w pierwszym półro-

czu. Wyższa niż rok temu była również
sprzedaż detaliczna. Chiński rząd od dłuż-
szego czasu próbuje pobudzić wzrost go-
spodarki. Ostatnio Pekin ogłosił plany redukcji
podatków dla małych firm i budowy linii ko-
lejowych na terenie całego kraju.

Unia też powoli do przodu
Ostatnie notowania wskazują na nieco

lepszą koniunkturę w przemyśle strefy euro.
Indeks PMI przygotowywany przez Markit
Economics wyniósł w lipcu 51,9 pkt. wobec
51,8 pkt. w czerwcu. Analitycy szacowali, że
indeks wyniesie 51,7 pkt. Większa aktywność
widoczna jest też w przemyśle Niemiec.
Słabsze dane płyną za to znad Sekwany. Jak
podał Markit Economics, indeks PMI okre-
ślający koniunkturę w przemyśle Francji wy-
niósł w lipcu br. 47,6 pkt. wobec 48,2 pkt. na
koniec poprzedniego miesiąca. Jeśli natomiast
chodzi o aktywność w sektorze usług we Fran-
cji, w lipcu było lepiej niż w czerwcu – 50,4
pkt. wobec 48,2 pkt.

Komisja Europejska potwierdza nie-
wielkie, ale utrzymujące się ożywienie w UE
i strefie euro. Po wzroście realnego PKB
o 1,6 proc. w UE i 1,2 proc. w strefie euro
w 2014 roku spodziewane jest przyspiesze-
nie w 2015 roku do odpowiednio 2 proc.
i 1,7 proc. Mimo że różnice we wzroście go-
spodarczym utrzymają się, to zmniejszą się
one między krajami najlepiej sobie radzący-

mi a tymi, które wciąż borykają się z trud-
nościami gospodarczymi. Oczekuje się, że
w 2015 roku gospodarki wszystkich państw
członkowskich ponownie wkroczą na drogę
wzrostu gospodarczego.

Wiceprzewodniczący Komisji Europej-
skiej w poprzedniej kadencji, Siim Kallas, po-
wiedział: – Ożywienie jest obecnie faktem. De-
ficyty się zmniejszyły, inwestycje rosną, a co
ważne, zaczęła poprawiać się sytuacja w za-
kresie zatrudnienia. Procentuje nieustanny wy-
siłek w zakresie reform podjęty przez państwa
członkowskie i samą UE. Zachodzące zmia-
ny strukturalne przypominają mi ogromne do-
stosowanie gospodarek wschodnio- i środ-
kowoeuropejskich w latach 90. w związku
z ich przystąpieniem do UE dokładnie 10 lat
temu. Ich doświadczenie pokazuje, jak waż-
ne jest przyjęcie reform strukturalnych na
wczesnym etapie i wytrwanie w nich, nieza-
leżnie od problemów, jakie mogą pojawić się
po drodze. Z tego względu nie możemy
zmniejszać naszych wysiłków na rzecz stwo-
rzenia większej liczby miejsc pracy dla Eu-
ropejczyków i wzmocnienia potencjału wzro-
stu.

Jakkolwiek by nie spojrzeć na przyszłość
globalnej gospodarki, widać zamglony ho-
ryzont. Gra nie toczy się bowiem według re-
guł biznesowych. Najwięcej zależy od poli-
tyków, a ich decyzje bardzo trudno przewi-
dzieć. �

Zapraszamy już od września na 
ZAJĘCIA NAUKI 

I DOSKONALENIA PŁYWANIA
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów oraz instruktorów 
pływania, posiadających doświadczenie pedagogiczne absolwentów 

Akademii Wychowania Fizycznego.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wiele interesujących propozycji 
także dla osób nie umiejących pływać:

• zajęcia dla niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym,
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci,

• gimnastyka rehabilitacyjna dla dorosłych,
• kursy z ratownictwa wodnego,

• fitness w wodzie: AQUA AEROBIC i ZUMBA,
• zajęcia dla kobiet w ciąży.

Nasi instruktorzy w sposób ciekawy i efektywny poprowadzą naukę oraz zabawę w wodzie.
Wszystko po to, aby każdy na naszej pływalni czuł się bezpiecznie oraz był w pełni zadowolony.

Dla chcących się zrelaksować oferujemy naszą strefę SPA, w której znajdziecie Państwo:
sauny suche (fińskie), łaźnię parową, wytwornicę lodu, studnię schładzającą 

oraz leżanki relaksacyjne.

Zapraszamy również do odwiedzenia kręgielni i squasha na I piętrze.
Nasza kręgielnia i basen to świetne miejsce na zorganizowanie aktywnej i niezapomnianej zabawy

urodzinowej dla każdego malucha.

Po intensywnych zajęciach i świetnej zabawie można skosztować pyszności w naszym baseno-
wym barze Fantazja Smaków.

Zapisy na zajęcia:
tel: +48 887 284 300

e-mail: zapisy@mcszabki.pl
oraz w biurze pływalni w godzinach 8:30-16:30

Na naszej stronie www.mcszabki.pl oraz www.facebook.com/mcszabki 
znajdziecie Państwo więcej informacji na temat naszej oferty.

Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU W ZĄBKACH ZAPRASZA NA PŁYWALNIĘ!

Wrześniowy zawrót głowy!



Zygmunt Słomkowski

Konkluzje te były jednak prezentowane przed pojawieniem się pierwszych skutków unijnych
i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję, w tym przed „zemstą” Moskwy na Polsce w po-
staci politycznego embarga na import owoców i warzyw czy też pogróżką ministra Ławro-
wa, że Rosja może doprowadzić do wzrostu cen energii, a więc ropy i gazu. Przytaczane ni-

żej analizy i prognozy mogą więc ulec korekcie.

Zadłużenie w dół
Niemały wpływ na formułowanie pozytywnych ocen Polski mają takie informacje, jak ogłoszone

22 lipca przez Eurostat dane o spadku polskiego zadłużenia sektora rządowego i samorządowego. Na
koniec I kwartału bieżącego roku obniżyło się do 49,5 proc. PKB z 57,1 proc. rok wcześniej. Jest to wy-
nik tym bardziej uderzający, że podobny wskaźnik dla całej Unii Europejskiej wzrósł w tym samym cza-
sie z 87,2 do 88 proc. Przejawem zaufania dla polskich finansów był na początku lipca spadek rentow-
ności naszych obligacji 2-letnich do 2,4 proc. Stanowi to swoisty rekord. Oznacza on niższe koszty ob-
sługi długu i zmniejszenie deficytu budżetowego. Zdaniem ekspertów polski rynek długu zyskał status
regionalnej bezpiecznej przystani. Inwestorzy zaczęli wycofywać się np. z Rosji, lokując środki u nas. Uka-
zał to także wzrost popytu na polskie długoterminowe obligacje. Według ekspertów Polska pełni teraz
funkcję bezpiecznej przystani dla inwestorów obligacyjnych, a Turcja dla akcyjnych.

Dodajmy, że w czerwcu agencja ratingowa Fitch badając sytuację Warszawy, pochwaliła „ostroż-
ne zarządzanie długiem” i przyznała naszej stolicy najwyższy możliwy rating – AAA. Oznacza on naj-
mniejsze ryzyko kredytowe. W maju 2014 roku warszawski samorząd wykupił za gotówkę euroobligacje
o wartości nominalnej 200 mln euro – zwraca uwagę Fitch. To zmniejszyło zadłużenie Warszawy do
5 mld zł, czyli poniżej 45 proc. dochodów bieżących prognozowanych na rok 2014. Ta ocena kontrastuje
z opinią dotyczącą mazowieckich finansów, co wyraziło się w obniżeniu ratingu z BBB+ do BBB. Fitch
tłumaczył to słabą płynnością finansową Mazowsza, niezdolnością do ograniczania wydatków i rosną-
cym zadłużeniem. W 2014 roku ma ono osiągnąć 1,9 mld zł, czyli aż 95 proc. dochodów bieżących.

Do pozytywnych ocen polskiego zadłużenia przyłączyła się Komisja Europejska, która w czerwcu
poinformowała, że Polska skutecznie redukuje deficyt i dalsze kroki w ramach procedury nadmierne-
go deficytu nie są potrzebne. Decyzja ta nie oznacza jednak zamknięcia procedury. Bruksela uznała, że
Polska wypełniła wszystkie zalecenia dotyczące redukcji nadmiernego deficytu finansów publicznych.
W przyszłym roku nie powinien on przekraczać dozwolonego 3-procentowego poziomu. Według naj-
nowszych prognoz opublikowanych miesiąc temu, deficyt wyniesie 2,9 proc. PKB. – Żadne dalsze kro-
ki nie są konieczne – uznali eksperci Komisji. Dodali jednak, że trwała redukcja deficytu w wyznaczo-
nym terminie jest obarczona ryzykiem, dlatego jeszcze nie zdecydowała się na zamknięcie otwartej
w 2009 roku procedury nadmiernego deficytu. Oznacza to, że Polska pozostaje pod nadzorem Komisji.

Jednakże są też wiadomości niepokojące. W czerwcu wskaźnik menedżerów logistyki Markit PMI
polskiego sektora przemysłowego spadł już po raz czwarty w tym roku – do 50,3 pkt. Według HSBC,
który przeprowadza te badania, wynik ten wskazał na stagnację w polskim sektorze przemysłowym: licz-
ba nowych zamówień nie uległa większym zmianom w porównaniu z poprzednim miesiącem, co prze-
rwało 12-miesięczny okres wzrostu. Wpłynęło to zarówno na wielkość produkcji, jak i poziom zatrud-
nienia, które wzrosło jedynie w niewielkim tempie – stwierdził komunikat HSBC. Analitycy spodziewali

Jeszcze bez alarmów
ECHA POLSKIE

Negatywne 
skutki wynikłe 
z kryzysu 
ukraińskiego, 
a także powolne
wychodzenie
większości 
krajów UE 
z kryzysu 
finansowego
oraz 
niejednoznaczne
sygnały o stanie
polskiej 
gospodarki, nie
zdominowały
pozytywnych
opinii 
zagranicznych
dotyczących 
naszych 
finansów 
i gospodarki. 
Panuje optymizm
i przekonanie,
że Polska
utrzyma się 
na fali rozwoju
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się wzrostu PMI do 52,4 pkt., a nie spadku.
Ich zdaniem powodem tego spadku był kon-
flikt ukraiński.

Gospodarka w górę
Sygnał, jaki dał komunikat HSBC, nie sta-

nowi jednostkowej opinii. Jednak eksperci ban-
ku JP Morgan nie tracą optymizmu. Za-
uważyli, że popyt krajowy nadal się poprawia
i jest głównym czynnikiem wzrostu, a inwe-
stycje w majątek trwały dostarczyły pozytywnej
niespodzianki. Za plus bank uznał to, że re-
perkusje kryzysu w stosunkach rosyjsko-
-ukraińskich do lipca nie przełożyły się na wy-
mierne skutki dla polskiej gospodarki, a za-
łamanie się eksportu na rynki wschodnie zre-
kompensował jego przyrost na zachodnich.

Mniej optymistyczne konkluzje nie pod-
ważały do lipca prognoz wzrostu PKB rzę-
du powyżej 3 proc. w tym i przyszłym roku
W majowym raporcie OECD stwierdziła, że
gospodarka polska znajduje się w fazie eks-
pansji. Świadczy o tym wskaźnik Composi-
te Leading Indicator (CLI). Ma on z wy-
przedzeniem pokazywać punkty zwrotne
w aktywności danej gospodarki. Rosnący CLI
o wartości powyżej 100 pkt. oznacza eks-
pansję gospodarki, a spadające CLI z tego
poziomu – spadek koniunktury. Z danych
OECD wynika, że w marcu CLI dla Polski
wyniósł 101 pkt. – był to wzrost w ujęciu mie-
sięcznym o 0,02 proc., a licząc rok do roku
– o 1,39 proc.

Podobnie ocenił polską sytuację Euro-
pejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W maju
podniósł on prognozę wzrostu PKB w Pol-
sce w 2014 roku. Podobnie swe wcześniejsze
prognozy zrewidowała Komisja Europej-
ska. W maju oszacowała, że wzrost PKB
w 2014 roku wyniesie 3,2 proc., a w 2015 roku
3,4 proc. W lutym KE przewidywała, że
w tym roku PKB Polski wzrośnie o 2,9 proc,
a w przyszłym o 3,1 proc. Według KE w pro-
gnozowanym okresie (do 2015 roku włącz-
nie) Polska ma być – obok Litwy i Łotwy
– jednym z trzech krajów o najwyższej śred-
niej rocznej stopie wzrostu w UE.

Wierzyć w siebie
Często podkreśla się, że sytuacja Polski

jest bardziej korzystna niż wielu krajów UE.
W wywiadzie dla WP.PL amerykański poli-
tolog George Friedman, który był gościem
konferencji Poland Transformated, mówił:
– Nie jesteście już kaleką Europy. Jesteście
znaczącym państwem, które ma własne pra-
wa. Macie silną gospodarkę i militarny po-
tencjał. Najważniejsze, co musicie zrobić, to
zacząć wierzyć w siebie. Unia Europejska jest
w głębokim kryzysie. Wyniki ostatnich wy-
borów odzwierciedlają tę chorobę. – Południe
Europy jest w dramatycznej sytuacji – po-
wiedział w rozmowie z WP.PL George Fried-
man. – Nie można utrzymywać sytuacji,
gdy członkostwo w Unii Europejskiej wiąże
się z 25 proc. bezrobociem. To jest tragedia.

Zdaniem Fiedmanna, na tym tle Polska
jawi się jako dobre miejsce wzrostu i inwe-
stycji. Radzi Polakom, by zamiast rozglądać
się za zagraniczną pomocą, nauczyli się li-
czyć na siebie. Niemal w tym samym czasie
brytyjski tygodnik opiniotwórczy „The Eco-
nomist” pisał: – Od czasów rządów królów
epoki jagiellońskiej, gdy Polska rozciągała się
od Bałtyku aż po Morze Czarne, kraj ten nie
prosperował tak dobrze, nie był tak stabil-
ny, zjednoczony i wpływowy, jak teraz. Gdy
w 1989 roku upadła żelazna kurtyna, Polska
była bliska bankructwa. Jednak – wskazywał
„The Economist” – rygorystyczna gospo-
darcza terapia szokowa na początku lat 90.
wprowadziła Polskę na dobre tory. Tygodnik
przypomniał, że gospodarka polska to jedyna
gospodarka europejska, która uniknęła re-
cesji podczas kryzysu finansowego. Tak
dobre wyniki gospodarcze zapewniły Polsce
dodatkową siłę w UE, zarówno gospodar-
czo, jak i politycznie. Jest teraz postrzega-
na jako jedno z sześciu dużych państw
członkowskich obok Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii, Włoch i Hiszpanii. Tygodnik przypo-
mniał, że OECD przewiduje roczny średni
wzrost PKB na głowę ludności w latach
2011–2013 o 2,6 proc.

W podobny sposób prezentował Polskę
cytowany przez „Deutsche Welle” niemiecki
portal Huffington Post. Pisał on, że w Niem-
czech długo panowało uprzedzenie, iż Pol-
ska po 1989 roku „na zawsze pozostanie
mniejszym, ubogim bratem Niemiec, który
z czystej biedy zawsze będzie chciał wyciągnąć
jakąś korzyść finansową dla siebie”. Dlatego
zrodził się strach przed zalaniem kraju przez
Polaków, co wyraził m.in. szef CSU, doma-
gając się obrony systemu opieki socjalnej
przed obcymi przybyszami. Obawy te okazały
się nieuzasadnione. „Za to w Polsce – pisał
portal – wydarzyło się coś niesamowitego: od
ponad 20 lat gospodarka tego kraju bezu-
stannie odnotowuje wzrost”, przy PKB wyż-
szym o 20 proc. niż w 2008 roku. „To, co obec-
nie dzieje się w Polsce, można pod wieloma
względami porównać z niemieckim „cudem
gospodarczym” lat 50. i 60. To, że w Polsce
dawno ruszyła fala konsumpcji, widać gołym
okiem. Krytycy wciąż narzekają, co prawda,
że taki boom możliwy jest tylko przy pomo-
cy unijnych pieniędzy. To nie jest prawdą,
choćby dlatego, że rozkwit gospodarczy za-
czął się na długo przed wejściem Polski do
Unii. Oczywiście, miliardy z brukselskiej
kasy przyczyniły się do wsparcia kulejącego
rolnictwa, ale kraj ten odnosi przede wszyst-
kim korzyść z otwarcia przed nim unijnego
rynku” – podkreśla autor komentarza, Se-
bastian Christ.

Nie pomija on jednak polskich proble-
mów, jak zbyt niska produktywność gospo-
darki, stan systemu oświaty, demografia.
Podobnie jak w Niemczech, Polska ma eks-
tremalnie niski przyrost naturalny, co zdaniem
ekspertów już za 15–20 lat może się stać pro-

blemem gospodarczym. Tygodnik stwier-
dza, że powodem niskiego przyrostu natu-
ralnego jest przekonanie, że małżeństwo jest
w stanie utrzymać tylko jedno dziecko, a do
tego dochodzi brak wystarczających miejsc
w przedszkolach i żłobkach. „The Economist”
zwraca uwagę, że w Wielkiej Brytanii roz-
rodczość polskich mieszkańców jest 2,1 raza
większa niż pozostałej ludności. Zdaniem ty-
godnika powodem jest bezpieczeństwo fi-
nansowe.

Spory o euro
Również w innych krajach analitycy roz-

ważają perspektywy naszego wstąpienia do
strefy euro. Cytowany przez „Handelsblatt”
Karl Brenke z Niemieckiego Instytutu Badań
Gospodarczych (DIW) wyraził wątpliwość,
czy przyjęcie wspólnej waluty przez niektóre
„nowe” państwa unijne (Estonia, Łotwa,
Słowenia, Słowacja) było sensowne. W jego
opinii nowe państwa członkowskie mogłyby
lepiej sterować swoim procesem nadrabiania
ekonomicznych zaległości, zachowując wła-
sne waluty. „Kraje Europy wschodniej mia-
ły tę zaletę, że nie były w eurogrupie. Przez to
mogły sterować kursem wymiany swoich
walut adekwatnie do swej produktywności.
W mniejszych krajach, o silnych powiązaniach
handlowych, można było to jeszcze zrozu-
mieć, że chciały mieć euro. Ale krajom takim
jak Polska euro jest niepotrzebne” – pisał Han-
delsblatt.

Przebywający w Polsce członek zarządu
Europejskiego Banku Centralnego Yves
Mersch, wskazując na korzyści wspólnej wa-
luty, ale również na zagrożenia, jeżeli nie prze-
strzega się przyjętych reguł, odniósł się tak-
że do przyszłego przyjęcia euro przez nasz
kraj. Stwierdził, że Polska poczyniła kolosal-
ne postępy w dziedzinie konwergencji. Do-
chody rosną i szybko zbliżają się do średnich
dla strefy euro, natomiast inflacja w roku
bieżącym i ubiegłym była niska (około
0,6 proc.). Długoterminowe stopy procentowe
pozostają stosunkowo niskie, na poziomie
około 4 proc. Nie wszystko jednak wygląda
tak różowo. W dziedzinie finansów publicz-
nych, choć wskaźnik długu sektora instytucji
rządowych i samorządowych do PKB brut-
to jest poniżej wartości referencyjnej (która wy-
nosi 60 proc.), to deficyt finansów publicznych
nadal znacznie przekracza 3-procentową
wartość referencyjną.

Polska jest obecnie objęta decyzją Rady
UE w sprawie nadmiernego deficytu – musi
go zmniejszyć do 2015 roku. Poza tym zło-
ty polski nie należy jeszcze do mechanizmu
ERM II, lecz jego kurs jest płynny. I wresz-
cie – prawo polskie wymaga dostosowania,
by spełnić wszystkie wymogi prawne człon-
kostwa w strefie euro, w tym dotyczące nie-
zależności banku centralnego, zasad pouf-
ności, zakazu finansowania sektora publicz-
nego przez bank centralny oraz integracji
prawnej z Eurosystemem. �



Konfederacja Lewiatan
Naszą ambicją jest taki rozwój kraju, by

do 2025 roku PKB wzrosło o 50 proc., ska-
la ubóstwa zmniejszyła się o połowę, a Pol-
ska znalazła się w strefie euro. Aby tak się sta-
ło, musimy wspólnie nie tylko unowocześnić
gospodarkę i modernizować państwo, ale
przede wszystkim odbudować kapitał spo-
łeczny – stwierdza Konfederacja Lewiatan
w „Manifeście Polska 2025”.

Pracodawcy podkreślają, że mija 25 lat
przemian w Polsce. Miały one jasno wy-
znaczone cele, które osiągnęliśmy: zmianę
ustrojową, demokratyzację, liberalizację
gospodarki, prywatyzację, członkostwo
w NATO i UE, postęp cywilizacyjny. Dzię-
ki tym odważnym reformom i wielkiej fali
przedsiębiorczości staliśmy się 8. gospodarką
w UE, a wartość naszego PKB podwoiła się.
Teraz potrzeba nowej wizji i nowych celów.
Musimy myśleć o przyszłości. Pracowitość
i indywidualna przedsiębiorczość nie wy-
starczą, potrzebujemy więcej kreatywności
i współdziałania.

Dlatego Lewiatan ogłasza „Manifest
Polska 2025”". Osiągnięcie przedstawio-
nych głównych celów do 2025 roku wyma-
ga spełnienia wielu warunków. Wśród nich

jest wzrost zaufania obywateli do państwa
i jego instytucji, a także usprawnienie pań-
stwa, którego administracja modernizuje
się zbyt wolno. Inne zadanie to poszerzanie
wolności gospodarczej, wyzwolenie nowej fali
przedsiębiorczości, konkurującej z Europą
i światem nowoczesnością produktów
i usług. Autorzy manifestu wskazują też, że
potrzeba efektywnego wykorzystania tech-
nologii cyfrowych w gospodarce, usługach
publicznych, administracji i zarządzaniu
państwem, klarownej strategii rozwoju prze-
mysłu i usług, na bazie już zbudowanych i no-
wych przewag konkurencyjnych, zasobów su-
rowcowych i energetycznych, a przede
wszystkim kompetencji i kwalifikacji ludzi,
sprostania wyzwaniom demograficznym
i rynku pracy, ograniczenia ubóstwa i wy-
kluczenia społecznego.

Inne cele to: nowa mapa drogowa wej-
ścia Polski do strefy euro i przekonania do
niej społeczeństwa, poprawa jakości usług pu-
blicznych, szczególnie edukacyjnych, zdro-
wotnych i opiekuńczych z udziałem przed-
siębiorców, efektywne inwestowanie pienię-
dzy publicznych, w tym funduszy europej-
skich, tak, by długofalowe korzyści były jak
największe.

Business Centre Club
Planowane od 1 stycznia 2015 roku

zmiany w przepisach o VAT oznaczają dla
przedsiębiorców dodatkowe koszty i co gor-
sza, dużą niepewność rozliczeń. Ministerstwo
Finansów planuje wprowadzić zupełnie
nowe regulacje w zakresie odliczania VAT.
Chodzi o tzw. „pre-współczynnik”, który
określałby (procentowo) sposób alokacji
każdego zakupu związanego z działalnością
podlegającą VAT (opodatkowaną lub zwol-
nioną) oraz z działalnością pozostającą
poza zakresem VAT. 

W działalności prawie każdego przed-
siębiorcy pojawiają się transakcje pozostające
poza zakresem VAT (np. otrzymywane dy-
widendy, kary umowne, odszkodowania,
zbycie wierzytelności własnych, przeniesie-
nie biznesu w formie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa). Dotychczas w dużej mie-
rze podatnicy byli uprawnieni do odliczania
VAT w całości od zakupów związanych
z działalnością podlegającą i niepodlegają-
cą opodatkowaniu VAT, nawet jeżeli reali-
zowali wskazane wyżej transakcje – takie po-
dejście potwierdził również Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny w uchwale z 24 października
2011 roku (I FPS 9/10).
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Zasadnicze 
cele osiągnęliśmy.

Polska po 25 latach
transformacji jest zupełnie

innym, zdecydowanie lepszym
krajem niż u schyłku epoki PRL. Nie

wszyscy sobie to uświadamiają. Są i tacy,
którzy twierdzą, że te 25 lat zostało zmarnowa-

nych, bo sprawy nie potoczyły się według ich 
politycznej kalkulacji. Najważniejsze jednak, że idziemy do przodu 

i to dosyć wartkim krokiem. Jednak trzeba odpowiedzieć na pytanie: 
„co dalej?”. Przedsiębiorcy podsuwają swoją odpowiedź

Potrzeba 
nowej wizji



Proponowana nowelizacja ma na celu
ograniczenie tej możliwości. Poza samym
ograniczeniem zakresu odliczenia VAT nowe
przepisy wprowadzą dodatkowe, znaczne
utrudnienia dla biznesu, gdyż kluczową
kwestią będzie sposób wyliczenia „pre-
współczynnika” oraz jego przełożenie na sys-
temy finansowo-księgowe. Ministerstwo Fi-
nansów zakłada w tym zakresie dość dużą
swobodę zarówno dla podatników, jak i dla
organów podatkowych, przewidując, że nie
wprowadzi konkretnych przepisów bezpo-
średnio regulujących zasady i sposób kal-
kulacji „pre-współczynnika”, jak również
definicji czynności pozostających poza za-
kresem VAT. Takie podejście do regulacji
prawno-podatkowych będzie z pewnością
źródłem wielu sporów z organami podat-
kowymi.

Krajowa Izba Gospodarcza
Robimy zakupy, korzystamy z różnych

usług, ale czy zawsze bierzemy paragon?
Zdarza się, że nie mamy czasu czekać na jego
wydanie, zapominamy o nim, albo nie chce-
my zaśmiecać sobie nim portfela. Czasami
nie mamy śmiałości zwrócić się do sprze-
dawcy o jego wydanie. Jednak w pewnych sy-
tuacjach jego brak jest dla nas dotkliwy, np.
gdy dany towar okaże się wadliwy, a my nie
możemy udokumentować zakupu i złożyć re-
klamacji. Bez paragonu trudno jest skon-

trolować poprawność naliczenia przez sprze-
dawcę kwoty do zapłaty. Okaże się on też po-
mocny, gdy będziemy chcieli porównać ceny
w różnych sklepach. Powinniśmy mieć rów-
nież świadomość, że paragon pełni ważną
rolę w obrocie gospodarczym.

Paragon jest dowodem zakupu umożli-
wiającym konsumentowi późniejsze docho-
dzenie roszczeń w przypadku sporu z przed-
siębiorcą. Biorąc paragon, ułatwiamy sobie
złożenie reklamacji, mamy możliwość po-
równywania cen, wspieramy uczciwą kon-
kurencję, uzyskujemy pewność, że nie zo-
staliśmy oszukani, zmniejszamy szarą stre-
fę. Żądając wydania paragonu przy każdym
zakupie towarów lub usług, przyczyniamy się
do likwidacji szarej strefy i wspieramy uczci-
wą konkurencję. Rzetelne ewidencjonowanie
obrotów na kasach fiskalnych jest gwaran-
cją, że podatek zapłacony w cenie towaru tra-
fi do budżetu państwa i posłuży do finan-
sowania instytucji i inwestycji, z których wszy-
scy korzystamy. Przedsiębiorcy, którzy po-
mimo takiego obowiązku nie ewidencjonu-
ją obrotów na kasach rejestrujących lub nie
ewidencjonują ich w całości, zaniżają po-
datkowe wpływy budżetowe, a to dzięki do-
chodom z podatków finansowana jest dzia-
łalność szkół czy szpitali. Uchylanie się od zo-
bowiązań podatkowych powoduje również
powstanie nieuczciwej konkurencji, która
z uwagi np. na niższe ceny towarów czy usług

oferowanych przez takie podmioty niszczy le-
galną działalność gospodarczą.

Przypominamy, że podatnicy prowa-
dzący ewidencję obrotu i kwot podatku na-
leżnego przy zastosowaniu kas rejestrujących
są obowiązani dokonywać wydruku para-
gonu fiskalnego lub faktury z każdej sprze-
daży oraz wydawać wydrukowany dokument
nabywcy. Wydanie paragonu fiskalnego jest
obowiązkiem sprzedawcy i powinno odby-
wać się bez żądania nabywcy. Pracownicy
urzędów skarbowych sprawdzają rzetelność
ewidencjonowania transakcji za pomocą
kas fiskalnych w punktach handlowych i usłu-
gowych. Nieuczciwi przedsiębiorcy mogą zo-
stać ukarani. Zgodnie z przepisami Kodek-
su karnego skarbowego, karze grzywny pod-
lega ten, kto wbrew obowiązkowi dokonuje
sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej,
albo nie wydaje dokumentu z kasy rejestru-
jącej (stwierdzającego dokonanie sprzedaży),
nie wystawia faktury lub rachunku za wy-
konanie świadczenia, wystawia je w sposób
wadliwy albo odmawia wydania.

Pamiętajmy, paragon ma znaczenie nie
tylko dla nas samych i naszych praw konsu-
menckich. Żądając jego wydania, wpływamy
na likwidację szarej strefy, a tym samym
zwiększamy wpływy budżetowe, które prze-
znaczane są na cele publiczne.

CZR
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Podstawy prawne
Uzupełnienie decyzji administracyjnej możliwe jest na podstawie

art. 111 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.). Przy rozpa-
trywaniu wniosku bierze się oczywiście pod uwagę przepisy prawa ad-
ministracyjnego materialnego, które regulują sferę objętą decyzją ad-
ministracyjną.

Wniosek przedsiębiorcy
Decyzja administracyjna może zostać uzupełniona wyłącznie na

wniosek strony. Wniosek taki należy złożyć do organu, który decy-
zję wydał, w terminie na wniesienie odwołania od decyzji, tj. w okre-
sie 14 dni od dnia odebrania bądź ogłoszenia decyzji. Prawo nie prze-
widuje szczególnych wymagań formalnych co do wniosku o uzu-
pełnienie decyzji. Praktyczne znaczenie ma wyłącznie to, by z jego tre-
ści wynikało, że strona uznaje decyzję administracyjną za niekompletną.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 kwietnia 1998 r.
(sygn. I SA/Wr 796/96) stwierdził, że nawet wniesienie pisma zaty-
tułowanego jako odwołanie, jeżeli dotyczy ono części żądań strony
nie rozstrzygniętych w decyzji, powinno zostać przez organ potrak-
towane jako żądanie uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia a nie
jako odwołanie. Zgodnie z art. 111 § 1 KPA przedmiotem wniosku
powinno być żądanie uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia bądź
co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powódz-
twa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo
sprostowanie zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

Ocena wniosku o uzupełnienie
Zakres prowadzenia postępowania przez organ rozstrzygający

wniosek zależy od tego, czy przedmiotem żądania jest uzupełnienie
rozstrzygnięcia czy wyłącznie uzupełnienie pouczenia. Wniosek o uzu-
pełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia wymaga od organu analizy pier-
wotnego wniosku przedsiębiorcy, tj. wniosku, który wszczynał po-
stępowanie administracyjne, oraz akt tego postępowania. Zgodnie
z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z 13 czerwca 2008 r. (sygn. II SA/Gl 336/08), niekompletność roz-
strzygnięcia sprawy powinna być widoczna przy porównaniu wyda-
nej decyzji z materiałami zawartymi w aktach sprawy, a więc z żą-
daniami strony, zakresem postępowania wyjaśniającego, z zebrany-
mi materiałami i dowodami. W zależności od sytuacji, jeżeli żąda-
nie nie rozstrzygnięte w decyzji nie było rozpoznawane w postępo-
waniu od samego początku, organ zobowiązany jest przed roz-
strzygnięciem przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, jeżeli zaś
było tylko pominięte przy wydaniu decyzji, rozstrzygnąć je bez pro-
wadzenia postępowania wyjaśniającego.

Postępowania wyjaśniającego nie wymaga natomiast ocena
wniosku o uzupełnienie decyzji co do pouczenia o środkach praw-
nych lub sprostowania tego pouczenia. W takim przypadku o za-
sadności wniosku przedsiębiorcy o uzupełnienie decyzji w tym zakresie
decydować będzie porównanie wydanej decyzji z przepisami prawa
administracyjnego procesowego regulującymi kwestię treści po-
uczenia.

Pewne wątpliwości budziła wcześniej kwestia możliwości żąda-
nia w trybie wniosku o uzupełnienie decyzji uzupełnienia samego uza-
sadnienia decyzji. Obecnie uznaje się, że ponieważ przepisy wyraź-
nie rozdzielają rozstrzygnięcie decyzji i jej uzasadnienie, to nie moż-
na żądać uzupełnienia samego uzasadnienia. Niemniej jednak czę-
sto wniosek o uzupełnienie uzasadnienia świadczy o tym, że strona
żąda faktycznie uzupełnienia rozstrzygnięcia, błędnie formułując żą-
danie jako dotyczące tylko uzasadnienia. Brak bowiem poruszenia okre-
ślonych kwestii w uzasadnieniu decyzji świadczy zwykle o tym, że kwe-
stie te nie zostały również ujęte w samym rozstrzygnięciu. Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 10 maja 2011 r. (sygn.
II SA/Lu 21/11) uznał, że podobnie przedmiotem uzupełnienia de-
cyzji nie może być podstawa prawna rozstrzygnięcia.

Forma rozstrzygnięcia wniosku
Zgodnie z art. 111 § 1b organ zarówno uzupełniając decyzję, jak

i odmawiając jej uzupełnienia, wydaje postanowienie. Postanowie-
nie to ma charakter incydentalny, co oznacza, że przedsiębiorcy nie
będzie służyć prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie od-
mawiające uzupełnienia treści decyzji, lecz prawo do wniesienia od-
wołania od decyzji administracyjnej, która nie została zgodnie z wnio-
skiem przedsiębiorcy uzupełniona.

Skutek wystąpienia z wnioskiem
Wniesienie w terminie wniosku o uzupełnienie decyzji wywiera

ten skutek procesowy, że przesunięciu ulega termin na wniesienie od-
wołania od decyzji. Zgodnie bowiem z art. 111 § 2 KPA termin na
wniesienie odwołania biegnie od dnia doręczenia lub ogłoszenia po-
stanowienia rozstrzygającego kwestię uzupełnienia decyzji. Naczel-
ny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 czerwca 1999 r. (sygn. I SA.Kr
217/98) stanął na stanowisku, że przesunięcie terminu na wniesienie
odwołania jest niezależne od zasadności wniosku o uzupełnienie de-
cyzji. Przyjęcie odmiennego stanowiska stwarzałoby bowiem nie-
pewność sytuacji prawnej strony, która mogłaby obawiać się o za-
chowanie terminu do wniesienia odwołania. Pouczenie o nowym ter-
minie na wniesienie odwołania powinno znaleźć się w postanowie-
niu dotyczącym uzupełnienia decyzji.

Kazimierz Pawlik

Uzupełnienie decyzji administracyjnej 
na wniosek przedsiębiorcy

Wydanie przez organ administracji 
publicznej decyzji posiadającej braki nie
zawsze będzie się wiązało z koniecznością
wniesienia odwołania od takiej decyzji

przez przedsiębiorcę, bowiem 
w terminie na wniesienie odwołania

przedsiębiorca może wystąpić 
z wnioskiem o uzupełnienie decyzji





Maciej Otrębski

Maleje optymizm przedsię-
biorców. Saldo pytania do-
tyczącego ogólnej kondycji
gospodarki zmalało, także

przewidywania na najbliższą przyszłość
formułowane są z coraz większą ostroż-
nością – napisano w komentarzu.

Z raportu wynika, że głównym czynni-
kiem, który w lipcu wpłynął na pogorszenie
sytuacji w sektorze przemysłowym, był
spadek liczby nowych zamówień. Tempo
tego spadku było najszybsze od kwietnia
2013 roku. „Zamówienia eksportowe wpły-
nęły na liczbę całkowitych nowych zamó-
wień, ponieważ eksport zmalał trzeci mie-
siąc z rzędu i to w najszybszym tempie od
października 2012 roku” – wynika z prze-
prowadzonych badań. A to oznacza, że spo-
dziewane kłopoty związane z sytuacją ze-
wnętrzną i zawirowaniami politycznymi są
już faktem. Polska gospodarka dostała
lekkiej zadyszki. 

Liczmy na siebie
– Tegoroczny wzrost gospodarczy bę-

dzie bardziej opierał się na popycie krajo-
wym niż na popycie zagranicznym – po-
wiedział minister finansów Mateusz Szczu-
rek. Jego zdaniem, wkład eksportu we
wzrost gospodarczy obniży się o 0,5 pkt
proc. To na szczęście będzie w pełni re-
kompensowane – widać to po danych,
które obserwujemy na co dzień – nieco wyż-

szymi inwestycjami prywatnymi. Bardzo bu-
dująco wyglądają też wskaźniki zatrudnie-
nia – mówił szef MF w Programie I Pol-
skiego Radia.

Uznał, że jest to ewidentny efekt tego,
co się dzieje za naszą wschodnią granicą,
a także nieco wolniejszego ożywienia go-
spodarczego w Europie Zachodniej. Od-
powiedzią MF na niepewności związane ze
wzrostem gospodarczym oraz napięciami
geopolitycznymi jest m.in. szybsze finan-
sowanie potrzeb pożyczkowych oraz ostroż-
ne założenia budżetowe.

Zakupy detaliczne rosną w Polsce nie-
znacznie (około 2 proc. rok do roku).
Konsumenci, jak dowodzą badania, za-
chowują jednak optymizm i nie zamierza-
ją ich ograniczać. Rosną też płace (około
3 proc.), co przy śladowej inflacji, a może
nawet okresowej deflacji, daje rodakom
szanse na zwiększenie zakupów. Podobnie
działa malejące bezrobocie. Wszystkie te
wskaźniki są optymistyczne, ale jeszcze
nie zapowiadają silnego bodźca rozwojo-
wego. Nie ma się czemu dziwić, gdy glo-
balna gospodarka jest coraz bardziej roz-
chwiana, a przyszłość niepewna. 

Jabłkiem w Putina
Rosja to był do niedawna największy

eksporter polskich jabłek. Co roku sadow-
nicy sprzedawali ich na Wschód więcej,
a 2013 rok był rekordowy. Teraz – wobec od-
wetu Rosji za nałożone na nią sankcje – nasi
producenci muszą się martwić o to, gdzie
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Lekka zadyszka
Wskaźnik PMI, obrazujący przyszłą koniunkturę,
spadł w lipcu bieżącego roku do 49,4 pkt. 
z 50,3 pkt. w czerwcu. HSBC PMI Polskiego 
Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik,
opracowany w celu zobrazowania kondycji 
gospodarki. Jest on kalkulowany na podstawie
pięciu subindeksów: nowych zamówień, 
produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw 
i zapasów. Każda wartość głównego wskaźnika
powyżej 50 pkt. oznacza ogólną poprawę 
warunków w sektorze. Uzyskany ostatnio 
wynik oznacza, że z fazy wzrostu weszliśmy 
w fazę lekkiego spowolnienia

GOSPODARKA



swoje, najlepsze w Europie jabłka sprze-
dadzą.

– Coś za coś. Nie ma co się dziwić stro-
nie rosyjskiej – próbuje tłumaczyć całą sy-
tuację minister rolnictwa Marek Sawicki,
który twierdzi, że na odpowiedź wschod-
niego sąsiada nie trzeba było długo czekać.
To jednak oczywiście nie uspokaja sadow-
ników znad Wisły, którzy jabłek produku-
ją mnóstwo i w ostatnich latach zdecydo-
wali się w większości na ich eksport do Ro-
sji, gdzie zmierzało ponad 50 proc. eksportu
tych owoców. W ubiegłym roku było ich
łącznie 677 tys. ton, a zarobek ze sprzeda-
ży przekroczył 250 mln euro.

Minister Sawicki przekonał Komisję
Europejską, że skoro jesteśmy ofiarą re-
strykcji z powodów politycznych, nasi sa-
downicy powinni otrzymać unijne wspar-
cie. Jednym ze sposobów jego udzielenia
może być sfinansowanie przez UE skupu
nadwyżek owoców i przeznaczenie ich na
cele społeczne – np. dożywianie dzieci
w szkołach i placówkach opiekuńczych,
a także chorych w szpitalach. Pojawił się też
inny pomysł, który będzie można zreali-
zować bez udziału Unii. Producenci ape-
lują, żeby każdy Polak jadł co najmniej jed-
no jabłko dziennie. Wtedy nadwyżki same
znikną. Jest więc patriotycznym obowiąz-
kiem konsumowanie jabłek. Każde z nich
to cios w Putina i jego wredną politykę. 

Szansa na poprawę
Scenariusz, że nadchodzi spowolnienie

gospodarcze, obstawiają nie tylko minister
finansów i prezes Narodowego Banku
Polskiego, ale także ekonomiści i bankow-
cy. Taki rozwój sytuacji bierze też pod
uwagę coraz większa część analityków.
Wszyscy jednak zakładają, że to spowol-
nienie chwilowe, a pod koniec roku znów
będziemy rosnąć coraz szybciej.

Sytuacja ekonomiczna w sektorze
przedsiębiorstw stopniowo się popra-
wia. Prognozy na III kwartał są nieco bar-
dziej optymistyczne niż na drugi, pogor-
szyły się natomiast prognozy średnio-
okresowe – wynika z najnowszego raportu
NBP. Już trzeci kwartał z rzędu więcej firm
planuje wzrost zatrudnienia niż jego re-
dukcję.

Lepiej od sektora przemysłowego radzi
sobie budowlanka. Jej produkcja była
w czerwcu o 8 proc. wyższa niż przed ro-
kiem i o 16,9 proc. wyższa w porównaniu
z majem tego roku. „W stosunku do czerw-
ca ubiegłego roku wzrost poziomu zreali-
zowanych robót odnotowano w jednostkach
zajmujących się budową obiektów inżynierii
lądowej i wodnej (o 24,7 proc.) oraz robo-
tami specjalistycznymi (o 14,2 proc.)” – po-
informował Główny Urząd Statystyczny.

Większość analityków zachowuje
spokój, a część nawet optymizm. Instytut
Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
prognozuje na przykład, że dynami-
ka wzrostu produktu krajowego brutto
w 2014 roku wyniesie 3,4 proc., a w 2015
roku tempo wzrostu gospodarczego przy-
spieszy do 3,7 proc. Zdaniem Instytutu, eks-
port w 2014 roku wzrośnie o 3,9 proc.,
a w 2015 roku o 5,6 proc.

„W latach 2014–2015 rolę czynnika dy-
namizującego PKB przejmie popyt we-
wnętrzny: przede wszystkim konsumpcja in-
dywidualna, napędzana wzrostem docho-
dów realnych, i inwestycje, dokonywane pod
wpływem oczekiwanego wzrostu kon-
sumpcji oraz niskiej stopy procentowej.
W 2015 roku dodatkowym impulsem wzro-
stu tych kategorii powinno być widoczne już
działanie mnożnika inwestycyjnego” – na-
pisano w raporcie IBRKiK.

Czy projekcja inflacyjna Narodowego
Banku Polskiego skłoni Radę Polityki Pie-
niężnej do obniżki stóp procentowych? Od
roku są one na rekordowo niskim poziomie
2,5 proc., ale bardzo niską mamy też inflację,
natomiast bezrobocie utrzymuje się wciąż
na dość wysokim poziomie. Tempo wzro-
stu PKB o 3,5 proc. też specjalnie nie zwa-
la z nóg. Dlatego trwa spór o to, czy obni-
żać dalej stopy procentowe, aby pobudzić
gospodarkę, czy już ich nie obniżać, bo prze-
sadzimy.

Rada Polityki Pieniężnej znana jest
z ostrożności. Raz to wychodzi nam na do-
bre, innym razem jest czynnikiem hamu-
jącym wzrost. Potrzebne są bardziej śmia-
łe decyzje, czyli cięcie stóp. Tak robią inni,
np. Rezerwa Federalna USA czy Europej-
ski Bank Centralny, i dobrze na tym wy-
chodzą. �
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W latach 2014–2015 rolę czynnika 
dynamizującego PKB przejmie popyt
wewnętrzny: przede wszystkim konsumpcja 
indywidualna, napędzana wzrostem dochodów
realnych, i inwestycje, dokonywane pod 
wpływem oczekiwanego wzrostu konsumpcji
oraz niskiej stopy procentowej



Na początku bieżącego roku aż
76,7 proc. firm z branży handlu
zagranicznego spodziewało się
wzrostu w 2014 roku. Przedsię-

biorcy swój optymizm czerpali z dobrych wy-
ników finansowych osiągniętych pod koniec
2013 roku i jak dotąd, prognozy te miały swo-
je odbicie w słupkach finansowych. Wyniki
osiągnięte w pierwszym trymestrze 2014 ro-
ku były wyższe o 6,8 proc. niż w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego. Według danych
dostarczonych przez GUS, wartość towa-
rów wysyłanych za granice Polski wyniosła
w tym czasie 39,6 mld euro, a sprowadzonych
– 39,3 mld euro. To wydarzenie było bardzo
istotne, bowiem był to pierwszy raz w histo-
rii, gdy eksport przewyższył import. Radość
nie trwała jednak długo, bowiem w drugim
kwartale tempo wzrostu gospodarki spo-
wolniło z 3,4 proc. w pierwszym kwartale do
3,2 proc. Szacuje się, że w czerwcu eksport
osiągnął wartość 13,71 mld euro, co pozwoliło
utrzymać nadwyżkę eksportu nad importem,
jednak wzrost PKB i tak jest nieco mniejszy
niż w poprzednim trymestrze.

Mamy co eksportować
Na zagranicznych rynkach największą

popularnością cieszą się głównie polskie pro-
dukty rolno-spożywcze, meble, odzież, ko-
smetyki, produkty motoryzacyjne oraz węgiel.
Polskich producentów cieszy fakt, iż nasze mar-
ki dobrze sprzedają się szczególnie w krajach
rozwiniętych, do których eksport w ciągu
pierwszych sześciu miesięcy wzrósł o 6,8 proc.
Krajami, z którymi wymiana handlowa osią-
gnęła największe tempo wzrostu, są: Hiszpa-
nia, Szwecja, Belgia oraz Węgry. Jednak, choć
wyniki sprzedaży do tych krajów dobrze wró-
żą na przyszłość, to i tak niezmiennie naj-
ważniejszymi odbiorcami polskich produktów
są Wielka Brytania, Niemcy, a także Rosja.

Tak dobra sytuacja w polskim eksporcie
była przyczyną odważnej ekspansji polskich
firm. Dynamika, z jaką nawiązują one nowe
kontakty poza granicami kraju oraz sposób
prowadzenia biznesu powodują, że na po-
czątku roku 2014 aż 80 proc. przedsiębiorców
przewidywało zysk na koniec bieżącego roku.
Jednak potwierdza się negatywny wpływ
niestabilnej sytuacji za wschodnią granicą.
Mowa tutaj przede wszystkim o wymianie
handlowej z Rosją. Już w pierwszym półro-
czu skutkiem embarga był blisko 7-proc. spa-
dek wartości sprzedaży do tego kraju. Kon-
flikt na Ukrainie także nie pozostaje bez echa
wśród polskich eksporterów – sprzedaż w tym
kierunku spadła o 25 proc. Sytuacja martwi
tym bardziej, że grupa produktów spożywczo-
rolnych od lat przynosi Polsce dodatnie sal-
do sprzedaży – w 2013 roku zysk wynosił nie-
mal 20 mld euro. Obecne słupki sprzedaży na-
suwają prognozy na poziomie 698 mld zł zy-
sku ze sprzedaży na koniec 2014 roku. Taki
zysk będzie stanowić jedynie 9-proc. wzrost
w stosunku do roku ubiegłego, w którym pro-
cent ten wyniósł 13,1.

Poprawa dopiero za rok
Poprawy tej sytuacji będzie można się

spodziewać dopiero w roku 2015. Jednak tu-
taj bardzo ważnym determinantem będzie dal-
szy rozwój sytuacji na Ukrainie, relacje z Ro-

sją i Unią Europejską. Według aktualnych pro-
gnoz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych, eksport ogółem ma w 2015
roku wzrosnąć o 12 proc. Tempo jego rozwoju
jest dziś oceniane na poziomie 4,2 proc. Roz-
wój sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów
będzie też w dużej mierze decydować o tym,
jakie destynacje obiorą polscy eksporterzy.
Niestety, według szacunków, jeszcze w tym
roku eksport do Rosji może spaść o 20 proc.,
a na Ukrainę nawet o 40 proc.

Najwięcej obaw dotyka polskich produ-
centów warzyw i owoców. Bowiem Rosja,
jest jednym z największych odbiorców tej gru-
py produktów. Przykładowo, udział tego
kraju w polskim eksporcie jabłek to około
60–70 proc., zaś w sprzedaży warzyw ka-
pustnych to ponad 20 proc. Trudno będzie
znaleźć alternatywne zagospodarowanie tak
dużej ilości owoców i warzyw.

W nieco lepszej sytuacji pozostają m.in.
eksporterzy motoryzacyjni, którzy, mimo że
również dla nich sytuacja na Ukrainie i w Ro-
sji nie jest komfortowa, to jednak oczekują
1-miliardowego wzrostu w stosunku do roku
ubiegłego. Co więcej, Niemcy chcą kupować
więcej polskiego węgla, którego sprzedaż
może wzrosnąć w tym roku nawet do 5 mln
ton. Pozytywna perspektywa stoi również
przed rodzimymi producentami mebli – tu te-
goroczna sprzedaż ma wzrosnąć do pozio-
mu 7,3 mld euro.

W obecnym kontekście polityczno-go-
spodarczym bardzo ważnym ratunkiem dla
Polski jest eksport do krajów Unii Europej-
skiej. W niektórych sektorach te kraje zajmują
pierwsze miejsca i mają ogromny udział
procentowy na liście państw, do których
eksportujemy produkty i usługi.

Choć prognozy pod koniec 2013 roku
były optymistyczne i napędziły producentom
apetyt na zysk, to, jak na razie, wielu z nich
będzie musiało obejść się smakiem. Mimo
wszystko, można zakładać, że poprawa sy-
tuacji polskiego eksportu na pewno nastąpi,
podstawowe pytanie brzmi, czy jeszcze w 2014
czy później. �
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Polski eksport
– podsumowanie i prognoza
Do tej pory polscy eksporterzy mogli spać spokojnie – dynamika eksportu 
w dwóch pierwszych kwartałach 2014 roku rosła na poziomie 15 proc. 
Nic dziwnego, że rozbudziło to bardzo pozytywne nastroje w gospodarce.
Niestety, najwyższy czas się obudzić, ponieważ od połowy roku to tempo 
najprawdopodobniej zacznie hamować
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Pamięta pan pierwszą myśl po tym, jak
zasiadł pan na fotelu szefa i pomyślał: „No,
teraz jestem prezesem Wodociągów!”?

– To nie było takie nagłe zdarzenie, więc
chyba też nie było takiej symbolicznej pierw-
szej myśli. Na stanowisko dyrektora na-
czelnego zostałem powołany 15 lat temu
w czerwcu, a pracę w MWiK w Bydgoszczy
rozpocząłem dopiero 9 sierpnia, m.in. dlatego,
że nie stanowisko mnie tu przyciągnęło. Nie
chciałem odchodzić z Biura Projektów Bu-
downictwa Komunalnego w Bydgoszczy,
gdzie wcześniej pracowałem, przed zakoń-
czeniem spraw, które były w toku. O nowej
pracy myślałem przede wszystkim przez pry-
zmat problemów, z jakimi przyjdzie mi się
zmierzyć. W latach 1996–1998 pracowałem
w MWiK jako kierownik działu techniczno-
-inwestycyjnego, więc problemy wodocią-
gowo-kanalizacyjne, z którymi borykała
się Bydgoszcz, były mi doskonale znane.
W mojej głowie rodziła się wizja ich rozwią-
zania.

Które z tych problemów były do zała-
twienia w pierwszej kolejności?

– Woda w bydgoskiej sieci wodociągowej
w tamtych czasach często nie spełniała norm
jakości przypisanych wodzie pitnej. Ponad
5 proc. mieszkańców Bydgoszczy nie miało
dostępu do wodociągu, co w przypadku
miasta tej wielkości było dla mnie sytuacją
kompromitującą. Oczyszczano wówczas za-
ledwie 25 proc. wszystkich wytwarzanych
przez mieszkańców ścieków, reszta legalnie
spływała do Brdy i ją zanieczyszczała. Do ka-

nalizacji nie miało dostępu ponad 15 proc.
bydgoszczan. Do tego ponad 140 km azbe-
stowych rur w sieci zapewniało nam rekord
Polski i pierwsze miejsce w kraju. Już tych kil-
ka liczb pokazuje, że niezbędne były kom-
pleksowe działania. Na szczęście taka wizja
rozwiązywania problemów nie była mi obca,
gdyż przetrenowałem takie działania jako pro-
jektant, opracowując m.in. programowe do-
kumenty określające potrzeby w zakresie
planowania wielkości wodociągów w skali
miasta, z uwzględnieniem działań doraźnych,
ale także tych z perspektywą kilku, kilkuna-
stu i kilkudziesięciu lat. Po prostu miałem do-
świadczenie w planowaniu rozwoju infra-
struktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Ro-
biłem to dla wielu miast w Polsce i byłem pew-
ny, że w Bydgoszczy też uda mi się wykorzy-
stać te doświadczenia. Było to o tyle ważne,
że infrastruktura wodociągowo-kanalizacyj-
na jest infrastrukturą bardzo kapitałochłon-
ną, wymaga ogromnych nakładów, w związ-
ku z czym oczekuje się od niej trwałości, użyt-
kowej wartości i skuteczności działania przez
co najmniej kilkadziesiąt lat. W dobrych, eu-
ropejskich standardach to jest okres od 40 do
80, a nawet do 100 lat. Trudność polega na
tym, że trzeba do tego podejść metodolo-
gicznie i kompleksowo, bo inaczej można po-
pełnić sporo błędów, a tym samym wydać nie-
potrzebnie dużo pieniędzy, nie rozwiązując
najistotniejszych problemów. Nam się tych
błędów udało uniknąć także z tego powodu,
że jeszcze jako kierownik działu zainicjowa-

łem opracowanie generalnych planów stra-
tegicznych rozbudowy systemu wodocią-
gów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a ów-
czesna dyrekcja firmy ten pomysł zaakcep-
towała.

Jako nowy prezes poszedł pan do pre-
zydenta miasta i wyciągnął rękę po pienią-
dze niezbędne do wprowadzenia zmian?

– Było trochę inaczej. Przypadek zrządził,
że następnego dnia po objęciu fotela preze-
sa byłem na spotkaniu z przedstawicielami
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
który po wcześniejszej analizie wybrał Byd-
goszcz jako dobre przykładowe miejsce re-
strukturyzacji firmy wodociągowej. Pojawił się
od razu list intencyjny, harmonogram dzia-
łań, czyli ładnie się zaczęło. Ale już dwa ty-
godnie później Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska wydał druzgocącą dla nas oce-
nę przygotowania firmy do ewentualnej re-
strukturyzacji. Pokazał tym samym, że w tam-
tym stanie nie mieściliśmy się nawet w kolej-
ce tych, którzy ubiegają się o zgodę na roz-
poczęcie przygotowania do wdrożenia pro-
gramu unijnego. Nie ukrywam, że było to dla
mnie bolesne zderzenie z rzeczywistością, ale
podziałało jak wyzwanie. Po 3 miesiącach
ciężkiej pracy znaleźliśmy się na liście 11 pro-
jektów w Polsce, które wysłano do Brukseli do
zatwierdzenia. Był to pierwszy projekt za-
twierdzony przez KE w ramach Programu
ISPA dla państw Europy Wschodniej i Środ-
kowej. Mieliśmy z tego powodu ogromną sa-
tysfakcję, tym bardziej że bydgoski program
stał się potem programem wzorcowym dla in-
nych wodociągów, które po nas ubiegały się
o pomoc unijną. Oczywiście jako pionierzy by-
liśmy trochę poobijani, bo trafialiśmy na zda-
rzenia trudne do przewidzenia, a czasem za-
wiedzeni, bo nie wszystko odbywało się w ta-
kim tempie, jak byśmy chcieli. Nasza inicja-
tywa nie od razu znalazła uznanie u ówcze-
snego prezydenta miasta, jednak ostatecznie
przekonał się do niej i podjął odważną decyzję
o wsparciu przez miasto realizacji programu,
mającego na celu głównie dobro bydgoszczan.
Wsparcie kolejnych prezydentów miasta
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umożliwiło realizację wszystkich naszych
inwestycji.

Dziś można powiedzieć, że ci pionierzy
sprawili, że miasto doczekało się ogromnych
inwestycji w ramach dwóch dużych pro-
gramów inwestycyjnych: „Bydgoski Sys-
tem Wodny i Kanalizacyjny” i „Bydgoski
System Wodny i Kanalizacyjny II”, które
uporządkowały gospodarkę wodno-ścieko-
wą w Bydgoszczy.

– Łączna wartość tych dwóch programów
wyniosła około 258,9 mln euro, przy czym do-
finansowanie ze środków Unii Europejskiej
stanowiło kwotę około 131,1 mln euro. Re-
alizacja programów zajęła nam w sumie
blisko 13 lat. W tym czasie wykonaliśmy łącz-
nie 31 zadań inwestycyjnych. Oprócz roz-
wiązań techniczno-technologicznych MWiK
w Bydgoszczy jako pierwsza firma wodocią-
gowo-kanalizacyjna w Polsce i Europie Środ-
kowowschodniej zastosowała nowoczesny
sposób finansowania inwestycji poprzez ob-
ligacje przychodowe i jako pierwsza firma
w Polsce uzyskała rating inwestycyjny. W efek-
cie tych działań bydgoski system wodocią-
gowo-kanalizacyjny wygląda dziś zupełnie in-
aczej. 99,6 proc. bydgoszczan jest podłą-
czonych do wodociągów, co klasyfikuje nas
na wysokim miejscu w Europie, zaraz po mia-
stach Wielkiej Brytanii i Holandii. Do kana-
lizacji dostęp ma 97 proc. mieszkańców
miasta. Jakość wody gwarantuje bezpie-
czeństwo jej spożycia prosto z kranu, bez prze-
gotowania, w każdym miejscu miasta. Do tego
czyste środowisko, oczyszczane ścieki, mało
tego – utylizowane zanieczyszczenia w postaci
osadów wytrąconych z oczyszczonych ście-
ków metodą termiczną, która zamyka cykl
obiegu zanieczyszczeń w przyrodzie. To jest
efekt mierzony ostatnio jakością wody w rze-
ce Brdzie, która przed laty była klasyfikowa-
na jako ciek pozaklasowy, a dziś reprezentu-
je pierwszą klasę czystości. Oznacza to rów-
nież, że rzeka może być bez przeszkód źró-
dłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców,
a zarazem mogą być urządzane na niej ką-
pieliska. To najwyższa jakość wody, którą so-
bie można wymarzyć. Wszystko to sprawia,
że dzisiaj Bydgoszcz wraca do rzeki – mamy
piękne bulwary, po których bydgoszczanie
chętnie spacerują, po rzece pływają kajaki i ło-
dzie, a wędkarze znajdują w wodzie niesa-
mowite okazy ryb.

Które z wymienionych inwestycji naj-
bardziej przysłużyły się mieszkańcom Byd-
goszczy?

– Na pewno najważniejsza była moder-
nizacja Stacji Wodociągowej Czyżkówko i bu-
dowa ujęcia sztucznej filtracji. Była to także
inwestycja najtrudniejsza, bo zajęła nam
najwięcej czasu, ale na pewno dała miesz-
kańcom Bydgoszczy najwięcej korzyści. Naj-
większy atut tego rozwiązania to wyjątkowo
skuteczny system uzdatniania wody polega-
jący na zastosowaniu wielostopniowych ba-
rier eliminujących wszystkie potencjalne za-

nieczyszczenia w wodzie przeznaczonej do
spożycia. Innym efektem jest niemal całkowita
redukcja bardzo szkodliwych dla ludzkiego or-
ganizmu trojhalometanów. Druga inwestycja
– ważna szczególnie w kontekście ochrony śro-
dowiska – objęła likwidację wylotów ścieków
do Brdy, budowę kolektorów zbiorczych,
przepompowni i modernizację oczyszczalni
ścieków w Fordonie, dzięki czemu uzyskano
wysoką efektywność oczyszczania tych ście-
ków. Jakość ścieków odprowadzanych po
oczyszczeniu z fordońskiej oczyszczalni jest
zbliżona do jakości wody w Wiśle i spełnia
ostre normy unijne. Równocześnie neutrali-
zujemy odpady zawarte w ściekach poprzez
instalację do suszenia i spalania osadów ście-
kowych, zamykając cykl obiegu tych zanie-
czyszczeń i sprowadzając je do prostych
składników natury, czyli soli mineralnych,
dwutlenku węgla, wody i azotu gazowego.
Trzecia inwestycja to bagrowanie 12 km rze-
ki Brdy i 5 km Kanału Bydgoskiego, co
przywróciło pierwotny stan czystości rzeki,
oraz oczyszczenie terenów dawnej oczysz-
czalni ścieków na powierzchni ponad 130 ha.
Ten ostatni zabieg pozwolił przywrócić mia-
stu tereny, które można przeznaczyć na
działalność inwestycyjną i gospodarczą.

Pewnie nawet nie trzeba pytać, czy war-
to było włożyć w to wszystko tyle sił, zdro-
wia, zaangażowania?

– Warto było. Głównie dlatego, że to, co
się wydarzyło w tym ostatnim 15-leciu w Byd-
goszczy, ale także w innych miastach Polski,
zdarza się w wodociągach raz na sto lat. To,
co zbudowaliśmy, będzie służyć mieszkańcom
co najmniej przez dwa lub trzy pokolenia. Naj-
ważniejsza była dla nas świadomość, że to,
co robimy, będzie służyć społeczności lokal-
nej. To najlepsze, co może spotkać inżynie-
ra, wręcz największa nagroda.

Ale jest i druga strona medalu – ten sam
prezes Drzewiecki słyszy co chwilę, że to on
zafundował zupełnie niepotrzebnie Byd-
goszczy luksusowe rozwiązania nieade-
kwatne do potrzeb, że to przez niego Byd-
goszcz ma najdroższą wodę w Polsce…

– Są to opinie odosobnione. Mieszkań-
cy Bydgoszczy cenią wartość tego, co dla nich
zbudowaliśmy i ich opinia jest dla nas naj-
ważniejsza. Poza tym Drzewiecki nie mógł ni-
komu w Bydgoszczy niczego zafundować, bo
tego typu decyzje inwestycyjne podejmowa-
li radni i akceptowała władza w mieście. Nie-
prawdą jest też, że mamy wodę najdroższą,
bo wystarczy zajrzeć do rankingu cen wody
w Polsce, gdzie wyraźnie widać, że Bydgoszcz
lokuje się w okolicach 300. miejsca, a więc
mniej więcej w połowie stawki blisko 700 firm.
Ta cena jest ustabilizowana i mieści się w wi-
dełkach średniej, przeciętnej ceny wody w Pol-
sce. Oczywiście, takie pomówienia złoszczą,
a co gorsza, odbierają pracownikom MWiK,
którzy włożyli sporo trudu w zmianę stanu
i wizerunku bydgoskich Wodociągów, oraz
mieszkańcom Bydgoszczy satysfakcję i po-

czucie uzyskanej korzyści, w tym najcen-
niejszej, jaką jest nasze zdrowie. Mimo to trze-
ba robić swoje i pamiętać, że jak się ciężko
pracuje według precyzyjnie opracowanego
planu, to cel zostanie osiągnięty. Mamy
świadomość, że nasze dzieło obroniło się dla-
tego, że zostało wcześniej precyzyjnie za-
planowane, a potem profesjonalnie wyko-
nane.

Zwykł pan mawiać, że najlepszy nawet
prezes sam ciężaru działań nie udźwignie.
Ważni są ludzie. Według jakich kryteriów do-
biera ich pan do pracy w firmie?

– Zawsze ważna jest dla mnie fachowość,
odpowiedzialność, lojalność, a także umie-
jętność przyznania się do błędu. Cenię też
umiejętność pracy „pod napięciem”, czyli wy-
konywania obowiązków w dużym tempie
i w stałym stresie przez dłuższy czas. Pod tym
kątem dobierałem ludzi do zespołu, mając
świadomość, że to zespół jest najważniejszy.
W zespole wolę ludzi, którzy nawet niepew-
ni swego, podejmują wyzwanie, a nie tych, któ-
rzy jeszcze nie spróbowali, a już zastrzegają,
że nie będą ryzykować, bo może się nie
udać.

Wychodzi pan jednak z założenia, że lu-
dzi, nawet najzdolniejszych, nie można dziś
pozostawić samym sobie, że muszą oni
świadomie korzystać z nowoczesnych metod
i narzędzi zarządzania. Jednym z nich jest
nowa, kolejna już, strategia rozwoju firmy?

– Zdecydowanie tak. Kolejna strategia
rozwoju i służące jej realizacji narzędzia, ta-
kie jak: Zintegrowany System Informatycz-
ny, Controlling, Zrównoważona Karta Wy-
ników czy Motywacyjny System Premiowa-
nia, są konsekwencją naszych poprzednich
działań. Byłoby błędem, gdybyśmy po za-
kończeniu procesów inwestycyjnych spo-
częli na laurach i wyłącznie biernie obser-
wowali, co dalej się będzie dziać z firmą.
Szybko moglibyśmy stracić to wszystko, co
już zrobiliśmy. Po prostu powtórzylibyśmy
błędy poprzedników. Dzisiaj mamy kom-
pleksowy, nowoczesny i bardzo sprawny
system wodociągowo-kanalizacyjny, który
stanowi ogromną maszynerię. Ale teraz
właśnie musimy być aktywni. Tej maszyne-
rii bowiem potrzebne są optymalne procedury
działania i zarządzania, które zagwarantu-
ją jej konsekwentne postępowanie w zakre-
sie modernizacji, eksploatacji, konserwacji
i remontów, tak aby utrzymać osiągnięte już
standardy techniczne, materiałowe i jakości
usług. Stąd nasza nowa strategia, a w niej
m.in. zarządzanie oparte o procesowość. Za-
równo w sferze technicznej, jak i organiza-
cyjnej oraz finansowej. Te działania mają do-
prowadzić do sytuacji, w której nasi klienci
uzyskają maksymalną jakość świadczonych
przez nas usług przy możliwie najniższych
kosztach, a tym samym – i najniższych ta-
ryfach za wodę i ścieki.

Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Panujący w ostatnich latach kryzys go-
spodarczy spowodował, iż wiele
firm i gospodarstw domowych sta-
nęło na skraju bankructwa. Sprawiło

to, iż coraz większy odsetek z tych osób de-
cyduje się na ogłoszenie upadłości konsu-
menckiej, a także rozpoczęcie procedury od-
dłużeniowej. Część z nich, decyduje się na
ogłoszenie upadłości za granicami swojego
kraju z tego względu, że w wielu przypadkach
zagraniczne przepisy są korzystniejsze dla
dłużnika. Możliwość ogłoszenia upadłości
polskiego obywatela za granicą potwierdził
wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 li-
stopada 2012 r. (sygn. C-116/11) w sprawie
zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym po-
znańskiego sądu upadłościowego, gdzie Try-
bunał stwierdził jednoznacznie, że każda
forma upadłości w jednym kraju członkow-
skim i jej skutki muszą być respektowane przez
sądy upadłościowe innego kraju Unii Euro-
pejskiej.

Przytoczony powyżej wyrok spowodował
wzmożenie ucieczek polskich (i nie tylko) firm
za granicę pod ochronę przyjaźniejszego im
prawa – w praktyce chodzi głównie o tzw. po-
stępowanie naprawcze (układowe) we Fran-
cji i Zjednoczonym Królestwie. Niniejsze
jurysdykcje stawiają mniejsze wymagania
w zakresie postępowania naprawczego spół-
kom znajdującym się w tarapatach finanso-
wych. Z kolei polskie prawo upadłościowe
i naprawcze jest na tyle skomplikowane, że

polskie firmy i osoby fizyczne szukają moż-
liwości ogłoszenia upadłości w innych ju-
rysdykcjach, korzystając z tzw. forum shop-
ping. Krajem, który niewątpliwie uchodzi za
„raj upadłościowy” w Unii Europejskiej, jest
Wielka Brytania (UK). Liberalne przepisy an-
gielskiego prawa upadłościowego przyciągają
nie tylko dłużników z Polski, ale także z innych
krajów UE. Często o upadłość wnioskują
dłużnicy, którzy przebywają w UK krócej niż
dwanaście miesięcy, a ich wierzyciele znajdują
się poza UK, co nie oznacza jednak, że wszy-
scy oni skutecznie ogłaszają tam bankructwo.
Mimo liberalnych przepisów oraz wbrew co-
raz częściej spotykanym ofertom firm do-
radczych czy prawniczych, oferujących po-
średnictwo w „najszybszym i najskutecz-
niejszym ogłoszeniu bankructwa”, to jednak
coraz trudniej przeprowadzić skuteczną upa-
dłość w UK bez konieczności faktycznego
przeniesienia tam swojego ośrodka interesów
życiowych.

Turystyka upadłościowa
Obecnie nikogo nie dziwi fala tysięcy Ir-

landczyków osiedlających się na Wyspach wy-
łącznie po to, by następnie ogłosić bankruc-
two. Powodem wzrostu popularności turystyki
upadłościowej wśród irlandzkich (byłych) mi-
lionerów, którzy postanowili skorzystać z bar-
dziej liberalnego angielskiego prawa upa-
dłościowego, był bardzo długi okres, jaki zgod-
nie z prawem upadłościowym w Irlandii (do

2012 było to 12 lat, obecnie 3 lata) upływa do
zakończenia upadłości. Popularność Wielkiej
Brytanii jako kierunku swoistej turystyki upa-
dłościowej wynika z przewidzianego angiel-
skim prawem upadłościowym (art. 279 In-
solvency Act 1986) automatycznego zakoń-
czenia upadłości już po upływie roku od dnia
wydania orzeczenia o ogłoszeniu bankructwa
(co do zasady – zdarzają się bowiem sytuacje,
kiedy okres ten jest krótszy, ale może się on
również przedłużyć). Oznacza to, iż bankrut
po tak krótkim okresie staje się wolny od za-
dłużenia – art. 281 Insolvency Act 1986 (ale
też i od majątku).

Oczywiście sam fakt posiadania liberal-
nego prawa upadłościowego nie spowodo-
wałby takiej popularności tego kierunku.
Istotnymi czynnikami były także możliwość
ogłoszenia upadłości w Wielkiej Brytanii
przez obywateli innych państw członkowskich
Unii Europejskiej, a także objęcie skutkami
UK bankructwa zadłużenia powstałego w in-
nych państwach członkowskich. 

Nie tak proste ogłoszenie upadłości 
W świetle par. 3 ust. 1 unijnego Rozpo-

rządzenia 1346/2000 w sprawie postępowa-
nia upadłościowego, w przypadku otwarcia
postępowania upadłościowego w jednym
z państw UE, jego skutki rozciągają się na
wszystkie pozostałe państwa członkowskie od
dnia ogłoszenia orzeczenia o upadłości, a więc
na ojczyznę bankruta. Ponadto, także za-
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Upadłość konsumencka 
w Anglii nie uchroni 

przed polskimi długami
Ostatnio w Internecie zaroiło się

od ofert przeprowadzenia 
upadłości konsumenckiej 
w Anglii, których twórcy 
zapewniają, że pomogą

szybko i sprawnie przejść postę-
powanie upadłościowe na korzystnych warunkach, co pozwoli odciąć się od

wszelkich długów z przeszłości. Niestety twórcy tych ofert nie będą 
w stanie dotrzymać obietnic złożonych swoim klientom, ponieważ 

skuteczne przeprowadzenie upadłości za granicą jest znacznie 
bardziej skomplikowane niż się z pozoru wydaje
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spokojenie lub umorzenie zadłużenia wobec
wierzycieli w innych krajach odbywa się we-
dług zasad określonych prawem sądu, przed
którym postępowanie upadłościowe się toczy.
Jednocześnie Rozporządzenie 1346/2000
wskazuje sąd właściwy dla ogłoszenia ban-
kructwa – jest to, niezależnie od obywatelstwa,
sąd w kraju, w którym znajduje się tzw.
COMI, tj. Centre of Main Interests (ośrodek
interesów życiowych), bankruta pochodzą-
cego z jednego z krajów UE.

Rozporządzenie 1346/2000 w preambu-
le określa COMI jako miejsce, w którym
„dłużnik zazwyczaj zarządza swoją działal-
nością i jako takie jest rozpoznawalne przez
osoby trzecie”. Nie wskazuje natomiast kry-
teriów, na podstawie których ustalane jest owo
COMI bankruta, w szczególności nie wska-
zuje, jaki czas jest konieczny, aby zmienić kraj,
w którym posiada się COMI. Należy więc po-
siłkować się orzecznictwem sądów angielskich
dotyczącym „upadłości”, w szczególności
w sprawach „niemieckich” w Wielkiej Bryta-
nii, w których bankrutom z Niemiec nie po-
wiodło się ogłoszenie upadłości wg prawa an-
gielskiego (np. Die Sparkasse Bremen AG
v Armutcu, Sparkasse Hilden Ratingen Vel-
bert v Horst Konrad Benk, Re Eichler, Offi-
cial Receiver v Mitterfellner). Ogłoszenia
bankructw dokonane z powodzeniem przez
irlandzkich milionerów, takich jak Bernard
McNamara, John Fleming czy Tom McFe-
ely, wynikają raczej z faktu, iż orzekały o nich
sądy niższego rzędu, które bardzo pobieżnie
badały kwestię COMI. W ostatnim czasie, ze
względu na diametralnie zwiększającą się ilość
podmiotów zainteresowanych takim roz-
wiązaniem, a tym samym liczbę aplikacji upa-
dłościowych w sądach, sądy upadłościowe
w Wielkiej Brytanii kładą ogromny nacisk na
wnikliwe i szczegółowe zbadanie miejsca
posiadania COMI przez bankruta składają-
cego wniosek o upadłość.

Z orzeczeń sądów angielskich wynika nie-
wątpliwie dobra wiadomość, iż sąd uzna fakt
zmiany kraju COMI, nawet jeżeli motywem
zmiany było oczekiwanie bankruta co do ła-
godniejszego potraktowania przez prawo
upadłościowe. W Anglii obowiązuje instruk-
cja (Technical Manual) pozwalająca na oce-
nę, czy zmiana ośrodka interesów życiowych
przez dłużnika i imigracja do Anglii stanowi
swego rodzaju forum shopping. Zgodnie
z tymi wytycznymi, dłużnik może przenieść
centrum swoich interesów do Anglii w każ-
dym czasie także tylko po to, aby skorzystać
ze względnie przychylniejszego prawa upa-
dłościowego, ale taka zmiana COMI musi być
rzeczywista i efektywna, co dłużnik będzie mu-
siał wykazać z okresu sprzed złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości. W takim przy-
padku zmiana COMI przez dłużnika nie bę-
dzie stanowiła naruszenia prawa, ale tym sa-
mym trzeba pamiętać, iż kilkukrotny wyjazd
czy kilkumiesięczny pobyt nie będzie jeszcze
oznaczał takiej zmiany. Co prawda, jak wy-

nika z orzecznictwa angielskiego, prawo nie
określa minimalnego okresu koniecznego
dla uzyskania COMI na Wyspach, niemniej
orzeczenie w sprawie Re Eichler sugeruje co
najmniej 6-miesięczny okres zamieszkania.
Obecnie jednak, w związku z wzrastającym
zjawiskiem turystyki upadłościowej, sądy
stają się bardziej dociekliwe i zazwyczaj
okres ten będzie musiał być dłuższy, nawet kil-
kuletni, ażeby sąd nie odrzucił wniosku. Tak
więc chcąc skorzystać z dobrodziejstwa pra-
wa upadłościowego UK, należy wykazać, że
centrum naszej życiowej aktywności mieści się
na terenie Wielkiej Brytanii od dłuższego cza-
su, co nie jest obecnie takie proste.

Wątpliwa skuteczność
Dlaczego ustalenie COMI w danym

państwie członkowskim jest tak istotne?
Otóż, ustalenie COMI ma kluczowe zna-
czenie dla dalszych losów postępowania
upadłościowego z kilku względów. Po pierw-
sze, sąd państwa członkowskiego, na teryto-
rium którego znajduje się główny ośrodek
podstawowej działalności dłużnika, jest wła-
ściwy dla wszczęcia postępowania upadło-
ściowego (art. 3 ust. 1 rozporządzenia). Po
drugie, prawem właściwym dla postępowa-
nia upadłościowego i jego skutków jest pra-
wo państwa członkowskiego, w którym zostaje
wszczęte postępowanie (więc co do zasady
państwo, w którym został złożony wniosek;
art. 4 ust. 1 rozporządzenia). Po trzecie, ze
względu na zasadę pierwszeństwa wszczęte
postępowanie upadłościowe przez sąd jed-
nego państwa członkowskiego podlega uzna-
niu we wszystkich pozostałych z chwilą, gdy
orzeczenie stanie się skuteczne w państwie
wszczęcia postępowania (art. 16 ust. 1 roz-
porządzenia). Ponadto, wszczęcie postępo-
wania wywołuje skutki, które wynikają z pra-
wa państwa wszczęcia postępowania w każ-
dym innym państwie członkowskim, bez po-
trzeby dopełnienia jakichkolwiek formalno-
ści (art. 17 rozporządzenia). Stąd, jeżeli
chcemy korzystać z bardziej liberalnych prze-
pisów prawa upadłościowego w Wielkiej
Brytanii, przeniesienie swojego COMI do UK
jest konieczne.

Celem wykazania angielskiego COMI
należy podjąć przede wszystkim takie działa-
nia jak zamieszkanie w Wielkiej Brytanii,
otwarcie rachunku bankowego, uzyskanie nu-
meru ubezpieczenia społecznego, podjęcie
pracy czy płacenie podatków. Jak wynika jed-
nak z orzecznictwa sądów angielskich, w więk-
szości przypadków te działania okazują się nie-
wystarczające, by przekonać sąd o przeniesieniu
COMI do Wielkiej Brytanii. Stąd tak ważne jest
nie tylko ustanowienie związków z nowym kra-
jem, ale również zerwanie związków z krajem
dotychczasowego COMI, uwidaczniające
rzeczywiste przeniesienie ośrodka życiowej ak-
tywności. Niewątpliwie takie działania jak
umiejscowienie jedynych kontrahentów w by-
łym COMI, nieruchomości tam położone przy-

noszących stały dochód, korzystanie z tam-
tejszego adresu jako korespondencyjnego z wie-
rzycielami czy starania utrzymania profesjo-
nalnych uprawnień w kraju byłego COMI,
będą miały wpływ na niepomyślność orzeczeń
dla bankrutów. Należy przy tym pamiętać, iż
można mieć tylko jedno COMI. Ponadto, dla
ustalenia COMI dłużnika państwo, w którym
przebywają jego wierzyciele, nie jest kluczowym
czynnikiem.

Warto zaznaczyć, że w przypadku dzia-
łalności gospodarczej prowadzonej przez
osobę fizyczną, ustalenie COMI będzie opie-
rało się na stwierdzeniu faktycznego miejsca
prowadzenia tej działalności, nie zaś miejsca
zamieszkania przedsiębiorcy, chociażby spół-
ka formalnie była zarejestrowana w UK.
Faktyczny zarząd bowiem dalej będzie w in-
nym miejscu i właśnie to miejsce sąd angiel-
ski uzna za COMI. Ponadto, jeżeli taki
przedsiębiorca mieszkałby w Polsce, wtedy
polski sąd mógłby uznać, że bankrut posia-
da oddział w Polsce i otworzyć wobec niego
wtórne postępowanie upadłościowe w Polsce.

Mając na uwadze przytoczone powyżej
przepisy i informacje, pragnąc przekonać an-
gielski sąd orzekający o naszej upadłości, nie
wystarczy tylko przenieść się do UK na kilka
miesięcy bądź „odwiedzić” kilkakrotnie za-
rejestrowaną tam spółkę. Niestety, takie nie-
prawdziwe twierdzenia pojawiają się w ofer-
tach polskich firm doradczych i prawnych,
oferujących usługi pośrednictwa w całym pro-
cesie ogłaszania bankructwa w UK. W nie-
których przypadkach firmy w swoich ofertach
powołują się na szybkie załatwienie sprawy
z koniecznością jedynie 3-krotnego poja-
wienia się bankruta w Anglii. Trzeba pamię-
tać, że sądy w Wielkiej Brytanii, ustalając miej-
sce posiadania COMI, poddają komplekso-
wej analizie zarówno sytuację prywatną ban-
kruta, jak i związaną z prowadzoną przez nie-
go działalnością gospodarczą, tak aby obok
ustanowienia związków z nowym krajem
stwierdzić, iż nie istnieją już związki z krajem
dotychczasowego COMI bądź zostały one za-
tarte (w największym możliwym stopniu), nie
lekceważąc przy tym żadnych szczegółów. Nie
należy więc traktować ogłoszenia upadłości
w Wielkiej Brytanii jak zwykłej formalności
i wierzyć w możliwość ogłoszenia bankruc-
twa po jedynych „3 przelotach”, gdyż wnio-
ski do sądów o ogłoszenie upadłości złożo-
ne przez takie osoby z góry skazane są na od-
rzucenie. 

Marek Korzeniewski
Aleksandra Danielewicz

Kancelaria Prawna Skarbiec 
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze

prawnej podmiotów gospodarczych.
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Marek Klimaszewski

Aby naocznie poznać ogrom pozy-
tywnych zmian, jakie zachodzą
w tym kraju, Białoruś zaprasza
wszystkich obywateli Polski do jej

odwiedzenia. W lipcu 2014 roku osobiście mia-
łem okazję odwiedzić Białoruś i ponownie
przekonać się, jak Białorusini budują nowo-
czesny wizerunek swojej narodowej marki.

Wyjazd dla kilku dziennikarzy zorgani-
zowała Ambasada Białorusi w Polsce we
współpracy z „Magazynem VIP”. Trasa na-
szej podróży wiodła przez Brześć i Mińsk do
Grodna. Głównym celem naszej wizyty było
poznanie wolnych stref ekonomicznych, od-
wiedzenie zakładów przemysłowych oraz
zaznajomienie się z aktualnymi możliwo-
ściami inwestowania i zakładania firm na Bia-
łorusi. Możliwości w tym zakresie przedsta-
wili nam podczas spotkań i konferencji pra-
sowych gubernatorzy obwodów. Na szlaku
naszej podróży mieliśmy okazję podziwiać nie
tylko odrestaurowane zabytki kultury, w tym
zamki, pałace, kościoły katolickie, cerkwie pra-
wosławne, stylowe kamienice, muzea i izby pa-
mięci, pomniki, z których wiele jeszcze sto-
sunkowo niedawno było w stanie ruiny lub
pełniło funkcję spichlerzy, magazynów, kina,
lecz także nowo zbudowane drogi, wspania-
łe osiedla mieszkaniowe, dworce kolejowe, ho-
tele, restauracje, nowe linie metra. W po-
równaniu z rokiem 2013, kiedy to ostatnio go-
ściłem na Białorusi na zaproszenie Ambasady
Białorusi w Polsce, dynamika rozwoju kraju
jest imponująca. Pięknie prezentują się nowe
obiekty sportowe zbudowane w Mińsku na
Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie.
Miasta, osiedla i wioski są czyste, ludzie ser-
deczni, sklepy zaopatrzone w dobrą, zdrową
żywność. Do dyspozycji młodzieży jest wie-
le ładnie urządzonych pubów, klubów spor-
towych, kawiarni, restauracji. Jest dużo zie-
leni i parków. Skromne jak na polskie warunki
wynagrodzenie starcza na wszystko, ponie-
waż ceny na szereg artykułów i usług są znacz-
nie niższe niż w Polsce. Studenci podejmu-
jący pracę po zakończeniu nauki mają za-
pewnione mieszkania.

Białoruś stawia na ugruntowanie pozy-
tywnego wizerunku kraju, dzięki któremu po-
zyskuje zagraniczne inwestycje, rozwija ruch
turystyczny i zwiększa eksport. Utworzone
Wolne Strefy Ekonomiczne są w maksymal-
nym stopniu wykorzystywane przez kapitał za-

graniczny takich państw, jak Niemcy, Włochy,
Szwajcaria czy Izrael. Przekonałem się o tym,
zwiedzając zakłady szwajcarskiej firmy Sta-
dler w Wolnej Strefie Ekonomicznej w Miń-
sku, które rozpoczęły produkcję piętrowych
wagonów pasażerskich i pociągów najnow-
szej generacji z przeznaczeniem w 100 proc.
na rynek rosyjski. Podczas oficjalnych spotkań
nasi gospodarze kładli nacisk na intensyfikację
współpracy gospodarczej z Polską. Podczas
wizyty zwiedziliśmy dwa spośród dziesięciu
zakładów z polskim kapitałem działających
w Wolnej Strefie Ekonomicznej „Brześć”,
w tym zakłady Black Red White, produkują-
ce meble, oraz zakłady VOX, produkujące
plastikowe panele do wyposażenia domów
i mieszkań – z dostawą w 100 proc. na rynek
rosyjski, a także nowoczesną fabrykę ATLAS
w Wolnej Strefie Ekonomicznej „Grodno”,
produkującą kleje budowlane. Zważywszy na
możliwości naszej gospodarki, trzeba przy-
znać, że udział polskich firm w białoruskich
strefach jest stanowczo skromny. 

Czy nie nadszedł czas, by zmienić polską
politykę wobec Białorusi? Białoruś jest coraz
bardziej atrakcyjnym rynkiem dla wielu
„zdrowo myślących i kalkulujących” inwe-
storów. W rankingach „Doing Business
2013” zajmuje wysokie 58. miejsce, podczas
gdy Polska – 55., a Rosja – 112. Poziom bez-
robocia w Białorusi to zaledwie 0,6 proc. eko-
nomicznie aktywnego społeczeństwa (w Pol-
sce 14 proc.). W celu podwyższenia konku-
rencyjności jest obecnie przeprowadzana jej
planowa modernizacja, w ramach której za-
praszany jest kapitał zagraniczny.

Firmy, które inwestują na Białorusi,
otrzymują dostęp do 170-milionowego ryn-
ku Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu – człon-
ków nowej struktury organizacyjnej EUG (Eu-
roazjatyckiej Unii Gospodarczej), pomyśla-

nej jako alternatywa dla Unii Europejskiej,
w skład której weszła Białoruś. Bezrobotnych
na Białorusi nie widać. Miałem okazję prze-
konać się o tym, zwiedzając Zakłady Trak-
torowe MTZ-Mińsk, które zatrudniają tylko
w głównym zakładzie w Mińsku ok. 22 tys.
osób, a łącznie z zakładami kooperującymi ok.
35 tys. pracowników. Produkcja odbywa się
w systemie trzyzmianiowym, dziennie wy-
twarza się 250 traktorów różnych typów
z 85 opracowanych modeli z przeznaczeniem
dla rolnictwa, techniki leśnej, transportu,
budownictwa, kopalń. MTZ-Mińsk ekspor-
tuje traktory do 125 krajów świata na wszyst-
kich kontynentach, przy czym 50 proc. pro-
dukcji trafia do Rosji, a reszta do 20 krajów
Europy, a także wielu krajów afrykańskich,
azjatyckich i Ameryki Południowej. Na Bia-
łorusi pozostaje zaledwie 10 proc. produko-
wanych tam traktorów.

Dobrym przykładem jest też zwiedzana
przez nas Huta Szkła „Niemen” w Brzozówce
k. Lidy, od 130 lat produkująca szkło użytkowe
i artystyczne na rynki wielu krajów świata,
w tym na rynki antykwaryczne oraz na
ogromny rynek rosyjski. Tu zainwestowano
kapitał włoski, budując nowe hale produkcyjne
do wytwarzania waty szklanej. Mimo że
miejscowość jest niewielka, produkcja odby-
wa się tu w ruchu ciągłym, trzyzmianowym,
dając zatrudnienie ludziom w promieniu
kilkudziesięciu kilometrów, a możliwość na-
uki w przyzakładowej szkole średniej pozwala
pozyskać wielu stałych pracowników, którzy
otrzymują mieszkania z wyposażeniem.

Podczas krótkiego pobytu na Białorusi na
każdym kroku poznałem tradycyjną białoru-
ską gościnność, wspaniałych ludzi, często
polskiego pochodzenia – ludzi pracowitych
i uczciwych, którzy w szybkim tempie budują no-
woczesny, a zarazem przyjazny nam kraj. �
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Cztery lata to stosunkowo niewielki
staż jak na działalność na rynku dewelo-
perskim. Jak ocenia pan początki firmy i co
uznałby pan za najważniejsze dotychczaso-
we osiągnięcia?

– Tak, to racja, 4 lata to niewielki staż, ale
chciałem spróbować czegoś nowego w swo-
im życiu. Zadałem sobie pytanie, czy będę po-
trafił odnaleźć się w branży deweloperskiej,
i okazało się, że tak. Jednocześnie chciałbym
zaznaczyć, że moja firma zajmuje się nie tyl-
ko budownictwem mieszkaniowym, ale rów-
nież prowadzi działalność w zakresie cate-
ringu, logistyki czy hotelarstwa. Ponadto je-
stem współwłaścicielem agencji modelingo-
wej Fashion Agency, co również było dla mnie
nowym wyzwaniem.

Od samego początku poświęcam swojej
firmie dużo czasu i uwagi. Dbam o jej pozy-
tywny wizerunek oraz efektywną promocję.
Muszę też przyznać, że nawet nie zdawałem
sobie sprawy, jak trudnym zadaniem jest pro-
wadzenie własnej firmy w początkowym
okresie jej funkcjonowania. Dziś z satysfak-
cją mogę powiedzieć, że trud się opłacił. Fir-
ma została wielokrotnie uhonorowana cer-
tyfikatami potwierdzającymi naszą wiary-
godność, rzetelność, solidność i – co naj-
ważniejsze – terminowość i dokładność.
Poza wspomnianymi certyfikatami zostaliśmy
także uhonorowani Medalem Polskiej Przed-
siębiorczości, co stanowi powód nie tylko do
dumy, ale też motywację do dalszej, wytężo-
nej pracy.

Co przemawia za wyborem państwa
usług i czyni DYMON-BUD DEVELOP-
MENT partnerem godnym zaufania?

– Sądzę, że głównymi czynnikami prze-
mawiającymi za atrakcyjnością naszej oferty
są cena, lokalizacja inwestycji oraz rabaty, ja-
kich udzielamy nowym klientom. Niektóre fir-
my deweloperskie przyciągają klientów archi-
tekturą budynków, a my stawiamy na cenę. Ofe-
rujemy promocyjne ceny zakupu, w tym moż-
liwość zyskania nawet do 50 tys. zł za zakup
mieszkania lub domu w naszej inwestycji.

Gwarancją zaufania są wspomniane
przeze mnie wcześniej czynniki, jak solidność
i terminowość, ale nie tylko. DYMON-BUD

DEVELOPMENT jest firmą rodzinną, człon-
kiem wielu izb gospodarczych, a obecnie rów-
nież sponsorem Fundacji Centaurus – co sta-
nowi dość dużą inicjatywę.

Jaki rodzaj budownictwa ma dziś naj-
większe szanse zawojować rynek i przyczy-
nić się do umocnienia pozycji firmy na
rynku nieruchomości?

– W mojej opinii, największe szanse na za-
wojowanie rynku ma budownictwo domków
jednorodzinnych i budynków mieszkalno-
-usługowych. Nasza firma posiada w swojej
ofercie zarówno domy w zabudowie szere-
gowej, jak i mieszkania w blokach. Jedno-
cześnie w naszych inwestycjach nie brakuje
lokali handlowo-usługowych.

Jakie cele stawia pan sobie i zespołowi
w związku z ekspansją firmy i realizacją in-
westycji budowlanych? Jakie metody za-
rządzania najlepiej sprawdzają się w zdo-
bywaniu przewagi nad konkurencją?

– Trudno powiedzieć, jakie metody za-
rządzania najlepiej sprawdzają się w zdoby-
waniu przewagi konkurencyjnej, ponieważ
każda firma stosuje swoje własne, wypraco-
wane wraz z doświadczeniem zasady, a jak
pokazuje przykład dużej firmy deweloperskiej
GANT z Wrocławia, która ogłosiła upa-

dłość, każde zasady mogą okazać się za-
wodne. Efektywność naszej strategii zarzą-
dzania polega przede wszystkim na tym, że
współistniejemy na rynku deweloperskim
– z dobrym wynikiem – obok dużych firm
z wieloletnim doświadczeniem. Szczegółów
tej strategii jednak nie chciałbym zdradzać.

Jeżeli natomiast chodzi o wyznaczone
cele, to wspólnie z załogą zamierzamy pod-
jąć starania, które pozwolą nam podnieść ja-
kość obsługi klientów. Stawiam na młodych,
samodzielnych ludzi, którzy chcą spróbować
własnych sił w branży deweloperskiej. Dążąc
do podnoszenia ich kwalifikacji, firma za-
pewnia im różnego rodzaju szkolenia umoż-
liwiające rozwój posiadanych dotychczas
umiejętności. Dzięki temu zespół zatrud-
nionych w firmie pracowników w profesjo-
nalny sposób nadzoruje cały proces inwe-
stycyjny na każdym jego etapie i informuje
klientów na bieżąco o jego przebiegu. Firma
DYMON-BUD DEVELOPMENT to firma
z tradycjami, godna zaufania i – co najważ-
niejsze – godna polecenia.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.dymonbud-development.manifo.com

Firma godna zaufania i polecenia
Rozmowa 
z Mateuszem 
Nawojskim, 
właścicielem firmy 
DYMON-BUD 
DEVELOPMENT s.c.
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Od lat 90. XX wieku można za-
uważyć rosnącą tendencję do za-
mykania przez kolejne kraje dro-
gi do optymalizacji podatkowej

związanej z tworzeniem spółek zależnych
umiejscowionych w krajach o uprzywilejo-
wanym opodatkowaniu dochodów. Teraz
do grona państw, które wprowadziły już re-
gulacje o opodatkowaniu dochodów osią-
ganych przez zagraniczne spółki kontrolowane
(controlled foreign company, tzw. CFC),
chce dołączyć Polska. Ministerstwo Finansów
stworzyło projekt przepisów nowelizujących
ustawy o podatku PIT i CIT, w ramach któ-
rych zostaną wprowadzone normy określa-
jące opodatkowanie CFC. 14 kwietnia 2014
roku projekt zmiany ustawy o CIT, ustawy o
PIT oraz innych ustaw, wprowadzający do
polskich regulacji podatkowych pojęcie „za-
granicznej spółki kontrolowanej”, został

przekazany Sejmowi. Jeśli te przepisy wejdą
w życie, dobrym rozwiązaniem mogą okazać
się trusty oraz fundacje prywatne jako efek-
tywne konstrukcje prawne służące do plano-
wania podatkowego.

Geneza i definicja trustu
Trust to konstrukcja prawna, która roz-

winęła się na gruncie anglosaskiego systemu
prawnego, tzw. common law. Historia trustu
sięga XIV wieku, kiedy brytyjscy właściciele
ziemscy zatrudniali tzw. osobę zarządzającą,
w celu uniknięcia opodatkowania oraz w celu
ochrony przed prawem pierworództwa obo-
wiązującym na ziemiach angielskich. Później
„zarządca” był wykorzystywany do ochrony
przed wierzycielami.

Współcześnie trust jest to – najprościej
rzecz ujmując – taka forma prawna, która po-
zwala na transfer majątku od trust settlor, czy-

li założyciela (właściciela majątku), na rzecz
powiernika, tzw. trustee, który zgodnie z umo-
wą przekazuje zyski z tego majątku na rzecz
wskazanych w umowie beneficjentów. Po
przekazaniu majątku na rzecz powiernika za-
łożyciel traci nad nim kontrolę, co skutkuje bra-
kiem możliwości roszczeń wierzycieli do tego
majątku. Trust ma na celu ochronę majątku
zarówno pod względem zewnętrznym, np. ry-
zyko kryzysu gospodarczego, jak i pod wzglę-
dem uniknięcia ustanowienia zabezpieczenia
na majątku np. w postępowaniu podatkowym.
Ponadto jest to powszechna forma ustana-
wiania profitentów z pominięciem postępo-
wania spadkowego zgodnie z jurysdykcją
krajową założyciela trustu.

Założycielem trustu może być zarówno
osoba fizyczna lub osoba prawna, jak i jed-
nostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej. Założyciel trustu wyznacza
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Trust jako remedium na
opodatkowanie zagranicznych
spółek kontrolowanych 
Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt opodatkowania 
dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane ma 
na celu zamknięcie drogi do optymalizacji podatkowej poprzez tworzenie
spółek w tzw. rajach podatkowych, krajach, z którymi nie ma podpisanych
umów międzynarodowych gwarantujących współpracę w wymianie 
informacji podatkowej oraz na terytoriach, w których obowiązuje niższe 
niż w Polsce opodatkowanie osiąganych dochodów. Lekarstwem 
na ten plan rządowy mogą okazać się trusty oraz fundacje prywatne
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powiernika, który otrzymuje tytuł własności po-
wierzonego majątku. Własność tę powiernik
musi wykonywać zgodnie z postanowieniami
umowy wyznaczającymi warunki trustu oraz
zobowiązania wobec beneficjentów trustu.
Niekiedy regulacje dotyczące trustu pozwalają
na powołanie protektora, który sprawuje
kontrolę nad powiernikiem. Protektor ma
zwykle uprawnienia do odwołania powierni-
ka i powołania innego. Beneficjentem nato-
miast może być każda osoba lub grupa osób,
w tym osoba, której w momencie utworzenia
trustu nie było jeszcze na świecie. Niewyklu-
czone jest również ustanowienie beneficjen-
tem założyciela trustu.

Trust może obejmować wszelkie formy
majątku – pieniądze, nieruchomości, aktywa
materialne i niematerialne. Aktywa trustu są
zarejestrowane na powiernika, ale nie stanowią
jego prywatnego majątku. Aktywa te nie sta-
nowią już też prywatnego majątku założyciela
trustu, co ma duże znaczenie w planowaniu
podatkowym. 

Fundacje prywatne w krajach civil law
Analogiczną do anglosaskiego trustu

jest konstrukcja prawna fundacji prywatnej,
ukształtowana na gruncie systemu prawa sta-
nowionego, tzw. civil law. Fundacje prywat-
ne mogą być zakładane m.in. w Liechten-
steinie, w Panamie czy na Seszelach.

Na gruncie prawa polskiego może wy-
dawać się niezrozumiałe, w jaki sposób fun-
dacja ma służyć do ochrony majątku. Zgod-
nie z polską ustawą o fundacjach, jej celem
jest m.in. ochrona zdrowia, oświata i wy-
chowanie czy kultura i sztuka. Tymczasem
przepisy ustanowione w ww. krajach po-
zwalają na utworzenie takiej struktury, której
priorytetem jest zarządzanie aktywami swo-
ich beneficjentów, którzy mogą być wskaza-
ni z imienia i nazwiska. Beneficjentem może
być również sam założyciel fundacji, tzw. fun-
dator, który jednocześnie przekazuje część
swojego majątku. Istnieje też możliwość po-
wołania fundacji o celu charytatywnym, przy
czym jak bardzo szczytny jest ten cel – decy-
duje sam fundator.

Fundacja prywatna działa podobnie jak
trust. Powołane przez fundatora osoby dys-
ponują majątkiem fundacji na rzecz okre-
ślonych beneficjentów. Tym samym, funda-
tor nie ma żadnego tytułu prawnego do
przekazanego majątku, natomiast benefi-
cjent zyskuje tytuł prawny dopiero do tej czę-
ści majątku, która zostanie mu przekazana
przez osobę zarządzającą fundacją. W nie-
których jurysdykcjach fundacje prywatne za-
chowują wysoki poziom poufności w sto-

sunku do osób ustanowionych jako benefi-
cjenci. 

Trust i fundacja prywatna
W dobie tworzenia regulacji o opodat-

kowaniu zagranicznych spółek kontrolowa-
nych niezbędne jest poszukiwanie takich
rozwiązań, które pozwolą na zgodne z pra-
wem uniknięcie opodatkowania dochodów
osiąganych przez podmioty zagraniczne,
które w taki czy inny sposób są powiązane
z podatnikiem. Na gruncie prawa polskiego
nie ma możliwości utworzenia ani jednej, ani
drugiej struktury. Istnieje jednak możliwość
założenia trustu lub fundacji prywatnej za gra-
nicą przez polskiego obywatela.

Możliwe jest zatem takie ułożenie struk-
tury, w której polski rezydent podatkowy za-
kłada spółkę zagraniczną, której udziały
przekazuje na podstawie umowy trustu po-
wiernikowi. Udziały te nie są zarejestrowane
w rejestrze handlowym na powiernika, któ-
ry włada nimi w swoim imieniu, lecz na rzecz
beneficjentów trustu. Umowa trustu zobo-
wiązuje powiernika do przekazywania bene-
ficjentom wszelkich pożytków z udziałów
w spółce, w szczególności do przekazywania
dywidendy wypłaconej przez spółkę. W tej sy-
tuacji, chociaż formalnie uzyskującym dywi-
dendę jest powiernik, to jednak zgodnie
z umową trustu dywidenda ta jest przekazy-
wana beneficjentowi, którym może być sam
założyciel spółki.

Aby nie wpaść w sidła
Zgodnie z projektowanymi przepisami,

termin „zagraniczna spółka kontrolowana”
oznacza zagraniczną spółkę, która jest usy-
tuowana w określonym miejscu (czyli kraj lub
terytorium stosujące szkodliwą konkurencję
podatkową albo terytorium państwa, z któ-
rym nie ma podpisanej umowy międzyna-
rodowej), albo też spełnia łącznie wymogi: ilo-
ści udziałów rezydenta polskiego w kapitale
podmiotu zagranicznego lub w prawie gło-
su w organach kontrolnych lub stanowiących,
a także związanych z prawem do uczestnic-
twa w zyskach (w każdym wypadku co naj-
mniej 25 proc. udziałów przez nieprzerwany
minimalny okres 30 dni), jak również proporcji
osiąganych dochodów pasywnych takiej
spółki zagranicznej w stosunku do całości do-
chodów (co najmniej 50 proc.) oraz niższe-
go opodatkowania tych dochodów o cha-
rakterze pasywnym w  porównaniu do po-
datku obowiązującego w Polsce (tj. niższego
minimum o 25 proc., chyba że dochody te
podlegają zwolnieniu z opodatkowania na
mocy przepisów unijnych). Wydaje się zatem,

że definicja ta nie może sięgnąć swoimi
mackami do trustu, jednak aby uniknąć do-
wolności interpretacyjnej organów podatko-
wych warto przestrzegać kilku warunków przy
tworzeniu trustu.

Trust utworzony przez polskiego rezy-
denta podatkowego nie może mieć charak-
teru uproszczonego. Oznacza to, że musi on
spełniać wszystkie standardowe cechy kon-
strukcji. Zatem, polski podatnik jako założy-
ciel trustu musi przekazać majątek na rzecz
trustu zarządzanego przez powiernika, któ-
ry nie może być polskim rezydentem podat-
kowym. Z Polską może takiego powiernika
wiązać co najwyżej to, że bywa tu na waka-
cjach.

Trust powinien mieć charakter dyskre-
cjonalny. Oznacza to, że powiernik musi mieć
pełny wachlarz możliwości zarządzania ma-
jątkiem, bez ograniczeń ze strony założycie-
la. Ma on również swobodę w decydowaniu,
kiedy i w jakiej wysokości wypłacać zyski lub
kapitały wchodzące w skład trustu. Co naj-
ważniejsze, dowolność ta musi mieścić się
w granicach ustanowionych umową pomię-
dzy założycielem a powiernikiem. Odpada za-
tem taka konstrukcja, w której rola powiernika
kończy się na przekazaniu mu dokumentów
trustu do podpisu a całym majątkiem za-
rządza założyciel, który jeszcze jest jego be-
neficjentem. W tej sytuacji można uznać, że
faktycznie udziałami zarządza nadal założyciel
trustu.

Dyskrecjonalny charakter trustu ma jesz-
cze inną zaletę. Beneficjent nie otrzymuje sta-
łych dochodów z trustu. Po jego stronie wy-
stępuje jedynie ekspektatywa, iż kiedyś w przy-
szłości osiągnie jakieś dochody, przy czym nie
wiadomo w jakiej wysokości. Sam trust za-
pewnia również zupełną poufność w stosunku
do osób pełniących rolę założycieli czy be-
neficjentów takiej struktury. Dane osobowe
mogą być ujawnione jedynie w wypadku po-
stępowania cywilnego lub karnego, przy
czym tylko sąd może dokonać takiego ujaw-
nienia.

Dodatkowym zabezpieczeniem może
być nieodwołalność trustu. Wówczas zało-
życiel traci kontrolę nad aktywami wcho-
dzącymi w skład trustu bezterminowo, co rów-
nież stanowi czynnik świadczący o tym, że
trust nie powinien zostać uznany za zagra-
niczną spółkę kontrolowaną.

Mec. Robert Nogacki
Mec. Adriana Panas

Radca Prawny Robert Nogacki 
jest właścicielem 

Kancelarii Prawnej Skarbiec, która 
specjalizuje się w planowaniu podatkowym.
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Konstrukcja trustu i fundacji prywatnej gwarantuje jedną z najlepszych możliwości
legalnego uniknięcia opodatkowania osiągniętego dochodu. Obecnie omawiane
struktury są traktowane w Polsce nadal jako dość egzotyczne. Być może wkrótce,
jeśli dojdzie do opodatkowania dochodów zagranicznych spółek zależnych, trusty
i fundacje prywatne będą stanowiły może nie jedyny, ale za to najpewniejszy i naj-
bardziej bezpieczny sposób optymalizacji podatkowej na świecie.



Za rok minie 25 lat, odkąd rozpoczął pan
działalność związaną z farmacją. Jak wspo-
mina pan początki?

– W czasie, gdy zamierzaliśmy rozpocząć
z żoną działalność farmaceutyczną, współ-
prowadziłem firmę polonijną. Decyzja o prze-
prowadzce i dalszej drodze zawodowej nie
była łatwa, ale ostatecznie zdecydowaliśmy
się na odważny krok, jakim było rozpoczęcie
własnej działalności w innej branży – zgod-
nej z wykształceniem żony. I tak związaliśmy
się z farmacją, inwestując we własną firmę Hy-
gieia. Początkowo musieliśmy pokonać wie-
le przeszkód związanych z uzyskaniem kon-
cesji i rejestracją działalności, ponieważ ap-
tekom były stawiane wysokie wymogi, ale dzię-
ki doświadczeniu w prowadzeniu firmy szyb-
ko przezwyciężyliśmy bariery. W pewnym mo-
mencie stanęliśmy przed wyborem, czy po-
stawić na rozbudowę hurtowni, czy pójść
w kierunku dalszej ekspansji sieci aptek. Po-
nieważ mieliśmy już hurtownię, zdecydowa-
liśmy się rozwinąć placówki handlu deta-
licznego.

Jakimi wynikami mogą się państwo po-
szczycić po blisko 25 latach od tych nieła-
twych dylematów?

– Od początku szukaliśmy rozwiązań,
które pozwolą rozwinąć się na tyle, by prze-
kazać schedę dzieciom. W realizacji tak po-
stawionego celu pomagał nam jasno okre-
ślony podział obowiązków pomiędzy mnie
a żonę, zgodnie z tym, co każde z nas najle-
piej potrafiło. Żona zajmowała się sprawami
z obszaru farmacji, a ja księgowością i fi-
nansami. Nasze sukcesy wynikały również
z tego, że potrafiliśmy się dzielić z innymi,
m.in. sponsorując leki dla różnych instytucji
i placówek, w tym domów opieki. Od po-
czątku bardziej zależało nam na szeroko ro-
zumianym rozwoju firmy i utrwalaniu jej po-
zytywnego wizerunku niż na zysku. 

Skąd pomysł na wykorzystanie robota
w prowadzeniu sprzedaży aptecznej?

– Często odwiedzamy targi w poszuki-
waniu nowoczesnych rozwiązań i narzędzi
usprawniających pracę. Właśnie w ten spo-
sób trafiliśmy na robota, którego zadaniem
jest wydawanie leków, i postanowiliśmy
sprawdzić to rozwiązanie w aptece i w hur-
towni. Gdy podjęliśmy decyzję o zakupie,
okazało się, że nasz robot jest największy
w Europie. Nowy system miał usprawnić ob-
sługę klientów i sprawić, że farmaceuta bę-
dzie miał więcej czasu na konsultacje i do-
radztwo w kwestii doboru leków, bowiem
dzięki automatyzacji procesu sprzedaży far-
maceuta nie znika na zapleczu w poszuki-
waniu leku, lecz otrzymuje produkt dostar-
czony przez robota bezpośrednio do okien-
ka. Niestety wyliczenia producenta nieco za-
wiodły i efekty pracy robota nie są takie, jak
zakładaliśmy, tj. nie wystarczają do obsługi
2 pomieszczeń. Co więcej, robot wymaga
pewnej ingerencji człowieka, a to z kolei ob-
ciąża farmaceutę dodatkową wiedzą, aby był
w stanie obsłużyć zawodny automat. W tej
chwili służy on wyłącznie usprawnieniu pra-
cy apteki.

Czym można w dzisiejszych realiach
konkurować na rynku aptek?

– Przede wszystkim ceną, która jest
szczególnie ważna dla osób na emeryturze,
gotowych poświęcić więcej czasu na poszu-
kiwanie najtańszych leków i zrobieniu zaku-
pów w miejscu, które takie przystępne ceny
oferuje. Znacząca jest również dostępność
produktów, bo jeżeli klient nie znajdzie u nas
leku, pójdzie do konkurencji. 

Działalność firmy została doceniona
w wielu konkursach i programach gospo-
darczych. Czy któreś z wyróżnień ma dla
państwa szczególne znaczenie?

– Ukończenie Wyższej Oficerskiej Szko-
ły ukształtowało we mnie wolę walki i po-
dejmowania nowych wyzwań. Jestem przy-
zwyczajony do rywalizacji i nie boję się kon-
kurencji. Myślę, że świadomość, że jesteśmy
doceniani, jest ważna dla nas i zespołu firmy
jako motywacja do pracy nad dalszym roz-
wojem. Jednocześnie wszelkiego rodzaju
wyróżnienia budują pozytywny wizerunek
w zewnętrznym odbiorze i potwierdzają ja-
kość naszych usług w oczach klientów. Dzię-
ki posiadanym certyfikatom i nagrodom biz-
nesowym jesteśmy postrzegani jako wiary-
godna firma, której działalność została pod-

dana kontroli, prześledzona i wysoko oceniona
przez ekspertów.

Na ścianach wisi też wiele podziękowań
i dyplomów uznania za społeczną działal-
ność.

– To liczne słowa będące wyrazem
wdzięczności płynącej prosto z serca od lu-
dzi, którym nasza firma okazała pomoc. Chęt-
nie i często angażujemy się w inicjatywy cha-
rytatywne, bo wiemy, że taka pomoc jest po-
trzebna, zwłaszcza wobec osób starszych,
o których często się zapomina. Satysfakcja,
jaka wiąże się z poczuciem, że się komuś po-
mogło, jest wielką wartością. Oprócz jedno-
razowych gestów od 10 lat próbujemy na za-
kupionej działce wcielić w życie pomysł
stworzenia domu pomocy społecznej, który
funkcjonowałby na zasadach komercyjnych
dla osób, które wracają zza granicy i chcą
w kraju dożyć końca swoich dni, oraz dla osób
starszych i chorych w potrzebie, które nie mają
własnego miejsca do życia, by nie byli zdani
na łaskę losu.

Jakie plany pochłaniają teraz najwięcej
państwa uwagi?

– W dalszym ciągu będziemy rozwijać
sieć aptek, wykraczając poza Małopolskę,
a taka logistyka i konieczność dopilnowania
wszystkiego w odległych placówkach, jak
wiadomo, pochłania więcej czasu. Monito-
ring za pomocą kamer i system komunika-
cji online nie zastąpi bezpośredniego kon-
taktu i osobistego nadzoru. Mimo tych
utrudnień mamy świadomość, że rozwój wy-
maga opanowania większej części rynku.
Poza tym nadal zamierzamy przejmować po-
jedyncze apteki działające na krakowskim
rynku, które nie radzą sobie z konkurencyj-
nością i są zmuszone zamknąć działal-
ność.

Czuje się pan dziś spełniony i usatys-
fakcjonowany dotychczasowymi dokona-
niami?

– Cały czas mam poczucie, że mogę zro-
bić więcej i że wiele jeszcze przede mną.
Wciąż niedokończoną sprawą jest plan
stworzenia domu pomocy, o którym mówi-
łem. To dla mnie w tej chwili priorytetowe za-
danie, które chcę sfinalizować, aby synowie
po przejęciu działalności mogli dalej rozwijać
nasze cele.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.hygieia.pl
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Co wyróżnia propozycje spółki Vigget
spośród innych ofert prozdrowotnych?

Maciej Szpakowski: – Przede wszystkim
kompleksowość, na którą składają się zarówno
produkty, jak i porady, dotyczące np. właści-
wego odżywiania, oraz diametralnie inne po-
dejście do tematu zdrowia. Medycyna kla-
syczna walczy ze skutkami chorób, złego sa-
mopoczucia czy upływającego czasu, oferu-
je pacjentom głównie leki, ewentualnie skal-
pel. My, tworząc ofertę naszej firmy, posta-
nowiliśmy iść w innym kierunku i bazować na
założeniu „dbać o zdrowie, nie niszcząc
zdrowia”. Oferujemy proste rozwiązania,
które eliminują przyczyny chorób i są w zgo-
dzie z naturą.

Brzmi pięknie, tylko jak przekłada się to
na zdrowie?

Igor Markowicz: – Na początku należy
zaznaczyć, że powyższą filozofię „ubraliśmy”
w ramy Programu Ochrony Zdrowia Rodzi-
ny. Zwracamy w nim uwagę na wszystko, co
jest istotne, by zachować długo-
wieczność w zdrowiu, czyli odpo-
wiedni sposób odżywiania, ruch,
zdrową, rozsądną suplementację,
skuteczną eliminację patogenów,
wsparcie urządzeniami medycyny fi-
zykalnej oraz skuteczną walkę ze stre-
sem i słabościami. Ludzie, którzy sto-
sują się do tych wskazówek, są
zdrowsi, szczęśliwsi, mają zdecydo-
wanie więcej energii i chęci do życia.

Rozumiem, że właśnie na tym
polega innowacyjność Programu
Ochrony Zdrowia Rodziny?

MS: – Tak, ale nie tylko. To roz-
wiązanie nie jest kolejną komercyjną
dietą cud, tylko dokładną analizą,
która odpowiada na pytania: co
nam służy, co warto wyeliminować
z jadłospisu, co może nam zniszczyć
zdrowie?

IM: – Oprócz konkretnych wska-
zówek żywieniowych oraz promocji
codziennego ruchu dajemy ludziom
inne rozwiązania: testy obciążeń
metodą Volla oraz terapię Vitron-
Medem, które pozwalają zdiagno-
zować i usunąć najbardziej zagra-
żające zdrowiu patogeny, takie jak:
grzyby, pleśnie, pasożyty, wirusy czy
bakterie chorobotwórcze; terapię
RezonMedem – skuteczną metodę,

wykorzystywaną do leczenia kilkudziesięciu
schorzeń; zestaw suplementów Virigo i urzą-
dzenie do wody VitalAqua. Czymś szcze-
gólnym są zalecenia żywieniowe czy dotyczące
ćwiczeń – klienci są zadowoleni, że mogą do-
wiedzieć się, czym się żywić, czego unikać, co
ograniczyć i dlaczego.

MS: – Bardzo ważnym aspektem naszej
działalności są placówki Vigget Medica, w któ-
rych zatrudniamy wyłącznie specjalistów – lu-
dzi z wykształceniem medycznym, otwartych
na wielowiekową mądrość. Wizyty odbywa-
ją się zawsze w komfortowych warunkach
i w umówionym terminie, a badanie jest bar-
dzo dokładne – może trwać nawet do 60 mi-
nut.

Na jakich jeszcze założeniach bazuje fi-
lozofia firmy i jakie cele stawiają sobie pa-
nowie, aby sukces komercyjny szedł w parze
z przekonaniem, że robią panowie coś do-
brego dla społeczeństwa?

MS: – Nasz nadrzędny cel to dać ludziom
więcej zdrowia i szczęścia. Nasza oferta była
tworzona bardzo nietypowo – robiliśmy ją dla
siebie i naszych najbliższych. Chcieliśmy
mieć najlepsze rozwiązania, z których sami
będziemy korzystać. Chcieliśmy, by miały
one autentyczny wpływ na długowieczność
w zdrowiu.

IM: – Co do sukcesu komercyjnego, o to
jesteśmy spokojni. Wierzymy, że ludzie do-
cenią prawdziwość naszej oferty i skuteczność
naszych rozwiązań, tym bardziej że najważ-
niejsza dla nas jest tzw. reklama szeptana. Ofe-
rujemy coś, w co wierzymy, z czego korzy-
stamy i jesteśmy dumni. Chcemy mieć stałych
klientów, a jest to możliwe tylko poprzez szcze-
rą i etyczną sprzedaż, opartą na najwyższej

jakości i skuteczności.
Jak rozumieją panowie ja-

kość i rzetelność, i co potwierdza
te aspekty działalności w prak-
tyce?

IM: – Ten temat jest dla nas
szczególnie ważny. Jesteśmy
firmą sprzedaży bezpośredniej
– docieramy bezpośrednio do
klienta, by poświęcić mu maksy-
malnie dużo czasu. Nasi przed-
stawiciele w kameralnych wa-
runkach dokładnie omawiają
całą ofertę firmy oraz udzielają
wyczerpujących odpowiedzi na
wszelkie pytania.

MS: – Każdy klient Progra-
mu Ochrony Zdrowia Rodziny
ma 21-dniową gwarancję satys-
fakcji. Jeżeli z jakichkolwiek przy-
czyn nie będzie zadowolony,
może zrezygnować z naszych
usług, a my zwrócimy mu wszyst-
kie poniesione koszty. Taką gwa-
rancję można dać tylko wtedy, je-
żeli ma się 100-proc. pewność co
do swojej oferty.

Rozmawiał 
Tomasz Rekowski

www.vigget.pl

Zdrowie w centrum uwagi
Zmieniając swoje nawyki oraz wprowadzając nasze produkty, możemy żyć
dłużej, ciesząc się przy tym zdrowiem i wspaniałym samopoczuciem – mówią
zgodnie Igor Markowicz i Maciej Szpakowski, założyciele firmy Vigget
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Szpital Uniwersytecki im. J. Biziela tyl-
ko w tym roku został uhonorowany certyfi-
katem „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014”,
zajął 1. miejsce w finansowym rankingu szpi-
tali „Forbesa”, a dodatkowo pani zdobyła wy-
różnienie „Menadżer Sukcesu”. Co pozwa-
la cieszyć się tak szerokim uznaniem?

– Zdobycie tych wyróżnień to zasługa
wszystkich pracowników szpitala, którzy na
co dzień starają się być wszędzie tam, gdzie
pacjent tego potrzebuje. Jesteśmy zespołem
ludzi, którzy potrafią ze sobą rozmawiać na-
wet o trudnych sprawach. To, że osiągnęliśmy
sukces, zawdzięczamy m.in. temu, że udało
nam się stworzyć projekt rozwoju szpitala,
w tworzeniu którego czynnie uczestniczyli
wszyscy ordynatorzy. Według planu szpital zo-
stał podzielony na cztery piony, w ten sposób,
aby merytorycznie powiązać poszczególne
jednostki w struktury zadaniowe, którym
przypisano rolę kreatora rozwiązań organi-
zacyjnych w zakresie procesu leczenia, wy-
korzystania dostępnych zasobów, współpra-
cy personelu medycznego oraz synchronizacji
działań leczniczych. W skład pionów weszły
sektory utworzone z oddziałów wraz z pod-
ległymi poradniami specjalistycznymi i pra-
cowniami diagnostycznymi. Naszym sukce-
sem jest również to, że potrafimy angażować
się w wyznaczone cele i że umiemy ze sobą
współpracować.

Co najbardziej cenią pacjenci i w jaki
sposób starają się państwo sprostać ich
oczekiwaniom?

– Pacjenci, których zaufanie jest dla nas
najważniejszą wartością, doceniają przede
wszystkim atmosferę panującą w naszym szpi-
talu, kompetencje pracowników oraz udzie-
lanie najwyższej jakości świadczeń medycz-
nych. Pacjenci cenią sobie kompleksową
opiekę, którą zapewniamy w cyklu zamknię-
tym, tj. od profilaktyki, przez diagnostykę, aż
po leczenie ambulatoryjne i szpitalne. Na każ-
dym z tych etapów wiedza, umiejętności i do-
świadczenie personelu, w połączeniu z życz-
liwością i empatią, sprawiają, że pacjenci czu-
ją się w naszym szpitalu bezpiecznie.

Coraz częściej jesteśmy świadkami mar-
ketingu szeptanego, który ma kluczowe zna-

czenie, ponieważ pacjenci informują się wza-
jemnie o pozytywnych doświadczeniach
związanych ze szpitalem. Uważam, że pod-
stawą uzyskania zaufania jest też umiejętność
słuchania pacjentów. Od wielu lat prowa-
dzimy analizę satysfakcji pacjenta z uzyska-
nej opieki medycznej w ramach hospitaliza-
cji i opieki specjalistycznej w poradniach. Zgła-
szane uwagi są przez nas analizowane
i do realizacji w miarę możliwości uwzględ-
niane.

Które z zainicjowanych przez panią
działań znacząco wpłynęły na poprawę ja-
kości świadczonych usług?

– Na poprawę jakości zdecydowanie
wpłynęło opracowanie wspólnie z kierowni-
kami klinik, oddziałów klinicznych, ordyna-
torami oddziałów Wewnętrznego Planu Stra-
tegicznego Rozwoju Szpitala oraz uzyskanie
certyfikatu akredytacyjnego Centrum Moni-
torowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Status Szpitala akredytowanego otrzymali-
śmy na trzy lata, co zobowiązuje nas do wy-
tężonej pracy.

Czego dotyczą najbliższe plany?
– Najbliższe plany dotyczą doskonalenia

procesów zarządzania jakością w dotych-
czasowych obszarach, poprawiania wdro-
żonych standardów akredytacyjnych, dbania

o finanse szpitala, wdrażania innowacyj-
nych procedur, zapewnienia bezpieczeństwa
pacjentom i pracownikom, dalszej informa-
tyzacji. Krótko mówiąc – codzienna ciężka
praca. Zamierzamy również dokończyć ter-
momodernizację budynków szpitala, zakoń-
czyć modernizację i remont Kliniki Położ-
nictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii
Onkologicznej oraz Oddziału Klinicznego No-
worodków, Wcześniaków z Intensywną Te-
rapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Ze-
społem „N”. Poza tym planujemy w przy-
szłym roku oddać do użytku nowy kardio-
angiograf i rezonans magnetyczny. Ważnym
zadaniem będzie też przygotowanie się do ne-
gocjacji z NFZ na kolejny rok. O kulturze or-
ganizacji decydują ludzie, którzy w niej pra-
cują.

Właściwy klimat organizacyjny, sposób
zarządzania na wszystkich szczeblach, kom-
petencje, wiedza i doświadczenie personelu
oraz panujące stosunki międzyludzkie są
podstawą osiągania wyznaczonych celów, za-
angażowania w realizację nowych zadań i pa-
trzenia z optymizmem w przyszłość.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.biziel.pl
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Co wyróżnia Szpital Miejski w Zabrzu na
tle podobnych placówek medycznych?

– Zarządzam wieloprofilowym szpitalem
powiatowym z 9 oddziałami, który dysponuje
410 łóżkami. W 2009 roku zadłużony szpi-
tal publiczny przekształcono w spółkę. Od
tego czasu jego kondycja diametralnie się
zmieniła. Wiele osiągnęliśmy też w zakresie
medycyny. Szczycimy się największą w re-
gionie liczbą wszczepień endoprotez stawu
biodrowego i kolanowego. Oddział interni-
styczny o profilu gastroenterologii z dobrze
wyposażoną pracownią endoskopii dysponuje
najnowszej generacji sprzętem, zakupionym
w ciągu ostatnich 2 lat. To szczególnie waż-
ne na Śląsku, a zwłaszcza w Zabrzu, gdzie wy-
stępuje najwięcej schorzeń przewodu pokar-
mowego. Intensywnie rozwija się oddział chi-
rurgii ogólnej, który mimo niskiej rentowno-
ści jest drugim oddziałem na Śląsku, który wy-
konuje zabiegi endoskopowego protezowa-
nia dróg żółciowych. Naszym sztandarowym
projektem jest dziś Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka o wartości rzędu 45 mln zł, które-
go oficjalne otwarcie nastąpi 28 październi-
ka.

Jaką rolę będzie pełniło Centrum Zdro-
wia Kobiety i Dziecka?

– Będzie to wiodąca jednostka na połu-
dniu Polski spełniająca wymogi projektu
„Rodzić po ludzku”. W ramach jednostki
stworzymy również Szpitalny Dom Narodzin,
gdzie główną rolę w fizjologicznym rozwią-
zaniu bez farmakologicznej interwencji będzie
odgrywać położna. Zakupimy specjalistycz-
ne łóżka dostosowane do wszystkich rodza-
jów porodów, a kobiety ciężarne będą miały
zapewnioną opiekę poradni specjalistycz-
nych, w tym kardiologicznej i diabetologicz-
nej. Na naszym starym oddziale już w latach
50. powstała pierwsza klinika ginekologii i po-
łożnictwa na Górnym Śląsku, gdzie pacjent-
ka ma stały dostęp do dietetyka i psycholo-
ga, bo w ciąży równie ważne jest zdrowie psy-
chiczne.

W ramach projektu powstanie także Ślą-
skie Centrum Laparoskopowego Leczenia
Endometriozy – choroby, która występuje

u 10–14 proc. populacji kobiet w okresie roz-
rodczym. Będzie to ewenement w skali kra-
ju. Interaktywna sala operacyjna umożliwi po-
łączenie z każdym ośrodkiem na świecie i kon-
sultacje podczas zabiegu. Chcemy podążać
za globalnymi trendami w medycynie i pójść
w kierunku robotyki. Problemem jest jednak
brak należytej wyceny takich świadczeń zdro-
wotnych. Na tak kosztowne operacje za po-
mocą robota da Vinci koniczne są dodatko-
we środki finansowe w przedziale 1000–
1500 euro. Koniecznym jest znalezienie tych
środków finansowych z innych źródeł, bo
NFZ nie finansuje ich w oczekiwany sposób.
W obecnych realiach nasze plany mają cha-
rakter nauki dla nauki.

Co powinno się zmienić w systemie
ochrony zdrowia, aby polskie szpitale odczuły
poprawę warunków codziennego funkcjo-
nowania?

– NFZ i Ministerstwo Zdrowia odgrywają
diametralnie różną rolę w systemie ochrony
zdrowia. Chcąc decydować o wszystkim,
łącznie z obsadą stanowisk w NFZ, resort
zdrowia idzie o krok za daleko. Jestem zda-
nia, że polityka powinna pozostawać jak naj-
dalej od sfery ochrony zdrowia. W kilku kra-
jach to się udało, jednak w Polsce niestety nic
tego nie zapowiada. Minister zdrowia powi-
nien być regulatorem świadczeń, co może
uderzać w interesy pewnych grup. W poro-
zumieniu z wojewodą powinien stworzyć gru-
pę szpitali, które mają porównywalny poziom

płatności za jednego pacjenta, refundowany
przez NFZ, z corocznym wzrostem jej war-
tości o poziom GUS-owskiej inflacji. To po-
zwoliłoby dyrektorom szpitali zaplanować in-
westycje i fluktuację kadrową, a mieszkańcom
regionów zapewniłoby poczucie bezpie-
czeństwa. Tymczasem wiele oddziałów jest
nierentownych. W dyskusjach o wskazanych
działaniach zwykle dominują kwestie finan-
sowe, w tym potrzeba większych składek zdro-
wotnych. Z drugiej strony politycy naduży-
wają stwierdzeń, że system należy uszczelnić.
Centrum taryfikacji powinno wreszcie do-
precyzować koszty poszczególnych procedur,
a na wycenione procedury nałożyć siatkę re-
alnych zapotrzebowań na usługi medyczne.
Każde województwo powinno mieć własny
system świadczeń zdrowotnych opracowany
we współpracy z samorządami, tak jak ma to
miejsce w Niemczech. Oprócz dofinanso-
wania szpitali bardzo istotny jest nacisk na
podstawową opiekę zdrowotną, bo dobra
opieka medyczna to nie tylko opieka wyso-
kospecjalistyczna, ale przede wszystkim do-
brze zorganizowana sfera POZ, dziś mocno
niedofinansowana. Należy zrozumieć, że je-
śli włożymy duże pieniądze na tym etapie, nie
wydamy ich w szpitalu. W Polsce sytuacja jest
odwrócona.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.szpitalzabrze.pl
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Zakład Mechaniki Przemysłowej 
„ZAMEP” Sp. z o.o.

Naszym celem jest dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości i efektywności we
wszystkich realizowanych procesach, mając jednocześnie na uwadze potrzeby
i zadowolenie Klientów.

Kazimierz Golec, Prezes Zarządu Zakładu Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o.

wwwwww..zzaammeepp..eeuu

Zakład Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” jest czoło-
wym polskim producentem pomp wirowych.

Zakres naszej działalności obejmuje również remonty
i modernizacje pomp wszystkich rodzajów oraz do-
stawy części zamiennych do pomp.

Świadczymy usługi m.in. na rzecz przemysłu wydo-
bywczego, energetyki, ciepłownictwa, wodociągów
i gospodarki wodnej.



Co doprowadziło do stworzenia własnej
firmy, której filarem są specjalistyczne ba-
dania i innowacyjne projekty realizowane na
zlecenie?

– W 1995 roku zacząłem jeździć na sta-
że, głównie do Belgii. Po jednym z pobytów
dostałem ofertę pracy na uczelni, przede
wszystkim przy projektach przemysłowych,
a zawsze interesowały mnie badania, które na

dalszym etapie mają praktyczne zastosowa-
nie. W 2002 roku, 2 lata po zrobieniu dok-
toratu, objąłem stanowisko profesora wizy-
tującego na Uniwersytecie w Brukseli, gdzie
łącznie spędziłem 12 lat. Tam prowadziłem
grupę zajmującą się światłowodami. Naj-
bardziej zajmowały mnie projekty wykorzy-
stujące technologię fotoniczną realizowane na
zlecenie firm. Belgia była wówczas znacznie
lepiej zorganizowana pod względem współ-
pracy nauki i przemysłu niż Polska. Istniały
instytucje, porównywalne z NCBiR, które fi-
nansowały badania dla przemysłu. Tam na-
uczyłem się rozmawiać z producentami,
którzy mają inne priorytety niż środowisko na-
ukowe. Przez lata obserwowałem, że taka ko-
operacja działa i postanowiłem pójść w tym
sprawdzonym kierunku. Widząc w Polsce
możliwości rozwoju, w 2010 roku zdecydo-
wałem się wrócić. Teraz we własnej firmie In-
PhoTech staram się łączyć potrzeby instytu-
tów badawczych i przemysłu.

Jaki jest profil firmy?
– Podstawą naszej działalności są bada-

nia dla przemysłu. Domeną uczelni są ba-
dania podstawowe, opisujące pewne zjawi-
ska. My idziemy o krok dalej i badamy, jak
można wykorzystać zaobserwowane prawi-
dłowości z korzyścią dla różnych gałęzi go-

spodarki. Zgodnie z założeniami naszego mo-
delu biznesowego, szukamy partnera, który
ma określone potrzeby, np. ma w ofercie czuj-
niki temperatur porównywalne z konkuren-
cją, a chce je udoskonalić, aby zdobyć prze-
wagę rynkową. Wówczas przeprowadzamy
wstępne badania i jeśli widzimy taką szansę,
podpisujemy kontrakt na opracowanie pro-
totypu. Następnie doprowadzamy urządze-

nie do etapu testów przemysłowych, a kiedy
dochodzi do produkcji, porozumiewamy się
z inną firmą lub powołujemy firmę celową,
która zajmuje się wytwarzeniem nowego
produktu.

Jakie gałęzie przemysłu są przedmiotem
państwa zainteresowań?

– Specjalizujemy się w fotonice, a więc
rozwiązaniach wykorzystujących światło,
pierwotnie służących głównie wysyłaniu in-
formacji na odległość. Kiedy około 2001 roku
nastąpił krach telekomunikacyjny, okazało się,
że takie wykorzystanie światłowodów jest nie-
wystarczające. To dało początek nowym roz-
wiązaniom z zastosowaniem fotoniki w róż-
nych branżach. Takie nowatorskie działania
wymagają ze strony przemysłu zaufania, ale
na szczęście obok firm, które sceptycznie pod-
chodzą do innowacji, jest gros takich, które
wiedzą, że postęp wymaga odwagi. Firmy, któ-
re powstawały w Polsce po 1989 roku, w więk-
szości stawiały na handel i sprzedawały pro-
dukty oraz technologie z Zachodu. Jednak
wielu przedsiębiorców z czasem zaczęło in-
westować we własną produkcję. Tych per-
spektywicznie myślących producentów przy-
bywa i to oni zdobywają rynek. Inwestycje
w rozwój własnej myśli dają przewagę. Wra-
cając do wiodących dziedzin w naszej firmie,

telekomunikacja to jeden z elementów roz-
wijanej przez nas fotoniki, nazywanej tech-
nologią XXI wieku, która umożliwia postęp
niemal w każdej branży. W naszej firmie
mamy specjalistów od fotoniki, ale także che-
mików, mechaników, informatyków, elektro-
ników, bo tylko współpraca ekspertów z róż-
nych dziedzin może dać efekt w postaci no-
wych technologii opartych na fotonice.

Czy właśnie specjalistyczna wiedza jest
największym atutem firmy?

– W Polsce jest wielu zdolnych, kre-
atywnych ludzi, jednak organizacja nauki wy-
maga wielu zmian. Indywidualne osiągnięcia
nikną, bo brakuje polskich grup badaw-
czych, które reprezentowałaby nasz kraj na
świecie. W Polsce wciąż bardziej niż myśl tech-
nologiczną ceni się handel, mimo że stwo-
rzenie pionierskiego rozwiązania i zarzą-
dzanie własnością intelektualną to znacznie
większe wyzwanie. Dużą wartością InPhoTech
są specjaliści w dziedzinie fotoniki. Ponadto,
mimo że działamy zaledwie od 4 lat, mamy
6 patentów i kolejne pomysły na rozwinięcie
na ich podstawie nowych projektów. Ponie-
waż do realizacji naszych projektów po-
trzebne są badania podstawowe, jesteśmy po-
mysłodawcą fundacji Polskie Centrum Fo-
toniki i Światłowodów, nadzorowanej przez
ministra nauki i szkolnictwa wyższego, któ-
ra służy wykonywaniu badań, a także gro-
madzi i udostępnia sprzęt istotny dla postę-
pu nauki, a zbyt drogi, aby utrzymywać go
w firmie.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.inphotech.pl
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Takie nowatorskie działania
wymagają ze strony prze-
mysłu zaufania, ale na
szczęście obok firm, które
sceptycznie podchodzą do 
innowacji, jest gros 
takich, które wiedzą, 
że postęp wymaga odwagi



Ankol po raz kolejny uznano za Solid-
ną Firmę. Jakie aspekty powodują, że od lat
znajdują się państwo w tym gronie?

Anna Kolisz: – Już na początku bizne-
sowej drogi przyjęliśmy wartości, którymi kie-
rujemy się do dziś. Mówię tu właśnie o so-
lidności, rzetelności i prawości. Wymagamy
ich przede wszystkim od siebie, nasi pra-
cownicy to widzą, więc sami postępują po-
dobnie.

Czesław Kolisz: – Solidność szefa to też
odpowiedzialność. Podejmowane decyzje
muszą być przemyślane, a wskazówki prze-
kazywane pracownikom winny być jasne, kla-
rowne i zrozumiane, by uniknąć nieporozu-
mień.

Jakie miejsce w jakościowym podejściu
do działalności zajmują zatem pracownicy?

AK: – Nasi pracownicy posiadają wyso-
kie kwalifikacje, a dzięki naszej otwartości
i przychylności rozwijają, doskonalą i po-
szerzają zdobyte umiejętności. Motywujemy
ich do nieustannego rozwoju i poszerzania
wiedzy. Nie szczędzimy finansów na studia
podyplomowe, programy harwardzkie, kur-
sy językowe.

Tę jakość widać u państwa na każdym
kroku, a i formalnych potwierdzeń przecież
nie brakuje…

AK: – Zgadza się. To nie przypadek, że
dziś jesteśmy w tym właśnie miejscu na lot-
niczej mapie świata. Od 13 lat wdrażamy
w firmie systemy zarządzania jakością, któ-
re przecież opierają się na byciu solidnym i rze-
telnym. Potwierdzeniem naszej jakości są też
wszystkie programy, w których bierzemy
udział – Solidna Firma, Przedsiębiorstwo Fair
Play, Lider Zarządzania Zasobami Ludzki-
mi. W ich trakcie wszystko jest weryfikowa-
ne i sprawdzane pod kątem terminowości re-
gulowania świadczeń wobec kontrahentów,
pracowników, ZUS-u, urzędu skarbowego.

Przejdźmy zatem do momentu, w któ-
rym zaczęli państwo budować ten sukces. Pa-
miętają państwo pierwsze zlecenie?

CK: – Oczywiście. Naszym pierwszym
klientem były jednostki nadwiślańskie MSW.
Posiadały one radziecki sprzęt, który trzeba
było serwisować. Dzięki relacjom, jakie na-
wiązałem, będąc przez 8 lat przed założeniem
Ankolu szefem serwisu lotniczego we Lwo-
wie, zrealizowaliśmy to zamówienie termi-
nowo i rzetelnie. Nasza solidność zaowoco-
wała kolejnymi licznymi zamówieniami i kon-
traktami.

AK: – Dla mnie jeszcze jeden moment był
szczególny. Po kontrakcie dla MSW wygra-
liśmy przetarg na dostawę taśm transporte-
rowych do portu morskiego w Odessie. Do
dziś pamiętam moment, kiedy staliśmy w por-
cie, obok nas były ogromne kontenery, a na
nich widniał wielki napis Ankol. Ten olbrzy-
mi kontrakt napawał nas dumą, zapierał dech,
bo wówczas byliśmy początkującymi i mło-
dymi biznesmenami.

Rozumiem, że – mając na swoim koncie
takie porfolio – pozyskanie polskiego rynku
było tylko formalnością?

CK: – Było o wiele łatwiejsze, aczkolwiek
nie znaczy to, że obyło się bez problemów.
Jako pierwsza na współpracę z nami zdecy-
dowała się marynarka wojenna, od której
otrzymaliśmy zaproszenie do przetargu na do-
stawę części do Miga 21. Wygraliśmy go. Póź-
niej zaprosił nas MON i tu pojawiły się upad-
ki. Przegraliśmy pierwszy przetarg, jak i kil-
ka kolejnych. Nigdy się jednak nie poddaje-
my. W 8. podejściu zaproponowaliśmy takie
warunki, że wygrana należała do nas. Tak też
było w kolejnych przetargach. Przyszły takie
lata, że w dostawach dla śmigłowców mieli-
śmy 82,6 proc. rynku, nasz największy kon-
kurent miał w tym czasie 0,02 proc.

Czy dobra passa trwa nadal?
AK: – Pozycję lidera utrzymywaliśmy

przez wiele lat, dziś też jesteśmy w czołówce,
tylko że trzeba pamiętać, iż zmieniają się uwa-

runkowania. Komfortowa sytuacja naszej
firmy polega na tym, że we właściwym cza-
sie zaczęliśmy pracować nad innymi rynka-
mi, które używają jeszcze sprzętu pora-
dzieckiego. Mam tu na myśli m.in.: Peru, Ma-
lezję, Sri Lankę, Meksyk, Bangladesz, Indo-
nezję.

Ale będzie „inwazja” na kolejne rynki?
CK: – Oczywiście. Bez takich założeń nie

byłoby dalszego rozwoju firmy. Naszymi
głównym partnerami na Wschodzie są Rosja,
Ukraina i Azerbejdżan, tam mamy podpisa-
ne wieloletnie kontrakty, teraz zmieniamy kurs
firmy na Zachód. Rozwijamy współpracę
z Amerykanami, chociaż nie jest to łatwe.
Z myślą o dotarciu na tamtejszy rynek wdro-
żyliśmy wszystkie systemy jakościowe – ma-
my ich obecnie 10. Mamy też świadectwa wia-
rygodności, cenione głównie za oceanem.

AK: – Niebagatelnym plusem jest rów-
nież poziom rozwoju informatycznego firmy.
W ostatnich latach na informatyzację wyda-
liśmy wiele milionów. Nasze bazy danych, któ-
re codziennie tworzy 5 osób, są ogromną war-
tością firmy. Prowadzimy je w języku polskim,
angielskim, hiszpańskim, francuskim i ro-
syjskim.

Z czego są państwo najbardziej dumni?
AK: – Spotkałam w życiu człowieka

wielkoformatowego, z którym potrafię reali-
zować swoje marzenia, plany i wizje. Tym
człowiekiem jest mój mąż. Dotyczy to za-
równo sfery prywatnej, jak i zawodowej. Tak
podzieliliśmy się rolami w życiu, że – pracu-
jąc obok siebie – wzajemnie się uzupełniamy.

CK: – Obok posiadania siebie i realiza-
cji wspólnych zamierzeń naszym sukcesem
jest stworzenie rodzinnej firmy od podstaw
i pokierowanie nią tak, aby stała się uznaną
na świecie marką. Razem z nami zaczynało
wielu przedsiębiorców, ale ich już nie ma,
a my jesteśmy.

A o czym państwo marzą?
AK: – Mamy tylko jednego syna i to jemu

chcemy przekazać Ankol. Marzy nam się, aby
firma przetrwała przynajmniej jeszcze jedno
pokolenie. Z myślą o tym już dziś przygoto-
wujemy syna do sukcesji. Ufamy i wierzymy,
że odpowiednio przygotowane i zaufane
grono pracowników pomoże Erykowi w pro-
wadzeniu biznesu i go wesprze.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.ankol.com.pl

Siła konsekwencji
i solidności
Rozmowa z Anną i Czesławem Kolisz, właścielami firmy Ankol Sp. z o.o.

Anna i Czesław Kolisz
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Slogan gminy Iława brzmi: „Kraina 75
jezior”, a przy tym Jezioro Jeziorak zostało
uznane przez magazyn „National Geogra-
phic Traveler” za jeden z nowych siedmiu cu-
dów Polski. Co jeszcze decyduje o atrak-
cyjności gminy i jak samorząd wykorzystu-
je posiadane atuty?

– Niewątpliwym atutem naszej gminy jest
piękna i wyjątkowa przyroda. Z wielką przy-
jemnością zapraszam państwa do położonej
nad Jeziorakiem, pięknej i gościnnej gminy
Iława. Zapraszam wszystkich, którzy chcie-
liby w niej zainwestować i zamieszkać lub po
prostu ją poznać. Wspaniała przyroda, pięk-
ne krajobrazy, naturalne i nieskażone śro-
dowisko, życzliwi i otwarci ludzie – to nie-
zaprzeczalne atuty naszej małej ojczyzny. Ży-
cie toczy się tutaj pozornie tak samo jak wszę-
dzie, ale tylko ten, kto mieszka w gminie albo
do niej zawita, wie, że jest to miejsce szcze-
gólne, w którym nie sposób się nie zakochać.
Tutaj można zwolnić tempo, poddać się uro-
kom malowniczych krajobrazów, podziwiać
wspaniałą przyrodę: jeziora, przepastne lasy,
bogactwo zwierzyny. Tutaj, oprócz zróżni-
cowanej bazy noclegowej i kuchni regional-
nej, można również wypożyczyć sprzęt tu-
rystyczny, wyczarterować jacht. Nie rozcza-
rują się naszą gminą żeglarze, kajakarze, ama-
torzy pieszych lub rowerowych wycieczek,
konnych przejażdżek, wędkarze i grzybiarze,
a także miłośnicy szant, piosenki poetyckiej
i kabaretu, pasjonaci historii. Zapraszam ich
między innymi na coroczny lipcowy Festiwal
,,Nad Jeziorakiem” w Siemianach, na Spo-
tkania z Folklorem w Szałkowie, do ruin zam-
ku krzyżackiego w Szymbarku, do Ławic,
gdzie żył i mieszkał Emil von Behring – pierw-
szy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie me-
dycyny. W Siemianach, Makowie, Szałkowie
i w wielu innych miejscach nad Jeziorakiem,
w tawernach lub przy ognisku można po-
śpiewać szanty, posłuchać żeglarskich opo-
wieści i skosztować przysmaków kuchni re-
gionalnej. Nigdzie tak wybornie nie smaku-
je sandacz, jak na ziemi iławskiej. Zapraszam
zatem do odkrywania uroków naszej gminy
i życzę wielu przeżyć i doznań podczas jej
zwiedzania i pobytu.

Jakie działania podejmują państwo
w celu ochrony bogactwa naturalnego gmi-
ny, a jakie z myślą o podnoszeniu jakości ży-
cia mieszkańców?

– Jestem szczególnie dumny z efektów po-
dejmowanych przez nas działań proekolo-
gicznych, które jednocześnie nie pozostają bez
wpływu na rozwój turystyki. Ich celem jest
ochrona środowiska, wód i brzegów jeziora
Jeziorak, co odbywa się m.in. poprzez odbiór
i segregację odpadów komunalnych oraz
prowadzoną gospodarkę ściekową. Na wy-
budowanie niebywałej w skali województwa,
ekologicznej miniprzystani żeglarskiej w Sie-
mianach nad Jeziorem Jeziorak, gmina Iła-
wa pozyskała fundusze unijne w wysokości
ponad 3,5 mln zł. W rezultacie to, co „prze-
ważnie” trafiało z różnych łodzi do Jeziora-
ka i go zanieczyszczało, dzięki nowoczesne-
mu sprzętowi trafia teraz bezpośrednio do ka-
nalizacji. Szacuje się, że dzięki tej inwestycji
do Jezioraka rocznie wprowadzonych jest po-
nad 47 m3 ścieków mniej. Inwestycja ta za-
owocowała 20-proc. wzrostem liczby tury-
stów, a tym samym wpłynęła na wzrost kon-
kurencyjności gospodarki całego regionu.

Na uwagę zasługują także projekty mające
na celu poprawę funkcjonowania gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenie gminy Iława.
Dzięki konsekwentnej polityce samorządu
do 2014 roku 75 proc. mieszkańców gminy zo-

stało podłączonych do gminnej sieci kanali-
zacyjnej. To niebywały sukces, ponieważ w mo-
mencie objęcia przeze mnie funkcji wójta
w 1998 roku tylko 4 proc. mieszkańców było
podłączonych do sieci. Na realizacje kom-
pleksowego skanalizowania gminy Iława po-
zyskaliśmy fundusze zewnętrzne o łącznej wy-
sokości ponad 25 mln zł.

Te wszystkie działania są kontynuacją
wcześniejszych założeń. Dziś ma to ogrom-
ny wpływ nie tylko na poprawę jakości życia
mieszkańców, ale także uatrakcyjnienie tere-
nów inwestycyjnych, które są bardziej inte-
resujące dla potencjalnych inwestorów. Do-
dam, że gmina jest wiodącym samorządem
w województwie warmińsko-mazurskim w po-
zyskiwaniu środków unijnych. W ostatnich
4 latach pozyskaliśmy na różnego rodzaju in-
westycje około 50 mln zł.

Czego dotyczą plany samorządu na naj-
bliższy czas?

– W zakresie infrastruktury technicznej
w dalszym ciągu zamierzamy poprawiać stan
gospodarki wodno-ściekowej poprzez mo-
dernizację kolejnych stacji uzdatniania wody
oraz  skanalizowanie ośrodków turystycznych
w miejscowości Makowo. Zamierzamy również
inwestować w rozwój bazy turystycznej poprzez
kompleksowe zagospodarowanie plaży i pola
namiotowego oraz budowę amfiteatru w Sie-
mianach, kompleksowe zagospodarowanie
brzegów jeziora Jeziorak w Kwirach i Jezie-
rzycach, a także zagospodarowanie turystycz-
ne rzeki Drwęcy. Kolejnym ważnym priorytetem
są drogi i ścieżki rowerowe. W tym zakresie za-
mierzamy wybudować i zmodernizować kilka
ważnych odcinków. W zakresie infrastruktury
społecznej planujemy budowę nowej szkoły
w miejscowości Gromoty, centrum aktywności
społecznej w Nowej Wsi oraz zagospodarowa-
nie centrów miejscowości Stradomno, Lasecz-
no, Ząbrowo. Bardzo ważnym zadaniem jest
również przygotowanie gruntów w celu utwo-
rzenia podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej we Franciszkowie.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.gmina-ilawa.pl
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Jak MPK „Świdnica” sytuuje się na lo-
kalnym rynku usług komunikacyjnych?

– Na lokalnym rynku usług komunika-
cyjnych istniejemy jako spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością od 2004 roku. Jeste-
śmy przygotowani do realizacji potrzeb prze-
wozowych osób w transporcie miejskim,
podmiejskim, międzymiastowym, przewozach
zamkniętych dla szkół oraz przewozach oko-
licznościowych na terenie kraju. Nasza dzia-
łalność podstawowa to świadczenie usług
przewozu osób w zakresie komunikacji miej-
skiej na terenie Świdnicy oraz gmin Świdni-
ca i Marcinowice.

Na obecną chwilę w segmencie komuni-
kacji miejskiej wśród kilkunastu lokalnych firm
przewozowych nie posiadamy żadnej po-
ważnej konkurencji i – jak sądzę – w tym, co
robimy, jesteśmy liderem. Posiadamy do-
świadczenie, stabilną wykwalifikowaną kadrę
pracowniczą, niezbędny sprzęt i bazę oraz nie-
zbędne licencje i zezwolenia. Bazując na
danych uzyskanych z IGKM, śmiało mogę
powiedzieć, że w analizie porównawczej z in-
nymi przewoźnikami miejskimi w miastach
o porównywalnej wielkości oraz z przedsię-
biorstwami komunikacji miejskiej z terenu
Dolnego Śląska wypadamy dobrze i jesteśmy
firmą konkurencyjną w swojej branży.

Co uważa pan za fundamentalne czyn-
niki skutecznego zarządzania firmą, a w efek-
cie sukcesu rynkowego?

– W przypadku firmy działającej w bran-
ży komunikacji miejskiej sukcesem jest to, że
po raz trzeci z rzędu wygraliśmy publiczny
przetarg na wykonywanie przewozów w ko-
munikacji miejskiej dzięki spełnieniu wysokich
wymagań co do jakości wykonywanych usług,
jakie zostały postawione w specyfikacji za-

mówienia. Sukcesem jest to, że od początku
swej działalności nie ponosimy strat. Gene-
rujemy zysk. Mamy dobrą płynność finan-
sową, zobowiązania regulujemy na bieżąco,
jesteśmy w stanie odtwarzać swój majątek
i utrzymywać wynagrodzenie w spółce na po-
ziomie nie odbiegającym od średniej w bran-
ży. To wszystko uzyskujemy dzięki pełnemu
wykorzystaniu majątku. Ponad 35 proc.
przychodów uzyskujemy z dodatkowej dzia-
łalności, takiej jak: usługi przewozu dzieci do
szkół, usługi okolicznościowe przewozu osób,
usługi stacji obsługi pojazdów, prowadzimy
punkt sprzedaży biletów i innych towarów,
prowadzimy sprzedaż oleju napędowego
dla firm, wydzierżawiamy wolne place i po-
mieszczenia, sprzedajemy powierzchnię re-
klamową na naszych autobusach oraz we-
wnątrz nich – na plakatach i w formie video-
reklamy na monitorach informacyjnych.

Sukcesu, o którym mówiłem wyżej, nie by-
łoby, gdyby nie zaangażowanie całej załogi
– zespołu doświadczonych ludzi, dobrze ze
sobą współpracujących, rozumiejących fun-
damentalne czynniki skutecznego zarządza-
nia, jakimi są dyscyplina finansów i rachun-
kowości, dobry marketing, zorientowanie na
pasażerów i pozostałych klientów oraz ich po-
trzeby.

Które z dotychczasowych inwestycji
MPK „Świdnica” najsilniej przełożyły się na
poprawę jakości usług komunikacyjnych
w mieście?

– Przede wszystkim dofinansowany ze
środków unijnych zakup fabrycznie nowych
8 sztuk nowoczesnych autobusów marki
Solaris Urbino, których dostawę zakończo-
no w dniu 19 maja 2014 roku. Ponadto wpro-
wadzenie monitoringu przestrzeni pasażer-

skiej oraz wprowadzenie systemu centralne-
go nadzoru ruchu i lokalizacji pojazdów
GPS, śledzącego w czasie rzeczywistym ak-
tualne położenie autobusów i informujące-
go kierowców, dyspozytora i pasażerów o ak-
tualnym czasie jazdy w stosunku do czasu wy-
nikającego z rozkładu jazdy. To pozwoliło
ograniczyć zbyt wczesne odjazdy z przy-
stanków do poziomu poniżej 1 proc. w sto-
sunku do wszystkich odjazdów.

Jakie plany rozwojowe są ukierunko-
wane na utrzymanie kondycji finansowej
oraz wizerunku nowoczesnego przedsię-
biorstwa?

– Podstawowy plan to: wzrost liczby re-
alizowanych przewozów w ramach obecnej
umowy, wykorzystanie dotychczasowego
majątku i możliwości generowania dodat-
kowych przychodów w stopniu nie mniejszym
niż obecnie, wzrost zakresu usług świadczo-
nych przez stację obsługi oraz ciągły proces
odnawiania taboru i całej infrastruktury
zgodnie z obowiązującymi trendami, na po-
ziomie gwarantującym nam silną pozycję na
rynku lokalnym i realną możliwość wygrania
w 2019 roku kolejnego przetargu. Liczymy też,
że w następnym budżecie unijnym na lata
2014–2020 zakwalifikujemy się do kolejnej
transzy dofinansowania ze środków unijnych
zakupu kolejnych nowych autobusów. Bę-
dziemy też robili wszystko, by dotrzymać kro-
ku rosnącym wymaganiom rynku. Już dziś
w dalekosiężnych planach marzą się nam ci-
che, w pełni ekologiczne autobusy z napędem
elektrycznym lub hybrydowym.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.mpk.swidnica.pl
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Co wyróżnia osiedla zarządzane przez
KSM „Przylesie” i przysparza spółdzielni po-
pularności wśród nowych mieszkańców?

– Osiedla „Przylesia” wyróżnia przede
wszystkim standard utrzymania budynków
i całej infrastruktury technicznej przy rela-
tywnie niskich opłatach wnoszonych przez
mieszkańców. Oczywiście zdarza się zróżni-
cowanie w standardzie budynków, ale nie wy-
nika to z naszej opieszałości, tylko ze zmian
w przepisach dotyczących rozliczeń kosztów
i przychodów na nieruchomości.

Generalnie mieszkańcy doceniają fakt, że
na naszym terenie zlokalizowane są przy-
chodnie, apteki, kościoły, żłobki, przedszko-
la, szkoły, Politechnika Koszalińska, a także
małe i wielkopowierzchniowe sklepy, kluby,
puby i pizzerie. Co więcej, na osiedlach nie
brakuje infrastruktury służącej wypoczynko-
wi, tj. parków, ścieżek rowerowych, placów za-
baw czy boisk sportowych. Doskonała ko-
munikacja to również nasz atut – przebiega-
ją tu linie autobusowe oraz trasy wylotowe
z Koszalina w kierunku Gdańska i Koło-
brzegu.

Jakie aspekty gospodarowania zasoba-
mi spółdzielczymi i polityki rozwojowej
„Przylesia” najbardziej cenią mieszkańcy
obiektów wchodzących w skład spółdzielni?

– Przede wszystkim nasi mieszkańcy
czują się bezpieczni – zarówno pod kątem
technicznym, jak i ekonomicznym. Wyelimi-
nowaliśmy zagrożenie zatrucia tlenkiem wę-
gla, likwidując wszystkie gazowe podgrze-
wacze wody, zmodernizowaliśmy instalacje
wody, centralnego ogrzewania, elektryczne, co
zminimalizowało awaryjność, a jednocześnie
wiąże się z comiesięcznym zmniejszeniem
kosztów eksploatacyjnych. Ponadto, prowa-
dząc szeroko zakrojoną działalność gospo-
darczą, uzyskujemy każdego roku kilkumi-
lionową nadwyżkę bilansową, którą częścio-
wo przeznaczamy na fundusz zasobowy,
a więc „odkładamy na przyszłość”, a czę-
ściowo dofinansowujemy remonty i moder-
nizacje. To właśnie dzięki temu wykonaliśmy
programy termomodernizacyjne, których re-
alizacja w przypadku większości nierucho-
mości nie byłaby możliwa bez dodatkowe-
go wsparcia. Takim przykładem jest program
wymiany wszystkich wind na nowoczesne
i energooszczędne.

Jakie kwestie związane ze sprawowa-
niem funkcji prezesa spółdzielni mieszka-
niowej uznałby pan za najbardziej proble-
matyczne w codziennej działalności?

– Jestem prezesem „Przylesia” już ponad
24 lata. W tym czasie miałem styczność z róż-
nymi przeszkodami i problemami, ale tym, co
chyba najbardziej mi doskwiera, jest brak sta-

bilnego prawa spółdzielczego, tj. jego częste
zmiany – niestety wielokrotnie nieracjonalne
i niejednoznaczne, dające zbyt dużą swobo-
dę w orzecznictwie sądów, które pomniejszają
rangę uchwał organów spółdzielczych.

Co pozwala z powodzeniem inwestować
w kolejne nieruchomości i utrzymywać po-
zycję największej spółdzielni mieszkaniowej
na Pomorzu Środkowym?

– Przede wszystkim zgromadzone rezerwy
finansowe, jak też szeroka działalność go-
spodarcza w postaci wynajmu lokali, dzier-
żawy terenów, przychodów z tytułu udziałów
w spółkach prawa handlowego, działalność
komercyjna w naszych placówkach kultural-
nych, odsetki od lokat, a także zyski z inwe-
stycji mieszkaniowych. Warunki rynkowe są
trudne, niezbędne jest prowadzenie działal-
ności gospodarczej, która swoimi wynikami
wspiera działalność stricte mieszkaniową.
Wszystkie te działania umożliwiają nam dal-
szy rozwój i powiększanie majątku. Zarzą-
dzanie zasobami mieszkaniowymi charakte-
ryzuje się tym, że budynki każdego roku się
dekapitalizują, niezbędnym jest więc syste-
matyczne podnoszenie ich walorów tech-
nicznych i estetycznych. Dzięki temu, że
najważniejszy zakres prac termomoderniza-
cyjnych mamy już za sobą, mamy ten kom-
fort, że teraz pytamy, co jeszcze „można” zro-
bić, a nie co „musimy”.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.ksmprzylesie.com

Skuteczne działania
na rzecz rozwoju
Rozmowa z Kazimierzem Okińczycem, prezesem zarządu KSM „Przylesie”

Budynek mieszkalno-usługowy
przy ul. Krzyżanowskiego 4 Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Wyki 14-18

GOSPODARKA

Fakty 61



Wramach XXIV edycji konkursu
„Teraz Polska” godłem pro-
mocyjnym zostało nagrodzo-
nych 15 produktów, 8 usług,

2 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 5 sa-
morządów. Po raz pierwszy, we współpracy
z Ministerstwem Gospodarki, utworzona
została kategoria dla firm odznaczających się
wysokim potencjałem eksportowym, w któ-
rej wyłoniono czterech laureatów. – W tym
roku odnotowaliśmy około 20-proc. wzrost

liczby aplikacji do konkursu „Teraz Polska”
w porównaniu z rokiem ubiegłym. To dla nas
najlepszy dowód, że Godło „Teraz Polska” jest
nadal wyjątkowym sposobem wyróżnienia się
na rynku i najbardziej rozpoznawalnym
symbolem promującym polskich przedsię-
biorców – podsumował ostatnią edycję dy-
rektor konkursu Teraz Polska Michał Lipiń-
ski. Oprócz podstawowych kategorii – pro-
duktów, usług, innowacji i samorządów
– członkowie kapituły przyznali nagrody

specjalne. Telewizja Polska SA została wy-
różniona za stworzenie Platformy Hybrydo-
wej (HbbTV), łączącej telewizję linearną z In-
ternetem, oraz za uruchomienie TVP Regio-
nalna, a Fundację „Ogólnopolskie Porozu-
mienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
uhonorowano za podejmowanie ambitnych
ogólnopolskich kampanii służących seniorom.

Podczas uroczystej gali finałowej ogło-
szono również tegorocznych zwycięzców
w V edycji konkursu „Wybitny Polak”, których
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Pozytywne oblicze
polskiej marki

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” od lat nagradza firmy,
samorządy, instytucje i osobowości, które przyczyniają się do ożywienia 
gospodarczego oraz wzmocnienia narodowej marki poza granicami kraju. 
W tym roku kapituła doceniła efekty pracy 25 firm i 5 samorządów

TERAZ POLSKA

Podczas uroczystej
gali finałowej 
ogłoszono również
tegorocznych
zwycięzców 
w V edycji konkursu
„Wybitny Polak”,
których osiągnięcia 
zawodowe 
i aktywność społeczna
przyczyniają się 
do promocji Polski 
na świecie

Krzysztof Przybył i Michał Kleiber

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (4)



osiągnięcia zawodowe i aktywność społecz-
na przyczyniają się do promocji Polski na
świecie. W tym roku ów zaszczytny tytuł przy-
padł Markowi Belce, Januszowi Lewan-
dowskiemu i Andrzejowi Wajdzie. – Istnieje
wielka potrzeba promocji działań wybitnych
osobistości, które poprzez swoje dokonania
i zaangażowanie przyczyniają się do propa-
gowania oraz umacniania pozytywnego wi-
zerunku Polski i Polaków na świecie i stają się
swoistymi ambasadorami marki Polska
– mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Pol-
ska”. Laureaci uhonorowani mianem „Wy-
bitnych Polaków” zostali wybrani spośród
zwycięzców w pięciu kategoriach – biznes, kul-
tura, nauka, osobowość, młody Polak – edy-
cji krajowej oraz zagranicznych, przeprowa-
dzonych w USA, Norwegii, Francji, Szkocji
i Holandii przez komitety organizacyjne,
utworzone przez lokalne organizacje polo-
nijne. – Pełna reprezentacja środowisk polo-
nijnych w pracach całego gremium gwaran-
towała dokonanie rzetelnej oceny oraz obiek-
tywizm. Realizacja konkursu za granicą była
również wspierana przez polskie placówki dy-
plomatyczne, których pomoc i znajomość
miejscowych środowisk jest nie do przece-
nienia – wyjaśnia prezes Przybył.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska” przyznała w tym roku do-
datkowo jubileuszowe wyróżnienie dla ze-
społu Budki Suflera z okazji 40-lecia dzia-
łalności. Statuetka została wręczona artystom
podczas gali finałowej konkursu, którą
uświetnił występ grupy. – Jest nam nie-
zmiernie miło odbierać statuetkę „Teraz Pol-
ska”, tym bardziej że jesteśmy pierwszymi wy-
różnionymi przedstawicielami szeroko po-
jętego showbiznesu – mówił Krzysztof Cu-
gowski, dziękując ze sceny Teatru Wielkiego
za nagrodę, którą odebrał wraz z przyjaciółmi
z zespołu: Romualdem Lipko i Tomaszem
Zeliszewskim. �
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Produkty: 
• warzywa mrożone marki Iglotex, 
• linia produktów nabiałowych pod marką 

Pilos, 
• mleko w proszku Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Kole, 
• ciasto drożdżowe firmy Consonni Bartelak, 
• soki naturalnie mętne firmy 

Słoneczna Tłocznia, 
• kiełbasa Lisiecka, 
• kasa fiskalna Elzab K10, 
• blacha z powłoką Granite STORM firmy 

ArcelorMittal Poland SA, 
• system KAN-therm PRESS LBP, 
• ACARD firmy Polfa Warszawa, 
• kombajn ścianowy firmy KOPEX 

MACHINERY SA,
• biżuteria z bursztynem firmy AMBER 

RING Stanisław Całka, 
• przydomowa oczyszczalnia firmy Delfin, 

• serwis z porcelany różowej z Fabryki 
Porcelany AS Ćmielów

• katamaran żaglowy Sunreef 80 Carbon 
Line Sunreef Yachts

Firmy wyróżnione za wysoki potencjał 
eksportowy:
• KAN, 
• KOPEX MACHINERY SA, 
• Sunreef Yachts, 
• AMBER RING Stanisław Całka

Usługi: 
• Benefit Systems (za kartę Multisport), 
• Siódemka (za ofertę przewozową 

dla przedsiębiorców), 
• Exact Systems (selekcja i naprawa 

komponentów dla branży automotive), 
• STANPOL (za Hotel & Spa Kocierz), 
• CREDIT AGRICOLE (za obsługę operacji 

gotówkowych oraz Cash Management 

dla klientów korporacyjnych), 
• Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Szczecinie (pobór, uzdatnianie 
i rozprowadzanie wody oraz odbiór 
i proekologiczne oczyszczanie ścieków), 

• Stacja Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego w Siedlcach 
(za usługi ratownictwa medycznego), 

• Polska Federacja Producentów Żywności 
Związek Pracodawców (za program 
edukacyjny „Trzymaj Formę!”)

Przedsięwzięcia innowacyjne:
• Przemysłowy Instytut Automatyki 

i Pomiarów PIAP oraz Centrum Naukowo-
-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Samorządy: 
• gmina Michałowice, 
• gmina Dobczyce, 
• gmina Kartuzy, 
• gmina Legnica,
• gmina Lublin

Marek Belka

Laureaci XXIV edycji konkursu „Teraz Polska”

Budka Suflera



KOPEX Machinery SA jest naj-
większym producentem oraz eks-
porterem nowoczesnej techniki
górniczej. Przedsiębiorstwo ofe-

ruje m.in.: kombajny górnicze, organy ura-
biające do kombajnów ścianowych i chod-
nikowych, przenośniki zgrzebłowe i taśmo-
we, urządzenia do przeróbki i wzbogacania
węgla. KOPEX Machinery podejmuje się
profesjonalnej realizacji przedsięwzięć in-
westycyjnych w przemyśle górniczym – po-
cząwszy od fazy projektowania, poprzez pro-
dukcję, a skończywszy na dostawie maszyn
i urządzeń do klienta. Przedsiębiorstwo
wchodzi w skład Grupy KOPEX, będącej
udziałowcem ponad 50 firm z kraju i za-
granicy.

KOPEX Machinery jest przedsiębior-
stwem zorientowanym na innowacje. Na
potencjał spółki składa się nagromadzony ka-
pitał wiedzy i doświadczeń, wynikający z wie-
loletniego działania na rynku, rozbudowany
portfel innowacji (produktowych, usługowych,
procesowych), obszerny portfel patentowy
oraz rozbudowana infrastruktura. W wyniku
prac badawczo-rozwojowych przeprowa-
dzanych przez KM SA w ciągu ostatnich lat
powstały m.in. kombajn ścianowy typu
KSW-1500EU – dzięki któremu firma KO-
PEX Machinery SA została laureatem Kon-
kursu „Teraz Polska”, a także kompleks do
urabiania pokładów cienkich Mikrus, kom-
bajn ścianowy KSW-2000E1, kombajn ścia-
nowy KSW-800NE.

Kombajn ścianowy typu KSW-1500EU
jest maszyną bardzo dobrze wpisującą się w
różne konfiguracje kompleksów ścianowych
przy optymalnym wykorzystaniu możliwo-
ści zasilania i uzyskaniu maksymalnego w da-
nych warunkach górniczo-geologicznych
wydobycia. W konstrukcji kombajnu zasto-
sowano najlepsze doświadczenia, dodając
unikatowe rozwiązania w skali światowej tj.:
powietrzno-wodną instalację zraszającą,
nowy system automatyki, funkcję zapamię-
tywania skrawu wzorcowego, możliwość
wariantowego wyposażenia kombajnu

w przemienniki częstotliwości z aktywnym
mostkiem prostowniczym z funkcją odda-
wania energii do sieci. Cały zakres zasto-
sowanych rozwiązań w budowie kombajnu
KSW-1500EU pozwala uznać go za inno-
wację w skali światowej.

Urządzenia produkowane przez KO-
PEX Machinery SA zdobyły zaufanie klien-
tów branży górniczej na całym świecie.
Głównymi odbiorcami maszyn produkowa-
nych na rynku krajowym są spółki węglowe
tj. Kompania Węglowa SA, Jastrzębska Spół-
ka Węglowa SA, Katowicki Holding Węglo-
wy SA, TAURON Wdobycie SA, a zagra-
nicznymi odbiorcami maszyn górniczych są
klienci m.in. z Rosji, Chin, Argentyny, Czech
oraz Rumunii.

www.kopex.com.pl
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Technologie jutra
dla górnictwa

Głównym wyróżnikiem firmy KOPEX Machinery SA jest umiejętność 
tworzenia nowych technologii oraz wyposażania w nie kopalń, 
a także zdolność do ciągłego adaptowania się do zmian zachodzących 
w bliższym i dalszym otoczeniu

TERAZ POLSKA

Otrzymane nagrody i wyróżnienia
• Tytuł Laureata oraz złote godło 

w konkursie „Najwyższa Jakość 
– Quality International 2011”

• Certyfikat przyznania Medalu „Najwyższa
Jakość – Quality International 2011”

• Nagroda dla Kopex Machinery w konkursie
„Innowacyjne rozwiązania w budowie 
maszyn i urządzeń górniczych” w 2009 roku

• Wyróżnienie w XIII edycji konkursu 
„Polski Produkt Przyszłości 2010” 

• Nagroda główna i otrzymanie tytułu 
„Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2010”

• I miejsce w rankingu „Diamenty Forbesa 
2009” dla Kopex Machinery SA (byłe ZZM SA)

• Certyfikat Innowacyjności dla Kopex 
Machinery SA (byłe ZZM SA) w 2009 roku

• Skrzydła Merkurego dla Kopex 
Machinery SA (byłe ZZM SA) w 2006 roku

KOPEX Machinery jest przedsiębiorstwem zorien-
towanym na innowacje. Na potencjał spółki składa
się nagromadzony kapitał wiedzy i doświadczeń,
wynikający z wieloletniego działania na rynku,
rozbudowany portfel innowacji, obszerny portfel
patentowy oraz rozbudowana infrastruktura

Kombajn ścianowy typu KSW-1500EU wyprodukowany dla Kopalni Xinjulong w Chinach





Co doceniła kapituła kon-
kursu Teraz Polska, przyznając Po-
gotowiu Ratunkowemu w Siedl-
cach tegoroczne godło?

– Praca w pogotowiu nie jest
łatwa, ale pomaga poczucie misji,
która sprowadza się do ratowania
ludzkiego życia. Żeby skutecznie
realizować to zadanie, musi być
spełnionych kilka warunków. Pod-
stawowym elementem powodzenia
są znakomicie wyszkoleni ludzie.
Z myślą o stworzeniu takiego ze-
społu 6 lat temu powołaliśmy
w naszym pogotowiu Centrum
Edukacji Ratownictwa Medycz-
nego, działające pod patronatem
Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego – komórkę organizacyj-
ną, która zajmuje się szkoleniem
ratowników medycznych, leka-
rzy, pielęgniarek. Co więcej, nasi
ratownicy mają kompetencje
i uprawnienia, aby szkolić osoby
spoza naszej jednostki w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolimy współpracujące z nami
służby: policję, straż pożarną, woj-
sko, które podobnie jak my są
niezbędne na miejscu wypadku dla
zachowania bezpieczeństwa, bo
dobry ratownik to żywy ratownik.
Jesteśmy też otwarci na zakłady
pracy, szkoły, przedszkola i osoby indywidualne. Mam świadomość,
jak nieprzewidywalne jest życie, i dlatego postawiłem sobie za cel edu-
kację nie tylko w obrębie struktur pogotowia, lecz także w społe-
czeństwie, by coraz więcej ludzi wiedziało, jak szybko zareagować
w awaryjnej sytuacji. Nasza załoga obsługuje 6 powiatów ościennych,
czyli ponad 530 tys. mieszkańców. Ponadto od 3 lat sprawujemy ofi-
cjalnie opiekę nad kolarzami na trasie Tour de Pologne, zabezpie-
czamy również wiele imprez w regionie. Zajmujemy się nie tylko pod-
stawową działalnością związaną z ratowaniem życia, lecz także wy-
chodzimy z inicjatywą, by szerzyć wiedzę i właściwą postawę
wśród różnych grup. Oczywiście niezbędne jest też wyposażenie jed-
nostki w nowoczesny sprzęt medyczny i ambulanse. Bez przesady
mogę powiedzieć, że mamy do dyspozycji wszystkie najnowsze osią-
gnięcia medycyny ratunkowej.

Co czuje menedżer, który z sukcesem rozwinął stację pogoto-
wia docenioną statuetką?

– Radość, że niezależni eksperci uznali, że dobrze wywiązujemy
się ze swojego zadania. Statuetka dedykowana jest przede wszystkim
moim pracownikom, bo bez nich nic bym nie zrobił. Nie od dziś wia-
domo, że armia wygra wojnę, jeżeli ma dobrego dowódcę, ale nawet
najlepszy dowódca sam nic nie zdziała. Jako ratownik medyczny do-
ceniam zaangażowanie zespołu i cieszę się, że mam pod swoimi skrzy-

dłami pasjonatów, którzy nie tyl-
ko świetnie wykonują swój za-
wód, ale też zaszczepiają swój
zapał u innych jako szkole-
niowcy. Za swój sukces uważam
też dobrą współpracę z pod-
miotami zewnętrznymi. Przy-
kładem może być Laborato-
rium Symulacji Medycznych
uruchomione w styczniu w Par-
ku Technologicznym Suwałki,
gdzie w ramach partnerstwa
nasi pracownicy szkolą się na je-
dynym w Europie symulatorze
karetki pogotowia oraz progra-
mowanych fantomach naszpi-
kowanych elektroniką.

Jakie kwalifikacje osoby
zarządzającej jednostką z bran-
ży medycznej najlepiej wróżą
placówce?

– Trudno powiedzieć. Oso-
biście pracuję w ochronie zdro-
wia od 25 lat, a od 10 lat w sie-
dleckim Pogotowiu Ratunko-
wym, które zastałem w stanie
krytycznym, z 3 mln zł długu.
W ciągu 4 lat wyszliśmy na
prostą i mogliśmy zacząć in-
westować w infrastrukturę, nowe
ambulanse, sprzęt. Nie wiem,
czy udało mi się podnieść jed-
nostkę z popiołów, mimo że

nie jestem lekarzem, czy właśnie dzięki temu. Mam wykształcenie tech-
niczne, menedżerskie i ekonomiczne. Niezależnie od kwalifikacji klu-
czem do sukcesu są chęci i umiejętność przekonania zespołu do swo-
jej wizji rozwoju. Mnie się udało, ale tylko dzięki wyrozumiałości i mą-
drości załogi, której członkowie mi zaufali.

Czy plany pogotowia przewidują wsparcie w ramach nowej per-
spektywy unijnej?

– W poprzedniej perspektywie finansowej programy unijne po-
zwoliły nam na zakup 10 pojazdów, które wymieniamy co 5 lat. Chcie-
libyśmy, aby wsparcie unijne nadal służyło rozwojowi naszego po-
gotowia, zwłaszcza że mamy w planie budowę nowych obiektów
w miastach powiatowych na terenie, gdzie świadczymy usługi, bo dziś
mamy tylko 3 swoje bazy, a w pozostałych miastach wynajmujemy
lokale, które nie spełniają standardów. Jako pierwsza stacja w Pol-
sce uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 2008, a obecnie
jesteśmy w trakcie certyfikacji bezpieczeństwa danych osobowych
ISO 27001. Będziemy też wdrażać nowoczesny system informatyczny
powiadamiania karetek przez dyspozytora.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.rmmeditrans.pl
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Gotowi na ratunek
Rozmowa z Leszkiem Szpakowskim, 
dyrektorem Pogotowia Ratunkowego w Siedlcach
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Tegoroczna XXIV edycja konkursu „Teraz Polska”
cieszyła się imponującym zainteresowaniem i znacz-
nie wyższą liczbą zgłoszeń niż w poprzednich latach.
Jak odczytują państwo ten nagły przyrost?

– Bardzo cieszy nas niesłabnące zainteresowanie
konkursem „Teraz Polska”. W tym roku zaobserwo-
waliśmy ponad 20 proc. wzrostu ilości zgłoszeń w po-
równaniu z rokiem ubiegłym. To dla nas najlepszy do-
wód, że znak „Teraz Polska” jest nadal atrakcyjną i sku-
teczną formą dla wyróżnienia na rynku prowadzonej
działalności. To również potwierdzenie, że firmy po-
szukują w chwili obecnej wyjątkowego symbolu, któ-
ry pozwoli wyróżnić ich ofertę na tle konkurencji. A nie-
wątpliwie „Teraz Polska” do takich się zalicza, przede
wszystkim ze względu na wysoką rozpoznawalność
wśród konsumentów oraz kojarzenie znaku z najwyż-
szą jakością, co daje pewność zakupu sprawdzonego
i dobrego produktu lub usługi.

Czy trudno było wyłonić spośród tak licznych kan-
dydatów produkty, usługi i gminy zasługujące na sta-
tus laureata?

– Wyłonienie najlepszych zgłoszeń, które otrzymują
nagrodę w konkursie „Teraz Polska”, nigdy nie jest spra-
wą prostą. Pamiętajmy, że podstawą wyłonienia zwy-
cięzców są oceny dokonywane przez niezależnych eks-
pertów, wywodzących się z instytutów badawczych
i wyższych uczelni. Podstawowym kryterium ocen eks-
perckich jest weryfikacja jakości zgłoszonych do kon-
kursu produktów, usług oraz innowacji. To właśnie ja-
kość jest podstawą do uzyskania pozytywnej oceny kon-
kursowej. Ponadto oceniane są walory użytkowe, sa-
tysfakcja klienta, poziom reklamacji, dotychczasowe for-
my promocji oraz sytuacja ekonomiczna firmy.

W przypadku samorządów eksperci sprawdzają
efekty zadań realizowanych przez włodarzy miast i gmin.
Weryfikują m.in. rozwój infrastruktury technicznej, efek-
tywność prowadzonej polityki inwestycyjnej, sposób re-
alizacji polityki społecznej oraz wskaźniki ekonomicz-
ne, ilustrujące poziom rozwoju ekonomiczno-spo-
łecznego. Innymi słowy – starają się wyłonić najlepsze
gminy pod względem jakości życia mieszkańców oraz
warunków prowadzenia działalności przez przedsię-
biorców.
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Jakość
to podstawa

Głównym celem marki 
„Teraz Polska” jest 
wyróżnianie najlepszych 
oraz kreowanie znaku 
„Teraz Polska” jako symbolu,
który będzie wyróżniał firmę
na rynku. Aby było to 
możliwe, nie można dopuścić
do masowego przyznawania
tej nagrody – mówi Krzysztof
Przybył, prezes zarządu 
Fundacji Polskiego Godła
Promocyjnego „Teraz Polska”
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Efektem ocen jest wyłonienie spośród
wszystkich uczestników konkursu najlep-
szych firm i gmin, które otrzymują nomina-
cję do Godła „Teraz Polska”. Nominacja to
nic innego jak potwierdzenie, że uczestnik kon-
kursu spełnił wszystkie wymagania, otrzymał
wysoką ocenę ekspercką i zasługuje na przy-
znanie Godła „Teraz Polska”. Nominowani
tworzą grono finalistów konkursu, a spośród
nich kapituła, w której skład wchodzi 26 osób
– przedstawicieli świata nauki, gospodarki, po-
lityki, kultury, mediów – dokonuje wyboru oko-
ło 30 laureatów konkursu. Obradom kapitu-
ły przewodniczy prof. Michał Kleiber – pre-
zes Polskiej Akademii Nauk. Przyznawana
rocznie liczba około 25 nagród może wyda-
wać się niektórym niezbyt wysoka, ale war-
to pamiętać, iż głównym celem marki „Teraz
Polska” jest wyróżnianie najlepszych oraz kre-
owanie znaku „Teraz Polska” jako symbolu,
który będzie wyróżniał firmę na rynku. Aby
było to możliwe, nie można dopuścić do ma-
sowego przyznawania tej nagrody, ponieważ
w stosunkowo krótkim czasie mogłaby za-
tracić swój wyjątkowy charakter i stać się ko-
lejnym masowo przyznawanym wyróżnie-
niem.

Jedną z nagradzanych kategorii są
przedsięwzięcia innowacyjne. Czy Polska
może mieć powody do dumy pod tym wzglę-
dem? Czy wśród ubiegających się o godło
projektów były osiągnięcia, które mają po-
tencjał, by przynieść korzyści ekonomiczne
i gospodarcze dla naszego kraju?

– Edycja dla przedsięwzięć innowacyjnych
cieszy się od kilku już lat dużym zaintereso-
waniem. Pomimo tego, iż firma lub instytut
badawczy zgłaszające się do tej kategorii mu-
szą spełnić pewne dodatkowe wymagania
– np. zgłaszany produkt musi być rozwiąza-
niem nowatorskim na skalę światową, co roku
obserwujemy wzrost ilości zgłoszeń. Co cie-
kawe, w tej kategorii o znak „Teraz Polska”

mogą jednocześnie ubiegać się dwa podmioty
– ten, który opracował innowacyjną techno-
logię, oraz ten, który wdrożył ją w swojej fir-
mie. Za ten swego rodzaju transfer technologii
przyznawane są dodatkowe punkty na etapie
oceny eksperckiej. W tej kategorii co roku
nagrodę otrzymują wyjątkowe produkty.
W roku ubiegłym były to np. małoinwazyjny
system implantów ortopedycznych do ze-
spoleń układu kostnego człowieka firmy
ChM Sp. z o.o. i stenty do naczyń wieńcowych
firmy BALTON. W tym roku kapituła przy-
znała nagrodę np. za mały robot do rozpo-
znania PIAP GRYF oferowany przez Prze-
mysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Jak
już wcześniej wspomniałem, są to bardzo no-
watorskie rozwiązania na skalę światową,
a większość wytwarzanych produktów jest
sprzedawana na eksport i tym samym promuje
nasz kraj na rynkach zagranicznych.

Co zadecydowało o tegorocznym wy-
borze Wybitnych Polaków i do czego zobo-
wiązuje ten zaszczytny indywidualny tytuł?

– Konkurs „Wybitny Polak” jest naj-
młodszą inicjatywą Fundacji Polskiego Go-
dła Promocyjnego. Do niedawna koncen-
trowaliśmy się przede wszystkim na wyszu-
kiwaniu w Polsce wyjątkowych produktów
i usług, które ze względu na swe walory ja-
kościowe mogłyby stać się wizytówką polskiej
gospodarki. Kilka lat temu doszliśmy do wnio-
sku, że promocja Polski nie powinna odby-
wać się wyłącznie przez pryzmat produktów
i usług. Stwierdziliśmy, że jednym z naj-
większych potencjałów naszego kraju są Po-
lacy. Zarówno ci mieszkający w Polsce, jak
i miliony naszych rodaków przebywających
na stałe na emigracji, którzy budują pewien
obraz Polski na świecie. I właśnie w celu uho-
norowania osób, które robią to w najbardziej
efektywny sposób, stworzyliśmy konkurs
„Wybitny Polak”. Jego głównym celem jest
chęć podziękowania tym Polakom oraz oso-

bom polskiego pochodzenia, które swoim do-
robkiem zawodowym, osiągnięciami, po-
stawą oraz zachowaniem w znaczący sposób
przyczyniają się do promocji wizerunku Pol-
ski. Przyznanie nagrody „Wybitnego Polaka”
ma być wyrazem uznania oraz stanowić
oryginalne wyróżnienie za wkład w promo-
cję Polski. Konkurs odbywa się dwuetapowo.
W pierwszej kolejności wyłaniani są laureaci
w edycjach krajowych, np. w USA, Francji,
Norwegii, Szkocji, Holandii. Następnie spo-
śród finalistów tych edycji oraz spośród
kandydatur otrzymanych z Polski kapituła wy-
biera laureatów edycji ogólnoświatowej.

Co składa się na sukces promocyjny, za-
równo wyróżnionych produktów, usług, sa-
morządów, jak i narodowej marki? Czego
najbardziej potrzebuje dziś Polska, aby z po-
wodzeniem wzmacniać swoją pozycję i upo-
wszechniać pozytywny wizerunek na arenie
międzynarodowej?

– Na wizerunek marki „Polska” składa się
bardzo wiele czynników. To oczywiście mar-
ka naszej gospodarki, produktów i usług, ale
również pewien obraz który jest kształtowa-
ny na innych płaszczyznach. Mam tutaj na
myśli zarówno turystykę, polską kulturę,
sport oraz oczywiście nas samych – Polaków,
którzy jesteśmy ambasadorami marki „Pol-
ska”. Moim zdaniem niezbędnym czynnikiem
dla sukcesu promocyjnego marki naszego kra-
ju będzie umiejętne kreowanie wizerunku oraz
promocja wszystkich wymienionych ele-
mentów. Pamiętajmy, że marka kraju to pe-
wien całokształt skojarzeń i opinii na jego te-
mat. Musimy dążyć do tego, aby o Polsce mó-
wiło i myślało się w sposób pozytywny w każ-
dym z aspektów. Aby słowo „Polska” przy-
ciągało i zachęcało. Wówczas jako kraj bę-
dziemy mogli mówić o promocyjnym sukce-
sie i silnej marce.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Kilka lat temu 
doszliśmy do wniosku, 
że promocja Polski nie
powinna odbywać się
wyłącznie przez 
pryzmat produktów 
i usług. Stwierdziliśmy,
że jednym z największych
potencjałów naszego
kraju są Polacy



Benefit Systems funkcjonuje na rynku
od 2000 roku. Które wydarzenia w historii
firmy były przełomowe dla jej rozwoju?

– Na początku działalności firma ofero-
wała pozapłacowe świadczenia dla pracow-
ników, ale z zakresu usług finansowych.
W 2003 roku spółka dołączyła do swojej ofer-
ty świadczenia motywacyjne z obszaru spor-
tu i rekreacji, które były jedynie niewielkim do-
datkiem do głównego produktu. Rynek za-
reagował na nie entuzjastycznie, dlatego
w 2004 roku firma postanowiła skoncentro-
wać się na rozwoju modelu biznesowego,
w ramach którego oferowano nielimitowany
dostęp do obiektów sportowych oraz rekre-
acyjnych. Była to wówczas nowatorska kon-
cepcja nie tylko na rynku polskim, ale również
na skalę europejską. Wkrótce po powstaniu
programu MultiSport firma stworzyła pierw-
sze kompleksowe narzędzie motywacyjne
– Program Kafeteryjny, obecnie MultiKafe-
teria, a w 2009 roku wprowadzono na rynek
Program Kinowy MultiBilet.

W kwietniu 2011 roku spółka zadebiu-
towała na parkiecie głównym warszawskiej
Giełdy Papierów Wartościowych. Od czasu
debiutu poszerzyliśmy portfel produktów
o kolejne rozwiązania: program żywieniowy
BenefitLunch, turystyczny MultiWypoczynek
oraz program motywacyjny MultiBenefit.

Jak oceniają państwo zainteresowanie
oferowanymi produktami przez klientów na
przestrzeni już prawie 15 lat działalności?

– Do grupy klientów spółki Benefit Sys-
tems należy obecnie około 6 tys. firm i insty-
tucji. Liczba kart wzrosła przez rok – od kwiet-
nia 2013 roku do kwietnia 2014 roku – o 61
tys. Wolumen na koniec kwietnia 2014 roku
wyniósł 498 tys. sztuk. Co więcej, nie male-
je dynamika sprzedaży. Przez pierwsze czte-

ry miesiące 2014 roku przybyło 45 tys. kart
sportowych netto w porównaniu do 37 tys.
w tym samym okresie 2013 roku.

Do dyspozycji naszych użytkowników jest
prawie 4 tys. partnerskich obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych w 650 miastach Polski. Nie-
zwykle cieszą nas także badania IPSOS
LOYALTY z grudnia 2013 roku przeprowa-
dzone na nasze zlecenie – z naszego pro-
gramu z segmentu kart sportowych zado-
wolonych jest 96 proc. klientów i 89 proc. part-
nerów. To pokazuje, że przez te lata udało nam
się zbudować stabilne grono usatysfakcjo-
nowanych klientów, użytkowników i partne-
rów.

Aktualnie obserwujemy rosnące zainte-
resowanie produktami dającymi elastycz-
ność, dostosowanymi do indywidualnych
potrzeb różnych grup pracowników. Na ryn-
ku pracy pojawia się coraz więcej osób z po-
kolenia Y, które oczekują od swoich praco-
dawców zapewnienia równowagi pomiędzy
pracą i czasem prywatnym. Jednocześnie
działy HR muszą pamiętać o oczekiwaniach
i potrzebach pokolenia X. Dlatego mocno sta-
wiamy na rozwój produktów, które pozwo-
lą zaspokoić potrzeby obu grup. Programy ka-
feteryjne MultiKafeteria i MyBenefit oraz pro-
gram MultiBenefit są naszym zdaniem przy-
szłością świadczeń pozapłacowych.

Które produkty z państwa oferty cieszą
się największą popularnością wśród klien-
tów?

– Największą popularność zyskały nasze
programy sportowe, w tym flagowy Multi-
Sport. Program ten zrewolucjonizował pol-
ski rynek sportowo-rekreacyjny, a liczba
użytkowników tego segmentu stale rośnie.

Jednocześnie systematycznie tworzymy
portfolio innych produktów, które dzięki do-
pasowaniu do potrzeb klientów cieszą się ro-
snącym zainteresowaniem rynku. Doskona-
łym przykładem jest program MultiBenefit
– platforma internetowa, w ramach której
użytkownicy zyskują dostęp do ogromnej licz-
by – często unikalnych – produktów i usług
w atrakcyjnych cenach. Liczba klientów, któ-
rzy z niej korzystają, tylko w I kwartale 2014
roku wzrosła siedmiokrotnie w porównaniu
z analogicznym okresem w 2013 roku. Na ko-
niec kwietnia było to aż 159 firm i 86 tys. użyt-
kowników w ramach płatnego abonamentu.
Warto również zaznaczyć, że pracownicy firm
i instytucji, posiadający kartę MultiSport,
otrzymują dostęp do programu MultiBene-
fit bez dodatkowych kosztów. Aktualnie na

platformę zarejestrowało się już około 46 tys.
posiadaczy naszych kart sportowych, co
oznacza, że pełni ona również ważną rolę
w budowaniu długoterminowej lojalności
naszych użytkowników i klientów.

Silną pozycję w naszej ofercie uzyskał też
program kinowy MultiBilet – rozwiązanie
z obszaru kultury i rozrywki, umożliwiające
dostęp do ponad 130 kin w całej Polsce. Do-
stępny jest w kilku wariantach i oferowany
również w atrakcyjnej cenie w ramach plat-
formy MultiBenefit.

Jak przedstawiają się plany spółki na
przyszłość?

– Naszym celem jest nieustanne umac-
nianie pozycji lidera na rynku pozapłacowych
świadczeń pracowniczych. Dlatego priory-
tetem jest dla nas utrzymanie tempa wzrostu
liczby kart sportowych przy zachowaniu za-
dowalającej marży. Uważnie wsłuchujemy się
w rosnące potrzeby pracodawców i pracow-
ników. Obserwujemy tendencje rynkowe,
które pokazują, że w przyszłości rosnące zna-
czenie będą mieć elastyczne rozwiązania, ta-
kie jak MultiKafeteria, MyBenefit czy Mul-
tiBenefit. Dlatego koncentrujemy się na dy-
namicznym wzroście liczby nowych klientów
i abonamentów, jak również na umacnianiu
atrakcyjnej oferty na platformie MultiBene-
fit. Co ważne, z naszą propozycją chcemy
również dotrzeć do klientów z mniejszymi bu-
dżetami.

Kolejnym celem strategicznym Grupy Be-
nefit Systems jest inwestowanie w rynek fit-
ness. Ma to zapewnić stabilność branży
oraz najwyższe standardy świadczenia usług
dla naszych klientów i użytkowników. Do-
staliśmy już zgodę UOKiK na konsolidację
3 sieci fitness – tj. Calypso, Fabryka Formy,
Fitness Academy – oraz Instytutu Rozwoju
Fitnessu. Zakres tego projektu jest bardzo am-
bitny. Prowadzimy takie działania na rynku
jako pierwsi w Polsce.

Warto również dodać, że nasza czeska
spółka systematycznie się rozwija – osiągnę-
ła próg rentowności i zaczyna zarabiać. Na
koniec kwietnia liczba kart sportowych w Cze-
chach była na poziomie 11 tys. wobec 9 tys.
pod koniec 2013 r. W przypadku Czech na-
szym głównym celem jest zrównoważony roz-
wój i utrzymywanie spółki na rosnącym po-
ziomie rentowności.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.benefitsystems.pl
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Rozmowa 
z Tomaszem Józefackim, 

prezesem 
Benefit Systems SA
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Najcenniejszym zabytkiem Kartuz
jest Zespół Poklasztorny Zakonu
Kartuzów z XIV wieku ze świąty-
nią z dachem w kształcie wieka

trumny. Odwiedzając miasto, warto zajrzeć
do Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka
Tredera, gdzie można poznać lokalną boga-
tą historię i kulturę.

Teren gminy Kartuzy wspaniale nadaje się
do uprawiania wędrówek pieszych i rowero-
wych. Czekają tu na turystów szlaki piesze
PTTK, trasy rowerowe oraz trasy nordic wal-
king. Atrakcyjny jest także przejazd samo-
chodem tzw. „Drogą Kaszubską” z Garcza na
Złotą Górę, skąd rozciąga się przepiękna pa-
norama na jezioro Brodno Wielkie oraz na
Wzgórza Szymbarskie z kaszubskim Olim-
pem – Wieżycą. Burmistrz Kartuz Mirosła-

wa Lehman postanowiła wykorzystać nie-
zaprzeczalne walory Złotej Góry i przy
wsparciu środków Unii Europejskiej rozpo-
cząć tutaj w 2010 roku budowę Centrum
Sportów Wodnych i Promocji Regionu.
W chwili obecnej Złota Góra to raj dla że-
glarzy i miłośników turystyki wodnej. W pięk-
nie usytuowanej nad brzegiem jeziora stani-
cy można wypożyczyć sprzęt żeglarski, by po-
dziwiać uroki okolicy z pokładu łódki, rowe-
rów wodnych czy kajaków. Niezliczona ilość
organizowanych na Złotej Górze imprez że-
glarskich – w tym najwyższej światowej ran-
gi – świadczy, że miejsce to oferuje niezapo-
mniane przeżycia, pozostające na długo w pa-
mięci. Tutaj również odbywa się największa
w gminie plenerowa impreza kulturalna – Tru-
skawkobranie, czyli truskawkowe dożynki.

– Planując swój urlop, nie zapomnijcie pań-
stwo odwiedzić Kartuz. Zapewniamy, że
pobyt u nas nie będzie czasem straconym.
Czekamy na Państwa! – mówi Mirosława
Lehman, burmistrz Kartuz.

www.kartuzy.pl

Gmina Kartuzy pełna atrakcji
Kartuzy położone niedaleko Gdańska są jednym 
z najurokliwszych miejsc województwa 
pomorskiego. Z racji swego centralnego położenia
na Kaszubach oraz działań służących promocji 
kaszubskiej kultury nazywane są ich stolicą

Jachty klasy Omega
na Jeziorze Wielkie Brodno
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Zakład jest znany przede wszystkim
z produkcji słynnej „kiełbasy li-
sieckiej”, którą w gminach Liszki
i Czernichów wytwarza się według

niezmienionej od pokoleń receptury. Jednak
„kiełbasa lisiecka” to nie jedyny wyrób pro-
dukowany przez zakład. Swoim klientom
firma proponuje też inne asortymenty z naj-
wyższej półki – szynki, polędwiczki, boczki,
schab oraz – najnowszy hit firmy – polędwi-
cę w ziołach Mądrego. Od niedawna, w opar-
ciu o stare przedwojenne receptury produko-
wane są również smakowite pasztety. Ponadto
właściciel zakładu Stanisław Mądry wyho-
dował własny szczep pleśni spożywczej, któ-
ry jest wykorzystywany przy produkcji szyn-
ki długodojrzewającej typu parmeńskiego.

W chwili obecnej zakład produkuje
około 500–700 kg wyrobów na tydzień. Wy-

dajność ogranicza przede wszystkim ręcz-
ny sposób produkcji, co jest niezwykle
czaso- i pracochłonne. Wyroby firmy do-

stępne są w całej Polsce w sklepach z żyw-
nością ekologiczną i ekskluzywnych deli-
katesach.

Zakład uczestniczy w konkursach, targach
i pokazach produktów mięsnych, zdobywa-
jąc uznanie za wysoką jakość produktów, co
potwierdzają liczne dyplomy i wyróżnienia.
Firma jest dwukrotnym zdobywcą nagrody
„Perła” w konkursie Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo za najlepszy polski regionalny pro-
dukt żywnościowy (w 2003 roku za kiełbasę
lisiecką oraz w 2006 roku za polędwicę w zio-
łach), w 2005 roku zdobyła tytuł „Polski Pro-
ducent Żywności” oraz jest laureatem „Ma-
łopolskiego Festiwalu Smaku”. Ponadto po-
stanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowskiego w 2013
roku Stanisław Mądry otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi. �

Smak tradycji
Zakład Masarski s.c. Stanisław Mądry, Danuta Jeruzalska, Andrzej Mądry 
powstał w 1991 roku i jest firmą rodzinną. Specjalizuje się w produkcji 
tradycyjnych wyrobów wytwarzanych w oparciu o stare receptury 
przekazywane z pokolenia na pokolenie

Stanisław Mądry ze swoją perełką
„kiełbasą lisiecką”





Mazowieckie Zrzesze-
nie Handlu Przemysłu
i Usług oraz spółka Eu-
ropa 2000 Consulting

w swojej codziennej działalności wspie-
rają rozwój przedsiębiorczości i inte-
grują środowisko gospodarcze. W ra-
mach projektu „Rzetelni” od 4 lat sta-
rają się upowszechniać dobre prakty-
ki biznesowe, wskazując konkretne
przykłady etycznych działań w czterech
obszarach życia społecznego i go-
spodarczego i nagradzając podmioty,
które warto wskazać za wzór w obrę-
bie przedsiębiorczości, samorządu,
instytucji oraz ochrony zdrowia. 

Uczestnicy programu dobrowol-
nie poddają swoje dokonania kontro-
li i ocenie, aby na podstawie obiek-
tywnych kryteriów dowieść swej rze-
telności i wiarygodności. Laureatami
zostają podmioty, które przestrzega-

Wielka Gala podsumowująca 4. edycję programu „Rzetelni” tym razem 
była nie tylko okazją do prezentacji podmiotów i osób, które swoją 
postawą zapracowały na certyfikat, lecz także rozbudowanych 
obchodów związanych z 10-leciem obecności Polski w Unii i 25. 
rocznicą wolnych wyborów oraz świętem organizatora
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ją zasad fair play oraz zobowiązań, a przy tym
dbają o profesjonalizm i jakość w każdej sfe-
rze prowadzonej działalności. Pozytywna
ocena w zakresie odpowiadającym działal-
ności poszczególnych uczestników skutkuje
przyznaniem certyfikatu – regionalnego,
ogólnopolskiego lub europejskiego w jednej
z kategorii: Rzetelni w Biznesie, Rzetelny Sa-
morząd, Rzetelni w Ochronie Zdrowia, Rze-
telna Instytucja, Rzetelny Pracodawca, Rze-
telny Menedżer.

Oficjalne ogłoszenie wyników połączone
z uroczystym wręczeniem certyfikatów tego-
rocznym laureatom programu „Rzetelni”
miało miejsce 28 czerwca w warszawskim ho-
telu Gromada. Na Wielką Galę „25 lat wol-
ności dla Polskiej Rzetelności”, którą po-
prowadzili Maria Niklińska i Krzysztof Ibisz,
przybyli przedstawiciele świata biznesu i or-
ganizacji okołobiznesowych, samorządowcy,
politycy. Podsumowanie IV edycji programu
miało szczególny wydźwięk ze względu na te-
goroczne jubileusze – 25. rocznicę pierwszych
wolnych wyborów, 10-lecie członkostwa Pol-
ski w strukturach Unii Europejskiej oraz 5.

rocznicę powstania Mazowieckiego Zrze-
szenia Handlu Przemysłu i Usług, które były
dodatkowymi pretekstami do dyskusji i świę-
towania. W imieniu organizatora gości ocze-
kujących na werdykt powitał prezes zarządu

MZHPiU Robert Składowski, a w dalszej czę-
ści uroczystości słowa uznania w formie listu
skierował do laureatów programu „Rzetelni
2014” sekretarz stanu Kancelarii Prezyden-
ta Olgierd Dziekoński. �
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Certyfikat Rzetelny Menedżer:
• Depenbrock Polska Sp. z o.o., Sp.k. 

– wiceprezes zarządu Krzysztof Brzeźniak
• gmina Jedlińsk – wójt Wojciech Walczak
• gmina Lesznowola 

– wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik
• gmina Tarczyn 

– burmistrz Barbara Galicz
• miasto Skierniewice 

– prezydent Leszek Trębski
• Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 

– dyrektor Adam Koperkiewicz
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane 

„Corner” Sp. z o.o. – prezes zarządu 
Lech Andrulewicz

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC” 
– prezes zarządu Jerzy Kruk

• Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 
w Koszalinie – dyrektor Andrzej Kondaszewski

• Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 
– dyrektor Leszek Dudziński

Europejski Certyfikat:
„Rzetelni w Biznesie”:
• AMK Group Rękawek, Kondraciuk Sp.j.
• Depenbrock Polska Sp. z o.o., Sp.k.
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane 

„Corner” Sp. z o.o.
• Techmatik SA
„Rzetelni w Ochronie Zdrowia”:
• Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 

w Koszalinie
• Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
„Rzetelna Instytucja”: 
• Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
„Rzetelny Samorząd”: 
• gmina Lesznowola

Ogólnopolski Certyfikat
„Rzetelni w Biznesie”:
• BETON-BUD

• Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia 
Pracy „ESPEFA”

• City Parking Group SA
• Handel Transport Usługi Export-Import 

Zajazd Pod Piękną Górą Rudziewicz 
Anna Rudziewicz

• Jadar Sp. z o.o.
• Ośrodek Wczasów Zdrowotnych 

„U Zbója”
• PPHIU „SAŁEXPOL”
• Przedsiębiorstwo Budowlane 

BUDOTEX Sp. z o.o.
• Stanisław Marchewka 

MARCHEWKA
• Supra Holding SA
„Rzetelni w Ochronie Zdrowia”:
• Francusko-Polskie Centrum Alergologii 

NZOZ Sp. z o.o.
• Nowodworskie Centrum Medyczne 

w Nowym Dworze Mazowieckim
• Poddębickie Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o.
• Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
• Wielkopolskie Centrum Ratownictwa 

Medycznego Sp. z o.o. w Koninie
• Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Szczecinie
• Wojewódzki Szpital Zespolony 

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
„Rzetelna Instytucja”: 
• Warszawska Spółdzielnia 

Budowlano-Mieszkaniowa 
„Chomiczówka”

„Rzetelny Samorząd”:
• gmina Jedlińsk
• gmina Kobierzyce
• gmina Pietrowice Wielkie
• miasto Skierniewice
„Rzetelny Pracodawca”:
• Nowodworskie Centrum Medyczne 

w Nowym Dworze Mazowieckim

Regionalny Certyfikat
„Rzetelni w Biznesie”:
• Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 

WOD-KAN Sp. z o.o. 
– Lubelski Certyfikat

• KLIMEX Przedsiębiorstwo Budowlano-
-Montażowe Stanisław Klimek 
– Mazowiecki Certyfikat

• Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC 
– Dolnośląski Certyfikat

• VauPe Sp. z o.o. 
– Kujawsko-Pomorski Certyfikat

„Rzetelni w Ochronie Zdrowia”:
• 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 

SP ZOZ w Lublinie – Lubelski Certyfikat
• Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością 
– Mazowiecki Certyfikat

• SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
w Płocku – Mazowiecki Certyfikat

• Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie 
– Opolski Certyfikat

„Rzetelna Instytucja”:
• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Płońsk 
– Mazowiecki Certyfikat

• Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA 
– Mazowiecki Certyfikat

„Rzetelny Samorząd”
• Gmina Nowa Ruda

„Rzetelny Pracodawca”
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

Nr 4 w Lublinie – Lubelski Certyfikat
• Wielkopolskie Centrum Ratownictwa 

Medycznego Sp. z o.o. Konin 
– Wielkopolski Certyfikat

Laureaci projektu „Rzetelni 2014”
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Gmina Lesznowola
dostała od losu coś, o czym
inne samorządy mogą
tylko marzyć: położenie
w sąsiedztwie Warszawy.
Samo w sobie, bez umie-
jętnego wykorzystania, mo-
głoby nie wystarczyć, aby
tereny rolnicze prze-
kształcić w mieszkalno-
usługowe. Jak pani tego
dokonała?

– Znakomita lokaliza-
cja w bezpośrednim są-
siedztwie stolicy to niewąt-
pliwie jeden z kluczowych
atutów Lesznowoli. Oprócz
tego naszymi atutami są:
aktualny plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla
całego prawie obszaru, do-
bra jakość infrastruktury technicznej i spo-
łecznej, stabilna polityka podatkowa, prze-
widywalny samorząd.

Decyzja o zmianie funkcji terenów rol-
niczych na cele inwestycyjne była jedną
z pierwszych, które podjęłam po objęciu
funkcji wójta gminy w 1998 roku. Spotkała się
ona z pełnym poparciem ówczesnej rady gmi-
ny i większości naszych mieszkańców, z któ-
rymi odbyłam wiele spotkań. Czas pokazał,
że był to krok milowy, który miał ogromny
wpływ na dynamikę rozwoju gminy.

Dziś gmina Lesznowola to ponad 20 tys.
mieszkańców – teoretycznie każdy z nich
mógłby znaleźć zatrudnienie w jednej z 5 tys.
firm, które działają na tym terenie. Ma pani
apetyt na ich większą liczbę?

– Przedsiębiorcy są na-
szym bardzo ważnym part-
nerem. To oni kreują rozwój
gminy poprzez tworzenie
miejsc pracy, ale także par-
tycypując w budowaniu do-
chodów gminy, a te z kolei
pozwalają nam inwestować
w jakość życia naszych
mieszkańców. Nasza oferta
inwestycyjna jest ciągle
atrakcyjna i bardzo różno-
rodna, więc zapraszamy ko-
lejnych inwestorów do
współpracy.

Obok sfery inwestycyj-
nej dbają też państwo o tę
związaną z edukacją. Co
wchodzi w zakres tych dzia-
łań?

– Wychodzimy z zało-
żenia, iż inwestowanie w dzieci i młodzież jest
najwyższą stopą zwrotu, dlatego też oświa-
ta w gminie Lesznowola jest od lat prioryte-
tem samorządu. Nasze obiekty oświatowe
i sportowe są bardzo nowoczesne i doskonale
wyposażone, posiadamy znakomitą kadrę pe-
dagogiczną, prowadzonych jest wiele kół
zainteresowań. Największą gminną inwe-
stycją było oddane do użytkowania w ubie-
głym roku ultranowoczesne Centrum Edu-
kacji i Sportu w Mysiadle.

Polityka prooświatowa daje wymierne
efekty. Nasi uczniowie – zarówno szkół pod-
stawowych, jak i gimnazjalnych – osiągają bar-
dzo dobre wyniki nauczania, Od lat wyniki
sprawdzianów i egzaminów plasują się po-
wyżej średniej krajowej, zajmując lokatę w naj-

wyższej skali staninowej, w której znalazło się
tylko 4 proc. szkół w Polsce.

Z jakich wyników i dokonań jest pani
najbardziej dumna, patrząc na rozwój gmi-
ny w ostatnich latach?

– Od wielu lat obserwuję jak gmina,
którą zarządzam, rozwija się i pięknieje
w oczach. To daje mi ogromną satysfakcję. Na
przestrzeni lat wiele się zmieniło. Liczba
osób mieszkających na naszym terenie prze-
kroczyła 30 tys. W gminie prowadzi działal-
ność ponad 5 tys. firm, co jest ewenementem
w skali kraju. Od wielu lat jesteśmy liderem
rankingów magazynu ekonomicznego „For-
bes” w kategorii miejsc atrakcyjnych dla biz-
nesu. Warto też porównać dochody budże-
tu gminy w 1998 roku – 17,9 mln zł – do tych
w roku 2013 – blisko 150 mln zł, zaś wydat-
ki inwestycyjne ostatnich lat kształtują się na
poziomie 40 proc. w skali jednego roku.

Jakie ma pani marzenia?
– Chciałabym zrealizować bardzo am-

bitne plany związane z terenami inwestycyj-
nymi w Mysiadle, które stanowią własność
gminy. Plany te dotyczą zagospodarowania
ponad 54 ha położonych po zachodniej
stronie ulicy Puławskiej, gdzie oprócz funk-
cji edukacyjnych przewidziano lokalizacje
obiektów sportowych, rekreacyjnych, na-
ukowo-badawczych, obiektów związanych
z promocją ekologii, zdrowia i innowacyjnych
technologii. To bardzo atrakcyjna oferta in-
westycyjna dla najbardziej wymagających
inwestorów – polskich i zagranicznych.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.lesznowola.pl

Właściwa kobieta 
na właściwym miejscu
Rozmowa z Marią Jolantą Batycką-Wąsik, wójt gminy Lesznowola
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WSZ w Kaliszu udziela świadczeń
zdrowotnych w ramach 26 od-
działów, 26 poradni specjali-
stycznych, 7 pracowni i 6 za-

kładów diagnostycznych.
Siłą szpitala jest cieszący się zaufaniem pa-

cjentów Oddział Kardiologiczny udzielający
świadczeń zdrowotnych na poziomie kli-
nicznym, z doskonale wyposażoną Pracow-
nią Hemodynamiki i Pracownią Elektrofi-
zjologii, a także Oddział Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej, Oddział Neurochirurgiczny,
Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
i Oddział Urazowo-Ortopedyczny. Dużą po-
pularnością cieszą się też oddziały Chorób We-
wnętrznych II, Chorób Wewnętrznych I i Ga-
stroenterologii, Chirurgii Dziecięcej, Chorób
Dziecięcych, Gastroenterologii Dziecięcej.

Od 2008 roku szpital osiąga dodatnie wy-
niki finansowe, co dla szpitali publicznych jest

dużym sukcesem. W latach 2006–2013 zre-
alizowano w nim inwestycje na kwotę ponad
70 mln zł, z czego prawie 24 mln zł stanowi-
ły środki własne szpitala. W ramach inwestycji
dokonano zakupu angiografu, sprzętu cyfro-
wego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, wy-
posażenia SOR-u, mikroskopu operacyjnego
dla neurochirurgii, echokardiografu dla kar-
diologii, termomodernizacji budynku szpita-
la, modernizacji lądowiska dla helikopterów
oraz modernizacji 14 oddziałów. W 2012 roku
rozpoczęta została inwestycja, w ramach któ-
rej powstanie Centrum Radioterapii wraz z od-
działem chemioterapii. Projekt o łącznej war-
tości 27 mln zł realizowany jest wspólnie z Wiel-
kopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
Planowane oddanie inwestycji do użytku to
wrzesień 2014 roku. Ponadto w 2013 roku prze-
prowadzono modernizację kolejnych 4 od-
działów szpitala i apteki za kwotę 7,5 mln zł

oraz zakończono III etap termomodernizacji
za kwotę 10,5 mln zł. Co więcej, szpital po-
szerza zakres swej działalności: od 1 marca
2013 roku przejął Pogotowie Ratunkowe
w Kaliszu, a od 1 kwietnia 2014 roku prowa-
dzi Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną.

Niezaprzeczalnym atutem szpitala jest
sposób zarządzania jednostką. Oddziałami
szpitalnymi zarządzają kierownicy, którzy,
prócz wiedzy medycznej, mają podejście
menadżerskie. – Wychodzimy z założenia, że
jeżeli mamy konkurować na zasadach go-
spodarki rynkowej w nierównej walce z pod-
miotami niepublicznymi, traktującymi wy-
biórczo zagadnienia ochrony zdrowia, mu-
simy mieć narzędzia, które pozwolą nam na
względne wyrównanie szans – mówi Wojciech
Grzelak, dyrektor szpitala.

www.szpital.kalisz.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika
Perzyny w Kaliszu, opierając proces leczenia na
najnowszych osiągnięciach medycyny, jest liderem
ochrony zdrowia w Wielkopolsce

Lider Wielkopolski

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY Nr 4 w Lublinie

Dyrektor Naczelny
dr n. med. Marian Przylepa

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 to obecnie największy szpital Lubelszczyzny, zatrudniający wybitnych specjalistów, kierow-
ników jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i konsultantów różnych szczebli. Z kadry tej wywodzą się prekursorzy
nowatorskich rozwiązań w dziedzinie medycyny, autorzy wielu publikacji naukowych, organizatorzy prestiżowych konferencji medycznych i warsz-
tatów praktycznych.

Zatrudniamy specjalistów, których nazwiska wiele mówią w świecie medycyny i u których pacjenci chcą się leczyć. W 2013 roku co
dziesiąty pacjent naszego Szpitala pochodził spoza województwa lubelskiego, a w niektórych Klinikach pacjenci z innych regionów kraju stano-
wili blisko 30 proc. hospitalizowanych.

Szpital dysponuje 841 łóżkami zgromadzonymi w 30 wysokospecjalistycznych oddziałach szpitalnych, w których leczy się rocznie ponad
50 tys. pacjentów, a w Poliklinice i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielamy ponad 178 tys. porad.

SPSK Nr 4 w 2014 roku obchodzi 50-lecie swojego funkcjonowania na rynku ochrony zdrowia. Okres ten charakteryzuje się ciągłym dążeniem ku poprawie jakości świad-
czonych usług zdrowotnych, warunków pobytu pacjentów oraz pracy załogi. Umiejscawia to jednocześnie nasz szpital na najwyższym poziomie referencyjności zarówno
w odniesieniu do opieki nad chorymi, jak też stosowania nowoczesnych technik terapii. Najwyższa jakość obsługi jest w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4
standardem, zaś dobro chorego jest najwyższą wartości i celem. Dzięki konsekwentnej realizacji tej misji Szpital osiągnął pozycję lidera po prawej stronie Wisły.

Najwyższe kwalifikacje zawodowe, całkowite oddanie się pacjentom i pełnia zrozumienia dla ich potrzeb w trudnych chwilach choroby sprawiają, że szpital jest placówką
przyjazną pacjentom. Potwierdzają to uzyskane certyfikaty, a także zajmowane wysokie lokaty w plebiscytach i rankingach branżowych W Ogólnopolskim Konkursie Medycz-
nym Perły Medycyny za każdym razem, kiedy szpital poddał się ocenie Kapituły Konkursu, znajdował się wśród laureatów. W 2013 roku SPSK Nr 4 po raz drugi został nagro-
dzony najwyższym wyróżnieniem – Złotą Perłą Medycyny, co jest uhonorowaniem ogromnego
wkładu, starań wszystkich pracowników i kadry zarządzającej na rzecz rozwoju Szpitala.

SPSK Nr 4 w lutym bieżącego roku został Ambasadorem Województwa Lubelskiego w kategorii
instytucja w XV edycji tego konkursu. Podczas uroczystej gali zorganizowanej przez samorząd wo-
jewództwa, okolicznościowy dyplom i statuetkę w imieniu pracowników Szpitala odebrał Dyrektor
Naczelny dr n. med. Marian Przylepa. Przyznanie tytułu „Ambasadora” jest wyrazem uznania dla
zasług wniesionych w rozwój ochrony zdrowia w województwie lubelskim i w Polsce podczas 50-
letniej działalności SPSK Nr 4.

Szpital wciąż dąży do poprawy warunków lokalowych celem zabezpieczenia jak najwyższych
standardów w trakcie leczenia pacjentów oraz realizacji usług. Najpoważniejszym projektem ostat-
nich lat była budowa nowego Bloku Operacyjnego, Sal wybudzeń, Oddziału Intensywnej Opieki oraz
Centralnej Sterylizacji.

20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. centrala (81) 724 42 26, 742 51 49
Sekretariat (81) 72 44 400, fax 747 57 10, szpital@spsk4.lublin.pl, www.spsk4.lublin.pl



Co złożyło
się na przyzna-
ny państwu cer-
tyfikat „Rzetel-
ni w biznesie”?

– Przede
wszystkim na-
sza działalność
na rzecz lokal-
nej przedsię-
biorczości oraz
wzrostu inno-

wacyjności. Jakkolwiek górnolotnie to brzmi,
wykonujemy bardzo przyziemną pracę, po-
szukując z każdym chętnym przedsiębiorcą
innowacji, które wpłyną na konkurencyjność
firm. Każdego klienta traktujemy indywidu-
alnie, a zespół specjalistów z różnych dziedzin
gwarantuje najwyższy poziom obsługi, nie-
zależnie od przedmiotu projektu. Na ten cel
pozyskujemy środki z programów unijnych,
a dodatkowo służymy informacją i wspiera-

my nawiązywanie współpracy różnych pod-
miotów, z zyskiem dla obu stron oraz go-
spodarki. Wszystkie podejmowane działania
sprowadzają się do praktyki, głównie na po-
ziomie przedsiębiorstw, ale także szkół tech-
nicznych, zawodowych, w których przygo-
towujemy uczniów, aby byli gotowi podjąć
pracę w firmach związanych z zieloną go-
spodarką, a jeśli będą chcieli dalej się kształ-
cić, aby nie odczuli dysonansu edukacyjne-
go. Co ważne, współpracujemy także z sa-
morządami na rzecz ekologii. Poprzez dzia-
łania projektowe i komercyjne realizujemy mi-
sję wspierania rozwoju regionu, do czego zo-
bowiązani jesteśmy jako organizacja non-pro-
fit, której udziałowcami są Województwo
Świętokrzyskie i Politechnika Świętokrzy-
ska. Wszelkie dotacje staramy się wykorzystać,
by jak najlepiej połączyć naukę i biznes, bo
tego dialogu nadal bardzo brakuje.

Jak przedstawia się wizja dalszego roz-
woju Centrum?

– Nasze plany ściśle wiążą się z fundu-
szami europejskimi dostępnymi w ramach no-
wej perspektywy finansowej 2014–2020. Wie-
lu klientów już zadeklarowało gotowość, by
kontynuować z nami współpracę. Dodatko-
wo marzy mi się fundusz zalążkowy oraz ven-
ture capital, bo takiej oferty w regionie bra-
kuje. Skupiamy się na województwie święto-
krzyskim oraz obszarze Polski Wschodniej, bo
ekspansja nie jest naszym celem. Wciąż
mamy wiele do zrobienia lokalnie, bo tu cały
czas firmy liczą na wsparcie i pokierowanie
ich rozwojem przez specjalistów. Chciał-
bym też upowszechniać działania partnerskie,
bo czasy, w których bardziej opłacała się dzia-
łalność na własną rękę, odeszły bezpowrot-
nie. Rywalizacja nie wyklucza kooperacji, a ta
przynosi dużo lepsze efekty.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.it.kielce.pl

Rywalizacja nie wyklucza współpracy
Rozmowa z Łukaszem Bilskim, prezesem zarządu Świętokrzyskiego 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
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Co miało decydujący wpływ na przy-
znanie gminie certyfikatu „Rzetelnego Sa-
morządu” i jakie cele stawia pan sobie jako
gospodarz wyróżnionej gminy, aby utrzymać
ten status?

– Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelny Sa-
morząd” oraz Certyfikat „Rzetelny Menedżer”
są potwierdzeniem naszej solidności i uczci-
wości we wszystkich sferach działania, świa-
dectwem naszego nienagannego postępo-
wania. A celem na przyszłość jest dalsza su-
mienna i efektywna praca na rzecz gminy i jej
mieszkańców.

Jakie warunki stara się pan zapewnić
mieszkańcom, przedsiębiorcom, inwesto-
rom, aby byli zadowoleni z miejsca do życia
i prowadzenia biznesu?

– Mieszkańcy oczekują przede wszystkim
dostępu do infrastruktury komunalnej, czy-
li wodociągu, kanalizacji sanitarnej, dobrej ja-
kości dróg. Inwestycje prowadzone w ostat-
nich latach są odpowiedzią na te oczekiwa-
nia. Należy pamiętać także o infrastrukturze
społecznej – szkoły przyjazne uczniom, za-
kłady opieki zdrowotnej, a także obiekty
sportowe i instytucje kultury, które zapewniają
bogatą ofertę rekreacyjno-kulturalną. Te
wszystkie aspekty sprawiają, że gmina Jedlińsk
jest znakomitym miejscem zamieszkania.

Uzbrojone tereny inwestycyjne przyciągają
nie tylko mieszkańców, ale także inwestorów,
umożliwiają dynamiczny rozwój przedsię-
biorczości. Obecnie na terenie gminy Je-
dlińsk prawie 700 podmiotów prowadzi dzia-
łalność gospodarczą. To znak, że także przed-
siębiorcy dobrze czują się w gminie Jedlińsk.

Jakie cechy i umiejętności powinien
posiadać wójt, aby skutecznie pełnić funk-
cję menedżera, a zarazem cieszyć się zaufa-
niem lokalnej społeczności?

– Bardzo trudno jest zarządzać jed-
nostką jaką jest gmina, trzeba nie tylko być
ciągle gotowym na liczne trudności, ale tak-
że umieć wykorzystywać szanse, które poja-
wiają się czasami zupełnie niespodziewanie.
Osoba zajmująca takie stanowisko powinna
posiadać wizję funkcjonowania i rozwoju
gminy, którą będzie realizować. Dobry wójt
musi być także moderatorem życia lokalne-
go, inspirować i wspierać różne inicjatywy
środowiska lokalnego.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.jedlinsk.pl

Konsekwentna 
realizacja wizji rozwoju
Rozmowa z Wojciechem Walczakiem, 
wójtem gminy Jedlińsk



Do jakich wniosków skłaniają pana ob-
serwacje polskiego rynku ubezpieczeń oraz
działalności firm brokerskich? Czy jest to za-
wód z pespektywami? 

– Polski rynek ubezpieczeniowy jest ryn-
kiem europejskim. Nasze rozwiązania w za-
kresie podstawowych produktów ubezpie-
czeniowych nie odbiegają od rozwiązań sto-
sowanych na bardziej rozwiniętych rynkach.
Wiąże się to przede wszystkim z konieczno-
ścią reasekurowania portfeli poszczególnych
ubezpieczycieli, co w konsekwencji prowadzi
do przepływu know-how. Nie bez znaczenia
jest również fakt, że na polskim rynku dzia-
ła wielu poważnych graczy zachodnioeuro-
pejskich, którzy próbują przenosić na polski
grunt stosowane dotychczas rozwiązania.
Oczywiście w niektórych obszarach, szcze-
gólnie w ubezpieczeniach na życie, istnieją
pewne specyficzne dla polskiego rynku roz-
wiązania ubezpieczeniowe, ale nie są one istot-
ne dla ogólnej oceny.

Jeśli chodzi o działalność polskich bro-
kerów, to chciałbym na wstępie wskazać, że

pozycja prawna polskiego brokera jest nieco
odmienna od jego europejskiego kolegi.
Otóż, zgodnie z przepisami dyrektywy euro-
pejskiej, pośrednicy ubezpieczeniowi dzielą się
na agentów wyłącznych oraz pośredników po-
zostałych. Stąd w nomenklaturze europejskiej
wykształcił się podział na pośredników za-
leżnych oraz niezależnych. W konsekwencji
broker ubezpieczeniowy może wykonywać
swoje czynności zarówno jako reprezentant
klienta, jak i jako reprezentant ubezpieczyciela.
Oczywiście zawierając każdą umowę ubez-
pieczenia, broker zobowiązany jest poinfor-
mować swojego klienta, w jakim charakterze
występuje w tej konkretnej sytuacji. Mamy
więc tutaj do czynienia z podziałem przed-
miotowym, zależnym od charakteru każde-
go indywidualnego kontraktu ubezpiecze-
niowego. Polski system prawny zawiera roz-
wiązania odmienne niż te omówione wyżej.
Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpie-
czeniowym, brokerzy ubezpieczeniowi mogą
działać wyłącznie w imieniu lub na rzecz klien-
ta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.

Z drugiej strony występują agenci i multia-
genci będący przedstawicielami ubezpieczy-
cieli. Mamy więc do czynienia z podziałem
podmiotowym. Jeżeli klient w Polsce jest ob-
sługiwany przez brokera ubezpieczeniowego,
to ma pewność, że w każdym przypadku bę-
dzie on działał na jego rzecz.

Uważam, że uwzględniając przedsta-
wione wyżej uwarunkowania prawne, dzia-
łalność podmiotów ubezpieczeniowych funk-
cjonujących na polskim rynku nie odbiega od
standardów stosowanych na rynkach euro-
pejskich czy też światowych. Ostatnie 25 lat
wykorzystaliśmy na rozwój produktów ubez-
pieczeniowych i dostosowany do niego po-
ziom obsługi klienta. Niemały wpływ na ten
rozwój mieli brokerzy ubezpieczeniowi. Głów-
nym obszarem działalności brokerów jest ob-
sługa tzw. segmentu korporacyjnego. Pa-
miętajmy, że jako profesjonaliści oddający
swoją wiedzę na usługi takich klientów bro-
kerzy nie tylko kształtują popyt na produkt
ubezpieczeniowy, lecz także kształtują sam
produkt. Wielokrotnie w ostatnim czasie ob-

Branża ubezpieczeniowa jest jednym 
z podstawowych filarów gospodarki. 
To ubezpieczenia umożliwiają postęp
technologiczny i społeczny, który 
z kolei w połączeniu z coraz bardziej
nieprzewidywalnym oddziaływaniem
środowiska naturalnego powoduje, 
że zapotrzebowanie na instrumenty
ochronne jest coraz większe. Pole do
rozwoju coraz to nowych, bardziej 
specjalistycznych ubezpieczeń jest 
ograniczone wyłącznie naszą wyobraźnią
– mówi Łukasz Zoń, prezes 
Stowarzyszenia Polskich Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

LIDERZY BRANŻY BROKERSKIEJ
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serwowałem trend, w którym rozwiązania za-
stosowane po raz pierwszy w ubezpieczeniu
wielkich korporacji stawały się z czasem
obowiązującym standardem oferowanym
wszystkim klientom. To właśnie ciągła pogoń
za coraz lepszymi rozwiązaniami ubezpie-
czeniowymi dla obsługiwanych klientów jest
podstawą działania brokerów. Stąd też uwa-
żam, że ciągły rozwój technologii czy też zja-
wisk społecznych powoduje, że cały czas jako
brokerzy musimy być „na bieżąco” i dosto-
sowywać poziom ochrony do potrzeb klien-
tów w zmieniającym się świecie. Wymaga to
przekonania ubezpieczycieli do konieczności
zaoferowania danych rozwiązań, a następnie
przekonania klientów, aby te rozwiązania ku-
pili. Jestem spokojny o to, że zawód broke-
ra ubezpieczeniowego jest i będzie potrzeb-
ny w przyszłości.

Jak polscy brokerzy są przygotowani do
świadczenia usług leżących w obrębie ich za-
interesowań i jak wypadają na tle między-
narodowym?

– Na wstępie chciałbym powiedzieć, że
usługa brokerska jest przede wszystkim usłu-
gą świadczoną przez konkretnych specjalistów.
Oczywiście na polskim rynku usług broker-

skich funkcjonują zarówno duzi międzyna-
rodowi brokerzy czy też duże podmioty o kra-
jowym rodowodzie, ale również firmy mniej-
sze, często rodzinne czy też nawet działalności
jednoosobowe. Jednak na samym końcu,
usługa stricte brokerska jest świadczona
przez daną osobę, która wykonuje czynności
pośrednictwa i rekomenduje określone roz-
wiązania. Powierzając swoje interesy ubez-
pieczeniowe danemu brokerowi, klient ocze-
kuje od niego odpowiedniego poziomu wie-
dzy ubezpieczeniowej, umożliwiającej pra-
widłowe wykonanie usługi.

Zasadniczo większym firmom łatwiej
jest zapewnić szerszy wachlarz specjalistów.
Z drugiej jednak strony, mniejsi brokerzy spe-
cjalizują się w danym segmencie rynku. Czę-
sto oferują usługę w zakresie produktów
specjalistycznych lub niszowych. Zapewnia-
ją też obsługę mniejszym podmiotom, które
również potrzebują naszej opieki. Nie ulega
wątpliwości, że przygotowanie polskich bro-
kerów do wykonywania czynności nie odbiega
od standardów międzynarodowych. Bez

względu na to, czy czynności brokerskie
będą wykonywane w ramach dużej korpora-
cji brokerskiej czy w ramach jednoosobowej
działalności, wykonuje je dana osoba – spe-
cjalista, który ma za zadanie zapewnić od-
powiedni poziom ochrony swoim klientom.
Jednocześnie konkurencja panująca na ryn-
ku usług brokerskich powoduje, że w dzi-
siejszych czasach nie ma mowy o spoczy-
waniu na laurach. Aby utrzymać się w za-
wodzie, trzeba ciągle doskonalić swoje umie-
jętności, gdyż każdy błąd będzie z dużą
dozą prawdopodobieństwa bezlitośnie wy-
tknięty przez konkurencję. Dodam, że śro-
dowisko osób wykonujących zawód brokera
skupione w Stowarzyszeniu Polskich Broke-
rów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
już na początku działalności, w latach 90.
ubiegłego wieku, rozumiało potrzebę jak
najściślejszych związków brokerów z klientem.
Efektem jest uchwalony przez członków Sto-
warzyszenia w dniu 31 maja 1998 roku ko-
deks etyki – jeden z pierwszych w branży fi-
nansowej. Obok ciągłego rozwoju wiedzy me-
rytorycznej członkowie Stowarzyszenia zo-
bowiązali się do działań według najwyższych
norm starannościowych. Kodeks etyki nie jest

dokumentem martwym i skostniałym, a po-
nieważ reagujemy na zmieniające się otoczenie
rynkowe, w wyniku analizy dotychczaso-
wych doświadczeń 23 maja 2013 roku został
przyjęty nowy Kodeks Etyki Zawodowej
Brokera, stanowiący nowoczesny instru-
ment, który pomaga brokerom w prawidło-
wym wykonywaniu zawodu.

Jakie obszary działalności szkolenio-
wej są aktualnie najbardziej wskazane
z punktu widzenia pogłębiania wiedzy oraz
dostosowywania oferty do potrzeb rynku
i klientów?

– Uważam, że w dzisiejszej rzeczywisto-
ści gospodarczej, m.in. z uwagi na rosnącą
konkurencję wśród brokerów i biorąc pod
uwagę powszechność dostępu do informacji,
coraz mniejsze znaczenie w zakresie pogłę-
biania wiedzy ma stricte merytoryczne przy-
gotowanie do zawodu. Po prostu nie można
wkraczać na rynek usług brokerskich bez bar-
dzo dobrej znajomości podstawowego warsz-
tatu, jakim jest wiedza o produktach ubez-
pieczeniowych i sposobach doprowadzania

do zawarcia umów. To jest podstawa, którą
– jak w każdym wolnym zawodzie – trzeba
ciągle udoskonalać, niemniej jednak dzisiej-
sza usługa brokerska idzie znacznie dalej. Trze-
ba bowiem wykonać szereg czynności za-
równo przed, jak i po zawarciu umowy ubez-
pieczenia. Stąd konieczność podnoszenia
kwalifikacji z technik sprzedaży, specjali-
stycznej wiedzy technicznej, ułatwiającej pro-
cesy oceny ryzyka i likwidacji szkód, a nawet
umiejętności mediacji, które bardzo się przy-
dają w trudnych sytuacjach. Broker musi być
wyposażonym w wiedzę merytoryczną opie-
kunem interesów ubezpieczeniowych klien-
ta. Bardzo to podkreślam, gdyż jest wielu
klientów, którzy poszukują tego typu usługi,
doceniając szeroki wachlarz czynności do-
datkowych oferowanych przez brokera. Zda-
rzają się jednak sytuacje, kiedy klienci próbują
wtłoczyć naszą usługę w ramy zwykłej usłu-
gi doradczej. W takim przypadku broker
wykonuje ściśle umówiony zakres czynności,
nie interesując się „całokształtem” sytuacji
klienta. Uważam, że klienci wybierający tego
typu opcję popełniają błąd, pozbawiając się
„opieki” brokera, który – będąc odpowie-
dzialny za szerokie spektrum działań – jest
w stanie w odpowiedni sposób zabezpieczyć
ich interesy ubezpieczeniowe.

Czego dotyczą najczęściej zgłaszane
problemy i postulaty kierowane przez zrze-
szone podmioty do władz Stowarzyszenia?

– Stowarzyszenie Polskich Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych jest
organizacją osób wykonujących zawód bro-
kera. Zrzeszamy prawie 700 członków wy-
konujących czynności brokerskie, zarówno
jako pracownicy firm, jak i pojedynczy przed-
siębiorcy. Jak wspomniałem, za jakość usłu-
gi w ostateczności odpowiada konkretna
osoba. Odpowiadając na zapotrzebowanie
wyrażane przez naszych członków, Stowa-
rzyszenie jako organizacja ogólnopolska
przede wszystkim promuje zawód jako taki.
Zajmujemy się także organizacją szkoleń,
a także wspomagamy – jako właściciel tytu-
łu – wydawany przez Fundację „Prawo ubez-
pieczeniowe” kwartalnik naukowy „Prawo
Asekuracyjne”. Bardzo ważne w pracy Sto-
warzyszenia jest uczestnictwo w procesach le-
gislacyjnych dotyczących branży i to zarów-
no na szczeblu europejskim, jak i krajowym.
Naszym zadaniem jest dbanie o interesy
osób wykonujących ten zawód tak, aby przez
ciągły rozwój zapewnić klientom jak najwyższą
jakość obsługi.

Jakie działania najlepiej wpisują się w de-
klarowaną jako jedno z zadań SPBUiR
obronę interesów brokerów działających na
krajowym rynku?

– Nasze działania koncentrują się na
trzech obszarach: promocji zawodu, legisla-
cji i szkoleniach. W ramach promocji zawo-
du przy każdej możliwej okazji prezentujemy
specyfikę naszej działalności. Ponadto pro-
wadzimy kampanię zmierzająca do uznania

LIDERZY BRANŻY BROKERSKIEJ

Konkurencja panująca na rynku usług 
brokerskich powoduje, że w dzisiejszych 
czasach nie ma mowy o spoczywaniu 
na laurach. Aby utrzymać się w zawodzie, 
trzeba ciągle doskonalić swoje umiejętności, 
gdyż każdy błąd będzie z dużą dozą 
prawdopodobieństwa bezlitośnie wytknięty 
przez konkurencję
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naszego zawodu jako zawodu zaufania pu-
blicznego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji
RP, można tworzyć samorządy zawodowe re-
prezentujące osoby wykonujące zawody za-
ufania publicznego i sprawujące pieczę nad
należytym wykonywaniem tych zawodów
w granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony. W naszym przekonaniu działalność
brokerska spełnia prawie wszystkie powyższe
warunki. Podejmujemy przecież działania
w zakresie ochrony życia, zdrowia oraz mie-
nia klientów, często o znacznej wartości. Rę-
kojmia należytego wykonywania zawodu
kontrolowana jest przez KNF i mamy usta-
wowy obowiązek zachowania tajemnicy. Nie
mamy jedynie powszechnego samorządu
zawodowego. Zwróćmy uwagę, że jest to je-
dyny i to „techniczny” warunek prawny.
W tym miejscu należy jednak wskazać, że
część przedstawicieli nauki wypowiada po-
gląd, że mogą istnieć zawody zaufania pu-
blicznego bez ustanawiania dla nich samo-
rządu zawodowego.

Bez względu na to strategia Stowarzy-
szenia Polskich Brokerów Ubezpieczenio-
wych i Reasekuracyjnych zakłada długofalo-
we działania w ramach promocji zawodu,
zmierzające do osiągnięcia celu, jakim jest kor-
poracja brokerów. Oczywiście zdajemy sobie
sprawę, że w Polsce panuje raczej trend „de-
regulacyjny”, a zawód brokera został w dru-
giej transzy „zderegulowany”. Jednak zmia-
ny były bardzo niewielkie i dotyczyły możli-
wości zwolnienia niektórych osób z obowiązku
zdawania egzaminu przed państwową komi-
sją. Stało się tak dlatego, że nie można za dużo
zmieniać w zasadach wykonywania zawodu
brokera, gdyż zagrażałoby to „prawidłowemu
i zgodnemu z interesem publicznym wyko-
nywaniu” naszej działalności.

Najwięcej pracy mamy ostatnio na grun-
cie legislacji. Wspomniane wyżej propozycje
„deregulacyjne” wymagały od nas zdecydo-
wanej interwencji. Reprezentując interesy
klientów, nie mogliśmy przejść obojętnie
obok pomysłów zniesienia cenzusu średnie-
go wykształcenia czy też rezygnacji z jakie-
gokolwiek doświadczenia w pracy w ubez-
pieczeniach przy uzyskiwaniu zezwolenia
na wykonywanie działalności brokerskiej.
Odmienny niż polska „deregulacja” trend
funkcjonuje w Unii Europejskiej. Obecnie
trwają prace nad zmianą dyrektywy o po-
średnictwie ubezpieczeniowym. Projekt tzw.
dyrektywy IMD2 zakłada z kolei dalszą – i to
znaczną – „regulację” sposobu wykonywania
czynności pośrednictwa, podwyższając nor-
my starannościowe w zakresie obowiązków
informacyjnych wobec klientów czy też uści-
ślenia zakresu rekomendacji brokerskiej.
W tym obszarze nasze działania skupiają się
na próbie ograniczania zakresu regulacji, gdyż
uważamy, że jest zbyt daleko idąca i w osta-
tecznym rozrachunku szkodliwa dla klientów,
szczególnie w polskich warunkach, gdzie
broker może być wyłącznie reprezentantem

klienta. Uważamy, że nadmierna i nieodno-
sząca się do specyfiki danej profesji regula-
cja z poziomu państwowego nie jest dobrym
pomysłem. My proponujemy alternatywę
– samorząd zawodowy wyposażony w moż-
liwość kształtowania „deontologii” zawodu.

Aby działalność brokerska była wykony-
wana w sposób prawidłowy, w ramach or-
ganizowanych szkoleń staramy się odpo-
wiadać na zapotrzebowanie zgłaszane przez
naszych członków. To oni wskazują w ankiecie
interesujące ich tematy zaproponowane przez
uznanych wykładowców. Każdy członek Sto-
warzyszenia otrzymuje również egzemplarz
„Prawa Asekuracyjnego”. Wszystkie powyż-
sze obszary działalności spaja organizowa-
ny przez SPBUiR coroczny Kongres Broke-
rów – największe spotkanie branży ubezpie-
czeniowej w Polsce, gromadzące około tysiąca
przedstawicieli zakładów ubezpieczeń i bro-
kerów. Wspierani przez przedstawicieli nauki,
w ramach wykładów oraz paneli dyskusyj-
nych, jak również bardziej kameralnych spo-
tkań, zyskujemy niepowtarzalną możliwość

wymiany poglądów w ważnych dla branży
sprawach w dużym, reprezentatywnym gro-
nie.

Co oprócz merytorycznej wiedzy z za-
kresu ubezpieczeń decyduje o sukcesie na
rynku usług brokerskich i zaufaniu ze stro-
ny klientów?

– Broker to przede wszystkim osoba
– specjalista w swojej dziedzinie. Jeżeli na do-
datek potrafi być opiekunem – a więc w peł-
ni zidentyfikować się z klientem i właściwie
rozpoznać jego potrzeby – jest szansa na na-
wiązanie obopólnie korzystnej współpracy.
Poza wiedzą merytoryczną liczą się zatem
umiejętności: sprzedaży, rozpoznania pozo-
stałych potrzeb klienta i możliwości ich za-
spokojenia, przekonania klienta do swoich ra-
cji, pokazania klientowi, że nasze postępo-
wanie wynika wyłącznie z dbałości o jego in-
teresy. Ważne jest również, żeby być po pro-
stu sympatycznym człowiekiem. Produkt,
który sprzedajemy, jest niematerialny, jest
obietnicą, marzeniem, poczuciem bezpie-
czeństwa. Swoją wiedzą i postawą musimy
„zakotwiczyć” ten produkt w rzeczywistości
otaczającej klienta, a w razie nieszczęścia mu-

simy pomóc klientowi uzyskać należne od-
szkodowanie. Tak naprawdę dopiero w sy-
tuacji szkody następuje weryfikacja umiejęt-
ności brokera zarówno w zakresie konstruk-
cji programu ubezpieczenia, jak i reprezen-
towania interesów klienta przed zakładem
ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody. Od-
powiednie i wypłacone w terminie odszko-
dowanie jest bowiem jedynym miernikiem
przydatności brokera jako usługodawcy.

Jak widzi pan przyszłość branży, biorąc
pod uwagę jej aktualną kondycję, przedsię-
biorczość i umiejętności oraz potencjał
z uwzględnieniem trendów rynkowych i wa-
runków do rozwoju?

– Branża ubezpieczeniowa jest jednym
z podstawowych filarów gospodarki. To
ubezpieczenia umożliwiają postęp techno-
logiczny i społeczny, który z kolei w połączeniu
z coraz bardziej nieprzewidywalnym od-
działywaniem środowiska naturalnego po-
woduje, że zapotrzebowanie na instrumen-
ty ochronne jest coraz większe. Pole do roz-
woju coraz to nowych, bardziej specjali-

stycznych ubezpieczeń jest ograniczone wy-
łącznie naszą wyobraźnią. Jeżeli chodzi o pol-
skie realia, to w zakresie rozwoju produktów
ubezpieczeniowych jesteśmy na poziomie eu-
ropejskim. Gorzej jest z wykorzystaniem
tych produktów przez klientów. Wydatki na
ochronę ubezpieczeniową w Polsce wynoszą
około 150 euro na głowę, podczas gdy śred-
nia w Unii Europejskiej to około 800 euro. Jest
więc jeszcze bardzo dużo do zrobienia w za-
kresie ogólnej edukacji ubezpieczeniowej
społeczeństwa i upowszechniania produktów
ubezpieczeniowych. Najbardziej predesty-
nowanym do wykonania tego zadania kana-
łem dystrybucji ubezpieczeń są brokerzy
ubezpieczeniowi. Nie ustajemy w poszuki-
waniu coraz to nowych i lepszych rozwiązań,
a wraz ze wzrostem gospodarki, a co za tym
idzie wzrostem zamożności i świadomości
klientów, uzyskujemy możliwość zabezpie-
czania ich interesów w coraz szerszym za-
kresie. Oby tylko prawodawcy pozwolili
branży na swobodny rozwój i nie zdusili jej
w „nadregulowanym” gorsecie.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

LIDERZY BRANŻY BROKERSKIEJ

Tak naprawdę dopiero w sytuacji szkody następuje
weryfikacja umiejętności brokera zarówno 
w zakresie konstrukcji programu ubezpieczenia, 
jak i reprezentowania interesów klienta przed 
zakładem ubezpieczeń w procesie likwidacji
szkody. Odpowiednie i wypłacone w terminie
odszkodowanie jest bowiem jedynym miernikiem
przydatności brokera jako usługodawcy.



LIDERZY BRANŻY BROKERSKIEJ

W dniach 29–31 maja w Ossie odbył się
tegoroczny XVII Kongres Brokerów. 

Jego ideę obrazowo wyraził w słowie wstępnym do Kongresu prezes
Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Łukasz Zoń: „Szalejący w Europie konsumeryzm, którego piewcy his-
terycznie reagują na jakiekolwiek zakłócenia związane z obszarem finan-
sów, powoduje, że coraz częściej jako branża musimy udowadniać, że nie
jesteśmy wielbłądami. Jedyną receptą konsumerystów na pojawiające się
problemy jest mnożenie najróżniejszych regulacji i ograniczeń prawnych
w prowadzeniu działalności, które ze swej istoty powodują podobny efekt
jak wypalanie łąk na wiosnę. Propagandowego ognia i dymu dużo, nawoże-
nie żadne, a spalona ziemia pozostaje. Następuje nie tylko ograniczenie
rozwoju nas jako branży, ale w ostatecznym rozrachunku efekt dla kon-
sumenta jest mizerny, a często wręcz szkodliwy. Zamiast wypalać całe
łąki, należy po prostu skupić się na wyrywaniu pojedynczych chwastów.
Narzędzia prawne są, instytucje nadzorcze są – trzeba po prostu wszy-
stko należycie ułożyć.”

Zgodnie z hasłem spotkania branży: „Klient, ubezpieczyciel, regulator
– wyzwania dla rynku”, podjęto szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem
na rynku usług brokerskich, problemami i przyszłością zawodu brokera.
Uczestnicy kongresu wzięli udział w pięciu panelach dyskusyjnych: „Fluk-
tuacje na rynku ubezpieczeń. Zmiany zachowań konsumentów/przed-
siębiorstw”, „Klauzule niedozwolone w ubezpieczeniach grupowych”,
„Cykliczność na rynku ubezpieczeń”, „Perspektywy rynku. Kanały dystry-
bucji” oraz „Przyszłość zawodu brokera – jasne perspektywy czy
zmierzch?”. Gościem specjalnym Kongresu był Człowiek Roku Ubezpieczeń
2013 dr Józef Zych. – Jestem przekonany, że cel Kongresu, jakim była
dyskusja nad tym, w jaki sposób powinniśmy działać jako branża w otocze-
niu gospodarczym, jak powinny wyglądać wzajemne relacje między uczest-
nikami rynku i wreszcie w jaki sposób zapewnić kontrolę nad właściwym jej
funkcjonowaniem, został osiągnięty – podsumowuje prezes Łukasz Zoń.
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Swoista „tkanka łączna”

W Polsce pomysł tworzenia parków technologicznych zrodził się 
w połowie lat 80. ubiegłego wieku w Poznaniu.  Kluczową rolę w tym 
procesie odegrało powołanie w 1990 roku poznańskiej Fundacji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która określając swoje cele, 
odwołała się właśnie do koncepcji parków technologicznych

PARKI TECHNOLOGICZNE – MIEJSCA WYSOKICH MOŻLIWOŚCI



Igor Stokłosa

Na początku procesu transforma-
cji koncepcja ta była w Polsce
mało znana i brakowało odpo-
wiednich uregulowań prawnych.

W związku z tym wybrano fundację jako naj-
popularniejszą wówczas formę prowadzenia
działalności polegającej na komercjalizacji
efektów prac badawczych – twierdzi dr hab.
Witold Kasperkiewicz z Instytutu Ekonomii
Uniwersytetu Gdańskiego.

W pierwszym okresie swojego funkcjo-
nowania Fundacja przede wszystkim popie-
rała tworzenie przez pracowników Uniwer-
sytetu firm typu spin-off, których działalność
skoncentrowana była na wytwarzaniu pro-
duktów chemicznych, aparatury badawczej
i świadczeniu usług dla instytucji naukowych.
W 1995 roku Wielkopolski Zakład Gazow-
nictwa przekazał Fundacji w postaci daro-
wizny teren i obiekty starej gazowni. Funda-
cja przejęła obiekty, a Zakład Chemii UAM
wykupił za niską cenę urządzenia do synte-
zy chemicznej. W ten sposób powstała baza
materialna parku technologicznego. Począt-
kowo skromne środki finansowe pochodzi-
ły z programów badawczych Zakładu Che-
mii, działalności gospodarczej Zakładu Do-
świadczalnego Syntezy Chemicznej i czynszu
lokatorów parku. Ponadto park otrzymał
wsparcie finansowe z Projektu Badawczego
„Autostrady”, który uzyskał znaczne środki
przeznaczone na rozpoczęcie budowy auto-
strad w Wielkopolsce. Skorzystano również
z kredytu bankowego.

Na początku lat 90. pojawiły się kolejne
inicjatywy w tej dziedzinie, między innymi
w Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu.
Jednak pomysły te, z różnych powodów, nie
osiągnęły fazy wdrożenia. Dopiero w 1995
roku z inspiracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu powstał pierwszy
polski park technologiczny, któremu nadano
nazwę Poznańskiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego. Obecnie w polskiej gospo-
darce 9 parków prowadzi rozwiniętą dzia-
łalność operacyjną, 11 znajduje się w fazie roz-
ruchu, a 2 w fazie projektowania. Oprócz po-
znańskiego, znamienną pozycję zajmują
między innymi: Wrocławski Park Technolo-
giczny, Łódzki Regionalny Park Naukowo-
-Technologiczny i Krakowski Park Techno-
logiczny. Wszystkie dysponują liczącym się
w skali kraju potencjałem badawczym i roz-
winiętą infrastrukturą, a także perspektywa-
mi rozwoju.

Według dr hab. Witolda Kasperkiewicza,
park technologiczny jest specyficznym ośrod-
kiem promowania innowacji, w którym wy-
stępuje symbioza badań naukowych, prac
laboratoryjnych, doradztwa technicznego
i produkcji. Ale już w polskim ustawodawstwie
pojęcie parku technologicznego sprecyzowano
w 2002 roku jako zespół wyodrębnionych nie-

ruchomości wraz z infrastrukturą technicz-
ną, utworzony w celu dokonywania przepły-
wu wiedzy i technologii między instytucjami
badawczymi a przedsiębiorstwami, w którym
oferowane są przedsiębiorstwom, stosują-
cym nowoczesne technologie, usługi w za-
kresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju
przedsiębiorstw, transferu technologii oraz
przekształcania wyników badań naukowych
i prac rozwojowych w innowacje, a także
umożliwia się korzystanie z nieruchomości
i infrastruktury technicznej na zasadach
umownych.

Cztery sfery
– Parki technologiczne funkcjonują

w otoczeniu instytucjonalno-rynkowym, któ-
re składa się z czterech sfer reprezentujących
określone grupy podmiotów – twierdzi Ka-
sperkiewicz. Pierwszą sferę stanowią placówki
zajmujące się badaniami naukowymi i pra-
cami laboratoryjnymi. Są to przede wszyst-
kim uniwersytety, politechniki, wyodrębnio-
ne instytucje badań podstawowych, stoso-
wanych i rozwojowych, a także laboratoria
i działy badawcze koncernów. Drugą sferę

tworzą instytucje publiczne, a więc admini-
stracja komunalna, regionalna i centralna,
stowarzyszenia gospodarcze, izby przemy-
słowo-handlowe, związki zawodowe itp.
Trzecią sferę wypełniają podmioty gospo-
darcze, czyli firmy przemysłowe, handlowe
i doradcze. Do czwartej sfery należą instytucje
systemu finansowego, a więc banki komer-
cyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i to-
warzystwa dysponujące kapitałem ryzyka
(venture capital).

Przedsiębiorcy, szczególnie inżyniero-
wie, lgną do takich miejsc. W 2011 roku Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
przeprowadziła badanie opinii lokatorów. Jest
to jeden z elementów branych pod uwagę
w pełnym badaniu benchmarkingowym.
Opracowuje się je w oparciu o subiektywne
oceny lokatorów w 11 kryteriach, wyrażone
w skali od 1 do 5 punktów. „W toku prze-
prowadzonych prac udało się przeprowadzić
efektywnie wywiady telefoniczne z grupą
blisko 500 lokatorów, stanowiących ponad
95 proc. całej rzeczywistej populacji lokato-
rów 15 parków technologicznych (łącznie 500
podmiotów)” – czytamy w komunikacie
PARP-u. Wszystkie parki uzyskały średnie oce-
ny powyżej 3,4. Najlepiej oceniony park uzy-

skał średnią ocenę 4,2. Był liderem w 7 z 11
kategorii.

– Badanie wskazuje, że w opinii firm par-
ki zaspokajają właściwe warunki do prowa-
dzenia biznesu. Najlepiej oceniane są w ob-
szarach związanych z jakością infrastruktury,
zarządzaniem i ofertą. Rekomendacje, któ-
re można formułować w oparciu o pozy-
skane dane, dotyczą przede wszystkim ba-
dania przez parki potrzeb lokatorów, wcią-
gania lokatorów w działania prowadzone
przez park oraz codziennych kontaktów
merytorycznych pracowników parku z przed-
stawicielami firm – lokatorów. Konieczne wy-
daje się też rozwijanie kontaktów z innymi
instytucjami otoczenia biznesu – jak centra
transferu technologii, ośrodki doradcze czy
fundusze kapitałowe – uważają przedsta-
wiciele PARP.

Kasperkiewicz w celu wyjaśnienia przy-
datności parków technologicznych jako sty-
mulatora działalności innowacyjnej przed-
stawia motywy ich tworzenia i rozwijania. We-
dług niego najistotniejszym motywem za-
kładania parków technologicznych w rozwi-
niętych gospodarkach rynkowych jest pro-

mowanie małych firm innowacyjnych, które
podejmują działalność w dziedzinach prefe-
rowanych przez organizatorów parków.

Źródło wynalazków i… 
zdolnych absolwentów

Badania empiryczne przeprowadzone
w Wielkiej Brytanii i RFN dowodzą, że
wzrost zainteresowania tych państw parka-
mi technologicznymi wynika głównie z prze-
świadczenia rządów i władz lokalnych o ko-
nieczności tworzenia optymalnych warunków
dla funkcjonowania małych przedsiębiorstw
innowacyjnych.

Zwolennicy parków technologicznych
eksponują zalety przedsięwzięć innowacyj-
nych realizowanych w małych przedsiębior-
stwach, które nie są obciążone dysfunkcja-
mi wielkich firm i gigantycznych programów
badawczych. Twierdzą oni, że parki techno-
logiczne stanowią właśnie odpowiedź na or-
ganizacyjną gigantomanię w procesach in-
nowacyjnych i należy je traktować jako swoi-
stą „tkankę łączną”, niezbędną dla spraw-
nego funkcjonowania tych procesów w go-
spodarce.

– Potrzeba istnienia owej tkanki doceniana
jest przez wielkie koncerny, które zaintereso-

PARKI TECHNOLOGICZNE – MIEJSCA WYSOKICH MOŻLIWOŚCI

Fakty 85

�

Niektóre parki powstają z inicjatywy uniwersytetów,
które, po pierwsze, pragną wzmocnić kontakty 
z przemysłem, aby przyspieszyć wdrażanie swoich
rozwiązań technicznych, a po drugie, dążą do
poprawy swego stanu finansowego przez kontrakty
zawierane z przemysłem na określone badania
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wane są tworzeniem parków technologicznych
z dwóch względów: primo, parki te stanowią
źródło wynalazków i innowacji, które są wy-
korzystywane przez duże firmy bez koniecz-
ności ponoszenia przez nie nakładów na ba-
dania; secundo, duże firmy zapewniają sobie
dostęp do najzdolniejszych absolwentów
wyższych uczelni zgrupowanych na terenie
parku – uważa naukowiec.

Istotnym motywem tworzenia parków
technologicznych jest ich zdolność do kreo-
wania efektów synergicznych, które wynika-
ją z tzw. krzyżowego zapładniania (cross fer-
tilization). Zjawisko to polega na wykorzy-
stywaniu w realizacji przedsięwzięć innowa-
cyjnych wymiany pomysłów i informacji,
dzięki możliwości codziennych, bezpośred-
nich kontaktów i rozmów osób reprezentu-
jących różne dziedziny badań naukowych,
różne firmy przemysłowe oraz instytucje fi-
nansowe. W celu ułatwienia owych kontak-
tów tworzone są na terenie parków techno-
logicznych specjalne obiekty, takie jak kluby,
kawiarnie, restauracje pracownicze itp.

Motywów tworzenia parków technolo-
gicznych poszukiwać również należy w za-
interesowaniu uniwersytetów, politechnik i in-
nych placówek naukowych tego rodzaju
przedsięwzięciami. Niektóre parki powstają
z inicjatywy uniwersytetów, które, po pierw-
sze, pragną wzmocnić kontakty z przemysłem,
aby przyspieszyć wdrażanie swoich rozwią-
zań technicznych, a po drugie, dążą do po-
prawy swego stanu finansowego przez kon-
trakty zawierane z przemysłem na określone

badania bądź też przez wynajmowanie czę-
ści swych pomieszczeń i terenów firmom prze-
mysłowym.

Aspekt regionalny
Jeden z najlepszych w Europie Zachod-

niej parków technologicznych, istniejący przy
Herriot-Watt University w Edynburgu, czer-
pie liczne korzyści z kontaktów z przeszło 20
firmami przemysłowymi, ulokowanymi w tym
parku. Na przykład wielu pracowników tych
firm (menedżerów, inżynierów), pracuje tak-
że w niepełnym wymiarze godzin na Uni-
wersytecie Herriot-Watt. Przyczynia się to do
zdobywania przez studentów wiedzy o naj-
nowszych tendencjach rozwoju przemysłu
i do wzbogacenia tematyki wykładów. Ścisłe
więzi utrzymywane z firmami przemysłowy-
mi umożliwiają uniwersytetowi poprawę
skuteczności wdrażania do produkcji wła-
snych projektów badawczych.

Przy podejmowaniu decyzji o powołaniu
parków technologicznych ważne znaczenie
ma aspekt regionalny. Parki te traktowane są
jako efektywne narzędzie regionalnego roz-
woju. Tworzą one podwaliny pod rozwój
przemysłowy zwłaszcza w tych regionach,
w których upadły tradycyjne gałęzie produkcji.
Przykładem jest gospodarka niemiecka, w któ-
rej procesy zakładania parków technolo-
gicznych są najbardziej dynamiczne w Eu-
ropie Zachodniej. Tam parki technologicz-
ne powstają głównie w regionach, których do-
tychczasowy rozwój uzależniony był od sta-
rzejących się obecnie branż przemysłu (hut-

nictwa, górnictwa itp.). Parki technologicz-
ne rozwijają się wokół tradycyjnych skupisk
przemysłowych, takich jak: Dortmund, Kas-
sel, Hidesheim, Stuttgart itd. Podobne zja-
wisko można zaobserwować w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie wiele parków ulokowano na te-
renach opuszczonych przez tradycyjne gałęzie
przemysłu, które zostały znacznie zreduko-
wane w wyniku polityki gospodarczej rządu
M. Thatcher. Władze lokalne wiążą z parkami
technologicznymi nadzieję na zwiększenie
miejsc pracy w swoich regionach. W istocie
parki te stwarzają bezpośrednio nowoczesne
stanowiska pracy, wymagające wysokich
kwalifikacji naukowych i technicznych. Mogą
one również przyczynić się do wzrostu za-
trudnienia w sposób pośredni. W niektórych
krajach rozwiniętych, np. w Japonii, jednym
z ważnych motywów zakładania parków
technologicznych (technopolii) jest ko-
nieczność rozgęszczenia ogromnych ośrod-
ków przemysłowych, zmniejszenia przelud-
nienia wielkich miast, takich jak Tokio, Osa-
ka, Nagoja. Powstawaniu technopolii poza
głównymi obszarami miejskimi sprzyjają
wysokie koszty mieszkań, horrendalnie wy-
sokie ceny ziemi i trudności komunikacyjne
w wielkich miastach. Tworzenie technopolii
traktowane jest przez MITI (Ministry of In-
ternational Trade and Industry) jako ważny
instrument przyspieszania tendencji od-
środkowych w gospodarce Japonii, tzn. ten-
dencji polegających na dekoncentracji wiel-
kich ośrodków przemysłowych i nauko-
wych. �
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Parki technologiczne są
istotnym elementem 
w polskim pejzażu przed-
siębiorczości. Działając na
styku biznesu i sfery na-
ukowo-badawczej, stano-
wią narzędzie dyfuzji
nowoczesnych technologii,
wspierają też rozwój
przedsiębiorczości oraz
tworzą nowe miejsca
pracy. Małym i średnim, ale
przede wszystkim młodym
polskim przedsiębiorcom
parki technologiczne po-
magają rozwinąć skrzydła 
i sprostać konkurencji 
– nie tylko lokalnej, ale
również międzynarodowej

Potencjał
Innowacje oraz nowe technologie od-

grywają coraz większą rolę w rozwoju firmy.
Dlatego nowoczesne kraje, w tym Polska, dążą
do oparcia swoich gospodarek na wiedzy. Par-
ki technologiczne są doskonałym narzę-
dziem wspierającym tę strategię. Dzięki
współpracy z uczelniami i jednostkami na-
ukowymi parki technologiczne działające
w całej Polsce stanowią pomost pomiędzy biz-
nesem a nauką. Są też instytucjami zapro-

gramowanymi na wzmacnianie i budowanie
regionalnej sieci powiązań gospodarczych. Po-
wstały jako skrzyżowanie polityki regionalnej,
technologicznej oraz przemysłowej. Funk-
cjonują więc jako trójkąt partnerów: admini-
stracji publicznej, firm oraz ośrodków na-
ukowych. Ich głównym celem jest wsparcie
prawdziwych polskich innowatorów – małych
i średnich firm działających w obszarze za-
awansowanych technologii.

Parki technologiczne pełnią rolę stymu-
latorów przedsiębiorczości i sprzyjają dyfu-
zji innowacji. Krakowski i Tarnowski Park
Technologiczny zaangażowane są w Mię-
dzyregionalny Klaster Innowacyjnych Tech-
nologii „MINATECH”. Jego zadaniem jest
wsparcie realizacji wspólnych projektów ba-
dawczo-rozwojowych. Wspiera jednocze-
śnie przedsiębiorstwa działające w obszarach
inżynierii medycznych, mikrotechnologii i na-
notechnologii, a także władze samorządowe
czy regionalne, agencje rozwoju oraz tamtejsze
uczelnie wyższe i instytuty naukowe.

Rozwojowi parków technologicznych
w Polsce sprzyja wyraźna zmiana podejścia
małych i średnich przedsiębiorstw do dzia-
łalności badawczo-rozwojowej. Jeszcze kil-
ka lat temu B+R postrzegane było jako
działalność nadzwyczajna, dziś natomiast
uznawane jest za stały element działania wie-
lu firm produkcyjnych. Jak wynika z badania
Deloitte, w ciągu dwóch najbliższych lat
47 proc. polskich firm planuje zwiększyć
wydatki na badania i rozwój. W 5-letniej per-
spektywie zwiększenie nakładów na B+R de-
klaruje aż 61 proc. badanych. 

Wyzwania 
Przed polskimi parkami technologicznymi

stoją kolejne cele. Niezwykle istotnym zada-
niem jest wzmocnienie współpracy na szcze-
blu międzynarodowym. Mariaż polskich i za-

granicznych firm działających na terenie
parków pozwoliłby na transfer technologii
oraz strategii zarządzania. Stanowiłby także
dodatkową formę międzynarodowej pro-
mocji, która sprzyjałaby przyciąganiu do
parku zagranicznych inwestorów. Dla samych
parków pozyskanie partnerów strategicznych
oznaczałoby stabilność finansową i możliwość
dalszego rozwoju.

Atrakcyjna lokalizacja, ulgi podatkowe czy
pomoc doradcza oferowana inwestorom – za-
równo z polskim, jak i z zagranicznym kapi-
tałem – mogą okazać się kluczowymi za-
chętami decydującymi o przeniesieniu dzia-
łalności do parku. W tej kwestii istotną rolą
jest współpraca parków technologicznych
z Centrami Obsługi Inwestorów. Dodatkową
zachętą dla inwestorów zagranicznych może
być nowa unijna perspektywa finansowa
na lata 2014–2020, w której Polska otrzyma
82,5 mld euro na działalność badawczo-roz-
wojową. Jest to kolejny krok do wzmocnie-
nia pozycji naszego kraju, który zmierza w kie-
runku gospodarki opartej na wiedzy. 

Wyzwaniem wielu polskich parków jest
także brak lidera technologicznego, wyzna-
czającego kierunek rozwoju lokalnych firm
i przyciągającego kolejne przedsiębiorstwa.

Biorąc jednak pod uwagę gospodarcze
ambicje Polski, parki technologiczne mają do
odegrania ogromną rolę w przyszłości. Po-
przez tworzenie sieci wzajemnych relacji po-
między podmiotami zaangażowanymi w roz-
wój technologiczny łączą potrzeby i oczeki-
wania płynące ze strony przedsiębiorstw ze
zorientowaną rynkowo ofertą naukowców. Po-
wstawanie nowych a także rozbudowa istnie-
jących parków, są niezwykle istotne z punktu
widzenia regionu i rozwoju polskiej myśli tech-
nologicznej. To również kolejny, poza syste-
mem specjalnych stref ekonomicznych, me-
chanizm przyciągania inwestorów. �

Sławomir Majman
prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

W stronę gospodarki 
opartej na wiedzy 
– Polskie Parki 
Technologiczne
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Parki technologiczne są najbardziej or-
ganizacyjnie i koncepcyjnie rozwi-
niętym typem ośrodków innowacji
i przedsiębiorczości. Są to podmio-

ty oparte na zespole wyodrębnionych nieru-
chomości wraz z infrastrukturą techniczną.
Celem działania parków jest zapewnienie
wsparcia w rozwoju małych i średnich przed-
siębiorstw oraz ułatwienie i zdynamizowanie
przepływu wiedzy i technologii między jed-
nostkami naukowymi a przedsiębiorcami.
Przedsiębiorcom wykorzystującym nowo-
czesne technologie oferują one usługi w za-
kresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju
przedsiębiorstw, transferu technologii oraz
przekształcania wyników badań naukowych
i prac rozwojowych w innowacje. Parki stwa-
rzają także przedsiębiorcom możliwość pro-
wadzenia działalności gospodarczej przez
udostępnianie przedsiębiorcom nierucho-
mości i infrastruktury technicznej.

Z badań prowadzonych przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości („Bench-
marking parków technologicznych w Polsce
– edycja 2012”, PARP, 2012) wynika, że lo-
katorzy parków technologicznych w Polsce
docenią wiele aspektów ich działalności.
Wysoko oceniane są przede wszystkim: ofer-
ta parku, jego infrastruktura oraz poziom wie-
dzy ekspertów współpracujących z parkami.
Widoczna jest również zależność między
wielkością parku technologicznego a zado-
woleniem jego lokatorów. To istotna infor-
macja, która oznacza, że parki wraz z roz-
budową rozwijają swoje kompetencje w za-
kresie zarządzania relacjami z lokatorami,
a w efekcie systematycznie zwiększają liczbę
lokatorów. Także firmy, które nie są ulokowane
w parkach, ale korzystają z ich usług, doce-
niają możliwość dostępu do specjalistyczne-
go wyposażenia parków oraz kontaktu
z ekspertami i firmami technologicznymi. Te
elementy tworzą proinnowacyjny ekosystem
parków technologicznych, stanowiąc o ich
wartości, która coraz bardziej przekłada się
na sukces firm.

W 2014 roku Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości identyfikuje 42 parki tech-
nologiczne działające w Polsce. Jest to gru-
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Jakie atuty parków technolo-
gicznych najbardziej doceniają
ich klienci i lokatorzy?
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Łukasz Sztern
Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Lp. Nazwa Parku Laboratoria własne – typ

1. Elbląski Park Technolo-
giczny

Centrum Metaloznawstwa, Centrum Jakości Środowiska, Laboratorium
Badań Środowiska Pracy i Emisji, Centrum Technologii Drewna i Mebli

2. Life Science Park Laboratorium spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
(NMR), spektroskopii ramanowskiej, chromatografii i spektrometrii ma-
sowej (HPLC i LCMS)

3. Dolnośląski Park Innowa-
cji i Nauki SA

Laboratorium CAD

4. Łódzki Regionalny Park
Naukowo-Techniczny 
Sp. z o.o.

Laboratorium biotechnologii i biofizyki, pracownia implantów medycznych

5. Park Technologiczny
MMC Brainville

Laboratorium do animacji i materializacji 3D, post produkcji, wirtualnej
rzeczywistości, farma redendrująca, studio telewizyjne i dźwiękowe

6. Park Naukowo-Technolo-
giczny Polska–Wschód 
w Suwałkach

Platforma Multimedialna, Centrum Energii Odnawialnej, Badania Produktu
Chemicznego, „Centrum Medyczne” Kreatywności Akademickiej

7. Pomorski Park Naukowo-
-Technologiczny

Mikrobiologia, analiza chemiczna, hodowle in vitro, biologia molekularna

8. Poznański Park Na-
ukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza

Aparatura do spektrometrii AAS, UV-Vis, IR, chromatografii gazowej, cie-
czowej, jonowej, żelowej, oznaczeń właściwości fizykochemicznych i po-
wierzchniowych, termograwimetrycznych, kalorymetrii (w tym
reakcyjnej), oznaczeń pierwiastków głównych i śladowych metodą F-AAS 
i HG-AAS

9. Park Naukowo-Technolo-
giczny Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego

Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji
Technologie dla Zdrowia Człowieka, Centrum Technologii Informatycznych

10. Śląski Park Przemy-
słowo-Technologiczny

Laboratorium geodezyjne

11. Park Naukowo-Technolo-
giczny „Technopark Gli-
wice” Sp. z o.o.

Technologia WATERJET, Rapid Prototyping, Centrum tokarsko-frezarskie
– MULTUS B200II, usługi pomiarowo-kontrolne AEISS ACCURA

12. Toruński Park Technolo-
giczny

Exea Data Center

13. Wrocławski Park Techno-
logiczny

Laboratorium i Prototypownia Chemii i Biotechnologii, Laboratorium i Pro-
totypownia Mechaniczna, Kriogeniki i Technologii Gazów, Inżynierii Mate-
riałowej i Biomedycznej, Laboratoria: Optyki, Fotoniki i Metrologii,
Elektroniki, Mechatroniki, Spintroniki, Badań Nieniszczących

Źródło: Book of list – przewodnik po polskim biznesie i gospodarce, 
Warsaw Business Journal, Warszawa 2014, s. 180–182

Laboratoria pozostające na wyposażeniu parków technologicznych w Polsce.
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pa instytucji o zróżnicowanej struk-
turze zarówno pod względem doj-
rzałości (są parki funkcjonujące już
ponad 15 lat i instytucje bardzo
młode, założone w latach 2010–
2013), jak i wielkości. W polskich
parkach technologicznych działa
ponad 1100 podmiotów, z czego
prawie 50 proc. to firmy techno-
logiczne. Zdecydowanie najwięk-
szą grupę lokatorów parków sta-
nowią firmy mikro (~70 proc.
wszystkich lokatorów). Według
najnowszych danych (badanie
„Ośrodki innowacji w Polsce 2014”
– raport w przygotowaniu), bada-
ne parki dysponują łącznie po-
wierzchnią ponad 373 654 mkw.,
średnia powierzchnia użytkowa
w parku to 10 890 mkw., jednak są
również obiekty o powierzchni
użytkowej blisko 60 tys. mkw.

Z uzyskanych danych wynika,
że w ostatnich latach znacząco po-
prawiły się możliwości parków
w zakresie prowadzenia usług ba-
dawczych. Parki dysponują za-
równo własną powierzchnią labo-
ratoryjną, w ramach której ośrodek
prowadzi tylko badania własne
lub realizuje usługi na rzecz innych
podmiotów, lub powierzchnią la-
boratoryjną do wynajmu dla lo-
katorów. W wyniku licznych in-
westycji w wielu z nich pojawiła się
najnowocześniejsza, światowej kla-
sy aparatura, która może służyć za-
równo przedsiębiorcom, jak i na-
ukowcom – wyposażenie po-
szczególnych parków opisuje ta-
bela.

Rosnące zainteresowanie klien-
tów parków możliwościami pro-
wadzenia projektów B+R na in-
frastrukturze parkowej widoczne
jest między innymi we wzroście
przychodów ze sprzedaży usług la-
boratoryjnych w strukturze przy-
chodów parków.

Parki technologiczne, realizu-
jąc swoje zadania i stale rozwijając
ofertę, stają się trwałym elementem
krajobrazu wsparcia przedsię-
biorstw w Polsce. Perspektywę fi-
nansową 2007–2013 można scha-
rakteryzować jako okres inten-
sywnych inwestycji zarówno w in-
frastrukturę, jak i ofertę usługową
tych instytucji. W tej chwili wysił-
ki będą koncentrowane na mądrym
i efektywnym wykorzystaniu zbu-
dowanego potencjału, tego mate-
rialnego i niematerialnego, a to po-
winno przełożyć się na podniesie-
nie innowacyjności klientów par-
ków.

Badania nad firmami rozwijającymi się
pod opieką polskich parków tech-
nologicznych prowadzone są przez
SOOIPP systematycznie od 2009

roku. Przeprowadzone na przełomie 2013
i 2014 roku badanie objęło 31 parków zloka-
lizowanych w różnych regionach kraju. Łącz-
nie zebrano dane o 1165 firmach parkowych.
Wynika z niego, że różnorodność branż lo-
kujących się w parkach technologicznych jest
ogromna. Firmy parkowe reprezentują co
najmniej 71 kategorii PKD, w tym 13 katego-
rii PKD o potencjale innowacyjnym (przyp.
red. Klasyfikacja rodzajów działalności inno-
wacyjnej według poziomu „intensywności
B+R” opracowana przez OECD wyodrębnia
następujące sektory: wysokiej techniki, śre-
dniowysokiej techniki oraz techniczną wiedzę
i usługi).

Wśród podmiotów gospodarczych dzia-
łających w parkach dominują firmy związane

z działalnością badawczą i informatyczne.
Trzecią istotną kategorią jest przetwórstwo
przemysłowe. Na przestrzeni lat 2009–2013
struktura rezydentów parków ulegała cią-
głym, choć w zasadzie niewielkim zmianom.
W badanym okresie największe zmiany na plus
wykazały firmy z branży magazynowej i dzia-
łalność usługowa wspomagająca transport,
których liczba w parkach zwiększyła się pra-
wie trzykrotnie. Największe spadki (też trzy-
krotne) zanotowano w branżach: handlu hur-
towego i detalicznego pojazdami samocho-
dowymi, naprawy pojazdów samochodowych,
działalności związanej z zatrudnieniem, pro-
dukcji produktów tekstylnych, produkcji me-
tali, działalności organizatorów turystyki, po-
średników i agentów turystycznych. Wśród firm
parkowych znaczącą pozycję stanowią również
firmy handlowe (12,35 proc.), wśród których
66 proc. stanowią podmioty prowadzące
działalność handlu hurtowego w zakresie

Jakie sektory gospodarki
najchętniej korzystają 
z oferty parków technolo-
gicznych i z czego to wynika?

Marzena Mażewska
prezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce

�Wykres 1. Struktura lokatorów parków technologicznych według kategorii PKD w grudniu 2013 r.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Informacja i komunikacja

Przetwórstwo przemysłowe
Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Budownictwo

Edukacja

Pozostała działalność usługowa
Działalność w zakresie usług administrowania 

i działalność wspierająca
Transport i gospodarka magazynowa

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Działalność związania z kulturą, rozrywką i rekreacją
Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Górnictwo i wydobywanie
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maszyn i urządzeń, zaś 13 proc. agenci
handlowi maszyn i urządzeń. Funkcjono-
wanie tego typu podmiotów w parkach
może budzić pewne wątpliwości, jednak nie
ma jednoznacznego wyjaśnienia tej sytuacji.
Przyczyną może być w części fakt, że za-
zwyczaj firmy wskazują wiodącą działalność
w momencie rejestracji w systemie RE-
GON, a gros z nich rozpoczyna swoją ak-
tywność właśnie od handlu. Wraz z rozwo-
jem firmy zazwyczaj nie dokonują korekt
owych wpisów, bo w żaden sposób nie prze-
szkadza im to w prowadzeniu działalności.
Z przeprowadzonego badania ankietowego
na firmach – lokatorach parków wynika, że
około 30 proc. z nich w rzeczywistości pro-
wadzi działalność w innym obszarze PKD
aniżeli wskazana w systemie REGON jako
wiodący profil działania. Należy więc z pew-
ną ostrożnością podejść do danych związa-
nych ze statystyką w oparciu o PKD, chociaż
obecnie nie ma lepszego sposobu prowa-
dzenia analiz w tym zakresie.

W branżach o potencjale innowacyjnym
największy – dwukrotny – wzrost notuje
produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej
niesklasyfikowana, a spadek o 50 proc. pro-
dukcja pojazdów samochodowych, z wyłą-
czeniem motocykli. W tej grupie prym wio-
dą firmy informatyczne i badawcze. Dzia-
łalność związana z doradztwem w zakresie
informatyki wynosi 12,86 proc., a z zarzą-
dzaniem urządzeniami informatycznymi
1,9 proc. Pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych i kom-
puterowych stanowi 7,62 proc. Natomiast
działalność usługowa w zakresie informacji
obejmowała w 64,1 proc. działalność porta-
li internetowych oraz w 35.9 proc. przetwa-
rzanie danych.

Najmniej jest firm produkcyjnych, co
w dużym stopniu wynika z dość szczupłej
bazy powierzchni produkcyjnej polskich par-
ków. Szczególnie te parki, które powstały
w ciągu ostatnich 10 lat, nie dysponują zbyt
wieloma powierzchniami pod produkcję.
Standardy inwestycji parkowych ostatnich lat
ukierunkowane były raczej na powierzchnie
pod laboratoria informatyczne i inne labo-
ratoria badawcze na potrzeby rozwijających
się przedsiębiorstw.

Jednocześnie najmniej jest podmiotów
z obszaru produkcji urządzeń, instrumen-
tów oraz wyrobów medycznych (0,4 proc.)
oraz z obszaru produkcji statków i łodzi
(0,2 proc.). Ograniczenie działalności pro-
dukcyjnej jest w części wynikiem ograniczo-
nej ilości powierzchni produkcyjnych, a w czę-
ści specyfiką inkubacji podmiotów gospo-
darczych. Nowo powstające firmy zazwyczaj
nie dysponują potencjałem do uruchamiania
produkcji, a tych wśród parkowych lokatorów
jest najwięcej.

Spośród 16 kategorii innowacyjnych dzia-
łalności firmy parkowe są aktywne w 14 dzia-
łach. Potwierdza to wielką różnorodność

aktywności firm parkowych i sprzyja ich
rozwojowi. W 2009 roku firm o potencjale
innowacyjnym w polskich parkach było
36,6 proc., w końcu roku 2013 stanowiły one
już 45,46 proc. wszystkich działających na te-
renie parków firm.

Powierzchnie parkowe pięć lat temu były
dość popularne wśród podmiotów z kapita-
łem zagranicznym – stanowiły one 14,36 proc.
firm parkowych. Na przestrzeni lat procent ten
stale się obniżał, aby w badaniu z 2013 roku
osiągnąć poziom 8,71 proc.

Zebrane w ostatnim badaniu dane do-
tyczące profilu działalności lokatorów parków
wskazują, że aktywność polskich parków
jest coraz bardziej zgodna z misją ich dzia-
łania. Dominującą grupą firm w parkach są
bowiem podmioty prowadzące działalność
w ramach następujących sekcji PKD: dzia-
łalność profesjonalna, naukowa i techniczna
– 25,31 proc. (w tym głównie: działalność w

zakresie architektury i inżynierii, badania
naukowe i prace rozwojowe, działalność
firm centralnych, reklama, badanie rynku i opi-
nii publicznej); informacja i komunikacja
– 24,87 proc. (w tym głównie: działalność
związana z oprogramowaniem, działalność
usługowa w zakresie informacji); przetwór-
stwo przemysłowe – 17,02 proc. (w tym głów-
nie: produkcja komputerów, wyrobów elek-
tronicznych i optycznych, produkcja maszyn
i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
oraz naprawa, konserwacja i instalowanie ma-
szyn i urządzeń).

Pozostałe sekcje są mocno rozdrobnio-
ne pod względem liczebności firm w po-
szczególnych grupach i poza budownic-
twem (3,97 proc.) oraz handlem hurtowym
i detalicznym (12,35 proc.) każda z sekcji sta-
nowi nie więcej niż 3 proc. całej zbiorowości,
prezentując 14 najróżniejszych obszarów
aktywności gospodarczej.

�
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Wykres 2. Struktura lokatorów parków technologicznych według kategorii PKD 
o potencjale innowacyjnym w grudniu 2013 roku

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem 
w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

Badania naukowe i prace rozwojowe

Działalność usługowa w zakresie informacji

Produkcja maszyn i urządzeń (gdzie indziej niesklasyfikowana)

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

Produkcja urządzeń elektrycznych

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

Telekomunikacja
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, 

programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych 

i podobnych maszyn
Produkcja pojazdów samochodowych, 

przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 

oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów 

medycznych, włączając dentystyczne

Produkcja statków i łodzi

Wykres 3. Struktura lokatorów parków technologicznych w podziale na wysoką tech-
nikę, średniowysoką technikę oraz techniczną wiedzę i usługi w grudniu 2013 roku



W jaki sposób klaster zachęca firmy do
inwestowania właśnie w Tarnowie i jakie ko-
rzyści z tego tytułu wynikają dla przedsię-
biorców?

– Prezentujemy inwestorom całą strefę
otoczenia biznesu. Ponadto współpracując
z miastem, staramy się, by niezbędne decy-
zje administracyjne były wydawane jak naj-
szybciej. Dla inwestorów mamy też zachęty
w postaci ulg podatkowych, wynikających ze
specjalnej strefy ekonomicznej, jak i z uchwał
podjętych przez tarnowską Radę Miasta,
dotyczących ewentualnych zwolnień z po-
datku od nieruchomości. Nowa perspektywa
finansowa 2014–2020 na poziomie krajowym
będzie dawała możliwość uzyskania dodat-
kowych środków. W chwili obecnej czekamy
na wprowadzenie odpowiednich uregulowań
prawnych. Ponadto zapewniamy wsparcie
prawne i logistyczne, pomoc w tłumaczeniach,
dodatkowym zatrudnieniu i dokonywaniu
analizy rynku. Równocześnie spółka wspie-
ra małe i średnie przedsiębiorstwa, służąc bez-
płatnym doradztwem technicznym oraz po-
szukując partnerów do współpracy, w tym zle-
ceń od większych firm krajowych i zagra-
nicznych. Klaster promuje również drobną
przedsiębiorczość – docierając z informacjami
o firmach do potencjalnych partnerów.

Jakie rodzaje działalności i jakie bran-
że są preferowane w państwa ofercie?

– Priorytetem w działalności związanej
z realizacją celów TKP SA jest poszukiwa-
nie takich inwestorów, którzy zaspokoją
potrzeby lokalnego rynku pracy – charak-
teryzującego się dużym bezrobociem struk-
turalnym. Nakierowani jesteśmy na wszyst-
kie przedsiębiorstwa bazujące na nowo-
czesności i innowacyjności, a reprezentują-
ce między innymi takie branże, jak che-
miczna, budowlana, elektromechaniczna,
mające duże tradycje i potencjał w tym re-
gionie, czego przykładem są Grupa Azoty czy
Zakłady Mechaniczne.

Natomiast w działalności usługowej
preferujemy usługi „coworkingu”oraz „call
center”, angażujące młodych, wykształco-
nych ludzi, bowiem w Tarnowie funkcjonu-
je kilka uczelni wyższych o różnorodnych
profilach. Ponadto, produkty w ramach
tych działalności nie będą lokowane tylko na
lokalnym rynku, a więc nie będą stwarzać
konkurencji dla miejscowych przedsiębior-
ców.

Jeżeli zaś chodzi o już funkcjonujące
w TKP przedsiębiorstwa, to jak podchodzą
one do kwestii innowacyjności? Czy w ob-
rębie klastra przewidywane jest utworzenie
jednostki badawczo-rozwojowej lub ośrod-
ka naukowego?

– Kwestie innowacyjności mają swój
początek w potencjale innowacyjnym regio-
nu. Identyfikacja tego potencjału prowadzi
wprost do zdefiniowania zdolności innowa-
cyjnej firmy. Dlatego też nasze działania
dotyczą przede wszystkim poszukiwania in-
westorów prowadzących działalność pro-
dukcyjną oraz usługową, mające odzwier-
ciedlenie w istniejącym potencjale regionu.
Działania te przynoszą już pierwsze efekty.
Dowodem na to jest projekt utworzenia
przez jednego z funkcjonujących w SAG in-
westorów ośrodka B+R w branży mecha-
nicznej. Podstawową kwestią w obszarze
działalności innowacyjnej jest więc identyfi-
kacja potencjału innowacyjnego regionu,
znalezienie inwestora posiadającego zdolność
innowacyjną oraz znalezienie firmy chcącej
realizować innowacje.

TKP otrzyma prawie 20 mln zł w ramach
dofinansowania projektu „Rozbudowa Stre-
fy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie –

etap III”. Jakie rezultaty zakłada realizacja
tego projektu?

– Realizacja projektu pn.: „Rozbudowa
Strefy aktywności Gospodarczej w Tranowie
– etap III” zakłada utworzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości, w którym działalność
gospodarczą będzie mogło prowadzić kilku-
dziesięciu przedsiębiorców. Do ich dyspozy-
cji będą wyremontowane pomieszczenia bu-
dynków biurowych i jednej z hal produkcyj-
nych po Zakładach Mechanicznych o łącz-
nej powierzchni 10 tys. mkw., w pełni wypo-
sażone w niezbędną infrastrukturę technicz-
ną – sieć teleinformatyczną, prąd, gaz, ka-
nalizację itp. – oraz klimatyzację. Większa
część powierzchni przeznaczona będzie na
działalność produkcyjną. Na pomieszczenia
biurowe wykorzystane zostaną budynki o po-
wierzchni około 2 tys. mkw., w których ulo-
kowanych zostanie m.in. kilkadziesiąt sta-
nowisk biurowych w formie coworkingo-
wej. Ponadto, dzięki realizacji III etapu SAG,
wybudowana zostanie droga, która będzie
kontynuacją już funkcjonującego odcinka
pomiędzy rondem przy ul. Mościckiego a Za-
kładami Mechanicznymi. Połączy ona dwie
ważne miejskie arterie komunikacyjne, czyli
ulice Mościckiego i Krakowską. Na terenie
SAG-u powstanie także kilka kilometrów
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybu-
dowane zostaną drogi wewnętrzne, sieć ga-
zowa i oświetlenie. Wpłynie to na poprawę
atrakcyjności inwestycyjnej strefy.

Czego dotyczą najbliższe plany?
– Nasze najbliższe plany obejmują przede

wszystkim pozyskanie nowych terenów i po-
prawę stanu technicznego nieruchomości
budowlanych. Warunkiem jest współpraca
z ościennymi gminami, będącymi udziałow-
cami Klastra i dysponującymi terenami o du-
żej powierzchni. Równocześnie zakupowe pla-
ny firmy wymagają zwiększenia przychodów
spółki oraz pozyskania kolejnych zewnętrz-
nych źródeł finansowania. Jednym z możli-
wych sposobów pozyskania środków na na-
stępne inwestycje może być np. uruchomie-
nie farmy fotowoltaicznej.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.tkp.com.pl

Efektywne 
wykorzystanie potencjału
Rozmowa z Rafałem Działowskim, 
prezesem Tarnowskiego Klastra Przemysłowego
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W związku z dużym zainteresowa-
niem przedsiębiorców inwestowaniem
w naszym regionie Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA, która zarzą-
dza AEROPOLIS, realizuje kolejny pro-
jekt pn. „Rozbudowa Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego
(PPNT) II etap”. Projekt ten realizowany
jest w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.
Priorytet I: Nowoczesna gospodarka,
Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Zakres projektu 
obejmuje:
- Kompleksowe uzbrajanie w infrastruk-
turę techniczną terenu Strefy S1-3 o po-
wierzchni około 48 ha oraz wybudowa-
nie tak zwanej „magistrali wodno-kana-
lizacyjnej” łączącej Strefę z miastem
Rzeszów.

Strefa S1-3 bez wątpienia jest najlepiej
zlokalizowanym terenem inwestycyjnym
w Polsce. Znajduje się w pobliżu Portu Lot-
niczego „Rzeszów Jasionka”, autostrady

A4 oraz powstałej w ramach I etapu two-
rzenia Parku Strefy S1. Teren ten we wrze-
śniu 2011 roku został w całości objęty Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mie-
lec. Obecnie wykupionych zostało pięć
pierwszych działek, natomiast dla inwe-
storów nadal dostępne są 23 działki o po-
wierzchni od 1,3 do 2,7 ha. Preferowane
branże w Strefie to m.in.: lotnicza, infor-
matyczna, elektromaszynowa, biotech-
nologiczna oraz chemiczna. Zaintereso-
wanych prosimy o kontakt z Centrum Ob-
sługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego SA.

- Wybudowanie kompleksu Inkubatora
Technologicznego wraz z Centrum Ob-
sługi PPNT, w tym:
• budynku głównego Inkubatora Techno-
logicznego o powierzchni około 5300 mkw.,
do wynajęcia przeznaczonych jest 39 po-
koi biurowych, 12 hal produkcyjno-usługo-
wych o powierzchniach 10, 200 i 300 mkw.,
sala konferencyjna na 200 osób oraz dwie
sale spotkań na 18 i 20 osób;
• Hali I o powierzchni około 4400 mkw.,
w której do wynajęcia będą trzy moduły pro-
dukcyjno-usługowe o powierzchniach oko-
ło 950, 1040 oraz 740 mkw., oraz pokoje biu-
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Strefa S1-3

Laboratorium Badawcze 
dla Politechniki Rzeszowskiej

Rozbudowa Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego (PPNT) II etap

Laboratorium Biotechnologii 
dla Uniwersytetu Rzeszowskiego



rowe od 35 do 47 mkw. o łącznej powierzchni
około 1570 mkw.; będzie dostępna dla in-
westorów od stycznia 2015 roku;
•Hali II o powierzchni około 1300 mkw., któ-
ra będzie się składała z dwóch modułów
produkcyjno-usługowych o powierzchniach
około 500 i 800 mkw.; będzie dostępna od
kwietnia 2015 roku.

W Inkubatorze swoją działalność mogą
lokować przede wszystkim nowo zakłada-
ne przedsiębiorstwa oraz te, które prowa-
dzą swoją działalność w AEROPOLIS. Jest
to także szansa na kontynuowanie działal-
ności dla podmiotów wychodzących z Pre-
inkubatora Akademickiego PPNT.

Wynajem pomieszczeń w budynku In-
kubatora odbywa się na preferencyjnych wa-
runkach. Od podstawowych stawek czyn-
szowych przysługują następujące ulgi:
20 proc. zniżki w 1. roku działalności, 15 proc.
w drugim roku oraz 10 proc. w trzecim roku.

- Utworzenie 4 laboratoriów badawczo-
-rozwojowych:
• trzech w ramach Laboratorium Ba-
dawczego dla Politechniki Rzeszowskiej
– obiekt wybudowany i wyposażony. Ob-
sługę prac badawczych będą prowadzić na-
ukowcy z Politechniki Rzeszowskiej. Nie-
długo na stronie internetowej www.aero-
polis.com.pl zostanie udostępniony katalog
usług badawczych. Badania prowadzone
w ww. laboratoriach będą dotyczyły głów-
nie przemysłu lotniczego, samochodowe-
go, budowlanego, ochrony środowiska
oraz alternatywnych odnawialnych źródeł
energii;
• jednego w ramach Laboratorium Bio-
technologii dla Uniwersytetu Rzeszow-
skiego – obiekt w trakcie realizacji, który bę-
dzie ukończony i wyposażony w I kwarta-
le 2015 roku. Utworzenie ww. laboratorium
przyczyni się m.in. do rozwoju badań z za-
kresu biotechnologii, doskonalenia metod
oczyszczania odpadów komunalnych
i przemysłowych oraz produkcji roślin wy-
korzystywanych w farmaceutyce.

Planuje się rozbudowę kompleksu In-
kubatora Technologicznego o kolejną Halę
nr 4, w której znajdą się pod wynajem po-
mieszczenia biurowe i produkcyjno-usłu-
gowe. Hala będzie również posiadać po-
mieszczenia do działalności laboratoryjnej,
które będą wyposażone w urządzenia
umożliwiające usługi badawcze, np. ba-
dania jakościowe, które mają zaspokajać
bieżące potrzeby firm z Parku oraz przed-
siębiorstw z Podkarpacia.
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Aktualnie obszar PPNT to około 166 ha podzielonych na
4 strefy:

• Strefa S1 zlokalizowana w miejscowości Jasionka i Tajęcina (gmina Trzebowni-
sko) zajmuje obszar około 70 ha. Na terenie tej strefy inwestują firmy między in-
nymi z branży lotniczej, elektromaszynowej, elektronicznej i informatycznej,
a wśród nich: Borg Warner Poland Sp. z o.o., MTU AeroEngines Polska Sp. z o.o.,
OPTeam SA, Goodrich Aerospace Poland Sp z o.o. (UTCC AerospaceSytsems),
McBraida Polska Sp. z o.o. oraz VAC AERO Kalisz Sp. z o.o.

•Strefa S2 o powierzchni około 48 ha, położona w miejscowościach Rogoźnica
i Wola Cicha (gmina Głogów Małopolski). W strefie tej działki wykupiły firmy
z branży chemicznej, elektromaszynowej oraz tworzyw sztucznych, m.in.: Eko
Hybres Sp. z o.o., LEDOLUX Sp. z o.o. oraz POLKEMIC II Sp. z o.o. SKA.

• Strefa S3 to Preinkubator Akademicki PPNT o powierzchni około 1000 mkw.,
który służy rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej.

• Strefa S1-3 o powierzchni około 48 ha, położona w miejscowościach Ja-
sionka (gmina Trzebownisko) i Rudna Mała (gmina Głogów Małopolski).
Jest już dostępna dla Inwestorów! W całości uzbrojona i objęta Specjalną
Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Do dyspozycji Inwestorów są 23
działki o powierzchni do około 2,7 ha.

Centrum Zarządzania PPNT
tel. (+48 17) 86 76 206 (biuro w siedzibie RARR SA)
tel. (+48 17) 77 36 821 
(biuro w Inkubatorze Technologicznym)
www.aeropolis.com.pl
www.inkubator.rarr.rzeszow.pl

Rzeszowska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA

ul. Szopena 51, 435-959 Rzeszów
tel. (+48 17) 86 76 200
fax (+48 17) 85 20 611

www.rarr.rzeszow.pl

Centrum Obsługi Inwestora
tel. (+48 17) 85 24 376

www.coi.rzeszow.pl

Korzyści z inwestowania w Aeropolis

• Dogodna lokalizacja;
• Duża koncentracja firm z pokrewnych branż;
• Możliwość otrzymania zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej EURO PARK Mielec, a dzięki temu ulg w podatku dochodowym 
nawet do 70 proc. nakładów inwestycyjnych;

• Możliwość wykorzystania lokalnego potencjału kadry zarządzającej 
technicznej, zwłaszcza związanej z przemysłem lotniczym, chemicznym, 
elektromaszynowym;

• Pomoc dla Inwestorów ze strony Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego SA zarządzającej Parkiem, a w szczególności Centrum 
Obsługi Inwestora w jej strukturze;

• Preferencyjne warunki wynajmu pomieszczeń w kompleksie Inkubatora 
Technologicznego.

www.facebook.com/AeropolisPPNT

Główny budynek kompleksu Inkubatora Technologicznego



Organizatorzy kongresu: Stowa-
rzyszenie Unia Uzdrowisk Pol-
skich, Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych RP, Izba Go-

spodarcza „Uzdrowiska Polskie”, „Uzdro-
wiska Krynica-Żegiestów” SA oraz bur-

mistrz Krynicy-Zdroju tym razem zapra-
szają do wielowątkowej dyskusji, która
zainteresuje różne grupy związane z sek-
torem uzdrowiskowym. Tematy przygoto-
wanych sesji plenarnych są skierowane
zarówno do administracji rządowej, jak

i przedstawicieli branży lecznictwa uzdro-
wiskowego.

W programie ujęto m.in. zagadnienia
związane z rolą medycyny uzdrowiskowej jako
formy profilaktyki, leczenia i rehabilitacji lu-
dzi czynnych zawodowo oraz osób starszych
w świetle przyjętej przez rząd Długofalowej
Polityki Senioralnej na lata 2014–2020. Pre-
legenci i słuchacze odniosą się również do
kwestii związanych z promocją i upo-
wszechnianiem lecznictwa uzdrowiskowe-
go oraz usług sektora wellness & spa w kon-
tekście uwarunkowań i trendów rynkowych.
W związku z jubileuszem 10-lecia wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej zostanie podję-
ta dyskusja na temat znaczenia członkostwa
dla funkcjonowania polskich uzdrowisk, za-
równo w kontekście prawnym, jak i wyko-
rzystanych możliwości rozwoju infrastruktury,
a także perspektyw dla branży uzdrowisko-
wej i rozwoju turystyki medycznej.

Kwestie podjęte podczas kongresu mogą
stać się inspiracją dla różnych grup działa-
jących w obrębie środowiska sanatoryjnego,
a także do sformułowania wniosków wy-
znaczających dalsze kierunki rozwoju lecz-
nictwa uzdrowiskowego. �
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W dniach 2–4 października w Krynicy Zdroju branża uzdrowiskowa
i turystyczna zmierzy się z tematem tegorocznego XXIII Kongresu 
Uzdrowisk Polskich: „Turystyka uzdrowiskowa odpowiedzią 
na aktualne potrzeby i preferencje konsumentów”

KONGRES UZDROWISK POLSKICH

Fot. UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ

na językach

Fot. PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ SA



Obogatej i ciekawej historii Kryni-
cy można by wiele pisać, wiele
opowiadać. W dobie rozkwitu
uzdrowisko gościło przedstawicieli

wszystkich stanów i zawodów, luminarzy pol-
skiej nauki, literatury i sztuki. Znakomitych go-
ści Krynica zawdzięczała doskonałej infra-
strukturze leczniczej, hotelowej, sportowej
i rekreacyjnej, czyniącej z niej renomowany
europejski kurort. Ponad 220-letnie tradycje
przyrodolecznicze, charakterystyczny klimat
o cechach klimatu podalpejskiego, malow-
niczy krajobraz, bogactwo wód mineral-
nych, jak również atmosfera „spotkania
u wód” umożliwiają proces regeneracji or-

ganizmu, sprzyjając naturalnej odnowie bio-
logicznej. W obecnej dobie Krynica cieszy się
nadal niesłabnącą popularnością.

Bogactwem krynickiej ziemi są przede
wszystkim wody mineralne, których lecznicze
właściwości znane są i cenione od wieków. Ich
działanie lecznicze zostało udowodnione
długoletnią obserwacją, a w miarę postępu
nauk medycznych wielostronnymi badania-
mi fizykochemicznymi i klinicznymi. Na ob-
szarze uzdrowiska Krynica-Zdrój aktualnie
znajdują się 23 ujęcia wody, przy czym wodę
z 7 ujęć („Zdrój Główny”, „Słotwinka”,
„Jan”, „Józef”, „Mieczysław”, „Tadeusz”,
„Zuber”) stosuje się do kuracji pitnej (kre-

noterapii) lub używa do produkcji wody bu-
telkowanej. Pozostałe ujęcia dostarczają
wody mineralne do leczenia wziewnego (in-
halacje) oraz zabiegów w postaci kąpieli
mineralnych kwasowęglowych.

W Krynicy-Zdroju nie można się nudzić.
Oprócz „obowiązkowych” spacerów po dep-
taku i pięknym Parku Zdrojowym, można
spróbować sił na licznych ścieżkach zdrowia.
Uzdrowisko prezentuje bogatą ofertę kultu-
ralno-rozrywkową – odbywa się tu m.in. Fe-
stiwal im. Jana Kiepury. Do Krynicy-Zdro-
ju co roku ściągają rzesze znanych postaci ży-
cia politycznego zarówno z kraju, jak i z za-
granicy na odbywające się tu Forum Ekono-
miczne.

W uzdrowisku i jego okolicach znajdu-
je się wiele ciekawych zabytków, z których
warto odwiedzić Muzeum Nikifora, kry-
nickiego malarza o światowej sławie, licz-
ne zabytkowe cerkwie, zabytki architektury
drewnianej. Do dyspozycji turystów są wy-
ciągi narciarskie, kryte lodowisko, czynna
cały rok kolej gondolowa, sankostrada,
szlaki turystyczne i rowerowe, sieć kawiar-
ni i restauracji.

Wieloletnie doświadczenie personelu,
wykwalifikowana kadra medyczna, szeroka
baza zabiegowa, czyste powietrze, ciekawe te-
reny rekreacyjne i wiele innych propozycji
oczekują na państwa w tym jednym z naj-
piękniejszych zakątków naszego kraju.

www.uzdrowisko.krynica.com.pl

Po zdrowie do Krynicy
Krynica-Zdrój – „perła polskich uzdrowisk” – leży w malowniczej dolinie 
Kryniczanki i jej dopływu Palenicy u podnóża Góry Parkowej, na wysokości
560–720 m.n.p. Od wschodu, zachodu i północy otaczają ją zalesione 
wzgórza Beskidu Sądeckiego

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA zaprasza na
leczenie, wypoczynek i rehabilitację.

Baza zabiegowa spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów
oferuje szeroką gamę zabiegów, w tym unikalne w skali
europejskiej tzw. suche kąpiele gazowe, wykorzystujące
naturalny dwutlenek węgla eksploatowany ze złóż Zubera.
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA dysponuje 600 miej-
scami w pokojach o wysokim standardzie (1-, 2- i 3-oso-
bowe pokoje z łazienkami oraz apartamenty) w obiektach
położonych w centrum Krynicy-Zdroju. Są to Nowy Dom
Zdrojowy, Stary Dom Zdrojowy, Nowe Łazienki Mineralne
oraz sanatorium Patria. Do dyspozycji kuracjuszy, a także
zainteresowanych organizacją imprez, paneli, spotkań,
kongresów pozostaje zmodernizowana Pijalnia Główna.
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Uzdrowiska
Gminy okrzepły i dostrzegły swój potencjał. 
Wiedzą już, jak się promować. Wiedzą, 
jak zdobywać kapitał, a to wszystko przekłada 
się na pozytywny wizerunek uzdrowisk. 
Dzisiaj prawie każdy wie, że słowo „uzdrowisko”
kojarzy się z jakością – mówi Jan Golba, prezes
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

KONGRES UZDROWISK POLSKICH

kojarzone z jakością



Co oznacza dla gminy status uzdrowi-
ska? Jakie wnosi korzyści ekonomiczne
oraz wizerunkowe i jakie zobowiązania na-
kłada na władze samorządowe?

– Gmina posiadająca na swoim terenie
uzdrowisko jest zobowiązana do przestrze-
gania wielu bardzo restrykcyjnych przepisów
ustawowych, jednocześnie jednak fakt po-
siadania przez gminę statusu uzdrowiska
może przynieść korzyści – nie tylko natury ma-
terialnej. Wśród wielu korzyści materialnych
warto wspomnieć o możliwości czerpania bez-
pośrednich dochodów w postaci podatków
i opłat od obiektów uzdrowiskowych, uzy-
skiwaniu tzw. dotacji uzdrowiskowej równej
wpływom z opłaty uzdrowiskowej oraz uprzy-
wilejowaniu związanym z gwarancją kon-
traktowania usług uzdrowiskowych w miej-

scowości posiadającej status uzdrowiska.
Podkreślić należy możliwość pozyskiwania
specjalnych środków unijnych na infrastruk-
turę uzdrowiskową i ekologiczną, a także
uprzywilejowanie obszarów uzdrowiskowych
w kryteriach związanych z pozyskiwaniem
środków unijnych na niektóre inwestycje z za-
kresu ochrony środowiska naturalnego, roz-
wiązań komunikacyjnych, kultury.

W wielu samorządach wojewódzkich
w programach unijnych wyodrębniono spe-
cjalną pulę środków na inwestycje infra-
strukturalne, dzięki którym liczne uzdrowiska
odzyskały i nadal odzyskują swój blask.
Gminy uzdrowiskowe są obecnie najbar-
dziej doinwestowanymi obszarami w kraju
wśród miejscowości o charakterze tury-
stycznym. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowi-
skowych RP zebrało dane, na podstawie
których można stwierdzić, że w infrastrukturę
uzdrowiskowo-turystyczną, modernizację
bazy hotelowo-leczniczej w ostatnich 8 latach
zainwestowano ogółem z różnych źródeł
– środków prywatnych, krajowych, unijnych
– ponad 5 mld zł. Są to olbrzymie nakłady,
które zupełnie zmieniły wizerunek i postrze-
ganie uzdrowisk. Możemy śmiało konkuro-
wać z europejskimi uzdrowiskami ceną, ja-
kością usług, standardem usług leczniczych
oraz standardem bazy hotelowej i infra-
struktury uzdrowiskowej.

Do korzyści pozamaterialnych z tytułu
posiadania statusu uzdrowiska niezaprze-
czalnie należą: prestiż oraz wyższa jakość śro-
dowiska naturalnego wyrażająca się w prze-
strzeganiu wysokich standardów związa-
nych z zachowaniem czystości powietrza,
wody i gleby. Uzyskanie statusu uzdrowiska
jest wyraźnym sygnałem dla osób odwie-
dzających dany obszar, że mamy do czynie-
nia z miejscowością, która spełnia podwyż-
szone standardy w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego, utrzymania czystości i po-
rządku, zieleni, wyposażenia w infrastruktu-
rę turystyczną i ekologiczną, która jest pod-
dana określonym rygorom zagospodarowa-
nia przestrzennego i urbanistycznego. To z ko-
lei gwarantuje bogatą ofertę turystyczno-
uzdrowiskową. Bardzo często sam fakt po-
siadania statusu uzdrowiska przez miejsco-
wość stanowi argument za wyborem jej na
miejsce wypoczynku lub pobytu weekendo-
wego.

Zobowiązania wynikające z faktu bycia
gminą uzdrowiskową to m.in. obowiązek two-
rzenia warunków dla funkcjonowania za-
kładów lecznictwa uzdrowiskowego i urzą-
dzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz roz-
woju infrastruktury komunalnej w celu za-
spokojenia potrzeb osób przebywających
w gminie w celach leczenia uzdrowiskowe-
go. W ramach tego obowiązku mieszczą się
takie zadania, jak ścisła ochrona stref ochro-
ny sanitarnej wód leczniczych, tworzenie
i utrzymanie parków, terenów zieleni, ścieżek
spacerowych i deptaków, budowa i utrzy-

manie infrastruktury uzdrowiskowej itp. Ko-
lejnym wymogiem jest odpowiednie gospo-
darowanie terenami z uwzględnieniem po-
trzeb lecznictwa uzdrowiskowego oraz speł-
nieniem wymagań dla stref ochronnych A, B
i C. Niezmiernie ważnym obowiązkiem
związanym ze statusem uzdrowiska jest
ochrona warunków naturalnych uzdrowiska
oraz spełnienie określonych, zaostrzonych dla
uzdrowisk wymagań w zakresie dopusz-
czalnych norm zanieczyszczeń powietrza oraz
hałasu. Ponadto gminy uzdrowiskowe są zo-
bowiązane do tworzenia i ulepszania infra-
struktury komunalnej i technicznej prze-
znaczonej dla uzdrowisk, związanej z za-
opatrzeniem w wodę oraz unieszkodliwia-
niem i odprowadzaniem ścieków, usuwaniem
odpadów stałych, a także z zaopatrzeniem
w energię elektryczną gazową i w zakresie
transportu zbiorowego. Muszą też opraco-
wywać kosztowne dokumentacje związane
z wymogami prawa geologicznego i górni-
czego, strefami ochrony zieleni, ochroną śro-
dowiska naturalnego, tworzeniem warunków
dla rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego
poprzez opracowywanie i wdrażanie strate-
gii rozwoju uzdrowiska. Jednocześnie na gmi-
nach uzdrowiskowych spoczywa zakaz re-
alizacji inwestycji, które mogąc negatywnie
wpływać na funkcjonowanie uzdrowiska lub
powodować dyskomfort leczenia i wypo-
czynku.

Na ile turystyka medyczna oraz wellness
& spa ma szansę stać się siłą napędową tu-
rystyki krajowej w ogóle? Czy polskie gmi-
ny dobrze wykorzystują potencjał naturalny
oraz możliwości istniejącej infrastruktury
uzdrowiskowej?

– Obserwowany od kilku lat rozwój tu-
rystyki zdrowotnej, w tym medycznej oraz wel-
lness & spa, związany jest przede wszystkim
ze wzrostem świadomości zdrowotnej spo-
łeczeństwa w zakresie konieczności dbania
o własne zdrowie i sylwetkę. Ważnym czyn-
nikiem jest także panująca wszechobecnie
moda na aktywne spędzanie czasu wolnego.
Czynnikiem powodującym wzrost zaintere-
sowania uzdrowiskami są również ogromne
zmiany wizerunkowe, które nastąpiły w gmi-
nach uzdrowiskowych. Turystyka zdrowotna
staje się w Polsce globalnym przemysłem
o szerokim zasięgu obejmującym m.in. do-
starczycieli usług uzdrowiskowych, pośred-
ników turystyki, w tym uzdrowiskowej, ubez-
pieczycieli, gastronomików, hotelarzy, trans-
portowców itp.

Potencjał polskich gmin uzdrowisko-
wych nie był do tej pory w pełni wykorzysta-
ny. Budujący jest fakt, że od kilku lat gminy
uzdrowiskowe współdziałają w tworzeniu
wspólnych strategii rozwoju, realizacji wspól-
nych inwestycji czy też działań promocyjnych.
SGU RP jest przykładem, jak można wspól-
nie osiągać wymierne efekty. Jesteśmy ogól-
nopolską organizacją zrzeszającą 37 gmin
uzdrowiskowych, w tym gmin pretendujących
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społecznej



�

98 Fakty

do uzyskania statusu uzdrowiska. Działając
razem i przeprowadzając różnego rodzaju ak-
cje promocyjne, zaistnieliśmy na rynku me-
dialnym. Doprowadziliśmy do pozytywne-
go wytworzenia wizerunku uzdrowisk, któ-
re kojarzą się dzisiaj z rozwiązanymi pro-
blemami ekologicznymi, czystym środowi-
skiem, zadbanymi parkami, lasami oraz wy-
jątkowo bogatą infrastrukturą uzdrowisko-
wą i turystyczną. Jadąc do uzdrowiska, mo-
żemy być pewni, że zostaniemy życzliwie
przyjęci i profesjonalnie obsłużeni, jak rów-
nież że usługi będą na najwyższym poziomie,
a wśród licznych atrakcji kulturalnych, re-
kreacyjnych, sportowych, spa, wellness & be-
auty zawsze znajdziemy coś dla siebie. Taki
wizerunek uzdrowisk wyzwolił chęć ubiega-
nia się o status uzdrowiska przez wiele gmin
posiadających potencjalne walory uzdrowi-
skowe. 

SGU RP od wielu lat jest członkiem Eu-
ropejskiego Związku Uzdrowisk z siedzibą
w Brukseli – w 2015 roku organizujemy w So-
pocie jubileuszowy Kongres Europejskie-
go Związku Uzdrowisk. Dzięki wspólnym
działaniom stowarzyszenia oraz Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej powstało Konsor-
cjum „Zdrowie i Uroda”, zrzeszające ponad
30 przedstawicieli branży turystyczno-uzdro-
wiskowej z całego kraju.

Jak ważna dla dochodów uzdrowiska jest
właściwa promocja i jak radzą sobie w tym
zakresie polskie gminy? Jakie narzędzia
sprawdzają się najlepiej i jak ważna jest wła-
ściwa współpraca władz samorządowych
z managerami ośrodków leczniczych i wy-
poczynkowych?

– Działania promocyjne wymagają sta-
łej współpracy wielu interesariuszy rynku
turystyczno-uzdrowiskowego oraz dobrej
komunikacji między poszczególnymi insty-
tucjami i podmiotami. Szczególnie duże
znaczenie ma stała współpraca gmin uzdro-
wiskowych z przedstawicielami branży tury-
stycznej, lokalnymi organizacjami oraz innymi
samorządami. Czasami bardzo trudno skon-
solidować podmioty i jednostki, które w nie-
których aspektach konkurują między sobą

o tych samych klientów. Coraz więcej gmin
prowadzi równoległe działania promocyjne
i informacyjne skierowane zarówno do gości
odwiedzających uzdrowisko, jak i do lokalnej
branży turystycznej, a nawet do środowisk
opiniotwórczych, co wskazuje na ogromne
znaczenie turystyki jako gałęzi gospodarki.
Gminy okrzepły i dostrzegły swój potencjał.
Wiedzą już, jak się promować. Wiedzą, jak
zdobywać kapitał, a to wszystko przekłada się
na pozytywny wizerunek uzdrowisk. Dzisiaj
prawie każdy wie, że słowo „uzdrowisko” ko-
jarzy się z jakością. Kojarzy się z miejsco-
wością, która na tle innych pozytywnie się wy-
różnia. Ma rozwiązane problemy ekologicz-
ne, bardzo wysoki standard usług i bogatą
ofertę, a także znakomitą infrastrukturę tu-
rystyczną oraz rekreacyjną i uraczy każdego
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Uzdrowiska muszą zacząć współpracować 
z ośrodkami naukowymi i szpitalami klinicznymi 
w zakresie rehabilitacji pourazowej, a także 
rehabilitacji pooperacyjnej, w tym onkologicznej. 
W tej ostatniej dziedzinie Polska jest na 
szarym końcu w stosunku do rozwiniętych 
gospodarczo społeczeństw i trzeba pilnie 
tę problematykę podjąć
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gościa szeroką gamą usług kulturalnych.
Gminy uzdrowiskowe doceniły możliwość
zrzeszania się i współpracy w ramach różnych
organizacji i stowarzyszeń. Bardzo często są
inicjatorami powstania klastrów lub lokalnych
grup działania.

Jednym z celów statutowych SGU RP jest
promocja polskich uzdrowisk w kraju i za gra-
nicą. W 2014 roku oferta polskich uzdrowisk
była przedstawiona wspólnie z POT w ra-
mach działań podejmowanych przez Kon-
sorcjum „Zdrowie i Uroda” – „Wyspa well-
ness & spa” podczas targów ITB w Berlinie
oraz w trakcie 19. Kongresu Europejskiego
Związku Uzdrowisk w Danii. W październi-
ku oferta polskich uzdrowisk zostanie za-
prezentowana w ramach stoiska EZU na tar-
gach TERMATALIA 2014 w Termas de Rio
Hondo w Argentynie.

Działania promocyjne podejmowane
przez poszczególne gminy uzdrowiskowe
w swoim regionie są niezmiernie ważne. Re-
cepta na sukces jest tylko jedna – dobry pomysł,
jego skuteczne wdrożenie w życie i promocja.
Nawet najlepsza inwestycja bez właściwej
promocji nie wyzwoli zainteresowania pro-
duktem, miejscowością, regionem. Trafiona in-
westycja turystyczna bądź uzdrowiskowa wy-
zwala kolejne i kolejne inwestycje, tworząc swo-
isty łańcuch zależności produktowej.

Jakie kwestie dotyczące przyszłości
uzdrowiskowej uważa pan za najważniejsze

w świetle nadchodzącego XXIII Kongresu
Uzdrowisk i jakie zmiany czekają ten seg-
ment rynku, aby można było mówić o no-
woczesnej bazie uzdrowiskowej na miarę cza-
sów i potrzeb kuracjuszy?

– Dla uzdrowisk nastał czas, kiedy naj-
ważniejszą sprawą stały się otwartość i szyb-
ka reakcja na nowe wyzwania. Te nowe wy-
zwania wiążą się nieodłącznie ze zmieniają-
cą się rzeczywistością, która wymaga uru-
chamiania nowych specjalizacji i nowych
usług. Poza pełnieniem tradycyjnej roli ośrod-
ka leczącego w oparciu o naturalne surowce
lecznicze uzdrowiska muszą się otwierać na
zupełnie nowe potrzeby wynikające z globalnej
sytuacji społecznej. Niewątpliwie społeczeń-
stwa starzeją się, wydłuża się długość życia
i wzrasta potrzeba utrzymywania aktywno-
ści życiowej aż do późnych lat. W tym zakresie
uzdrowiska muszą wypracować nową, cie-
kawą ofertę dla tej grupy osób – nie tylko
w zakresie leczenia, lecz także aktywności
i opieki. Dochodzą także nowe potrzeby le-
czenia uzależnień i chorób społecznych wy-
nikających z zawrotnego tempa życia, których
przykładami są wszechobecna depresja, pra-
coholizm, stres, nałogi, uzależnienia od gier,
komputerów itp. To choroby, które mogą le-
czyć uzdrowiska, bo mają do tego warunki,
możliwości, a niejednokrotnie i kadrę. Uzdro-
wiska muszą zacząć współpracować z ośrod-
kami naukowymi i szpitalami klinicznymi

w zakresie rehabilitacji pourazowej, a także
rehabilitacji pooperacyjnej, w tym onkolo-
gicznej. W tej ostatniej dziedzinie Polska jest
na szarym końcu w stosunku do rozwiniętych
gospodarczo społeczeństw i trzeba pilnie tę
problematykę podjąć. Uzdrowiska mogą
w tym zakresie być doskonałym partnerem dla
renomowanych klinik i szpitali. Jest wreszcie
dziedzina, która w uzdrowiskach bardzo
słabo się rozwija, a mogłaby stanowić nie tyl-
ko doskonałe źródło dochodów, lecz także
spełnić wyższe cele społeczne. Tą dziedziną
jest diagnostyka i profilaktyka. Trzeba wie-
dzieć, że człowiek, który przyjeżdża do uzdro-
wiska w celach uzdrowiskowych, turystycz-
nych, rekreacyjnych czy wypoczynkowych ma
bardzo dużo czasu. Ten czas mógłby wyko-
rzystać także na diagnozę swojego stanu zdro-
wia i wczesne wykrycie ewentualnych zagro-
żeń. Diagnostyka i profilaktyka to dziedziny,
w których uzdrowiska mogą dokonać prze-
łomu i doprowadzić do zmniejszenia nakła-
dów na późniejsze kosztowne leczenia szpi-
talne. Oczywiście nie możemy zapominać
o nowoczesnych trendach, jakie pojawiają się
w turystyce uzdrowiskowej, a więc o uzdro-
wiskowym spa, rekondycji, wellness czy be-
auty & health, które będą towarzyszyć współ-
czesnemu człowiekowi i decydować o rozwoju
uzdrowisk.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska



Jak zmienia się na przestrzeni lat kon-
dycja polskich uzdrowisk i jak radzą sobie
ich zarządcy z sytuacją ekonomiczną oraz wy-
zwaniami rynkowymi?

– Aktualna sytuacja spółek uzdrowisko-
wych jest zróżnicowana pod względem ich
kondycji finansowej, kultury organizacyjnej,
innowacyjności, infrastruktury czy zdolności
dostosowania się do zmiennych warunków

otoczenia. Część spółek uzdrowiskowych, któ-
re jeszcze kilka lata temu były własnością Skar-
bu Państwa, została sprywatyzowana, nato-
miast te, których proces prywatyzacyjny nie
zakończył się transakcją prywatyzacyjną, zo-
stały przekazane pod zarząd urzędów mar-
szałkowskich. Umowy prywatyzacyjne prze-
widywały dokapitalizowanie tych spółek oraz
przeznaczenie środków finansowych na in-

westycje infrastrukturalne w bazę hotelowo-
-zabiegową oraz stworzenie nowych atrakcji
i produktów zwiększających ich konkuren-
cyjność. Wiele spółek musiało przejść re-
strukturyzację w celu dostosowania organi-
zacji firmy do współczesnych warunków
rynkowych, aby sprostać konkurencji coraz
liczniej działających w tej branży podmiotów
prywatnych. W dalszym ciągu większość
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Więcej

Turystyka uzdrowiskowa jest jednym z najważniejszych
polskich produktów markowych skierowanych na
rynki zagraniczne. Należy ją zaliczyć do najbardziej
atrakcyjnych form turystyki, o czym świadczy 
m.in. stopień wykorzystania bazy lecznictwa 
uzdrowiskowego. Odpowiedni poziom cen może 
zapewnić przedsiębiorcom tej branży pożądany
efekt biznesowy – podkreśla Jerzy Szymańczyk, 
prezes Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich
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uzdrowisk w bardzo dużym stopniu opiera
swoje przychody na kontraktach instytucjo-
nalnych z Narodowym Funduszem Zdrowia
i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sta-
rając się stopniowo zwiększać udział klientów
pełnopłatnych, aby zdywersyfikować przy-
chody oraz zmniejszyć udział środków bu-
dżetowych w strukturze przychodów. Trud-
ność w pozyskaniu coraz większej ilości pa-
cjentów komercyjnych na rynku krajowym
spowodowana jest niskim poziomem do-
chodów osób starszych, przedłużającym się
kryzysem gospodarczym, a także dużą kon-
kurencją ze strony ośrodków spa i wellness
w kraju i za granicą. Problemem jest również
brak kompleksowego, spójnego wsparcia ze
strony instytucji państwowych, zwłaszcza
dla pobudzenia popytu krajowego. Niestety
z badań wynika, że w ramach turystyki zdro-
wotnej nasze uzdrowiska odwiedza z roku
na rok mniejsza liczba gości zagranicznych
– średnio 7–8 proc. – niż w krajach sąsiednich,
takich jak Czechy, Słowacja, gdzie liczba ta
wynosi od 30 do 40 proc. gości ogółem.

W lepszej sytuacji znajdują się najwięk-
sze spółki, posiadające bazę hotelowo-sa-
natoryjną na wysokim poziomie, a także
spółki, które oprócz działalności leczniczej
prowadzą działalność produkcyjną natu-
ralnych surowców, w tym wód mineralnych,

np. Uzdrowiska Kłodzkie. Sprawniej radzą
sobie również te spółki, które wykorzystały
światowe tendencje związane z popytem na
usługi spa, wellness oraz beauty i zainwe-
stowały w infrastrukturę tego rodzaju, wpro-
wadziły europejskie standardy, procedury
i certyfikację usług. W dobrej kondycji są tak-
że uzdrowiska, które ze względu na swoje
atrakcyjne położenie i właściwości lecznicze
cieszą się dużą popularnością pacjentów i ku-
racjuszy – tu przykładem mogą być spółki
nadmorskie: Uzdrowisko Kołobrzeg, Sopot,
Świnoujście, Ustka, górskie: Uzdrowisko
Szczawnica, Krynica-Zdrój, Ustroń, a tak-
że inne uzdrowiska, szczególnie Nałęczów,
Uzdrowisko Busko-Zdrój, Ciechocinek, Ino-
wrocław czy Wieniec. Polskie uzdrowiska to
bardzo dobra marka, mimo że nasze spół-
ki mają w kraju mniejsze wsparcie instytu-
cjonalne niż uzdrowiska czeskie, słowackie
czy niemieckie. Ostatnio pozytywnym dzia-
łaniem w tym zakresie jest powołanie do ży-
cia przez POT organizacji Konsorcjum Pol-
skich Podmiotów Uzdrowiskowych oraz
SPA & Wellness, zwanego Konsorcjum
„Zdrowie i Uroda”. W porównaniu z inny-

mi zagranicznymi uzdrowiskami polskie
reprezentują już bardzo dobry, europejski
standard i wysoką jakość usług, zachowując
przy tym bardzo konkurencyjne ceny, zwłasz-
cza na tle uzdrowisk niemieckich, słowackich
i czeskich. Pomimo intensywnie prowadzo-
nych od kilku lat w kraju inwestycji w infra-
strukturę drogową, kolejową i portów lot-
niczych dostępność polskich uzdrowisk
nadal znacząco odbiega od jej poziomu u na-
szych europejskich sąsiadów w Czechach,
Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech. Pro-
blemem polskiej branży uzdrowiskowej jest
brak spójnego rządowego programu pro-
mocji marki „polskie uzdrowiska”. W krajach
sąsiednich działają programy na poziomie
rządowym, których celem jest promocja
krajowych uzdrowisk.

Branża uzdrowiskowa cały czas się roz-
wija, przedsiębiorcy uzdrowiskowi w miarę
możliwości finansowych coraz więcej nakła-
dów przeznaczają na modernizację bazy
medyczno-hotelowej, stale podnoszą jakość
usług, kwalifikacje personelu, korzystając
jednocześnie z możliwości aplikacji o środ-
ki pochodzące z dedykowanych programów
UE. Kluczowym problemem dla podmiotów
uzdrowiskowych od lat są symboliczne środ-
ki finansowe przeznaczane w ramach syste-
mu ubezpieczeniowego na lecznictwo uzdro-

wiskowe, które wynoszą obecnie jedynie
0,95 proc. w planie finansowym NFZ, z ten-
dencją malejącą w planie na 2015 rok. Nasi
sąsiedzi europejscy – Czesi, Słowacy, bo nie
porównujemy się z Niemcami – przeznaczają
w ramach swoich systemów ubezpieczeń
zdrowotnych środki o 30–40 proc. większe
w przeliczeniu na pacjenta. Zarządzający fir-
mami rozumieją, że sukces każdej firmy na
konkurencyjnym rynku, w tym firmy uzdro-
wiskowej, w dużej mierze zależeć będzie od
jej szybkiej zdolności dostosowania się do dy-
namicznie zmieniających się warunków dzia-
łania w otoczeniu bliższym i dalszym. Reali-
zacja kompleksowej jakości usług w spełnia-
niu oczekiwań, wymagań i potrzeb klienta jest
procesem ciągłym, wymagającym badań
i marketingowej koncepcji zarządzania przed-
siębiorstwem.

Tematem przewodnim zbliżającego się
XXIII Kongresu Uzdrowisk Polskich jest tu-
rystyka uzdrowiskowa analizowana w świe-
tle aktualnych potrzeb i preferencji konsu-
mentów. Jak są dziś zaspokajane oczekiwa-
nia kuracjuszy i jakie działania są wskaza-
ne, aby ten wąski segment turystyki jeszcze

pełniej odpowiadał potrzebom tych, do któ-
rych kierowana jest oferta uzdrowisk?

– Z uwagi na światowe trendy prozdro-
wotne uzdrowiska mogą pełnić ważną rolę
w systemie opieki zdrowotnej. W dobie cho-
rób cywilizacyjnych oraz wydłużającego się
życia pacjentów i starzenia się społeczeństw
zapotrzebowanie na formy leczenia uzdro-
wiskowego jest bardzo duże. Domeną lecz-
nictwa uzdrowiskowego jest leczenie cho-
rób przewlekłych, które obecnie wiążą się
z ogromnymi nakładami finansowymi na le-
czenie naprawcze, rehabilitację oraz opiekę so-
cjalno-medyczną. Większość schorzeń prze-
wlekłych, będących najczęstszą przyczyną
zgonów, najkorzystniej jest leczyć w uzdro-
wisku, ponieważ stosowane metody leczenia
uzdrowiskowego nie powodują skutków
ubocznych, efekt hospitalizacji utrzymuje
się długo, a jego koszty są relatywnie niskie.
Z leczenia uzdrowiskowego w ramach sys-
temu ubezpieczeniowego rocznie korzysta
w Polsce blisko 450 tys. chorych. Są to cho-
rzy z chorobami przewlekłymi w zakresie ukła-
du krążenia, oddechowego, narządu ruchu,
a także ze schorzeniami gastroenterologicz-
nymi, reumatologicznymi, ortopedycznymi
i neurologicznymi. Ponieważ na tę formę le-
czenia w ramach systemu ubezpieczeniowe-
go przeznacza się w planie NFZ symbolicz-
ne środki finansowe, kolejka pacjentów sta-
le się wydłuża i aktualnie wynosi około 2 lat
– tyle pacjent w kraju czeka na skorzystanie
z leczenia uzdrowiskowego. Około 200 tys. pa-
cjentów rocznie korzysta z leczenia uzdro-
wiskowego na zasadach komercyjnych, co
oznacza, że w trosce o swoje zdrowie sami po-
noszą koszty leczenia z uwagi na długi okres
oczekiwania na skierowanie w ramach sys-
temu ubezpieczeniowego.

Lecznictwo uzdrowiskowe z powodze-
niem realizuje również zadania rehabilitacji.
Ten rodzaj świadczenia wychodzi naprzeciw
potrzebom zdrowotnym społeczeństwa, po-
zwala leczyć skomplikowane dysfunkcje or-
ganizmu w warunkach uzdrowiskowych.
W szpitalach uzdrowiskowych prowadzone
są m.in. ośrodki wczesnej rehabilitacji kar-
diologicznej, do których pacjenci kierowani
są z klinik i szpitalnych oddziałów kardiolo-
gicznych. Oprócz usług związanych z utrzy-
maniem organizmu w jak najlepszej kondy-
cji również w wieku starszym, a także popu-
laryzacji i upowszechnienia w społeczeństwie
zdrowego trybu życia, uzdrowiska starają się
wyjść naprzeciw potrzebom ludzi młod-
szych, wypalonych zawodowo, zestresowa-
nych i wyczerpanych intensywną pracą. Po-
wstają coraz bardziej atrakcyjne programy re-
laksacyjno-terapeutyczne, w których klimat
uzdrowiskowy odgrywa zasadniczą rolę czyn-
nika uspokajającego i wzmagającego efekt za-
biegów leczniczych.

Polskie uzdrowiska położone są w miej-
scowościach atrakcyjnych turystycznie, któ-
re charakteryzują się dobrymi warunkami
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Z uwagi na aktualne światowe trendy prozdrowotne
uzdrowiska mogą pełnić jeszcze bardziej istotną
niż do tej pory rolę w systemie opieki zdrowotnej,
która sprzyjać będzie aktywności zawodowej do
67. roku życia
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klimatycznymi oraz bogatymi złożami su-
rowców leczniczych. Większość podmiotów
branży uzdrowiskowej może poszczycić się
wysokim standardem bazy hotelarsko-lecz-
niczej oraz wykwalifikowaną kadrą medycz-
ną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rynkowym, uzdrowiska oferują swoim klien-
tom bogatą gamę zabiegów leczniczych.
Jednym z atutów rodzimych kurortów jest wy-
konywanie kuracji z użyciem surowców na-
turalnych, np. borowiny. Zabieg ten jest czę-
sto wybierany przez klientów z Niemiec, po-
nieważ jego stosowanie jest tam ograniczo-
ne z uwagi na ubogie złoża borowiny. Poza
standardowymi procedurami z zakresu bal-
neoterapii, hydroterapii, fizykoterapii i masaży
w polskich ośrodkach spa i wellness można
korzystać ze znacznie bardziej oryginalnych
zabiegów i procedur, reprezentujących holi-
styczne podejście do zdrowia. Wiele ośrod-
ków uzdrowiskowych na terenie całej Polski
rozumie, że współczesne trendy w turystyce
uzdrowiskowej wymuszają wyjście poza kla-
syczne rozumienie lecznictwa uzdrowisko-
wego i profilaktyki. Uzdrowiska poszerzają
ofertę o pobyty turystyczne i wypoczynkowe
w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe,
proponując różne zindywidualizowane sce-
nariusze pobytu z leczeniem.

Turystyka uzdrowiskowa jest jednym
z najważniejszych polskich produktów mar-
kowych skierowanych na rynki zagraniczne.
Można ją zaliczyć do najbardziej dochodo-
wych form turystyki, o czym świadczy m.in.
stopień wykorzystania miejsc noclegowych
w zakładach uzdrowiskowych – jeden z naj-
wyższych spośród wszystkich turystycznych
obiektów zbiorowego zakwaterowania,
który według danych GUS wynosi blisko
80,7 proc. Potwierdza to duże zainteresowanie
tą formą turystyki, a prognozy dodatkowo
wskazują, że rynek turystyki uzdrowiskowej
będzie rozwijać się w tempie około 3–5 proc.
rocznie. Jest to szansa dla dalszego rozwo-
ju podmiotów uzdrowiskowych, które przy
stworzeniu stabilnej sytuacji ekonomiczno-
prawnej ze strony organów państwa zostaną
zachęcone do poszerzania zakresu swojej
działalności.

Jak polskie uzdrowiska korzystają
z przynależności do Unii Europejskiej? W ja-
kich aspektach członkostwo najbardziej od-
czuwalnie wpływa na możliwości rozwoju,
wskazuje dobre praktyki i kierunki dalszych
zmian, a z drugiej strony narzuca swoją po-
litykę i standardy?

– Włączenie Polski do struktur Unii Eu-
ropejskiej było dla branży lecznictwa uzdro-
wiskowego bardzo korzystne. Integracja z UE
spowodowała otwarcie rynku na kuracjuszy
z innych krajów Unii, a także umożliwiła szer-
sze kontakty z tamtejszymi instytucjami
ochrony zdrowia, np. z niemieckimi kasami
chorych. Patrząc na dynamiczny rozwój in-
frastruktury uzdrowiskowej, można zauwa-
żyć, że przedsiębiorcy prowadzący działalność

w tej branży dobrze wykorzystali szansę, jaką
stworzyła integracja z UE, m.in. w zakresie
możliwości pozyskania środków finanso-
wych. Dzięki wsparciu funduszy europejskich
zmodernizowano infrastrukturę uzdrowi-
skowo-turystyczną, podnosząc jej standard
i dostosowując ją do oczekiwań nawet naj-
bardziej wymagających pacjentów, kuracju-
szy i gości z kraju i zagranicy, przeszkolono
personel, wdrożono europejskie certyfikaty ja-
kościowe. Polskie uzdrowiska reprezentują
wysoką, europejską jakość, a w efekcie mogą
konkurować nie tylko bardziej atrakcyjnymi
cenami, ale przede wszystkim wykwalifiko-
waną kadrą medyczną i dobrą jakością
usług. Dzięki środkom finansowym, które be-
neficjenci uzdrowiskowi pozyskali w ramach
regionalnych oraz krajowych programów
operacyjnych, w infrastrukturę uzdrowisko-
wą zainwestowano w ostatnich latach ponad
miliard złotych. Zmodernizowano wiele
obiektów, np. w Uzdrowiskach Kłodzkich,
Uzdrowisku Szczawnica, powstały nowe
kompleksy lecznicze, rehabilitacyjne oraz
rekreacyjne, spa, hotele czy szpitale uzdro-
wiskowe i sanatoria. Praktycznie każda ze
spółek uzdrowiskowych zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu Unia Uzdrowisk Polskich za-
kończyła inwestycje współfinansowane ze
środków UE lub jest na etapie ich realizacji.
Obecnie np. trwają prace w Uzdrowisku Świ-
noujście SA, Uzdrowisku Połczyn SA, Uzdro-

wisku Konstancin Jeziorna SA, Uzdrowisku
Ciechocinek, Uzdrowisku Lądek-Długopo-
le SA, Uzdrowisku Krynica-Żegiestów SA,
Uzdrowisku Wieniec, Inowrocław czy Sa-
natoriach Dolnośląskich. Pierwsza spółka
prowadzi prace nad projektem współfinan-
sowanym przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2007–2013 „Poprawa jakości
usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowe-
go poprzez budowę sieci ośrodków rehabi-
litacji leczniczej z wyszczególnieniem Re-
gionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej
„Admirał I”. Po przebudowie, rozbudowie
i nadbudowie objętej projektem budynki bę-
dą stanowiły jeden obiekt funkcjonujący pod
nazwą „Regionalny Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej Admirał I”. Kwota dofinansowa-
nia projektu to 3 560 000 zł, a jego całkowi-

ta wartość – 15 270 000 zł. Sanatoria Dol-
nośląskie właśnie kończą realizację zadania
współfinansowanego przez UE ze środków
EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2007–2013 pt. „Wprowadze-
nie nowych programów dietetyczno-tera-
peutycznych oraz modernizacja infrastruktury
żywieniowej w Sanatorium Uzdrowiskowym
Zimowit – Pawilon I w Dusznikach”. Cał-
kowita wartość projektu wynosi 1 609 140 zł,
przy czym wkład Unii to 511 421,77 zł. Z ko-
lei spółka Uzdrowisko Lądek-Długopole SA
w 2013 roku podpisała z Dolnośląską In-
stytucją Pośredniczącą umowę o dofinan-
sowanie projektu „Zwiększenie potencjału
usługowego w zakresie lecznictwa uzdrowi-
skowego Uzdrowiska Lądek-Długopole SA”.
Kwota przyznanych środków unijnych to
1 908 936,01 zł przy całkowitej wartości pro-
jektu wynoszącej 5 773 985,42 zł. Powyższe
przykłady obrazują skalę inwestycji realizo-
wanych przy współudziale środków z UE
przez przedsiębiorców uzdrowiskowych.

Integracja z UE nakłada jednocześnie
konieczność dostosowania obowiązującego
w Polsce prawa do prawa wspólnotowego.
Obecnie trwają prace nad implementacją prze-
pisów dyrektywy o transgranicznej opiece
zdrowotnej. Nowe prawo UE umożliwi pa-
cjentom korzystanie ze świadczeń medycznych
w innym, dowolnie wybranym kraju wspól-

noty. Przepisy powyższe będą stwarzały pa-
cjentowi, który otrzyma od lekarza skierowanie
na leczenie uzdrowiskowe, możliwość wyjazdu
do dowolnego sanatorium w Unii Europej-
skiej. Po wejściu przedmiotowych uregulowań
nie przewidujemy masowego odpływu pa-
cjentów czy kuracjuszy, lecz z pewnością znaj-
dzie się w naszym kraju wiele osób, szcze-
gólnie młodych, korzystających z leczenia
uzdrowiskowego, które wybiorą tę formę le-
czenia w innym kraju. Od organów prowa-
dzących proces legislacyjny należy oczekiwać
wprowadzenia takich „przepisów ostrożno-
ściowych”, aby implementacja dyrektywy
i wprowadzenie przepisów ustawy, która
określi zasady refundacji leczenia za grani-
cą, nie pociągnęły za sobą masowego od-
pływu pacjentów i kuracjuszy z krajowych
uzdrowisk.

Jak trendy obserwowane w branży i in-
westycje podejmowane przez uzdrowiska
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Kluczowym problemem dla podmiotów
uzdrowiskowych od lat są symboliczne środki 
finansowe przeznaczane w ramach systemu 
ubezpieczeniowego na lecznictwo uzdrowiskowe,
które wynoszą obecnie jedynie 0,95 proc. 
w planie finansowym NFZ, z tendencją malejącą 
w planie na 2015 rok
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wpisują się w założenia Długofalowej Poli-
tyki Senioralnej na lata 2014–2020? Na ile
oferta uzdrowisk jest skoncentrowana na za-
daniach związanych z funkcjami leczni-
czymi, a na ile daje możliwości wypoczynku
innym grupom turystów?

– Zjawiska demograficzne, szczególnie
w Europie, w tym w naszym kraju, wskazu-
ją na wyraźną tendencję starzenia się społe-
czeństw. W krajach europejskich co 7. osoba
jest w wieku powyżej 65. roku życia, a liczba
osób do lat 19 ulega zmniejszeniu. W Polsce,
tak jak w wielu innych krajach, wydłużony zo-
stał wiek emerytalny. Wraz ze zwiększającym
się odsetkiem ludzi starszych i wzrostem śred-
niej długości życia istotna staje się profilak-
tyka geriatryczna w ramach lecznictwa uzdro-
wiskowego, której celem jest ochrona zdro-
wia i zapobieganie przedwczesnej, patolo-
gicznej starości oraz niedołęstwu starczemu.
Konsekwencje starzenia sprzyjają powsta-
waniu problemów zdrowotnych. Programy le-
czenia, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej
– realizowane w szpitalach i sanatoriach
uzdrowiskowych w formie edukacji zdro-
wotnej w zakresie nauki prawidłowego ży-
wienia, walki z otyłością, eliminacji czynników
ryzyka chorób cywilizacyjnych, zasad życia po
zawale serca i zabiegach kardiochirurgicznych,
kompensacji dysfunkcji narządu ruchu, psy-
chologicznego wsparcia schorzeń psycho-
somatycznych – mogą zapewnić osobom star-

szym możliwość samodzielnego funkcjono-
wania i pozostawania we własnym środowi-
sku, a jednocześnie odgrywają znaczącą rolę
w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Istnieje
zatem konieczność zastosowania rozwią-
zań w zakresie pozytywnego starzenia się, wol-
nego od niepełnosprawności i zaburzeń sta-
nu funkcjonalnego, a te zadania mogą być
efektywnie realizowane w szpitalach i sana-
toriach uzdrowiskowych.

Z uwagi na aktualne światowe trendy
prozdrowotne uzdrowiska mogą pełnić jesz-
cze bardziej istotną niż do tej pory rolę w sys-
temie opieki zdrowotnej, która sprzyjać bę-
dzie aktywności zawodowej do 67. roku ży-
cia. W dobie chorób cywilizacyjnych, stale
zwiększającej się zachorowalności na choroby
przewlekłe oraz wydłużającej się długości ży-
cia pacjentów, a także starzenia się społe-
czeństw, zapotrzebowanie na formy leczenia
uzdrowiskowego jest bardzo duże i syste-
matyczne wzrasta. Stan zdrowia społeczeń-
stwa polskiego jest nieco gorszy niż w krajach
wysoko uprzemysłowionych – przeciętny
Polak żyje krócej od mieszkańców Europy Za-
chodniej i Ameryki Północnej. Jednak dystans
ten co roku ulega znacznemu zmniejszeniu.
W tej sytuacji rola uzdrowisk i lecznictwa
uzdrowiskowego, łącząca funkcje profilakty-
ki, leczenia i rehabilitacji, nabiera jeszcze więk-
szego znaczenia w systemie ochrony zdrowia
niż dotychczas.

Reagując na wyzwania rynkowe i kon-
kurencji, jak również mając na uwadze brak
stabilności finansowania leczenia uzdrowi-
skowego w ramach systemu ubezpiecze-
niowo-budżetowego państwa, przedsię-
biorcy proponują szeroką ofertę usług ko-
mercyjnych, które umożliwiają korzystanie
jednocześnie z kuracji leczniczej oraz bogatej
bazy wypoczynkowo-relaksacyjnej – sal fit-
ness, basenów, saun itp. Odpowiadając na
światowe mody i trendy rynkowe sektora tu-
rystyki medycznej i uzdrowiskowej, przed-
siębiorcy uzdrowiskowi dostosowują swoje
oferty usług również do potrzeb klientów
młodszych, w większości zapracowanych
i nie mogących poświęcić zbyt wiele czasu
na troskę o swoje zdrowie, ale świadomych
roli profilaktyki i zdrowego stylu życia. Na
pewne zmiany w podejściu do lecznictwa
uzdrowiskowego wpłynął natomiast sektor
klientów z tzw. świata biznesu. Pod ich ką-
tem stworzono zupełnie inną ofertę niż ta,
która jest przeznaczona dla ludzi starszych.
Pacjenci i klienci tego segmentu oczekują
innowacyjności, błyskawicznych efektów
leczenia oraz zindywidualizowanych form
i scenariuszy wypoczynku, a także szybkiej
regeneracji sił. Wymagają szerokiej, atrak-
cyjnej gamy usług towarzyszących o wyso-
kim standardzie.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Piwnicza-Zdrój
źródło zdrowia i relaksu

Urząd Miasta i Gminy
Rynek 20 skr. 31, 33-350 Piwniczna Zdrój

tel. (18) 446 40 43, fax (18) 446 41 86
gmina@piwniczna.pl

www.piwniczna.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Piwnicznej-Zdroju

Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. (18) 44 64 157, fax (18) 44 64 187

mgok_piwniczna@onet.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Rynek 11

33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. (18) 446 83 25

www.turystyka.piwniczna.pl

Strefa turysty:

• górskie trasy spacerowe/rowerowe/wyczynowe/biegowe
• parki miejskie
• lecznicze wody mineralne
• liczna baza noclegowa, sanatoria, hotele, pensjonaty, gospodarstwa 

agroturystyczne, schroniska górskie, campingi, pola namiotowe
• atrakcje sportowe i turystyczne: baseny, boiska sportowe, skate park, place 

zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, stacje narciarskie, rafting, spływ łodziami 
Doliną Popradu, wieża i platforma widokowa

• imprezy sportowe: Bieg Popradzki, Mountain Marathon, Bieg i Marsz Piwniczanki, 
MTB Marathon

• imprezy kulturalne: Dni Piwnicznej, Wrzosowiska, Koncert na 100 mandolin, Festiwal
Pierogów Łomnicańskich, cykliczne koncerty i wystawy w Pijalni Artystycznej

• Rodzimy folklor Czarnych Górali
• Muzeum regionalne

Strefa inwestora:

• dobra infrastruktura techniczna
• dobra dostępność telekomunikacyjna
• piękne okolice i czyste środowisko naturalne
• położenie geograficzne w strefie przygranicznej i wzdłuż ważnej trasy 

komunikacyjnej
• atrakcyjne nieruchomości i wolne tereny pod inwestycje
• stały wzrost ruchu turystycznego
• młode społeczeństwo
• rozwinięta infrastruktura turystyczno-uzdrowiskowa
• silnie rozwinięty sektor firm działających w budownictwie, handlu i naprawach 

oraz hotelarstwie i gastronomii
• wysoki poziom aktywności społecznej
• brak uciążliwego przemysłu
• przyrost naturalny
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Widzimy, jak dzięki naturze, ludzie
odzyskują codzienną radość
i w wielu przypadkach znów cie-
szą się zdrowiem – mówi To-

masz Niesyto, dyrektor Uzdrowiska Go-
czałkowice-Zdrój.

Borowina to inaczej torf leczniczy wy-
dobywany z ziemi, z głębokości 2–3 metrów.
Po wydobyciu borowina jest podgrzewana do
temperatury ponad 50ºC, a przed podaniem
na ciało pacjenta schładzana jest przyjemnej
do temp. 42ºC, aby mogła wchłonąć z or-
ganizmu toksyczne substancje, takie jak np.
tłuszcze, cholesterol, kwas moczowy, kwas
mlekowy. Sam zabieg polega na przykryciu
grubą warstwą borowiny wyznaczonego
przez lekarza miejsca, zgodnie z dolegliwo-
ścią. Przede wszystkim stosuje się ją na oko-
lice stawów, wspomagając przebieg procesów

wypoczynkowych w więzadłach czy ścię-
gnach, które najczęściej ulegają przeciążeniom
czy urazom mechanicznym. W procesach po-
urazowych i zwyrodnieniowych stawów po-
prawia ich ukrwienie. Dobroczynny wpływ za-
biegów spotykamy w schorzeniach gineko-
logicznych, a także w przewlekłych stanach
zapalnych pęcherzyka żółciowego i wątroby.

Drugim ważnym surowcem jest solanka.
Uzdrowisko posiada trzy odwierty, z których
z głębokości około 500 m wydobywa się oraz
transportuje na powierzchnię solankę do
samego Uzdrowiska. Solanka to nic innego
jak woda zawierająca dużą ilość jonów so-
dowych, soli magnezowych, jodu i bromu. Do
zabiegów solanka jest rozcieńczona i pod-
grzewana. Tak przygotowana kąpiel solan-
kowa działa podobnie jak kąpiel morska, nie
tylko leczy, ale hartuje skórę i uodparnia cały

organizm poprzez działanie bodźcowe na
układ nerwowy. Naturalne kąpiele zawiera-
ją jony sodu i chloru, związki siarki, magne-
zu, wapnia, potasu, jodu, bromu oraz dwu-
tlenek węgla i siarkowodór. Poprzez kąpiele
normalizuje się ciśnienie tętnicze i polepsza
regulację krążenia krwi.

www.gozdroj.pl

Zdrowie i radość dzięki naturze
Często, mieszkając w danym miejscu, nie wiemy, że w pobliżu istnieje 
naturalne lekarstwo na nasze dolegliwości, takie jak borowina oraz 
solanka. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój bazuje na środkach 
naturalnych już od ponad 150 lat
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Oferta uzdrowiska trafia w gusta kuracjuszy sanatoryj-
nych, rodzin z dziećmi i turystów aktywnych. Wypo-
czynek jest zawsze udany, gdyż panujący tu klimat to
łagodne zimy i słoneczne lata. Piękno starodrzewi, wie-

kowych rododendronów, egzotycznych drzew i krzewów oraz dy-
wany kwiatów możemy podziwiać w Parku Zdrojowym. Uroda tego
miejsca rozkwita pięknie podczas wieczornych pokazów koloro-
wej fontanny i wabi koncertami w amfiteatrze letnim. Na gości cze-
ka różnorodna baza noclegowa oferująca hotele, ośrodki leczni-
cze, obiekty spa & welles, a także przytulne pensjonaty i kwatery
prywatne.

Nie bez powodu Polanica-Zdrój nazywana jest Perłą Uzdro-
wisk Dolnośląskich. Jej baza lecznicza to dwa szpitale uzdrowiskowe
– Wielka Pieniawa i Zdrowie oraz cztery sanatoria uzdrowiskowe.
Tu funkcjonuje również Specjalistyczne Centrum Medyczne, po-
wstałe na bazie szpitala chirurgii plastycznej, Sudeckie Centrum
Kardiologiczno-Angiologiczne – Polsko-Amerykańskie Kliniki
Serca oraz ośrodek litorypsji i dializy nerek.

Bardzo dobre wyniki leczenia schorzeń kardiologicznych i ga-
strologicznych Polanica zawdzięcza nie tylko wpływowi łagodne-
go klimatu podgórskiego, lecz przede wszystkim korzystnemu wpły-
wowi wód mineralnych, które spływają prosto z serca Gór Stoło-
wych i dają początek polanickim źródłom, słynącym z walorów lecz-
niczych i smakowych.

Każda pora roku odsłania inną scenerię uzdrowiska, a bliskość
innych miejscowości Kotliny Kłodzkiej oraz pogranicza czeskie-
go sprawia, że Polanica-Zdrój jest doskonałą bazą wypadową i miej-
scem otwartym na gości z całej Europy.

www.polanica.pl

Uzdrowisko na
cztery pory roku
W sercu Kotliny Kłodzkiej
leży Polanica-Zdrój. 
Miejscowość magiczna,
której atmosferę tworzy
jeden z najpiękniejszych
parków zdrojowych, 
nadrzeczny deptak oraz
pełna uroku zabudowa

Widok na rzekę Nettę

Czyste jeziora i rzeki połączone Kanałem Augustowskim
tworzą niepowtarzalne warunki dla miłośników upra-
wiania bez ograniczeń wszelkich sportów wodnych. Ama-
torom mocnych wrażeń miasto oferuje szaleństwo na

wyciągu nart wodnych, skuterach wodnych, deskach windsurfin-
gowych czy loty na paralotni za motorówką. Ci, którzy nie lubią
wysiłku fizycznego, mogą spokojnie zwiedzać malownicze zakąt-
ki z pokładu gondoli lub statku Żeglugi Augustowskiej. Malownicze
trasy turystyczne Puszczy Augustowskiej zapewniają niezapomniane
przeżycia miłośnikom przyrody. Ich atutem jest to, iż z powodze-
niem można je przebyć zarówno pieszo, jak i rowerem. Ponadto,
doskonałe położenie Augustowa wśród lasów iglastych, wzboga-
cających powietrze w tlen, olejki eteryczne i żywiczne fitocydy, zde-
cydowały o nadaniu miastu w 1993 roku statusu uzdrowiska. Bar-
dzo cenne są tu złoża borowiny oraz zasoby wody mineralnej, wy-
dobywanej z jednego z najgłębszych ujęć w Polsce (482 m). Woda
mineralna „Augustowianka” zawiera aż siedem składników o war-
tościach leczniczych. Wpływ lasów, stanowiących doskonały filtr
oczyszczający powietrze i wzbogacających je w czynniki aktywne,
powoduje, że Augustów jest uznanym uzdrowiskiem w dziedzinie
profilaktyki i lecznictwa chorób układu oddechowego, a także cho-
rób układu krążenia. Borowina i woda mineralna pozwalają na le-
czenie chorób reumatycznych i schorzeń narządów ruchu. Funk-
cjonuje tu i rozwija się Sanatorium „Budowlani”, które oferuje ku-
racjuszom szereg zabiegów leczniczych.

www.augustow.eu

Atrakcje 
w zdrowym 
klimacie
Malowniczo położony Augustów
zaprasza wszystkich, którzy nie
lubią się nudzić, na wymarzony
wypoczynek – tu na każdego
czeka mnóstwo atrakcji

Fot. Jadw
iga Koniecko



Jak działalność uzdrowisk spełnia swo-
ją pierwotną rolę leczniczą i jak wpisuje się
w krajową politykę zdrowotną?

– Pobyty lecznicze w uzdrowiskach sta-
nowią istotny element leczenia chorób prze-
wlekłych, szczególnie w zakresie narządu ru-
chu i układu krążenia. Działając usprawnia-
jąco na kuracjuszy, wśród których większość
stanowią ludzie w podeszłym wieku, w na-
stępstwie zmniejszają obciążenia lekarzy ro-
dzinnych i lecznictwa szpitalnego.

Jak ocenia pan stan infrastruktury oraz
zaplecze medyczne ośrodków sanatoryj-
nych?

– Zaplecze medyczne zakładów lecz-
nictwa uzdrowiskowego, szczególnie tych,
które posiadają kontrakty z Narodowym
Funduszem Zdrowia, jest na bardzo wyso-
kim poziomie. Aby sprostać wymaganiom
stawianym przez NFZ, baza zabiegowa
jest systematycznie odnawiana, a sprzęt me-
dyczno-rehabilitacyjny systematycznie wy-

mieniany na coraz nowszy.
Czy oferta turystyczna

polskich uzdrowisk stanowi
dobre uzupełnienie dla sa-
natoriów i może być siłą
napędową dla miast i gmin
posiadających status uzdro-
wisk?

– Oferta turystyczna pol-
skich uzdrowisk jest coraz
szersza i już stanowi siłę na-
pędową dla miejscowości
uzdrowiskowych. W dużej
części uzdrowisk zakłady
lecznictwa uzdrowiskowego
stanowią podstawowe źródło
zatrudnienia dla okolicznych
mieszkańców. Łącznie z in-
frastrukturą turystyczną sta-
nowią istotny element zapo-
biegania bezrobociu i sta-
gnacji, zwłaszcza w małych
ośrodkach uzdrowiskowych.

Jak polskie uzdrowiska
wykorzystały możliwości
rozwojowe związane z 10-let-
nią obecnością w Unii Eu-

ropejskiej i jakie widoki rysują się przed pol-
skimi uzdrowiskami w perspektywie kolej-
nych 10 lat?

– W chwili obecnej polskie uzdrowiska
w coraz większym stopniu wykorzystują po-
siadaną bazę zabiegową i naturalne surow-
ce lecznicze, a jednocześnie zatrudnianą
kadrę medyczną, która może konkurować
z uzdrowiskami w innych krajach Unii Eu-
ropejskiej.

Czy turystyka medyczna ma szansę roz-
winąć się w Polsce za sprawą oferty uzdro-
wiskowej i budować wizerunek Polski jako
atrakcyjnej destynacji za granicą?

– Obecnej turystyka medyczna w Pol-
sce dotycząca przyjazdów z krajów ościen-
nych skupia się na medycynie estetycznej
i sanatoryjnej. jednakże coraz większą rolę
zaczynają odgrywać uzdrowiska, ponie-
waż oferują rozmaite formy rehabilitacji
i usprawniania dla coraz to bardziej sta-
rzejącego się społeczeństwa krajów za-
chodnich.

Jakie postulaty wysuwa dziś branża
uzdrowiskowa do rządu i które problemy
związane z funkcjonowaniem uzdrowisk
postrzega jako najbardziej dotkliwe, a tym
samym najpilniejsze do podjęcia stosownych
działań, aby optymalnie wywiązywać się ze
swoich zadań?

– Ponieważ od czasu do czasu ukazują
się rozmaite wypowiedzi przedstawicieli
władz centralnych dezawuujące lecznictwo
uzdrowiskowe, oczekujemy jednoznacznego
stwierdzenia o potrzebie kontynuowania tej
formy działalności leczniczej.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Uzdrowiska 
w coraz lepszej formie

Polskie uzdrowiska w coraz większym stopniu 
wykorzystują posiadaną bazę zabiegową 
i naturalne surowce lecznicze, a jednocześnie 
zatrudnianą kadrę medyczną, która może 
konkurować z uzdrowiskami w innych krajach 
Unii Europejskiej – mówi Waldemar Krupa, 
prezes Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie

Fot. UZDROWISKO IWONICZ SA



KONGRES UZDROWISK POLSKICH

Bogate zasoby wody siarkowej oraz
złoża borowiny określają profil lecz-
niczy uzdrowiska. Terapia z zasto-
sowaniem tych naturalnych su-

rowców, wspomagana całą gamą zabiegów
fizjoterapeutycznych, wyraźnie poprawia
ogólną kondycję organizmu. Szczególnie
zaś polecana jest w przypadku schorzeń na-
rządu ruchu, układu krążenia oraz dolegli-
wości górnych dróg oddechowych.

Intensywny w ostatnich latach rozwój wie-
nieckiej infrastruktury zwieńczy otwarcie no-
wego pensjonatu. Poszerzy on ofertę uzdro-

wiska głównie o działalność rekreacyjną, spa
oraz luksusową bazę hotelowo-wypoczyn-
kową. W nowym obiekcie znajdzie się między
innymi miniaquapark, różnego rodzaju sau-
ny, komora śniegowa, kręgielnia, sala bilar-
dowa, siłownia, aerobik i fitness. Ponadto do
dyspozycji gości kurortu zostanie oddana
przestronna sala restauracyjno-taneczna i ka-
wiarnia. Nowy pensjonat otworzy swoje po-
dwoje pod koniec bieżącego roku. Tymcza-
sem już dzisiaj uzdrowisko zaprasza do gro-
ty solnej z minitężnią, basenu rehabilitacyj-
nego oraz do korzystania z szerokiej gamy za-

biegów leczniczych, odbywających się w od-
nowionych, cieszących oko wnętrzach.

Uzdrowisko Wieniec jest również znane
z produkcji „Selenki” – naturalnej wody mi-
neralnej wydobywanej ze zdrojowej studni głę-
binowej. Woda ta, scharakteryzowana jako
średniozmineralizowana, obok magnezu,
wapnia, potasu, cynku i litu zawiera selen,
zwany „pierwiastkiem życia”. „Selenka” jest
dostępna w 0,5- i 1,5-litrowych butelkach typu
PET, zarówno gazowana, jak i niegazowana.

www.uzdrowisko-wieniec.pl

Uzdrowisko Wieniec zaprasza!
Wieniec-Zdrój to niewielka 
miejscowość uzdrowiskowa o tradycjach
sięgających 1923 roku, położona 
6 km od Włocławka, w samym sercu 
gęstego sosnowego lasu. Panująca 
tutaj atmosfera spokoju i życzliwości
umożliwia odpoczynek od zgiełku, 
tłumu i hałasu miasta

Pensjonat Uzdrowiskowy „Jutrzenka”

UZDROWISKO SOPOT to malownicze, nadmorskie uzdrowisko o szczególnych walorach
klimatycznych i krajobrazowych. Dzięki swojemu położeniu doskonale zaspokaja wszyst-
kie potrzeby kuracjuszy w dziedzinie lecznictwa i relaksu. W nowoczesnej bazie rehabili-
tacyjnej prowadzone jest leczenie narządów ruchu, układu krążenia, układu oddechowego,
schorzeń reumatycznych, osteoporozy i cukrzycy.
W oparciu o wykwalifikowany personel medyczny i wyposażenie nowej generacji, przy
wykorzystaniu tradycyjnych i najnowszych metod leczenia, naszym kuracjuszom propo-
nujemy indywidualny dobór zabiegów podczas konsultacji lekarskiej.
Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki naszej kuchni domowej, a także te standardowe, mo-
dyfikowane do zaleceń każdego rodzaju diety.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „LEŚNIK” położone jest na leśnej polanie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego w otoczeniu lasów mieszanych, 4 km od plaży sopockiej. Obiekt
jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Swoim gościom oferuje pokoje
1-, 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami i odbiornikami telewizyjnymi.
Obiekt Sanatorium posiada nowoczesną ekologiczną kotłownię z pompami ciepła i kolekto-
rami słonecznymi. Sanatorium posiada również inhalatorium zbiorowe ze specyficznym mi-
kroklimatem, którego cechą jest występowanie aerozolu powstającego z solanki.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „PERŁA” położone jest w strefie uzdro-
wiskowej Sopotu, w dolnej części miasta, w odległości 200 m od plaży.
Czteropiętrowy budynek posiada 150 miejsc w pokojach 1-, 2-, i 3-osobo-
wych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym i balkonem.

SANATORIUM „JANTAR” położone jest na malowniczej Wyspie Sobie-
szewskiej, oddalonej o 10 km od centrum miasta. Naszym gościom oferu-
jemy pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej UZDROWISKO SOPOT
81-756 Sopot, ul. B. Chrobrego 6/8, tel./fax (58) 555 08 82, (58) 551 63 31
lesnik@sanatoria.com.pl, SPZOZ10@poczta.onet.pl, uzdrowiskosopot@sanatoria.com.pl

www.lesnik.sanatoria.com.pl



Dzisiejsze uzdrowiska to połącze-
nie tradycji z nowoczesnością
– niejednokrotnie zabytkowe
obiekty są odrestaurowane i wy-

posażone w nowoczesny sprzęt medyczny,
w tym do rehabilitacji ogólnoustrojowej. Łą-
czą one klasyczną medycynę uzdrowiskową
– obejmującą balneoterapię, klimatoterapię,
fizykoterapię z wykorzystaniem naturalnych
surowców leczniczych – z najnowszymi zdo-
byczami medycyny. Co więcej, współczesne
uzdrowiska to często ośrodki medyczne co-
raz bardziej sprofilowane, w których lecz-
nictwo uzdrowiskowe, rehabilitacja medycz-
na oraz inne specjalizacje przenikają się.
Warto przy tym dodać, że stawianie usług re-
kreacyjnych i wypoczynkowych, w tym spa
& wellnes, w jednym rzędzie z medycyną
uzdrowiskową jest nieuprawnione i wręcz

szkodliwe. Świadczy jedynie o braku ele-
mentarnej wiedzy na ten temat. Jednocześnie
rozwój rynku usług uzdrowiskowych na świe-
cie, w Europie i w Polsce zmusza przedsię-
biorców uzdrowiskowych do ciągłego do-
skonalenia oferty i dopasowania jej do ocze-
kiwań klientów w sferze rekreacyjnej, tury-
stycznej czy aktywnego wypoczynku, co za-
razem stanowi doskonały element uzupeł-
niający dla zdrowia człowieka.

Uzdrowiska należy postrzegać jako jeden
z priorytetowych polskich produktów mar-
kowych. Polska zajmuje znaczące 7. miejsce
w Europie pod względem ilości uzdrowisk
– status uzdrowiska posiada obecnie 45 miej-
scowości. Uzdrowiska statutowe występują na
terenie 12 województw: dolnośląskiego, ku-
jawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopol-
skiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pod-

laskiego, pomorskiego, śląskiego, święto-
krzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz za-
chodniopomorskiego. Dodatkowo wiele gmin
uzdrowiskowych posiadających walory i su-
rowce uzdrowiskowe (wszystkich miejsco-
wości, które posiadają surowce lecznicze i wa-
lory klimatyczne umożliwiające prowadzenie
działalności uzdrowiskowej jest około 70) jest
na etapie ubiegania się lub już procedowania
o uzyskanie statusu uzdrowiska. Warto przy
tym zaznaczyć, iż włodarze gmin widzą za-
sadność ubiegania się o taki status, m.in.
z uwagi na większe zainteresowanie inwesto-
rów, którzy chcą realizować swoje projekty wła-
śnie w gminach uzdrowiskowych. Tak znacząca
ilość uzdrowisk na mapie Polski umożliwia re-
alne konkurowanie o klienta z zagranicy.

W procesie zabiegania o pacjenta, ku-
racjusza czy gościa istotne znaczenie ma
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Optymistyczne prognozy

Na kondycję polskich uzdrowisk w dużej mierze wpłynęły środki finansowe 
z Unii Europejskiej. Obserwując zmiany w infrastrukturze uzdrowiskowej,
można stwierdzić, że zarówno gminy uzdrowiskowe, jak również 
przedsiębiorcy prowadzący działalność w tej branży, dobrze wykorzystali
szansę, jaką okazały się fundusze UE
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Sanatorium Uzdrowiskowe KORONA leży na południu Małopolski.
Usytuowane jest na wzgórzu, w sercu Zapopradzia. Bezpośrednie są-
siedztwo lasów, nad którymi unosi się zapach naturalnych olejków
eterycznych, sprzyja wypoczynkowi, odpręża i uspokaja. Również po-
bliskie tereny są wyjątkowo atrakcyjne, zarówno pod względem tury-
stycznym (ruiny zamku, cerkwie połemkowskie, największy w Europie
rezerwat lipowy, pomniki przyrody), jak i rekreacyjnym (szlaki do upra-
wiania Nordic Walking, ogrody sensoryczne, grecki ogród, park se-
niora, stacja narciarska Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla).

Sanatorium położone jest jedynie 150 m od kompleksu rekreacji wod-
nej, amfiteatru, kortów tenisowych, stadniny koni i 700 m od pijalni
wód mineralnych. Graniczy ono z przepięknym Ogrodem Zmysłów
oraz Greckim Ogrodem.

Sanatorium Uzdrowiskowe KORONA dostosowane jest do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Obiekt dysponuje pokojami 1-, 2- ,3-osobo-
wymi oraz apartamentami 2- i 3-osobowymi, mogącymi pomieścić
łącznie do 120 osób. Do dyspozycji gości pozostają: kawiarnia, sauna,
kijki do Nordic Walking, dostęp do bezprzewodowego Internetu oraz
parking.

KORONA 
Sanatorium Uzdrowiskowe 

ul. Mściwujewskiego 2, 33-370 Muszyna
tel. 18 477 79 60
kom. 533 101 025

www.sanatoriumkorona.pl

Zapewniamy bogatą gamę zabiegów, m.in.: kąpiel borowinową, kąpiel
solankową, hydromasaż, galwanoborowinę, bicz szkocki, masaż
hydro-jet, miejscową krioterapię, masaże: klasyczny, całościowy, twa-
rzy i dekoltu, gorącymi kamieniami, Lomi Lomi, czekoladą, sportowy,
limfatyczny i inne.

Organizujemy pakiety „Weekend z COLWAY”, „Dla dwojga”, „S.O.S krę-
gosłupa”, „Senior 55+”, „Odskocznia od krzesła”, „Perfekcyjne ciało
w 10 dni”, „Jesienne SPA”, „Pozytywna energia”, „Pakiet uzdrowi-
skowy” oraz 14 dniowe turnusy rehabilitacyjne. Organizujemy cieszące
się dużym zainteresowaniem wczasy z dietą dr Ewy Dąbrowskiej.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat „Ośrodek przyja-
zny osobom niepełnosprawnym”.
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różnorodność polskich uzdrowisk, co stwa-
rza korzystne warunki dla zaspokojenia po-
trzeb zróżnicowanych grup docelowych ko-
rzystających z leczenia uzdrowiskowego.
Dodatkowym atutem wielu uzdrowisk jest za-
bytkowa infrastruktura zdrojowa i lecznicza,
która nieustannie się modernizuje, nie tracąc
swojej wyjątkowości i specyficznego cha-
rakteru, niespotykanego w innych miejsco-
wościach turystycznych. Nasze rodzime
uzdrowiska w dobie rosnącego popytu na tu-
rystykę medyczną mają szansę stać się lide-
rem w UE dzięki wykwalifikowanej kadrze me-
dycznej, konkurencyjnej cenie za usługi me-

dyczne, wysokiemu standardowi usług, jak
również ciągłemu poszerzaniu oferty, która jest
odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby róż-
nych grup pacjentów i kuracjuszy. Aby tak mo-
gło się stać, dla dalszego rozwoju polscy
przedsiębiorcy uzdrowiskowi potrzebują sta-
bilności finansowania lecznictwa uzdrowi-
skowego w systemie ubezpieczenia zdro-
wotnego, adekwatnie do pozostałych dziedzin
medycyny i ujednoliconego prawa, które
umożliwi realną konkurencję z podmiotami
branży uzdrowiskowej w UE.

Obecnie można zaobserwować na świe-
cie i w Europie renesans lecznictwa uzdro-
wiskowego. Coraz większym uznaniem cie-
szą się zabiegi oparte na naturalnych surow-
cach leczniczych, takich jak wody lecznicze,
termalne, peloidy, algi, sole czy borowiny.

Społeczeństwo na świecie się starzeje. Po-
dobnie jak w Polsce i Niemczech, tak i w in-
nych krajach Europy zapotrzebowanie na
usługi zdrowotne, w tym sanatoryjne, gwał-
townie rośnie i będzie dalej rosło.

Aktualnie daje się zaobserwować stały
wzrost przyjazdów klientów z zagranicy.
W 2013 roku przyjechało ich do Polski pra-
wie 16 mln, w tym co trzeci był Niemcem, co
stanowi 10-proc. wzrost w stosunku do lat
ubiegłych. Niemcy pozostają najliczniejszą
grupą turystów odwiedzających Polskę i sta-
nowią jednocześnie najliczniejszą grupę ku-
racjuszy i pacjentów zagranicznych korzy-
stających z usług leczniczych. Cenią sobie oni
wysoki poziom usług medycznych i chętnie
przyjeżdżają na kuracje do ośrodków, które
spełniają standardy międzynarodowe, co
stanowi szansę dla polskich uzdrowisk.

Drugą grupą kuracjuszy zagranicznych
odwiedzających polskie uzdrowiska stano-
wią Rosjanie. Jednakże konflikt między
Moskwą a Kijowem nie pozostał bez wpły-
wu również na polską turystykę uzdrowi-
skową. Co więcej, np. nasi sąsiedzi z Czech,
odnotowali aż 17-proc. spadek przyjazdu
Rosjan do czeskich uzdrowisk. Generalnie
jednak daje się zaobserwować trend wzro-
stowy. W 2009 roku w celach leczniczych
przybyło z zagranicy 120 tys. pacjentów, pod-
czas gdy w 2011 roku było ich już 300 tys.
Ogromny potencjał leczniczy Polski, profe-
sjonalna oferta zabiegów leczniczych, wyso-
ki poziom usług medycznych, wyjątkowe
i zróżnicowane położenie geograficzne
uzdrowisk, a także obecność w strukturach
Unii Europejskiej, która wymusza zacho-
wanie standardów medycznych i farma-
ceutycznych obowiązujących w krajach roz-
winiętych, oraz coraz lepsza dostępność ko-
munikacyjna pozwalają z optymizmem pa-
trzeć w przyszłość. Przesłanką ułatwiającą
swobodne uzyskanie opieki zdrowotnej na
terenie UE jest procedowana obecnie Dy-
rektywa w sprawie stosowania praw pa-
cjentów w transgranicznej opiece zdrowot-
nej, której celem jest gwarancja jakości oraz
bezpieczeństwo zdrowotne, w tym prawo do

zwrotu kosztów leczenia, co może przyczy-
nić się do koordynacji systemów opieki
zdrowotnej w krajach członkowskich.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż po-
wodem, dla którego pacjenci i kuracjusze
z kraju i zagranicy decydują się na przyjazd
do ośrodków w naszych rodzimych kurortach,
jest klasyczne leczenie uzdrowiskowe. Stąd też
bardzo krzywdzące dla tej dziedziny medy-
cyny jest deprecjonowanie jej właściwo-
ści i skuteczności, sprowadzające leczenie
w uzdrowisku jedynie do wypoczynku w spa.
Z leczenia uzdrowiskowego korzysta w Pol-
sce ponad 450 tys. chorych rocznie. Są to bar-
dzo często pacjenci z chorobami przewle-
kłymi, m.in. układu krążenia, oddechowego
czy narządu ruchu. Skierowane do nich le-
czenie uzdrowiskowe to metody fizykale i bal-
neologiczne, które wpływają na poprawę
stanu zdrowia pacjenta i zmniejszają jego do-
legliwości bólowe. Od kilku lat w uzdrowi-
skach realizowana jest również rehabilitacja,
m.in. kardiologiczna. Szpitale uzdrowiskowe
leczą pacjentów po zabiegach kardiochirur-
gicznych już w 4. dobie, po angioplastykach
wieńcowych czy po przebytych zawałach.
Szpitale dziecięce działające w uzdrowi-
skach, m.in. szpital „Górka” w Busku-Zdro-
ju, świadczą usługi wysokospecjalistyczne, czę-
sto podejmując się leczenia przypadków
bardzo skomplikowanych, których nie moż-
na leczyć w innych placówkach medycznych.
W szpitalu zatrudniony jest w pełni wykwa-
lifikowany personel o najwyższych umiejęt-
nościach i dużym doświadczeniu. Najwięk-
sze sukcesy odnosi on w leczeniu dziecięce-
go porażenia mózgowego. Jednocześnie wy-
konuje się tam specjalistyczne operacje or-
topedyczne zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Ważnym elementem lecznictwa uzdro-
wiskowego jest również profilaktyka i edukacja
zdrowotna. Wobec przyjętej przez rząd Dłu-
gofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014–
2020, a przy tym mając na uwadze wydłużony
do lat 67 wiek emerytalny, to właśnie lecz-
nictwo uzdrowiskowe – wzorem wielu innych
krajów członkowskich UE – stanowić może
istotny czynnik profilaktyki i rehabilitacji,
w celu m.in. utrzymania dłuższej aktywności
zawodowej. Z tej formy leczenia korzysta rów-
nież coraz więcej ludzi młodych, wypalonych
zawodowo i zestresowanych, którzy w le-
czeniu uzdrowiskowym widzą szansę szyb-
kiego powrotu do zdrowia i aktywności za-
wodowej. Coraz większa świadomość zdro-
wotna społeczeństwa, dbałość o własne
zdrowie czy wygląd, dążenie do utrzymania
sprawności fizycznej i zachowania młodości
to również motywy wyjazdów do uzdrowisk.
Trendy prozdrowotne mogą zatem stać się
także szansą rozwoju dla polskich uzdrowisk
oraz gmin uzdrowiskowych.

Magdalena Miara-Kosewska 
dyrektor biura 

Unii Uzdrowisk Polskich

Powodem, dla
którego pacjenci 
i kuracjusze z kraju 
i zagranicy decydują
się na przyjazd do
ośrodków w naszych
rodzimych kurortach,
jest klasyczne 
leczenie
uzdrowiskowe. 
Stąd też bardzo 
krzywdzące dla tej
dziedziny medycyny
jest deprecjonowanie
jej właściwości 
i skuteczności,
sprowadzające 
leczenie w uzdrowisku
jedynie do wypoczynku
w spa

Fot. UZDROWISKO NAŁĘCZÓW
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Miasto położone jest zaledwie
208 km od Warszawy, z którą
połączone jest znakomitą,
nowo przebudowaną drogą

szybkiego ruchu S8, oraz jedynie 10 km od
stolicy regionu – Białegostoku. Tylko tu, w Su-
praślu i okolicach, odnajdziemy zaciszne
miejsca z drewnianymi domami, kościołami,
cerkwiami i kapliczkami. To tu zamieszkują:
Polacy, Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, po-
tomkowie Żydów i Niemców; wyznawcy ka-
tolicyzmu, prawosławia, judaizmu czy pro-
testantyzmu. Tu znajdziemy niepowtarzalne
miejsca ulubione przez reżyserów filmo-
wych znakomitych polskich seriali, takich jak
„Blondynka”, „ U Pana Boga za piecem” czy
„U Pana Boga w ogródku”.

Supraśl to wpisany na stałe w krajobraz
przepiękny Monastyr z najnowocześniej-

szym w Polsce Muzeum Ikon oraz liczne za-
bytki architektury XIX-wiecznej. To również
przepiękna, urokliwa dolina rzeki Supraśl
z bogatą florą i fauną Puszczy Knyszyńskiej,
świetnie nadająca się do organizowania spły-
wów kajakowych.

Funkcjonujące tu Uzdrowisko Supraśl
posiada pełną infrastrukturę turystyczną.

W „Sanatorium Knieja” oraz 2 hotelach: Bo-
rowinowy Zdrój*** i Hotel Supraśl***, wypo-
sażonych w ośrodki spa, oraz w 4 pensjona-
tach i hostelach wspaniałe warunki do miłe-
go spędzenia czasu, wzbogacone możliwością
delektowania się pysznymi potrawami regio-
nalnymi, odnajdzie około 500 kuracjuszy.

Supraśl zaprasza nie tylko po „strawę dla
ciała”, ale również „dla ducha”, bo właśnie
tu ma swą siedzibę znany w kraju i poza gra-
nicami Polski „Teatr Wierszalin”. Wszystkie
te atrakcje możemy bez problemu sfinanso-
wać, bowiem w miasteczku znajdują się dwa
banki z bankomatami, a połączenia światło-
wodowe i sieci komórkowe oraz liczne punk-
ty „hot spot” umożliwiają łatwy kontakt ze
znajomymi i rodzinami na całym świecie.

www.suprasl.pl

U Pana Boga 
w Supraślu

Supraśl to atrakcyjny zakątek Podlasia i Puszczy Knyszyńskiej, mający ponad
500-letnią historię, która złotymi zgłoskami wpisała się w historię Rzeczypospolitej

Zespół klasztorny z lotu ptaka



Jak polski rynek nasienny wypada pod
względem jakości materiału siewnego, wy-
dajności oraz konkurencyjności w konfron-
tacji z hodowcami pozostałych krajów Unii
i stanem badań nad nowymi odmianami pro-
wadzonymi za granicą?

– Na wstępie należy wyjaśnić, że uczest-
nikami polskiego rynku nasiennego są na rów-
nych prawach firmy polskie i zagraniczne, któ-
re mogą prowadzić obrót materiałem siewnym
odmian wpisanych do krajowego rejestru
lub znajdujących się we wspólnotowym ka-
talogu. W niektórych przypadkach polskie i za-
graniczne firmy współpracują na zasadzie
świadczenia wzajemnych usług, dokonując re-
produkcji materiału siewnego i wprowadza-
jąc ten materiał na rynek. Polski rynek nasienny
jest elementem rynku nasiennego UE.

Należy podkreślić również, że materiał
siewny wprowadzany do obrotu na obszarze
całej Unii Europejskiej, a więc także w Polsce,

musi spełniać takie same wymagania określone
w dyrektywach nasiennych niezależnie od
jego pochodzenia. Wymagania te zostały
przeniesione do krajowego prawodawstwa
w ustawie z dnia 9 listopada 2012 roku o na-
siennictwie ( przy. red. Dz. U. Nr 1512 oraz
z 2013 r. poz. 865) wraz z przepisami wyko-
nawczymi do tej ustawy i każdy podmiot dzia-
łający na naszym rynku musi te wymagania
spełniać jeśli zamierza wprowadzać materiał
siewny do obrotu. Pod tym względem nie ma
różnic w jakości materiału siewnego dostar-
czanego przez firmy polskie i zagraniczne.

Pod względem jakości odmian roślin
rolniczych polska hodowla nadąża za kon-
kurencją zagraniczną zarówno jeśli chodzi
o ilość, jak i jakość plonu.

Warto natomiast zwrócić uwagę, że pol-
skie odmiany roślin rolniczych są zwykle le-
piej dostosowane do naszych warunków kli-
matyczno-glebowych niż odmiany zagra-

niczne. Dało się to zauważyć zimą 2011/2012,
kiedy sporo upraw zbóż ozimych i rzepaku
uległo wymarznięciom. Okazało się wtedy, że
w porównaniu do odmian zagranicznych wie-
le odmian hodowli krajowej charakteryzuje się
większą zimotrwałością.

Jaki poziom etyki przejawiającej się
dostosowaniem do reguł ujętych w prawie,
w tym obowiązujących zasad obrotu, stoso-
wania kwalifikowanego materiału siewnego
i ochrony prawnej odmian reprezentują
polscy przedstawiciele rynku na tle hodow-
ców nasion w pozostałych krajach Wspól-
noty?

– W trakcie kontroli materiału siewnego
w obrocie przeprowadzanych przez Pań-
stwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa co roku stwierdza się pewne niepra-
widłowości, które są jednak eliminowane
przez nakładanie mandatów lub opłat sank-
cyjnych. W 2012 roku mandatem lub opłatą
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Polska jakość zbiera żniwo

Certyfikowany materiał siewny i sadzonki roślin, gwarantujące odpowiednie
plony i ich jakość, konieczne są do podniesienia efektywności produkcji 
w sektorze rolnym – mówi Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi
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sankcyjną ukaranych zostało 2,4 proc. kon-
trolowanych podmiotów, a w 2013 roku ta-
kie kary zostały nałożone na około 1,2 proc.
kontrolowanych podmiotów. W przypadku
niespełnienia wymagań dotyczących jakości,
wytwarzania i przechowywania materiału
siewnego oraz obrotu nim, wojewódzki in-
spektor może zakazać prowadzenia obrotu
tym materiałem. W 2012 roku wojewódzcy in-
spektorzy wydali 200 decyzji w sprawie zakazu
prowadzenia obrotu materiałem siewnym,
a w 2013 roku zakazano prowadzenia obro-
tu materiałem siewnym w odniesieniu do 103
podmiotów. Biorąc pod uwagę, że w 2012
roku skontrolowanych zostało prawie 7 tys.,
a w 2013 roku ponad 5 tys. podmiotów, licz-
ba stwierdzanych nieprawidłowości nie jest
wielka.

Czy można mówić o efektach wsparcia
unijnego w zakresie hodowli roślin i na-
siennictwa za sprawą programów unijnych
na lata 2007–2013?

– Do chwili obecnej Polska wykorzysta-
ła z programów przedakcesyjnych, unijnych
i wsparcia krajowego ponad 180 mld euro.
Oprócz płatności bezpośrednich, od 2007
roku wdrażany był Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013. Jego

główny cel to wzrost konkurencyjności sek-
tora rolno-spożywczego, ochrona środowi-
ska oraz poprawa jakości życia i pracy na ob-
szarach wiejskich.

Z tego wsparcia mogli korzystać również
hodowcy roślin i producenci nasion w zakresie
wprowadzania do obrotu i sprzedaży hurto-
wej materiału szkółkarskiego i siewnego. Do
końca 2013 roku skorzystały z niego 183 pod-
mioty. Natomiast w ramach wsparcia grup
producentów rolnych ponad 80 grup pro-
ducentów rolnych zajmujących się produk-
cją materiału siewnego i sadzonek otrzyma-
ło pomoc.

W ramach wsparcia konkurencyjności go-
spodarstw rolnych i zakładów przetwór-
czych z pomocy mogły również korzystać
podmioty prowadzące produkcję roślinną
oraz wprowadzające do obrotu sadzonki i na-
siona w ramach sprzedaży hurtowej. Wspar-
cie to pośrednio przyczynia się do rozwoju
branży hodowli roślin i nasiennictwa w Pol-
sce. Certyfikowany materiał siewny i sa-
dzonki roślin, gwarantujące odpowiednie
plony i ich jakość, konieczne są do podnie-
sienia efektywności produkcji w sektorze rol-
nym.

Ponadto, w ramach Pakietu 6. Zacho-
wanie zagrożonych zasobów genetycznych ro-
ślin w rolnictwie, Programu rolnośrodowi-
skowego objętego PROW 2007–2013, wspie-
rane było nasiennictwo oraz hodowla roślin.
Pakiet ten skierowany był do rolników, któ-
rzy czynnie uczestniczą w ochronie i dosko-
naleniu lokalnych – tzn. miejscowych lub sta-
rych – odmian roślin uprawnych, a także ga-
tunków roślin uprawnych obecnie zagrożo-
nych wyginięciem i gatunków im towarzy-
szących. Płatność rolnośrodowiskowa przy-
sługuje rolnikowi, który uprawia w tradycyj-
ny sposób lokalne odmiany roślin uprawnych.
Dotyczy to także sadów tradycyjnych. Łącz-
nie, skorzystało z tego ponad 90 tys. ha ho-
dowli roślin i upraw pod produkcję.

Jakie widoki na przyszłość krajowego na-
siennictwa daje nowa perspektywa unijna
i na jakie instrumenty wsparcia ze strony rzą-
du mogą liczyć hodowcy oraz instytucje za-
angażowane w pracę nad nowymi odmia-

nami oraz w projekty związane z udosko-
naleniem funkcjonowania branży?

– W latach 2014–2020 wdrażany będzie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Projekt PROW 2014–2020, przekazany
w kwietniu bieżącego roku do zatwierdzenia
przez Komisję Europejską, zakłada silną kon-
centrację wsparcia w sektorze rolnym. Pla-
nowane w programie instrumenty pomocy
finansowej będą ukierunkowane na rozwój
gospodarstw rolnych poprzez działania:
Modernizacja gospodarstw rolnych, Re-
strukturyzacja małych gospodarstw rol-
nych, Premie dla młodych rolników, Płat-
ności dla rolników przekazujących małe
gospodarstwa rolne. Hodowcy roślin i pro-
ducenci materiału siewnego spełniający wa-
runki określone w PROW 2014–2020, będą
mieli również możliwość korzystania z tej po-
mocy. Warto zwrócić uwagę, że tak, jak w po-
przednim okresie, wsparcie udzielane go-
spodarstwom rolnym będzie miało również
wpływ pośredni na sektory powiązane z rol-
nictwem.

Projekt PROW 2014–2020 zakłada, że
kontynuowane będzie wsparcie inwestycji
związanych z przetwórstwem i marketin-
giem artykułów rolnych. Podmioty wprowa-
dzające do obrotu sadzonki roślin i nasiona
będą miały możliwość korzystania ze środ-
ków na inwestycje związane z handlem hur-
towym i wprowadzaniem do obrotu tych pro-
duktów.

Nowością w ramach PROW 2014–2020
jest planowane wsparcie współpracy grup
podmiotów w ramach tzw. grup operacyjnych
na rzecz innowacji, które w wyniku realizo-
wanych projektów wprowadzą do praktyki
nowe produkty, innowacje w zakresie prak-
tyk, procesów i technologii związanych z pro-
dukcją lub przetwarzaniem, marketingiem
produktów rolnych wymienionych w Za-
łączniku nr 1 do Traktatu o Unii Europejskiej.
Zakres pomocy obejmuje również materiał
siewny oraz nowe odmiany roślin – np. in-
nowacje w zakresie selekcji i obróbki nasion
z przeznaczeniem na nasiona.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Podmioty wprowadzające do obrotu
sadzonki roślin i nasiona będą miały
możliwość korzystania ze środków 
na inwestycje związane z handlem 
hurtowym i wprowadzaniem do obrotu
tych produktów



Niezwykle rzadko zdarza się, by w ja-
kiejkolwiek branży utrzymywać wysoki, po-
nad 30-proc. udział w krajowym rynku,
w państwa przypadku – rynku nasiennym.
Jak udało się państwu osiągnąć taki sukces?

– To dość złożona sprawa i trudno dać
jednoznaczną odpowiedź. Wspomniane
udziały rynkowe dotyczą odmian kukurydzy
Hodowli Roślin Smolice. Wcześniej w histo-
rii rolnictwa zapisała się pszenica ozima Al-
mari, rodem ze Smolic, która w pewnym okre-
sie zajmowała ponad 50 proc. areału upra-
wy pszenicy w Polsce.

Wracając do odpowiedzi na pytanie. Na
czele firmy stanąłem w 1986 roku. W naszym
działaniu jesteśmy wierni kilku głównym za-
łożeniom. Po pierwsze: kluczem do sukcesu
są ludzie. Przez te wszystkie lata udało nam
się wypracować wzajemną lojalność i swego
rodzaju więź z zatrudnionymi w HR Smoli-
ce. Zawarliśmy pewne porozumienie – pra-
cownicy wykonują jak najlepiej swoje obo-
wiązki, są wobec kolegów i przełożonych
uczciwi, a ja, wraz z kadrą kierowniczą, sta-
ram się zapewnić temu porozumieniu solid-
ne podstawy w postaci utrzymania miejsc pra-
cy i godziwego wynagrodzenia w stabilnej fi-
nansowo firmie. Z powodu wspomnianych
wcześniej relacji z pracownikami jest to dla
mnie punkt honoru. Bez oddanych pracow-
ników nie zbuduje się dobrej firmy, a w okre-
sie, w którym kieruję smolicką Hodowlą Ro-
ślin, nie odszedł żaden z kluczowych pra-
cowników, pomimo że byli kuszeni ofertami
z innych firm, w tym zagranicznych. Jestem
dumny z tego, co udało nam się osiągnąć.
Przez te wszystkie lata stworzyliśmy na-
prawdę dobry i zgrany zespół zaangażowa-
nych fachowców.

Drugim założeniem, na którym się sku-
piamy, jest zaufanie rolników. Myślę, że przy
tak agresywnej polityce marketingowej, jaką
prowadzą firmy zagraniczne, bez zaufania rol-

ników nie byłoby naszej firmy, dlatego też sta-
ramy się go nie zawieść. Dziś wiem, że rol-
nik, kupując nasze nasiona, jest przekonany
o ich wysokiej jakości i dobrej cenie. Stosu-
jemy też przejrzystość zasad współpracy
oraz uczciwość w rozliczeniach. Tę uczciwość
rozumiemy poprzez politykę cenową – nie-
zmienną bez względu na sytuację na rynku na-
siennym. Po feralnej zimie w 2012 roku, przez
którą rolnikom wymarzło wiele upraw ozi-
mych, a na rynku brakowało nasion, utrzy-
maliśmy ceny na tym samym poziomie.
Dzięki własnej produkcji i ograniczonym
kosztom logistyki możemy sobie pozwolić na
jedne z najkorzystniejszych cen sprzedaży.

Następnym założeniem – i do tego prio-
rytetowym – jest jakość. Zapewnienie naj-
wyższej jakości materiału siewnego wymaga
spełnienia szeregu wymogów, poczynając
od optymalnego terminu zbioru, poprzez do-
bór odpowiednich maszyn i urządzeń do ob-
róbki nasion, a kończąc na sprawnej logisty-
ce całego procesu produkcji. Stale inwestu-
jemy w park maszynowy, by sprostać tym wy-
maganiom. Bez postępu i inwestycji w naj-
nowsze rozwiązania techniczne nie zdołali-
byśmy realizować naszego najważniejszego
zadania – tworzenia nowych, doskonalszych
odmian i dobrej jakości nasion.

W naszej strategii działania nie ma miej-
sca na słabe ogniwo. Konsekwentnie reali-
zowana, uzupełniona dobrą ofertą, daje per-
spektywę wieloletniej współpracy i wyczerpuje
definicję biznesowego partnerstwa. Praco-
waliśmy na to przez wiele lat i taką jakość
współpracy teraz deklarujemy. Chcemy być
firmą o solidnych fundamentach, partnerem
dla kolejnych pokoleń polskich rolników oraz
konkurować jakością i marką.

Na czym polega dzisiejsza hodowla nowych
odmian i jakie są jej efekty w HR Smolice?

– W telegraficznym skrócie tradycyjna
hodowla odmian to długie godziny spędzone

przez hodowców w laboratorium, lata prób-
nych wysiewów, krzyżowań i obserwacji po
to, by zidentyfikować najlepsze cechy danej
odmiany, która w efekcie będzie plonować
na poziomie odmian wzorcowych bądź po-
wyżej. Dzięki uzyskaniu wysokiej wartości go-
spodarczej, odrębności, wyrównaniu i trwa-
łości, odmiana zostaje wpisana do Krajo-
wego Rejestru, w którym na chwilę obecną
mamy ponad 90 odmian roślin uprawnych,
w tym lwią część stanowią odmiany kuku-
rydzy, które są obecnie najchętniej kupowane
przez rolników i zajmują ponad 30 proc. are-
ału zasiewów tego gatunku w Polsce. To dla
nas duży sukces, tym bardziej że po wejściu
Polski do Unii Europejskiej perspektywy dla
polskiej hodowli nie były kolorowe. Mówiono
nam, że nie dotrzymamy kroku zagranicz-
nej konkurencji. Faktycznie, konkurencja
w ostatnich latach bardzo się zaostrzyła
i – chcąc utrzymywać udział w rynku – mu-
simy rywalizować z międzynarodowymi
korporacjami o dużo większych budżetach
badawczych i marketingowych, ale wytężo-
na praca przynosi efekty. Ponadto okres,
w którym Polska należy do struktur UE, jest
jednym z najbardziej owocnych w naszej ho-
dowli. W latach 2004–2014 zarejestrowali-
śmy łącznie 67 odmian. Z powodzeniem
działamy również na rynkach europejskich.
Sprzedajemy nasze odmiany niemal w ca-
łej Europie, w wielu krajach także rejestru-
jemy odmiany, łącznie z tak trudnymi ryn-
kami, jak Rosja, Białoruś czy Ukraina. Nie-
stety w Polsce nadal bolączką jest prze-
świadczenie rolników, że wszystko co za-
chodnie jest lepsze. W wielu przypadkach to
nieprawda, bo po efektach w hodowli widać,
że Polak potrafi!

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.hrsmolice.pl
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Wostatnich latach spółka reali-
zowała plan koncentracji ka-
pitału oraz programów ho-
dowlanych. W ramach tego

planu przejęła w 2007 roku Przedsiębiorstwo
Hodowlano-Nasienne w Lublinie, w 2009
roku Hodowlę Roślin Rolniczych – Nasio-
na Kobierzyc, a w 2012 roku Stado Ogierów
Białka.

Podstawowym kierunkiem działalności
firmy jest hodowla buraka pastewnego, zbóż,
traw pastewnych i gazonowych oraz roślin
motylkowatych drobnonasiennych. Obec-
nie działalność ta została poszerzona o ho-
dowlę i nasiennictwo kukurydzy. Realizowa-
na w MHR hodowla przejawia stały postęp,
wyrażający się liczbą nowotworzonych od-
mian, ich stale doskonaloną wartością pro-
dukcyjną i użytkową. Dotychczas wyhodo-

wano kilkaset odmian roślin rolniczych, cie-
szących się uznaniem w kraju i za granicą.

Działalność hodowlano-nasienną spół-
ka prowadzi na terenie Polski Południowej,
od Dolnego Śląska po województwo lubel-
skie, oraz na terenie województw kujawsko-
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jej
zakłady nasienne, głównie dzięki dobrze
ukształtowanej kooperacji w zakresie produkcji
surowych nasion i nowoczesnej technice ich
obróbki, gwarantują materiał siewny o wy-
sokich standardach jakościowych. Hodowla
roślin prowadzona jest w pięciu zakładach:
Polanowice k. Krakowa, Nieznanice k. Czę-
stochowy, Mikulice k. Przeworska, Palikije
k. Lublina, Kobierzyce k. Wrocławia.

MHR jest jedynym sukcesorem rozbu-
dowanej ongiś w kraju hodowli buraka pa-
stewnego, wielokiełkowego i jednokiełkowe-

go. Nasiona buraków stanowią jej znaczący
produkt eksportowy. Ponadto, tylko w MHR
hoduje się obecnie koniczynę łąkowa di- i te-
traploidalną. Jako jedyna rodzima firma
spółka prowadzi hodowlę szerokiej palety ga-
tunków traw gazonowych, których mieszan-
ki – ze względu na wartość użytkową – mają
wielu odbiorców w kraju i za granicą. Jednym
z produktów firmy są także mieszanki traw pa-
stewnych, dostarczające zdrowej, wartościo-
wej paszy, niezbędnej w żywieniu zwierząt go-
spodarskich.

Poza hodowlą i nasiennictwem roślin
w firmie funkcjonuje stadnina koni czystej krwi
arabskiej. Białeckie araby odnoszą sukcesy na
torze wyścigowym, w czempionatach i w raj-
dach. Uczestnicząc w różnych prestiżowych
pokazach, wzbudzają zainteresowanie kup-
ców z całego świata. �

Gwarancja wysokich standardów
Początek działalności hodowlanej Małopolskiej Hodowli Roślin 
– zwłaszcza zbóż i buraka pastewnego – sięga drugiej połowy XIX wieku. 
Od 1994 roku firma funkcjonuje jako spółka z o.o., a jej oferta obejmuje
obecnie 91 odmian w 24 gatunkach roślin rolniczych



Jakie walory materiału siewnego decy-
dują o jego jakości i jak w przypadku nasion
przedstawia się zależność między ceną a war-
tością i wydajnością plonów?

– Materiał siewny jest niezwykle istotnym
środkiem do roślinnej produkcji rolnej. Plan-
tacja obsiana dobrymi jakościowo nasiona-
mi jest wolna od innych roślin uprawnych, ma
zapewnione optymalne wschody i odpo-
wiednią obsadę. Dzięki zastosowaniu czy-
stych, nieporażonych chorobami nasion po-
krytych skuteczną zaprawą nasienną, zdecy-
dowanie podwyższona jest zdrowotność
łanu. Dodając do tego potencjał plonotwór-
czy właściwego stopnia odsiewu, zarówno
wielkość, jak i jakość zbieranego plonu są wyż-
sze niż w przypadku zastosowania materia-
łu siewnego niższej lub, co gorsza, nieznanej
jakości. Wysokiej jakości materiał siewny
musi spełniać określone standardy pod
względem czystości nasion, zarówno fizycz-
nej, jak i odmianowej, zdolności kiełkowania,
a także jakości samego zaprawiania i zasto-
sowanej zaprawy.

W Hodowli Roślin Strzelce kładziemy
szczególny nacisk na osiąganie jak najwyż-
szych standardów jakościowych. Produko-

wany u nas materiał siewny, z użyciem tech-
nologii 100-proc. pokrycia nasion zaprawą,
jest wyznacznikiem jakości na rynku nasien-
nym. Niewiele jest firm, które produkują na-
siona z taką starannością jak my.

Jakie kryteria decydują o wartości no-
wych odmian i jak szybko przyjmują się one
na rynku nasiennym?

– Podstawowym kryterium jest zdecy-
dowanie plon. To on decyduje o tym, czy dana
odmiana w ogóle zostanie zarejestrowana,
czyli dopuszczona do uprawy. W naszym kli-
macie znaczenie ma również zimotrwa-
łość, która zapewnia bezpieczeństwo upraw.
W przypadku np. pszenicy bardzo istotna jest
jakość wypiekowa. Najlepsze odmiany cha-
rakteryzują się wysokimi parametrami jako-

ściowymi i w dodatku utrzymują je także pod-
czas trudnych, mokrych żniw. Takim przy-
kładem jest nasza odmiana pszenicy ozimej
BAMBERKA, która jest połączeniem obu
tych cech wraz z bardzo wysokim plonowa-
niem. Generalnie, jeżeli odmiana ma odnieść
sukces musi zostać zaakceptowana przez ry-
nek bardzo szybko. Spowodowane jest to co-
raz większą rotacją odmian i sukcesywnym
skracaniem ich komercyjnego życia. Odmia-
ny mające znaczenie na rynku dłużej niż 10
lat to już ewenement.

Jakie są kluczowe inwestycje podejmo-
wane na rzecz jakości produkcji nasiennej?
Jaką rolę odgrywa tu zaplecze badawczo-
-rozwojowe, a jaką odpowiednia infrastruk-
tura niezbędna na dalszym etapie prac?

– Odpowiednia infrastruktura nasienna
to jeden z filarów sukcesu na rynku materiału
siewnego. Bez wydajnych i dokładnych linii
czyszczących, nowoczesnych zaprawiarek
gwarantujących optymalne pokrycie nasion
zaprawą trudno liczyć na wysokie wyniki
sprzedaży. Dzięki infrastrukturze, którą
mamy w Hodowli Roślin Strzelce, możemy
w krótkim czasie przygotowywać duże ilości
partii różnych gatunków. Jest to niezwykle

istotne zwłaszcza w okresie sprzedaży zbóż
ozimych, gdy występuje ogromne spiętrze-
nie prac. Dodatkowo wyposażenie zakładów
nasiennych w stoły grawitacyjne pozwala na
produkcję wysokiej jakości nasion nawet
przy problemach z porastaniem ziarna. Wy-
korzystujemy również sortowniki fotoop-
tyczne, które eliminują problem sporyszu
w nasionach, np. pszenżyta. Drugim, równie
istotnym filarem jest zaplecze badawczo-
-rozwojowe, czyli Dział Hodowli Roślin.
To tu, dzięki intensywnej pracy hodowców,
powstają nowe odmiany. W dzisiejszych
czasach bez wykorzystywania nowocze-
snych technik hodowlanych – takich jak
kultury in-vitro, markery molekularne, itp.
– szanse na odniesienie sukcesu na tym bar-

dzo konkurencyjnym rynku są niewielkie.
Hodowla Roślin Strzelce co roku w działal-
ność badawczą inwestuje ponad 14 proc.
swoich rocznych obrotów. Prace hodowla-
ne i produkcja nasienna to system naczyń po-
łączonych. Dział Hodowli Roślin dostarcza
nowe odmiany oraz ich materiały mateczne,
a nasiennictwo jest odpowiedzialne za wy-
produkowanie jak najwyższej jakości nasion
w celu wprowadzenia odmian na rynek.

Aby przedsiębiorstwo się rozwijało, ja-
kość produktów musi iść w parze z jakością
zarządzania i wynikami finansowymi. Co
uważa pan za czynniki sukcesu w branży ho-
dowlano-nasiennej i jakie dokonania spół-
ki najbardziej przyczyniły się do ugrunto-
wania marki oraz wypracowania pozycji
w branżowej czołówce?

– Kluczowe jest zbudowanie u klientów,
którzy są rolnikami, pewności, że materiał
siewny przez nas oferowany gwarantuje wy-
soką jakość produkcji roślinnej. Że dzięki po-
tencjałowi naszych odmian wraz z doskona-
łym przygotowaniem nasion będą mogli
uzyskać wysokie plony o bardzo dobrych pa-
rametrach jakościowych, co przyczyni się do
uzyskania oczekiwanych efektów ekono-
micznych ich gospodarstw. W naszej ofercie
mamy blisko 100 odmian w najważniejszych
gatunkach rolniczych. Dzięki temu każdy
może wybrać odmianę idealnie dopasowaną
do swoich oczekiwań. Bardzo istotna jest rów-
nież prawidłowa strategia dystrybucyjna
oparta o sieć dobrych i rzetelnych partnerów
handlowych. Dzięki nim odmiany Hodowli
Roślin Strzelce są szeroko dostępne w całym
kraju, a także w innych krajach europejskich.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.hr-strzelce.pl
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Wyznaczamy jakość
Rozmowa z Wojciechem Błaszczakiem, prezesem
Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupy IHAR

RYNEK HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA

Prace hodowlane i produkcja nasienna to system
naczyń połączonych. Dział Hodowli Roślin 
dostarcza nowe odmiany oraz ich materiały 
mateczne, a nasiennictwo jest odpowiedzialne 
za wyprodukowanie jak najwyższej jakości nasion
w celu wprowadzenia odmian na rynek





Jakie zagadnienia stanowią główny
obszar zainteresowań Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin i kto najwięcej zyskuje
na współpracy z państwem?

– Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Radzikowie (IHAR) utworzony został
uchwałą nr 33 Prezydium Rządu z dnia 24
stycznia 1951 roku w sprawie reorganizacji na-
uki rolniczej. Instytutowi nadano status pla-
cówki naukowo-badawczej odpowiedzialnej
za tworzenie naukowych podstaw hodowli
i nasiennictwa roślin uprawnych. Ważnym wy-
darzeniem w historii Instytutu było nadanie
mu przez Radę Ministrów w 2010 roku sta-
tusu Państwowego Instytutu Badawczego

(IHAR-PIB). Należy podkreślić, że Instytut
liczy już 63 lata i w okresie 155-letniej histo-
rii hodowli roślin na ziemiach polskich jest naj-
dłużej działającą jednostką naukową i ho-
dowlaną.

Aktualnie Instytut posiada kompetencje
i wieloletnie doświadczenie metodyczne i na-
ukowe w realizacji programów badawczych,
rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I)
wykonywanych na rzecz rodzimej hodowli ro-

ślin, nasiennictwa i produkcji roślinnej. Mi-
sją IHAR jest tworzenie i wykorzystanie po-
stępu biologicznego w budowie zrównowa-
żonych agroekosystemów, w tym krajowego
systemu zrównoważonego rolnictwa, które
wnosi swój wkład w podniesienie ilości i ja-
kości produktów roślinnych przeznacza-
nych na cele żywnościowe, paszowe i alter-
natywne.

W 1979 roku na podstawie porozumie-
nia międzyresortowego w Instytucie Ho-
dowli i Aklimatyzacji Roślin powołano Zakład
Krajowych Zasobów Genowych, w którym
skoncentrowano działania związane z gro-
madzeniem i utrzymaniem w stanie żywym

ginących odmian roślin uprawnych i ich
dzikich gatunków pokrewnych z głównym
przeznaczeniem dla ówczesnej i przyszłej ho-
dowli. W latach 90. ubiegłego wieku Zakład
przekształcono w Krajowe Centrum Roślin-
nych Zasobów Genowych, będące odpo-
wiednikiem zagranicznych instytucji nazy-
wanych bankami genów lub narodowymi ko-
lekcjami. Od 1996 roku zadania związane
z ochroną zasobów genowych w praktyce

sprowadzały się do realizacji koordynowanego
przez IHAR Krajowego Programu Ochrony
Zasobów Genowych Roślin Użytkowych,
mającego na celu ochronę materiału gene-
tycznego roślin uprawnych, nieuprawnych ro-
ślin użytkowych i ich dzikich gatunków po-
krewnych na potrzeby hodowli, badań na-
ukowych, rolnictwa i dla innych gospodarczo
ważnych celów.

Jest oczywiste, że najwięcej na współpracy
z Instytutem zyskuje rodzima hodowla i na-
siennictwo. W przeciwieństwie do krajów
ościennych w naszym kraju mamy ciągle ho-
dowlę o narodowym charakterze, opartą
o polską tradycję, wiedzę i kapitał finansowy,
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Nowe odmiany stanowią podstawowy element bio-gospodarki, są bezpośrednim
nośnikiem postępu, rozwoju i zwiększania produkcji roślinnej, w aspektach
ilościowym i jakościowym. Głównym celem hodowli roślin rolniczych jest
wprowadzenie do produkcji odmian o wyższej wartości użytkowej. Istotny
wkład w ich tworzenie wnosi nauka, w znacznej mierze ta tworzona 
w IHAR-PIB. Należy jednak zaznaczyć, że wytworzenie nowoczesnej 
odmiany, nawet przy udziale najnowocześniejszych technologii i rozwiązań
naukowych jest jedynie sukcesem twórczym, wymagającym urynkowienia.
Oba te procesy – twórczy i komercyjny – w rodzimej bio-gospodarce mają
swoje znaczenie i uwarunkowania – mówi prof. Edward Arseniuk, dyrektor
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

RYNEK HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA

Instytut liczy już 63 lata i w okresie 155 letniej 
historii hodowli roślin na ziemiach polskich jest 
najdłużej działającą jednostką naukową i hodowlaną

Postęp biologiczny – szansą
wzrostu i rozwoju produkcji 
roślinnej, bio-gospodarki i nauki



co jest także zasługą Instytutu, nie zawsze do-
cenianą. Na polskim rynku nie mamy rodzi-
mej produkcji traktora, kombajnu, motocy-
kla czy samochodu, ale ciągle mamy polskie
odmiany, które w naszych warunkach gle-
bowo-klimatycznych z powodzeniem kon-
kurują z odmianami zagranicznymi.

Zgodnie ze statutem, podstawowym
przedmiotem działania Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego In-
stytutu Badawczego jest prowadzenie badań
naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie
genetyki i hodowli roślin rolniczych oraz al-
ternatywnych na cele żywnościowe i nieżyw-
nościowe, nasiennictwa i technologii ho-
dowli. Instytut opracowuje nowe technologie
produkcji i przetwórstwa nowych odmian wy-
branych gatunków roślin, m.in. roślin ole-
istych, korzeniowych i okopowych. Ponadto,
przedmiotem działania Instytutu jest rozwi-
janie teorii i metodyki badań oraz opraco-
wywanie analiz i ocen stanu rozwoju wiedzy
w dziedzinach nauk objętych działalnością
statutową. Do zadań Instytutu należy także
prowadzenie szkoleń, prac wdrożeniowych,
upowszechnieniowych, normalizacyjnych
i unifikacyjnych w zakresie prowadzonych ba-
dań, prac rozwojowych i innowacyjnych.
Profil badawczy IHAR-PIB ukierunkowany
jest na prace zarówno o charakterze po-
znawczym, jak i badań stosowanych, których
wyniki w krótkim czasie są wykorzystywane
w praktyce hodowlanej i rolniczej. Instytut wy-
pracowuje naukowe i praktyczne podstawy
działalności polskiej hodowli i nasiennictwa
roślin uprawnych. Programy Instytutu o cha-
rakterze B+R+I obejmują ponad 60 gatun-
ków roślin rolniczych, zarówno tych naj-
ważniejszych, o strategicznym znaczeniu dla
bezpieczeństwa żywnościowego kraju, jak i ro-
ślin marginalnych z gospodarczego punktu wi-
dzenia.

Należy podkreślić, że IHAR-PIB nie jest
Instytutem jednej dyscypliny naukowej, ani też
jednego przedmiotu. Realizowane w Instytucie
programy badawcze mają kompleksowy i in-
terdyscyplinarny charakter. W tworzenie po-
stępu biologicznego wnoszą wkład liczne dys-
cypliny naukowe od biologii, biotechnologii,
genomiki i genetyki molekularnej po badania
wartości użytkowej produktów roślinnych,
agrotechnikę i genetyczną ochronę roślin
uprawnych. Zintegrowanie tych dyscyplin
w Instytucie służy zwiększeniu potencjału
i efektywności tworzenia i wykorzystania
postępu biologicznego.

Co więcej, prace badawcze, rozwojowe
i innowacyjne IHAR są realizowane w ścisłej
współpracy z praktyczną hodowlą. Nowo za-
rejestrowana odmiana, przed wdrożeniem do
uprawy wymaga wszechstronnego przeba-
dania, a następnie zaopatrzenia w dokładną
instrukcję jej uprawy dla zapewnienia opty-
malnej wysokości i jakości plonu.

Jakie osiągnięcia wskazałby pan jako naj-
większą dumę instytutu?

– Mierzony publikacjami, patentami i cer-
tyfikatami teoretyczny dorobek badawczych
prac wyprzedzających, kładzie naukowe
podwaliny pod polską hodowlę. Na pra-
cownika naukowego rocznie przypada śred-
nio 6–7 publikacji o różnej skali trudności od
ekspertyzy, ulotki czy monografii wdroże-
niowej po wysoce teoretyczne prace publi-
kowane w międzynarodowych czasopismach
z tzw. listy filadelfijskiej o najwyższych
współczynnikach oddziaływania – tzw. im-
pactfactor i cytowania – citationindex. Osią-
gnięciami godnymi zauważenia są nagrody
przyznawane w ostatnich latach niemal co-

rocznie pracownikom Instytutu przez prezesa
Rady Ministrów RP za prace doktorskie i sty-
pendia dla młodych uczonych. Miarą osią-
gnięć naukowych i praktycznych pracowni-
ków Instytutu są także medale, odznaki ho-
norowe, dyplomy, listy gratulacyjne i puchary,
przyznawane za wdrażanie do praktyki no-
wych odmian oraz nowoczesnych technologii
hodowli i produkcji. Dowodem uznania
kompetencji kadry Instytutu są także tytuły
„Agrobiznesmenów Roku” i „Złotego Inży-
niera”.

Działalność naukowa, rozwojowa i in-
nowacyjna Instytutu ma także wymiar prak-
tyczny. Odpowiedzią Instytutu na zapotrze-
bowanie społeczne było wyszukanie i gene-
tyczne udoskonalenie materiałów wyjścio-
wych do hodowli, a następnie wyhodowanie
z morfologicznym markerem płatków kwia-
tu i wdrożenie do produkcji 6 reprezentują-
cych nową jakość, niskomorfinowych odmian
maku: Przemko, Michałko, Mieszko, Zambo,
Rubin i Agat o zawartości morfiny obniżo-
nej do 0.04 proc., co uczyniło makowiny nie-
przydatnymi do wykorzystania przez narko-
manów. Za to i szereg innych osiągnięć
w praktycznej hodowli rzepaku i zbóż pra-
cownicy naukowi Instytutu otrzymują co-
rocznie nagrody przyznawane przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi.

W IHAR powstał rzepak bezerukowy „0”.
Następnym etapem zmian jakościowych było
otrzymanie w Instytucie odmian podwójnie
ulepszonych „00”. W odmianach tych zre-
dukowano zawartość glukozynolanów, co
umożliwiło pełniejsze wykorzystanie śruty po-
ekstrakcyjnej rzepaku. Najważniejszym osią-
gnięciem Instytutu w pracach nad otrzyma-
niem odmian mieszańcowych rzepaku były
badania nad genetycznymi systemami blo-
kującymi samozapylenie. Instytut wniósł
także naukowy wkład w wyhodowanie odmian

mieszańcowych kukurydzy i żyta. Przy czym
należy podkreślić, iż osiągnięcia te mają wy-
mierny efekt gospodarczy, gdyż odmiany
mieszańcowe zbóż i rzepaku wydają o 10–20
proc. wyższy plon ziarna w porównaniu z od-
mianami populacyjnymi.

Innym praktycznym osiągnięciem jest
opracowanie technologii uzyskiwania dla
potrzeb hodowli linii podwojonych haploidów
rzepaku, zbóż i kukurydzy. Pozwala to na
szybsze wyrównanie materiałów hodowlanych
i znaczne skrócenie procesu hodowli i wdra-
żania do produkcji nowych odmian o polskim
rodowodzie.

Hodowla odmian roślin uprawnych jest
długim i kosztownym procesem, zatem waż-
ne jest wprowadzenie do niej innowacyjnych
metod biotechnologii, takich jak na przykład
selekcja komponentów mieszańców rzepaku
wspomagana markerami molekularnymi.
Połączenie nowoczesnych metod biotech-
nologicznych, opracowywanych w IHAR,
z klasyczną hodowlą pozwala na szybkie uzy-
skanie plennych odmian, które stają się po-
szukiwanym surowcem dla różnych sektorów
gospodarki narodowej.

Kolejnym osiągnięciem jest opracowanie
technologii rozmnażania i produkcji bio-
masy pozyskiwanej z uprawy roślin energe-
tycznych, jak np. miskant olbrzymi. W In-
stytucie do celów grzewczych uruchomiono
dwie kotłownie do spalania biomasy. W ko-
tłowni Ogrodu Botanicznego IHAR w Byd-
goszczy o mocy grzewczej 450 KW materia-
łem opałowym są zrębki drzewne oraz pele-
ty, zaś w IHAR Radzików w piecu kotłowni
o mocy grzewczej 2,5 MW spalana jest sło-
ma miskanta olbrzymiego. Nie do pominię-
cia jest fakt, że ogrzewanie biomasą, a nie wę-
glem, znacznie ogranicza emisję gazów cie-
plarnianych do środowiska.

Mówiąc o osiągnięciach nie sposób po-
minąć przyznania przez Polskie Centrum
Akredytacji w lipcu 2006 roku akredytacji dla
działającego w IHAR Radzików Laborato-
rium Kontroli Genetycznie Modyfikowa-
nych Organizmów. Odnawiany w latach
2010 i 2014 Certyfikat akredytacji nr AB 748
stwierdza, iż Laboratorium to spełnia wy-
magania normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005. Zakres akredytacji obejmuje
wykrywanie i ilościowe oznaczanie metodą
PCR organizmów zmodyfikowanych gene-
tycznie w produktach żywnościowych, pa-
szach i komponentach do pasz, roślinach
uprawnych i nasionach.
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W przeciwieństwie do krajów ościennych 
w naszym kraju mamy ciągle hodowlę 
o narodowym charakterze, opartą o polską 
tradycję, wiedzę i kapitał finansowy, co jest także
zasługą Instytutu, nie zawsze docenianą



Miarą praktycznej efektywności pro-
wadzonych w Instytucie prac są także licz-
ne zgłoszenia patentowe, patenty, a też
certyfikaty zgodności uprawniające insty-
tutowe laboratoria do ekologicznych metod
produkcji materiału siewnego, czy też oce-
ny laboratoryjnej materiału siewnego roślin
zbożowych i pastewnych, w celu uznania go
za materiał kwalifikowany. O efektywności
Instytutu świadczą także liczne upoważ-
nienia Głównego Inspektora Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa do prowadzenia spe-
cjalistycznych szkoleń, badań z organi-
zmami kwarantannowymi oraz badań sku-
teczności działania środków ochrony roślin.
Instytut, przekazując corocznie liczne ge-
netycznie uszlachetnione materiały roślin-
ne do dalszej praktycznej hodowli nowo-
czesnych odmian, wnosi bezpośredni wkład
w jej rozwój i utrzymanie rynkowej konku-
rencyjności.

Dumą Instytutu w sferze organizacji i za-
rządzania jest utworzenie na bazie Zakładów
Doświadczalnych pięciu spółek prawa han-
dlowego, które przez przejęcie znacznego seg-
mentu rynku nasiennego z sukcesem podję-
ły i pomnożyły przekazany im w aporcie rze-
czowym dorobek hodowlany Instytutu.

Jak ocenia pan współpracę instytutu
z biznesem? Czy dostrzega pan szanse na in-
tensyfikację tej współpracy w najbliższym
czasie?

– Przy obecnych uregulowaniach praw-
nych współpraca nauki z biznesem jest dość
trudna. Instytutowi naukowemu o statusie
instytucji „non-profit” trudno jest wejść
w układ biznesowy z przedsiębiorstwem
produkcyjnym. W latach 1999-2000, a też
i w 2005 roku, IHAR-PIB tworzył spółki pra-
wa handlowego pod obcą Instytutowi ide-
ologią oddzielenia działalności komercyjnej
od nauki. Poza zaleceniami ewentualnej ko-
mercjalizacji w spółkach wyników i osiągnięć
Instytutu, faktycznie przez całą dekadę za-
braniano prowadzenia w nim hodowli twór-
czej i pozyskiwania pożytków z tej działalności.
W ten sposób pozbawiono Instytut wdrożeń,
co odbiło się negatywnie zarówno na jego sta-
tusie naukowym, jak i finansach. Instytut, pod
hasłem „wsparcia praktycznej hodowli przez
naukę”, zamiast prowadzenia hodowli twór-
czej miał prowadzić prace przedhodowlane
i przekazywać praktycznej hodowli gene-
tycznie udoskonalone materiały wyjściowe,
nowe technologie i wyniki wyprzedzających
prac badawczych. W sumie skończyło się to
drenażem intelektualnym, kadrowym i fi-
nansowym Instytutu. W końcu zauważono,
że postęp w hodowli i nasiennictwie bez wkła-
du nauki na rzecz korekty genotypu roślinnego
jest utrudniony, jeśli w ogóle możliwy. Historia
hodowli zatoczyła koło i w ostatnich latach
„odmianę” rośliny uprawnej zaczęto po-
nownie i oficjalnie uznawać za wymierny do-
robek Instytutu i punktować jako tzw. „wzór
użytkowy” w ocenie parametrycznej jednostek

naukowych. Niemniej jednak, drenaż środków
z nauki trwa nadal. Dopóki nie zmieni się sys-
tem prawny z trudnością dostrzegam moż-
liwości intensyfikacji współpracy nauki z biz-
nesem hodowlano-nasiennym. Być może
możliwości współpracy zmieni na korzyść dla
nauki zapowiadane uruchomienie strate-
gicznego programu badań naukowych i prac
rozwojowych pod nazwą „Środowisko na-
turalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRA-
TEG.

Jakie założenia przyświecają dalszemu
rozwojowi IHAR-PIB?

– Przy obecnym systemie prawnym
i urzędniczym traktowaniu nauki nie można
mówić o płynnym rozwoju, a nawet o utrzy-
maniu tzw. „status quo” w rozwoju instytu-
tów branżowych nadzorowanych przez re-
sorty. Instytuty naukowe mają ograniczone
szanse na rozwój i na odtworzenie, nie mó-
wiąc o unowocześnieniu, dekapitalizującego

się i zużywanego w pracach badawczych ma-
jątku rzeczowego i zaplecza badawczego.
Rozproszony odbiorca wyników i struktura
agrarna naszego rolnictwa nie ułatwiają
funkcjonowania systemów badań, hodowli
i rejestracji odmian roślin. Udział w rejestrze
i w rynku materiału siewnego rodzimych od-
mian roślin uprawnych, wprawdzie powoli,
ale spada. Silniejsze ekonomicznie hodow-
le zagraniczne i firmy ponadnarodowe stop-
niowo, aczkolwiek konsekwentnie powiększają
swój rynkowy udział. Konsekwencje takiego
stanu rzeczy dla rodzimej hodowli i rolnika,
a też nauki pracującej na rzecz sektora ho-
dowlano-nasiennego nie są trudne do prze-
widzenia, zwłaszcza, gdy weźmie się pod
uwagę rolę i znaczenie hodowli roślin upraw-
nych i nasiennictwa w nowoczesnym rol-
nictwie, ogrodnictwie oraz w gospodarce na-
rodowej. Należy bowiem pamiętać, że aby
wyżywić przyrost ludzkiej populacji w kolej-
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nych latach i dekadach dalsze podnoszenie
plonowania i ulepszanie jakości plonów
musi opierać się o pełniejsze wykorzystanie
istniejących zasobów środowiska, poprzez
dostosowywanie użytkowanych gatunków do
zmieniających się warunków glebowych i kli-
matycznych, poprawę ich odporności na stre-
sy biotyczne i abiotyczne oraz ulepszanie cech
jakościowych lub wprowadzanie nowych
cech, co poszerzy spektrum możliwości ich
wykorzystania w różnych technologiach.
Osiągnąć to można jedynie przez intensyw-
ne tworzenie i wykorzystanie postępu biolo-
gicznego w praktyce. Czynnik biologiczny
w coraz większym stopniu decyduje o moż-
liwości wzrostu produkcji roślinnej. W kra-
jach rozwiniętych o najwyższym poziomie
stosowanej agrotechniki, już obecnie wpływ
czynnika biologicznego – tj. materiału siew-
nego i odmiany – na wzrost plonowania oce-
niany jest na 90 proc. Osiągnięcie takiego po-

ziomu przy polskiej strukturze agrarnej, me-
chanizmach finansowania badań nauko-
wych i prac rozwojowych należy rozpatrywać
w wieloletniej perspektywie.

Reasumując, misja IHAR-PIB, jak i in-
nych instytutów branżowych może być w peł-
ni realizowana tylko przy udoskonaleniu
systemu finansowania badań naukowych,
uwarunkowań prawnych i systemu wdrożeń
osiągnięć naukowych do praktyki. Należy pod-
kreślić, że istotnym problemem polskiego rol-
nictwa jest słabe wykorzystanie efektów po-
stępu hodowlanego. Nowe odmiany zbyt póź-
no docierają do produkcji. Jest to jedna
z głównych przyczyn niskiego wykorzystania
istniejącego potencjału dostępnych odmian
i utrzymywania się luki plonowania. Dla przy-
kładu, w zależności od gatunku aktualny po-
ziom wykorzystania postępu hodowlanego
zbóż waha się od 37 do 60 proc. Polska sta-
nowi teoretycznie olbrzymi rynek nasienny,

którego potencjał wielokrotnie przewyższa
jego aktualną wartość. Propagowanie zna-
czenia korzyści wynikających z postępu bio-
logicznego przekłada się bezpośrednio na wy-
mierne korzyści gospodarcze dla całego sek-
tora hodowlano-nasiennego, w tym także na-
uki pracującej na rzecz tego sektora. Szersze
i efektywniejsze propagowanie korzyści wy-
nikających z postępu biologicznego przyczyni
się także do utrzymania, a w perspektywie
zwiększenia liczby miejsc pracy w sektorze
i na obszarach wiejskich. Promocja i agre-
sywniejszy marketing nowoczesnych, dosto-
sowanych do lokalnych warunków środowi-
ska odmian rodzimej hodowli zwiększy ich
konkurencyjność, a także przyczyni się do
wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowe-
go kraju i rozwoju zrównoważonych syste-
mów rolniczych.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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Należy podkreślić, że IHAR-PIB nie jest 
Instytutem jednej dyscypliny naukowej, ani też
jednego przedmiotu. Realizowane w Instytucie
programy badawcze mają kompleksowy 
i interdyscyplinarny charakter



Michał Tabaka

Nie ma co się wdawać w politycz-
ne szermierki słowne, czy wywal-
czony dla naszego kraju kawałek
brukselskiego tortu jest pokaź-

nych rozmiarów, czy może mógłby być jesz-
cze okazalszy. Zwłaszcza że nie mamy już na
to wpływu, a dokładek nie będzie. Z potoku
wielu mniej lub bardziej mądrych hipotez wy-
powiadanych przy tej okazji przez przedsta-
wicieli wszystkich liczących się sił politycznych
z pewnością należy zaakcentować te słusznie
wskazujące, iż przed taką szansą prawdo-
podobnie stajemy ostatni raz. Trudno wyro-
kować, co będzie za siedem lat, ale bilans mię-
dzy tym, co musimy do Unii wpłacać, a tym,
co od niej dostajemy, z pewnością ulegnie
zmianie. Tym bardziej przyszłe złotówki
z Brukseli należy wykorzystywać nad wymiar
efektywnie, najlepiej w parze z dobrym po-
mysłem. Dotyczy to również rolnictwa, w tym
przemysłu nasiennego i rynku hodowli roślin.

O tym, że w tej przestrzeni niezbędne są
zmiany – nie trzeba przekonywać, zwłaszcza
tych siedzących „w środku”, którzy tak na-
prawdę o niczym innym nie mówią od co naj-
mniej paru lat. Chcąc nie chcąc, polscy rol-
nicy i hodowcy muszą sprostać nie tylko trud-

nościom rynkowym w Polsce. Konkurencja
europejska nie zna litości – oni też walczą
o swoje, my zaś mieliśmy wystarczająco
dużo czasu, by przynajmniej zminimalizować
różnicę. W wielu przypadkach tak się stało.
Owszem, są regiony, gdzie różnice nie zma-
lały ani o centymetr. Ma na to wpływ wiele
czynników, chociażby uwarunkowania hi-
storyczne i pewne nawyki myślowe, ale też
i gospodarcze zróżnicowanie z czasów za-
borów. 

Konkretne efekty 
poprzedniego rozdania

Ważne, że mamy już nad Wisłą rolników
bardzo dobrze wykorzystujących fundusze
unijne i walczących na rynku z europejskimi
sąsiadami. Przykłady? Przez 10 lat od wstą-
pienia Polski do UE do opolskich wsi trafi-
ło w sumie 5,6 mld zł. Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, któ-
ra rozdziela europejskie pieniądze, twierdzi,
że tylko w ramach dopłat bezpośrednich (wy-
płacanych gospodarstwu od hektara) rolni-
cy z województwa opolskiego otrzymali
przez tę dekadę około 3,9 mld zł (w 2013 roku
– 480 mln zł). Dzięki wyliczeniom ARiMR
w Opolu możemy się też dowiedzieć, że
w latach 2004–2011 właśnie w wojewódz-

twie opolskim średnia suma płatności bez-
pośrednich na jednego rolnika wyniosła
101,5 tys. zł. – Największe gospodarstwo zgło-
szone do tego typu dopłat zajmowało po-
wierzchnię przeszło 11,2 tys. ha. Największą
kwotą wypłaconą jednorazowo rolnikowi
w ramach dopłat bezpośrednich była suma
13,4 mln zł – informuje Maciej Buczek
z ARiMR. 

Te pieniądze pozwoliły opolskim wsiom
unowocześnić gospodarstwa rolne. Zakupi-
li maszyny, sprzęt rolniczy, a inwestycje w ich
gospodarstwach dały nowe miejsca pracy.
I efekt w postaci scalania gospodarstw, o czym
przekonuje Marek Wróbel, zastępca dyrektora
ARiMR w Opolu. – Pomimo iż mamy do czy-
nienia ze spadkiem liczby wniosków o do-
płaty bezpośrednie z ponad 30,5 tys. w 2004
roku do 27,6 tys. w 2013 roku, to po-
wierzchnia upraw zgłaszanych w naszym wo-
jewództwie pozostała na poziomie około
500 tys. ha – mówi. Sami rolnicy z opolskie-
go nie kryją zadowolenia, chociaż przyzna-
ją, że początki były bardzo trudne. Górę bra-
ła ludzka mentalność i strach. – Ludzie bali
się, że będą musieli te pieniądze zwracać
– przypomina Herbert Czaja, prezes Izby Rol-
nej w Opolu. Teraz nikt już takich obaw nie
ma. Owszem, odstraszać może konieczność
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Nasiona euro podlewane

Marzy nam się, by na polskich polach było znacznie więcej kwalifikowanego
materiału siewnego niż do tej pory – raptem 15 proc. Ułatwić mają to spore
pieniądze z kolejnej perspektywy unijnej na lata 2014–2020. Polska wieś ma
dostać w sumie aż 40 mld euro. Jednak przyszli beneficjenci kręcą nosem 
i nerwowo wzruszają ramionami. Okazuje się bowiem, że pomoc z Brukseli
nie będzie już tak łatwo dostępna, jak w poprzedniej siedmiolatce. Otwarci
na innowacje nie stracą – przekonują urzędnicy. Tylko, jak się któremuś noga
powinie, to straci gospodarstwo – zauważają rolnicy
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przebrnięcia przez biurokratyczne przeszko-
dy, których jak to u nas, ale też w Brukseli
– nie jest mało. Jednak są już nawet lokalne
biura – placówki, gdzie można uzyskać pomoc
w kwestii samych projektów, ich prezentacji,
a później w pisaniu wniosku i dalszym pro-
wadzeniu projektu w fazie realizacji.

Nowa siedmiolatka, nowe możliwości
Nasz przemysł nasienny potrzebuje dru-

giego oddechu. Trzeba zrobić wszystko, by
nasz rodzimy materiał siewny był w jak naj-
większym stopniu kwalifikowany. To nie tyl-
ko rzutuje na samą kondycję plonu, jego ilość,
ale też wpływa na kwestie zdrowotne. Na prze-
ciwwadze jest jedynie droższa cena. I tutaj
miejsce m.in. na dotacje. Nowa siedmiolat-
ka oznacza nowe możliwości. Oceńmy je naj-
pierw ogólnie. – W perspektywie finansowej
2014–2020 polskie rolnictwo otrzyma z UE
przeszło 40 mld euro – przekazał na początku
lipca minister rolnictwa Marek Sawicki. Na
tę kwotę składa się ponad 13,5 mld euro z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich (war-
to jednak zauważyć, że kryje się tutaj przeszło
5 mld wkładu własnego) oraz ponad 23 mld
euro przeznaczone na płatności bezpośred-
nie. – W sumie około połowy środków kie-
rujemy na działania o charakterze inwesty-
cyjnym, około 30 proc. na działania o cha-
rakterze środowiskowym, pozostałe to szeroko
rozumiany rozwój obszarów wiejskich. Ne-
gocjując budżet rolny, chcieliśmy zagwa-
rantować, żeby polscy rolnicy mieli średnią do-
płatę do hektara na poziomie zbliżonym do
średniej europejskiej – mówi minister Sawicki.

Owa średnia to około 251 euro na hek-
tar. Komisja Europejska zgodziła się, by
Polska przesunęła 25 proc. dopłat z II filara
(tego odpowiadającego za rozwój wsi). Dzię-
ki temu średnia dopłata w Polsce może być
na poziomie około 246 euro do 1 ha w per-
spektywie do 2020 roku. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 po-
dzielono na 6 priorytetów: ułatwienie trans-
portu wiedzy i informacji; poprawa konku-
rencyjności, zwiększenie rentowności go-
spodarstw rolnych; poprawa organizacji łań-
cucha żywnościowego; odtwarzanie, chro-
nienie i wzmacnianie ekosystemów; prze-
chodzenie na gospodarstwa niskoemisyjne
oraz zwiększenie włączenia społecznego.
Trzeba dodać, iż w ramach Polityki Spójno-
ści (EFS, EFRR) planowane są działania ma-
jące na celu rozwój przedsiębiorczości, edu-
kację zawodową czy rozbudowę infrastruk-
tury technicznej na obszarach wiejskich.

Więcej dla mniejszych i ekologicznych
A teraz „popyt”: w naszym kraju mamy

około 1,5 mln gospodarstw rolnych o po-
wierzchni większej niż 1 ha. W tej grupie
1,36 mln gospodarstw korzysta z dopłat
bezpośrednich. Ponad połowa naszych go-
spodarstw rolnych osiąga rocznie wartość pro-
dukcji rolniczej niższą niż 4 tys. euro. Pro-

dukcję o wartości większej niż 8 tys. euro osią-
ga jedynie co czwarte gospodarstwo. Rolni-
cy znad Wisły żalą się jednak, że na papierze
wszystko wygląda świetnie, zaś w praktyce już
tak nie jest, zwłaszcza gdy chodzi o dystry-
bucję środków. 

Przedstawiciele UE obiecują też zmiany
w tym aspekcie. – Poza przesunięciem fi-
nansowania z dużych gospodarstw na mniej-
sze zapewniliśmy lepszą dystrybucję fundu-
szy na terenie UE. Do 2020 roku rolnicy z róż-
nych krajów członkowskich powinni otrzy-
mywać co najmniej 72 proc. unijnych płat-
ności bezpośrednich – zapowiada Luis Ma-
nuel Capoulas Santos, odpowiedzialny w Par-
lamencie Europejskim za sprawozdanie
o płatnościach bezpośrednich i o rozwoju ob-
szarów wiejskich. 

Unia stawia też na ekologię, dlatego te-
raz 30 proc. budżetu przeznaczonego na płat-
ności bezpośrednie z budżetu każdego kra-
ju członkowskiego może być wydana tylko
i wyłącznie pod warunkiem spełnienia kryte-
riów ekologicznych. Do nich zaś Bruksela za-
licza: płodozmian, tworzenie obszarów eko-
logicznych, stałe utrzymanie łąk. Zabronio-
ne będzie podwójne płacenie rolnikowi za te
same proekologiczne działania. Ci, którzy nie
dostosują się do nowych zasad, będą suro-
wo karani. W dokumencie Ministerstwa Rol-
nictwa pt. „Pomoc dla małych gospodarstw
rolnych w Polsce w nowej perspektywie fi-
nansowej 2014–2020” ekologia także zajmuje
zasłużone miejsce. Wymienia się tam, iż na
wsparcie dotacjami będą mieli szansę ci, któ-
rzy wykażą się w swoich uprawach rolnych,
warzywnych, zielarskich, paszowych oraz
sadowniczych i jagodowych, w tym eksten-
sywnych. Uzyskanie wsparcia będzie możli-
we pod warunkiem prowadzenia w całym go-
spodarstwie produkcji metodami ekologicz-
nymi.

Nic za darmo
Na koniec przyjrzyjmy się kryteriom, ja-

kie dany rolnik będzie musiał spełnić, by sko-
rzystać z unijnych dopłat. Trzeba przyznać,
że wcześniejsze zapowiedzi krajowych i eu-
ropejskich polityków jak najbardziej się
sprawdzają. W obecnej siedmiolatce wnio-
skowanie o pieniądze będzie znacznie trud-
niejsze niż w poprzednim okresie. Unia chce
dokładnie wiedzieć, na co wydaje i czy przy-
nosi to jakikolwiek efekt, najlepiej założony.
Tyle że po zapoznaniu się z nowymi kryteriami
część rolników zastanawia się, czy w ogóle jest
sens wnioskować o jakiekolwiek pieniądze.
W dziale „Modernizacja gospodarstw rol-
nych” na dotacje przeznaczono 2,8 mld
euro. Stąd na pomoc mogą liczyć tylko ci, któ-
rych gospodarstwa osiągają wartość produkcji
rolnej na poziomie co najmniej 15 tys. euro.
– To oznacza wykluczenie rolników ze ścia-
ny wschodniej – uważa Henryk Kowalczyk
(PiS), wiceprzewodniczący sejmowej Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

– W ramach PROW przewidziano od-
rębne działania dotyczące restrukturyzacji ma-
łych gospodarstw. Budżet tych instrumentów
to około 450 mln euro – uspokaja resort rol-
nictwa. Dodajmy, że w sumie około 700 mln
euro mają dostać młodzi rolnicy (przed 40.
rokiem życia), którzy zazwyczaj muszą sta-
wać na nogi, dziedzicząc gospodarstwo po ro-
dzicach. Szkopuł w tym, że tutaj też po
otrzymaniu dotacji i wypełnieniu planu pro-
jektowego docelowo gospodarstwo powinno
się szczycić wartością na poziomie 15 tys.
euro. W przeciwnym przypadku trzeba będzie
całą sumę zwrócić. – To może mieć wpływ na
zachwianie procesu wymiany pokoleniowej w
rolnictwie – straszy poseł Kowalczyk.

Jakie inne kryteria mają znaczenie? Jeżeli
na przykład rolnik w ostatniej siedmiolatce
skorzystał, także w ramach PROW, z pomo-
cy i kupił maszynę, to teraz już na ten sam cel
nie dostanie pieniędzy. Będzie też tak, że ko-
rzystając z jednej dotacji, drzwi do innych ma
się zamknięte. W kontekście przemysłu na-
siennego warto zaznaczyć, że gorsze warunki
niż w latach 2007–2013 będą miały przed-
siębiorstwa przetwórcze. Jeszcze kilka lat
temu mogły one liczyć na pomoc od 10 do na-
wet 20 mln zł. Obecnie górną granicę usta-
lono na poziomie 2 mln zł. Nie brakuje takich,
którzy podejrzewają, że ową różnicę przed-
siębiorcy odbiją sobie na samych rolnikach.

Przez kraj przelała się fala krytyki, że za-
łożenia do obecnego PROW były tworzone
w pośpiechu, bez należytej dyskusji, wysłu-
chania wszystkich stron i wypracowania
kompromisu. Teraz takie argumenty nie mają
już znaczenia, mamy bowiem do czynienia
z gotowym planem, do którego się dostosu-
jemy albo nie. Polski przemysł nasienny, tak
jak i całe rolnictwo, ma teraz podstawowy cel
do spełnienia: być (przynajmniej w niektórych
dziedzinach) na tym samym poziomie tech-
nologicznym co koledzy z Zachodu. Będzie
trudniej, bo pod nogi spadnie więcej biuro-
kratycznych kłód, a na barkach odczuwalna
będzie większa presja, że jak się noga powi-
nie, trzeba będzie wszystko zwracać. Tylko co
z tego? Obrażanie się nic nie da. Francuzi,
Niemcy, Holendrzy, Belgowie, Hiszpanie
mają nasze kłopoty w nosie. Trzeba wziąć
sprawy w swoje ręce. Nowy budżet unijny jest
ku temu idealną okazją, bo tort na następne
7 lat rzeczywiście jest pokaźny. Tylko niekie-
dy sztućce nie mieszczą się w dłoni i talerzyk
jakby nieco bardziej chybotliwy niż wcześniej.
Ale smak ten sam i efekt – na wyciągniecie ręki.
Jak nie sięgniemy, samo nie przyjdzie.

Patrząc pod kątem demograficznym i go-
spodarczym, w szerszym, światowym ujęciu,
czekają nas spore zmiany. Polska musi im
sprostać, a UE może nam pomóc. Wiele za-
leżeć będzie od samych rolników. Miejmy na-
dzieję, że liczba tych, dla których na pierw-
szym miejscu jest działanie, będzie się suk-
cesywnie zwiększać, aż w końcu zyska prze-
wagę nad tymi, którzy wolą narzekać. �
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Jakie obowiązki nakłada na rolników
i hodowców Ustawa o ochronie prawnej od-
mian roślin z 2003 roku i na ile jej postano-
wienia są przestrzegane w praktyce?

– Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku
o ochronie prawnej odmian roślin przede
wszystkim zobowiązuje do respektowania wy-
łącznego prawa do odmian roślin. Zobo-
wiązuje wszystkich rolników i hodowców. Kto-
kolwiek w prowadzonej działalności chce roz-
mnażać odmianę chronioną, musi mieć pi-
semną zgodę podmiotu posiadającego wy-
łączne prawo do tej odmiany. Dotyczy to każ-
dego siewu z wyjątkiem siewu oryginalnie za-
pakowanego kwalifikowanego materiału siew-
nego. Kwalifikowany materiał siewny, opa-
trzony urzędową etykietą, można wysiać
bez zgody hodowcy, ale uzyskanego zbioru
już wysiewać nie wolno. Można go prze-
znaczyć na dowolny cel z wyjątkiem siewne-
go.

Ustawa przewiduje jednak wyjątek na-
zywany na świecie przywilejem farmerskim,
a w naszym kraju odstępstwem rolnym. Od-
stępstwem od wyłącznego prawa. Zezwala
ono na ponowny siew zbioru, ale tylko ściśle
określonych gatunków: bobiku, grochu siew-
nego, jęczmienia, kukurydzy, lnu zwyczajne-
go – oleistego, lucerny siewnej, łubinu wą-
skolistnego, łubinu żółtego, owsa, pszenicy
twardej, pszenicy zwyczajnej, pszenżyta, rze-
paku, rzepiku, wyki siewnej, żyta, ziemniaka.
No i nie dotyczy odmian mieszańcowych
i syntetycznych. Odmiany mieszańcowe
można siać tylko jako oryginalny materiał
siewny. Warto dodać, że zapis o możliwości

zastosowania kukurydzy w odstępstwie rol-
nym jest martwy, ponieważ wszystkie odmiany
kukurydzy to mieszańce.

Skorzystanie z przywileju odstępstwa
rolnego, aby mogło tak być traktowane, wy-
maga spełnienia trzech warunków: materiał
wysiewany na gruntach rolnika został uprzed-
nio zebrany z gruntów posiadanych przez tego
samego rolnika, a hodowca lub reprezentu-
jąca go organizacja hodowców otrzyma
opłatę w terminie 30 dni od dnia siewu. Nie-
dochowanie któregokolwiek z tych warunków,
np. wniesienia opłaty, spowoduje, że siew nie
jest odstępstwem rolnym, ale naruszeniem wy-
łącznego prawa. Opłata ma wynosić równo-
wartość połowy stawki opłaty licencyjnej
stosowanej dla danej odmiany w danym
roku przemnożonej przez ilość wysianego ma-
teriału ze zbioru. Z opłaty zwolnieni są tak
zwani drobni rolnicy, których gospodarstwo
posiada poniżej 25 ha, a w przypadku ziem-

niaków 10 ha wszystkich gruntów rolnych,
z wyłączeniem tych pod budynkami miesz-
kalnymi.

Ponieważ odstępstwo rolne odbywa się
bez wiedzy hodowców, ustawa uprawnia
hodowców lub organizację hodowców do wy-
słania dowolnie wybranemu rolnikowi wnio-
sku z zapytaniem, czy skorzystał z odstępstwa
rolnego, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Rol-
nik, który otrzymał taki wniosek, ma obo-
wiązek odpowiedzieć niezależnie od tego, czy
korzystał, czy nie. Hodowca lub organizacja

hodowców może również przeprowadzić
kontrolę w gospodarstwie.

W bardzo dużym skrócie zajmujemy się
tymi zagadnieniami, wyręczając aktualnie
20 hodowców. Agencja Nasienna jest bowiem
organizacją hodowców obchodzącą 10-lecie
aktywnego działania. Hodowcy są jej wła-
ścicielami i działa ona na ich rzecz.

Rolnicy bardzo chętnie sieją swoje zbio-
ry, ale nie płacą opłat hodowcom. Ponieważ
opłaty te, obok opłat licencyjnych, są pod-
stawowym źródłem finansowania dalszych
prac hodowlanych, przed kilkoma laty roz-
poczęliśmy monitorowanie kilkudziesięciu ty-
sięcy gospodarstw rocznie, poprzez wysłanie
wniosków o udzielenie informacji, czy ko-
rzystały z odstępstwa rolnego. Mimo  że od-
powiedź jest obowiązkowa, a jej brak jest za-
grożony karą grzywny, bardzo wielu rolników
lekceważy prawo i nie udziela odpowiedzi. W
związku z tym zostaliśmy zmuszeni do wy-

stąpienia na drogę prawną. Na razie z po-
wództwa cywilnego o udzielenie informacji.
Decyzja była słuszna. Hodowcy mają coraz
więcej środków na sfinansowanie programów
hodowlanych.

Jaki jest udział kwalifikowanego mate-
riału siewnego w krajowym rynku nasiennym
i jak w ciągu 10 lat działalności udało się pań-
stwu wpłynąć na spadek nielegalnego obrotu
nasionami? 

– Przed dziesięcioma laty rynek nasien-
ny to był dramat. Tylko 4 proc. powierzchni

124 Fakty

Materiał z szarej strefy 
nie daje gwarancji sukcesu
O obowiązkach, jakie nakłada na rolników i hodowców Ustawa o ochronie
prawnej odmian roślin z 2003 roku, udziale kwalifikowanego materiału 
siewnego w krajowym rynku nasiennym oraz zmianach postulowanych 
przez Agencję na rzecz uporządkowania rynku rozmawiamy 
z Pawłem Kochańskim, prezesem Agencji Nasiennej
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Udział kwalifikowanego materiału siewnego 
w zasiewach systematycznie rośnie, choć nadal
jest daleki od oczekiwań. Obecnie wynosi dla zbóż
15 proc., a dla ziemniaka 10 proc. W innych 
krajach Europy stosuje się go przeciętnie 50 proc., 
a w niektórych – 80–90 proc. Hodowcy z tych 
krajów mają znaczne wpływy zasilające budżety 
na nowoczesne maszyny, szklarnie i laboratoria



upraw zbóż i ziemniaka było obsiewane
kwalifikowanym materiałem siewnym. Sza-
ra strefa nasienna kwitła, funkcjonowały
ceny poniżej kosztów wytworzenia, po-
wszechnie funkcjonowały tak zwane wymia-
ny sąsiedzkie. Firmy nasienne zamiast kon-
kurować ze sobą jakością oferowanego ma-
teriału, aby uniknąć plajty imały się różnych
zajęć, łącznie z obrotem materiałami bu-
dowlanymi. Nie muszę chyba dodawać, że
wszystko to działo się przy kompletnym bra-
ku poszanowania własności, jaką dla hodowcy
stanowi odmiana. Małymi krokami i konse-
kwentnymi działaniami hodowcy zrzeszeni w
Agencji Nasiennej w pierwszej kolejności
wprowadzili dyscyplinę w firmach nasiennych.
Przełomowy był rok 2007, w którym wstrzy-
mano finansowanie hodowli ze środków
publicznych. Ale pieniądze nie przepadły, gdyż
między innymi staraniem Polskiej Izby Na-
siennej zostały przeznaczone dla rolników na
dopłaty do powierzchni obsianej kwalifiko-
wanym materiałem siewnym. Udział kwali-
fikowanego materiału siewnego w zasiewach
systematycznie rośnie, choć nadal jest dale-
ki od oczekiwań. Obecnie wynosi dla zbóż
15 proc., a dla ziemniaka 10 proc. W innych
krajach Europy stosuje się go przeciętnie
50 proc., a w niektórych – 80–90 proc. Ho-
dowcy z tych krajów mają znaczne wpływy za-
silające budżety na nowoczesne maszyny,
szklarnie i laboratoria. Hodowcy działający
w Polsce mają jedynie ułamek tych środków,
a muszą konkurować. Na dłuższą metę nie da
się utrzymać rynku na takich zasadach.

Póki co staramy się przeciwdziałać na-
ruszaniu wyłącznego prawa, a w szczególności
nielegalnemu obrotowi materiałem siew-
nym. Staramy się uświadomić rolnikom, iż
siew materiału nabytego w szarej strefie, tj. bez

etykiety, bez odpowiedniej faktury, również jest
nielegalny. Ponadto monitorujemy oferty
sprzedaży w gazetach, w Internecie, w ga-
blotach i sklepach wiejskich. Już samo ofe-
rowanie do siewu nielicencjonowanego ma-
teriału odmian chronionych jest naruszeniem
wyłącznego prawa.

Co jest najbardziej przekonującym ar-
gumentem w walce z piractwem nasiennym,
zwłaszcza w kontekście opłacalności finan-
sowej? Jakie działania najskuteczniej wpły-
wają na jakość polskich nasion, wartość kra-
jowych odmian, a w efekcie konkurencyjność
rolnictwa w obrębie UE?

– Materiał pochodzący z szarej strefy nig-
dy nie daje gwarancji sukcesu. Niedowiarkom
radzimy wysiać na tym samym polu materiał
ze zbioru i materiał kwalifikowany, a potem
porównać plony. Niektórzy potwierdzili, że
różnica w plonach dochodzi nawet do
30 proc., a te wymierne korzyści przemawiają
za rezygnacją z nielegalnych nasion na rzecz
kwalifikowanego materiału siewnego, do
którego przysługuje dodatkowa dopłata
z ARR. Efekt – systematyczny wzrost średnich
plonów w Polsce.

Jakie odstępstwa prawne najczęściej
występują na rynku nasiennym w Polsce? Co
zaliczyłby pan do pozytywnych zjawisk
i zmian obserwowanych na przestrzeni
ostatnich lat na podstawie prowadzonych ba-
dań, rozmów, analiz i inicjatyw agencji?

– Rośniea wiedza społeczna, że nie tylko
prawa autorskie i pokrewne oraz patenty, ale
i wyłączne prawo do odmian roślin obowią-
zuje w relacjach zawodowych. Uczymy się
wszyscy i wiedza ta staje się powszechna. Wy-
starczy zrozumieć, że za finansowanie hodowli
odpowiedzialni są ci, którzy z jej produktów
korzystają.

Jakie kroki są dziś najbardziej pożąda-
ne, aby uporządkować rynek nasienny w Pol-
sce i kto najbardziej zyska na postulowanych
przez agencję zmianach? 

– Ustawa o ochronie prawnej odmian
przewiduje w pierwszej kolejności możli-
wość zawarcia umowy pomiędzy organiza-
cją rolników i organizacją hodowców regu-
lującej zasady korzystania z odstępstwa rol-
nego. Takiej umowy brak, a zatem działamy
zgodnie z regulacjami ustawy. Jesteśmy or-
ganizacją hodowców i do zawarcia umowy
brakuje nam organizacji rolników. Z niektó-
rymi izbami rolniczymi osiągamy drobne suk-
cesy. Wspólna praca przez kolejne 10 lat
z pewnością zaowocuje na korzyść rolników
oraz hodowców.

Pomimo dotychczasowych sukcesów
Agencji Nasiennej najbardziej pożądane
jest szybkie upowszechnienie obowiązku
regulowania opłat z tytułu odstępstwa rol-
nego. Można tego dokonać, docierając do
każdej gminy ze szkoleniami, których te-
matyką będzie ochrona wyłącznego prawa
i korzyści wynikające ze stosowania kwali-
fikowanego materiału siewnego. Również
można by było ułatwić rolnikom regulowa-
nie opłat z tytułu odstępstwa rolnego, gdy-
by odbywało się to jednocześnie ze składa-
nymi wnioskami o dopłaty bezpośrednie w
ARiMR. Agencja Nasienna mogłaby wów-
czas skoncentrować się na kontroli firm na-
siennych i przeciwdziałaniu naruszaniu wy-
łącznego prawa. Zyskają wówczas nie tylko
hodowcy, choć im te działania są najbardziej
potrzebne. Beneficjentami odważnych dzia-
łań będą również sami rolnicy, a także cała
branża nasienna.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Firma „Spójnia” dba o to, by nasiona nowo powstałych od-
mian niosły w sobie potencjał genetyczny gwarantujący
w uprawie wysoką plenność, smak, walory odżywcze i zdro-
wotne warzyw. Spółka jest znanym w Polsce producentem

nasion ogórka gruntowego. Ilość sprzedawanych nasion pokrywa oko-
ło 1/3 powierzchni krajowych upraw rejestrowanych przez GUS. „Spój-
nia” jest także polskim liderem w sprzedaży nasion grochu siewne-
go łuskowego (konserwowego) – głównie do przemysłu owocowo-
warzywnego. Poza tym notuje wysoką sprzedaż nasion buraka ćwi-
kłowego o dużej zwartości betaniny, fasoli szparagowej – odmian od-
pornych na choroby – oraz bobu. „Spójnia” liczy się także na rynku
takich ważnych gatunków gospodarczych, jak cebula, marchew, pie-
truszka i rzodkiewka.

Aby sprostać wymaganiom rynku (szczególnie rynku produ-
centów) spółka prowadzi od wielu lat hodowlę heterozyjną (mie-
szańców F1) w takich gatunkach, jak ogórek, marchew, cebula, bu-
rak ćwikłowy oraz rzodkiewka. W hodowli ogórka wszystkie obecne
odmiany są heterozyjne. Dodatkowo w procesie hodowli wprowadzono
ostatnio do form ogórka pod niskie osłony, pod agrowłókninę oraz
do ogórka typowo gruntowego cechę partenokarpii, która pozwala
otrzymywać owoce bez zapylenia. Odmiany partenokarpne radzą so-
bie zatem lepiej w trudniejszych warunkach uprawy i umożliwiają otrzy-
manie bardzo wczesnych zbiorów. W hodowli odpornościowej, du-
żym osiągnięciem jest otrzymanie odmian fasoli szparagowej od-
pornych na antraknozę i bakteriozę fasoli (Colletotrichum linde-
muthianum, Pseudomonas syringae phaseolicola).

Z uwagi na długotrwały proces hodowli w gatunkach dwuletnich,
spółka korzysta ze zdobyczy nauki w zakresie wytwarzania podwo-
jonych haploidów (DH). We własnym laboratorium otrzymywane są
linie DH w cebuli oraz marchwi. W hodowli heterozyjnej cebuli waż-
ne jest sprawdzenie stabilności komponentów mieszańca. W tym celu
sprawdza się za pomocą markerów molekularnych typ cytoplazmy
w poszczególnych liniach cebuli.

W dziedzinie badań i rozwoju spółka od wielu lat prowadzi współ-
pracę z placówkami naukowo-badawczymi (SGGW w Warszawie, Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Warzywnictwa w Skiernie-
wicach). Współpraca ta dotyczy wytwarzania materiałów wyjściowych
do hodowli, prac o charakterze badawczo-wdrożeniowym czy wy-
konywania doświadczeń o charakterze usługowym.

Spółka prowadzi także doświadczenie polowe z własnymi od-
mianami, sprawdzając ich przydatność do uprawy bez użycia i z ogra-
niczonym użyciem środków ochrony roślin (uprawa integrowana).
W doświadczeniach testuje się dostępne na rynku polskim prepara-
ty polecane do uprawy ekologicznej. 

www.nasiona-warzyw.pl
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Obfite plony 
bogatego doświadczenia
„Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. jest przykładem
firmy z polskimi tradycjami w hodowli i nasiennictwie warzyw sięgającymi
1917 roku. Aktualnie oferuje ponad 90 własnych odmian roślin warzywnych,
co czyni ją nieodłącznym partnerem działkowców i producentów warzyw.
Wytwarzane przez nią nasiona spełniają wymogi obowiązujące 
w Unii Europejskiej, a za wysoką jakość zostały wielokrotnie nagrodzone,
m.in. certyfikatami „Jakość Roku” oraz „Najlepsze w Polsce”
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Spółka prowadzi doświadczenie
polowe z własnymi odmianami,
sprawdzając ich przydatność do 
uprawy bez użycia i z ograniczonym
użyciem środków ochrony roślin



Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o, działa-
jąca pod nadzorem Agencji Nieruchomości Rolnych, funk-
cjonuje w obecnej formie od 1993 roku i jest zaliczana do
spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Firma zaopatruje producentów buraka cukrowego w wysokiej ja-
kości materiał siewny, który jest znany i doceniany we wszystkich kon-
cernach cukrowych działających na terenie Polski. Oferowane przez
nią nasiona buraka cukrowego są również znane i cenione przez pro-
ducentów zagranicznych, m.in. na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Moł-
dawii i Litwy. Spółka oferuje również nasiona sorgo oraz prosa.

W skład firmy wchodzą trzy oddziały znajdujące się w miejsco-
wościach: Straszków (wielkopolskie), Śmiłów (świętokrzyskie) oraz Kut-
no (łódzkie). Prace hodowlane zarówno w zakresie twórczym, jak i za-
chowawczym, prowadzone są w dwóch oddziałach: w Śmiłowie oraz
w Straszkowie. Dysponując bardzo dobrze wyposażonym zapleczem
laboratoryjnym oraz wyspecjalizowanymi fachowcami, Kutnowska Ho-
dowla Buraka Cukrowego wciąż tworzy nowe odmiany buraka cu-
krowego, współpracując jednocześnie z koncernami cukrowymi, in-
stytutami naukowymi, uczelniami oraz zagranicznymi firmami ho-
dowlanymi w zakresie doświadczalnictwa.

W Zakładzie Nasiennym KHBC Sp. z o.o. w Kutnie przygotowy-
wany jest materiał siewny buraka cukrowego. Tam też prowadzona jest
dodatkowa działalność usługowa – inkrustowanie oraz otoczkowanie
nasion różnych gatunków roślin. Potencjał tego oddziału jest wyko-
rzystywany również w działalności doświadczalnej w zakresie nasien-
nictwa, czego owocem jest między innymi wdrożona nowoczesna me-
toda uszlachetniania nasion buraka cukrowego – Quick Beet – Szyb-
ki Burak. Zakład Nasienny w Kutnie funkcjonuje zgodnie z najnowszymi
wymogami norm zarządzania jakością (ISO 9001:2008), środowiskiem
(ISO 14001:2004) oraz bezpieczeństwem (BS OHSAS 18001:2007).

Spółka prowadzi również rolniczą działalność w zakresie produkcji
roślinnej i świadczy usługi związane z pracami polowymi.

www.khbc.pl

Jakość i efektywność
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. jako jedyna 

firma kontynuuje ponad 125-letnie tradycje polskiej 
hodowli i nasiennictwa buraka cukrowego
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Jak zmieniła się na przestrzeni ostatnich
lat powierzchnia gruntów Agencji przezna-
czonych pod uprawy nasienne i jak mają się
do tych przeobrażeń dotychczasowe oraz pla-
nowane działania restrukturyzacyjne?

– Wdrażanie postępu biologicznego do
praktyki rolniczej to nowe odmiany i wpro-
wadzanie ich nasion do produkcji jako kwa-
lifikowany materiał siewny. Spółki Agencji nie
tylko tworzą nowe odmiany, ale również je re-
produkują i bezpośrednio sprzedają rolnikom
kwalifikowany materiał siewny. Wartość
sprzedaży kwalifikowanego materiału siew-
nego w spółkach Agencji systematycznie
wzrastała z 148,1 mln zł w 2008 roku do
153,6 mln zł w 2013 roku. Produkcja nasienna
w roku 2013 prowadzona była na powierzchni
17,2 tys. ha i w porównaniu do roku 2008
zwiększyła się o 400 ha. W okresie tym naj-
większe tempo wzrostu wystąpiło w zbożach.
Powierzchnia kwalifikowanego materiału
siewnego zbóż wzrosła o 1,5 tys. ha. Dane te
potwierdzają stabilną pozycję spółek w ho-
dowli i produkcji nasiennej.

Jakie przełożenie na konkurencyjność
i wizerunek polskiego rolnictwa, zwłaszcza
nasiennictwa, mają założenia „Programu re-
strukturyzacji spółek hodowli roślin ANR”
z 2009 roku? Czy w wyniku połączeń prze-
prowadzonych w ramach procesu restruk-
turyzacji doszło do poprawy warunków ich
funkcjonowania?

– W wyniku zrealizowania „Programu
Restrukturyzacji spółek hodowli roślin ANR”
powstało osiem silnych ośrodków hodow-
lanych wykorzystujących w pełni potencjał
hodowlany spółek przejętych. Pięć spółek zaj-
muje się hodowlą roślin rolniczych oraz trzy
hodowlą roślin ogrodniczych. Spółki konty-
nuują również programy hodowlane ga-
tunków, które nie przynoszą przychodów ryn-
kowych, jak na przykład rośliny strączkowe
czy trawy. Szeroka oferta odmianowa – oko-
ło stu odmian w poszczególnych spółkach
– pozwoliła wykorzystać i rozwinąć duży po-
tencjał produkcji nasion dla krajowego na-
siennictwa. W połączeniu ze zbudowanym
systemem promocji i marketingu spółki sku-
tecznie konkurują z firmami zagranicznymi.
Dzięki wykorzystaniu do selekcji i doświad-
czalnictwa poszerzonej bazy genetycznej
materiałów wykorzystanych do krzyżowań
oraz wszystkich lokalizacji połączonych

firm, zróżnicowanych pod względem wa-
runków klimatyczno-glebowych, zwiększyła
się skuteczność uzyskiwania nowych, lep-
szych odmian roślin. Większe organizmy go-
spodarcze uzyskały możliwość wygospoda-
rowania znacznie większych środków finan-
sowych na inwestycje. Spółki wybudowały
magazyny z nowoczesnymi liniami do przy-
gotowania nasion i sadzeniaków, zakupiły no-
woczesny sprzęt laboratoryjny i do produk-
cji nasiennej.

Spółki w ostatnim czasie rozszerzyły
współpracę z ośrodkami naukowymi, czego
wyrazem jest utworzenie wspólnie z Uni-
wersytetem Rolniczym w Krakowie spółki Gre-
en Lab. Centralne laboratorium wykonuje na
zlecenie spółek hodowlanych zawansowane
technologicznie analizy molekularne, testy od-
pornościowe itp., które przyśpieszą cykle
hodowli nowych odmian.

Jaki udział w krajowych zasobach mają
odmiany roślin należące do ANR i jakie czyn-
niki determinują wyniki prac hodowlanych
prowadzonych na gruntach ANR?

– Własnością spółek ANR jest 368 od-
mian roślin warzywnych oraz 325 odmian ro-
ślin rolniczych. Niezmiennie od lat spółki
Agencji Nieruchomości Rolnych odgrywają
dominującą rolę w hodowli roślin w Polsce,
a potwierdza to fakt, że posiadają 52,5 proc.
odmian roślin rolniczych i 60,3 proc. odmian
roślin warzywnych pochodzących z krajowej
hodowli wpisanych w Rejestrze Odmian.
Natomiast udział odmian spółek ANR we
wszystkich odmianach wpisanych do Rejestru
Odmian wynosi 33,6 proc. – w tym rośliny rol-
nicze 26,5 proc. i warzywne 44,2 proc. W 2013
roku do Rejestru Odmian wpisano 12 nowych
odmian roślin rolniczych i 5 odmian roślin wa-
rzywnych. W badaniach przedrejestrowych
jest obecnie 127 odmian roślin rolniczych
i 14 odmian roślin warzywnych. Według
stanu z 2013 roku zarejestrowanych było 75
odmian roślin rolniczych w 17 krajach świa-
ta i 112 odmian roślin warzywnych w 6 kra-
jach. W 2013 roku powiodła się rejestracja
5 odmian roślin rolniczych w 4 krajach. W ba-
daniach rejestrowych za granicą było 127 od-
mian i rodów roślin rolniczych w 34 krajach
świata.

Kierunki hodowli roślin uprawnych są
bardzo zróżnicowane w zależności od spe-
cyfiki gatunku. Główne priorytety w hodow-

li to plonowanie, odporność na stresy bio-
tyczne i abiotyczne, specyficzne dla gatunku
cechy jakościowe oraz cenne właściwości użyt-
kowe. W związku ze wzrastającą dynamiką
zmian klimatycznych prowadzona jest ho-
dowla odmian o zwiększonej tolerancyjności
na suszę oraz o wyższym niż dotychczas ak-
ceptowany poziomie zimotrwałości. Rolnic-
two zrównoważone oraz integrowana pro-
dukcja wymaga odmian o większej polowej
odporności na choroby oraz lepiej wykorzy-
stujących składniki pokarmowe, w szczegól-
ności azot.

Prace hodowlane w roślinach warzyw-
nych skierowane są na: wyhodowanie nowych
odmian spełniających wymagania produ-
centów warzyw, dostosowanych do aktual-
nych potrzeb rynku i oczekiwań konsumen-
tów, tj. o dobrej plenności, wysokim udziale
plonu handlowego, wyrównanych, przysto-
sowanych do krajowych warunków glebowo-
-klimatycznych i o odpowiednich parametrach
owoców, strąków, korzeni i cebul; hodowlę od-
mian odpornych lub z tolerancją na podsta-
wowe choroby zagrażające uprawom w kra-
ju; wytworzenie odmian przystosowanych do
uprawy w warunkach ekologicznych.

Jakie uprawy mają szczególne znaczenie
dla gospodarki narodowej i na ile jest to de-
cydujący aspekt zagospodarowywania grun-
tów należących do Agencji?

– W roślinach rolniczych szczególne
znaczenie ma uprawa zbóż, w tym pszenicy,
pszenżyta, jęczmienia, kukurydzy, a ponad-
to rzepaku i buraków cukrowych. Spółki
Agencji uwzględniają oczekiwania polskiego
rolnictwa, co potwierdza struktura gatunko-
wa upraw nasiennych roślin rolniczych, w któ-
rej dominują zboża – 70,5 proc., a mniejszy
udział mają rośliny strączkowe – 9,5 proc.,
motylkowe i trawy – 8,9 proc. oraz ziemniak
– 3,1 proc. W roślinach warzywnych duże zna-
czenie mają: marchew, ogórki, kapusta, cebula,
pomidory, groch, fasola. W nasiennictwie na-
sze spółki ogrodnicze uwzględniają ten fakt
i produkują nasiona zarówno dla rolnika pro-
fesjonalnego, produkującego warzywa na
rynek świeżych warzyw oraz dla przemysłu
spożywczego, jak i dla ogrodnika amatora,
przygotowane w różnych atrakcyjnych for-
mach i opakowaniach.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Rolnictwo zrównoważone oraz integrowana produkcja 
wymaga odmian o większej polowej odporności na choroby
oraz lepiej wykorzystujących składniki pokarmowe, 
w szczególności azot – mówi Grzegorz Młynarczyk, 
dyrektor Zespołu Nadzoru Właścicielskiego w Agencji 
Nieruchomości Rolnych
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Jak środowisko hodowców i firm na-
siennych ocenia trafność postanowień Usta-
wy o nasiennictwie zatwierdzonej w 2012
roku i jej wpływ na funkcjonowanie branży
oraz kondycję rynku nasiennego?

– Ustawa o nasiennictwie była koniecz-
na, jeśli chodzi o odmiany GMO. Ponadto
uporządkowała ona przepisy nasienne, nie-
co modyfikując wcześniejsze uregulowania
i dostosowując je do przepisów unijnych.

Przemysł nasienny ocenia ustawę zdecy-
dowanie pozytywnie. Niemniej jednak, po pół-
torarocznym działaniu zapisów tej ustawy, mo-
żemy wskazać na konieczność jej dalszego po-
prawienia. Dotyczy to między innymi takich
spraw, jak kwestia definicji materiału siewne-
go, uniemożliwiającego państwowym służbom
nasiennym kontrolę nielegalnego obrotu na-
sionami, wyłączenia materiału siewnego spod
działania przepisów o towarach paczkowanych
czy dopuszczenia możliwości wprowadzenia
regulacji nasiennych dla niektórych innych ga-
tunków, celem zapewnienia rolnikom lepszej
jakości nasion oraz umożliwienia eksportu
– co dotyczy np. gryki.

W dyskusjach na temat rynku nasien-
nego często porusza się sprawę nielegalne-
go obrotu i naruszeń w zakresie ochrony
prawnej odmian. Co jest największym pro-
blemem hodowców i odbiorców materiału
siewnego, jeśli wziąć pod uwagę przepisy pra-
wa, regulacje jakościowe, zasady etyki?

– Nasiona są jednym z najważniejszych
środków produkcji, a ich znaczenie rośnie
wraz z intensyfikacją produkcji roślinnej.
Gdy wszystkie inne elementy agrotechniki są
stosowane optymalnie w warunkach kon-
kretnego gospodarstwa, wówczas jedyną
możliwością dalszego wzrostu plonów jest
użycie nasion kwalifikowanych nowych od-

mian, które są co roku rejestrowane i udo-
stępniane. Niestety na rynku pojawiają się co
roku także nasiona nielegalne, zazwyczaj bli-
żej nieokreślonego pochodzenia i wartości,
których niższa cena kusi rolników. Naraża to
ich jednak na brak pewności co do wartości
siewnej i co do tożsamości odmiany i skut-
kuje nieuzyskaniem optymalnej produkcji
i jej jakości. Ponadto, jak wynika z zapisów
o prawnej ochronie odmian, rolnik wysie-
wający nasiona z zakupu inne niż kwalifiko-
wane łamie prawo i naraża się na związane
z tym koszty i nieprzyjemności. Jedyne na-
siona niekwalifikowane dopuszczone do uży-
cia do zasiewów to takie, które rolnik sam roz-
mnożył we własnym gospodarstwie – od tych
nasion rolnik jest zobowiązany do uiszczenia
stosownej opłaty dla hodowcy. Skala zjawi-
ska w Polsce jest bardzo duża. Rynek nasion
nielegalnych dotyczy w różnym stopniu
wszystkich gatunków i obejmuje od 5 do
30 proc. wysiewanych nasion ogółem.

Są dwie główne przyczyny tego zjawiska.
Po pierwsze ciągle niski poziom wiedzy bar-
dzo wielu rolników o opłacalności stosowa-
nia nasion kwalifikowanych. Rolnicy łudzą się
pozornymi oszczędnościami rzędu 100 zł na
ha i tracą możliwość uzyskania tony lub wię-
cej ziarna, do tego zwykle o znacząco lepszej
jakości. Niekiedy są oni wręcz celowo oszu-
kiwani przez dostawców takich nasion i wy-
siewają coś innego niż zamierzają. Znane są
np. przypadki oferowania nasion odmian ja-
rych jako ozime.

Druga przyczyna to powszechny brak
świadomości, że odmiana jest czyjąś wła-
snością i właściciel odmiany ma prawo ocze-
kiwać zapłaty za wielkie nakłady poniesione
w celu jej stworzenia. Ten brak poszanowania
dla cudzej własności dotyczy nie tylko użyt-

kowników nasion, ale przekłada się także na
możliwość przeciwdziałaniu nielegalnemu
obrotowi. Nawet organy ścigania traktują prze-
stępstwa przeciwko wyłącznemu prawu do od-
mian jako małą szkodliwość społeczną, co czy-
ni ten proceder bezkarnym. Tymczasem, we-
dług szacunków Polskiej Izby Nasiennej,
straty branży nasiennej z tytułu nielegalnego
obrotu nasionami oraz z tytułu należnych,
a niepłaconych opłat od rozmnożeń wła-
snych, zdecydowanie przekraczają poziom
100 mln zł rocznie! Trzeba by jeszcze policzyć,
jakie straty ponoszą z tytułu niewykorzysta-
nych możliwości plonotwórczych sami rolni-
cy, jakie całe rolnictwo polskie i przetwórstwo,
a także budżet z tytułu niezapłaconych po-
datków. Tak więc jest to sprawa najwyższej
wagi, ważna dla całej gospodarki.

Co jest dziś podstawowym wyznaczni-
kiem jakości odmian, a tym samym warun-
kiem konkurencyjności polskiego rolnic-
twa?

– Rolnicy oczekują przede wszystkim od-
mian coraz lepiej plonujących. I to się dzie-
je, choć może być zaobserwowane jedynie
z perspektywy wieloletniej. Nie jest rzadkością
uzyskiwanie obecnie w optymalnych wa-
runkach powyżej 10 t ziarna zbóż z ha, rze-
paku powyżej 5 ton, a kukurydzy nawet kil-
kanaście ton. Drugie kryterium to cechy rol-
nicze, w szczególności odporność na choro-
by. Presja chorób jest co roku olbrzymia, więc
praca hodowców to wyścig, aby pozyskane
źródło odporności jak najszybciej wprowadzić
do najlepszych odmian, zarejestrować od-
mianę i oferować rolnikom zanim patogeny
przystosują się i przełamią tę odporność. Od-
porność nowych odmian jest wyraźnie wyż-
sza niż odmian, będących już kilka lat w upra-
wie.
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Szczupłość legalnego rynku 
nasion to poważne zagrożenie

Według szacunków Polskiej Izby Nasiennej straty
branży nasiennej z tytułu nielegalnego obrotu 
nasionami oraz z tytułu należnych, a niepłaconych 
opłat od rozmnożeń własnych, zdecydowanie 
przekraczają poziom 100 mln zł rocznie – mówi
Karol Marciniak, prezes Polskiej Izby Nasiennej
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Ponadto, poza trudem wytworzenia nowych odmian, wy-
znacznikiem ich wykorzystania jest skuteczne wprowadzenie
odmiany na rynek, a wiec rzetelna informacja o ich walo-
rach, pokazy demonstracyjne i edukacja ekspertów oraz użyt-
kowników.

Jeśli jakość i rozwój, to również finanse. Proszę po-
wiedzieć, na ile ograniczenia ekonomiczne hamują
prace badawcze nad nowymi odmianami i ocze-
kiwany obrót materiałem siewnym? Czy sek-
tor nasienny ma do dyspozycji pomocne in-
strumenty wsparcia i dobrze korzysta z do-
stępnych narzędzi?

– Tworzenie i rozpowszechnianie no-
wych odmian to proces bardzo kosz-
towny. Pod względem intensywności na-
kłady na badania w hodowli roślin są po-
równywalne jedynie z przemysłem far-
maceutycznym i wynoszą około 15 proc.
obrotów. W Polsce szacujemy, że wskaźnik
ten wynosi około 10 proc. obrotów branży.
Z tego względu, a także z uwagi na olbrzymią
konkurencję odmian zagranicznych, obecną po-
zycję krajowej hodowli w wielu gatunkach możemy
uznać za sukces. Niemniej jednak szczupłość legalne-
go rynku nasion jest bardzo poważnym zagrożeniem,
mogącym skutkować w stopniowym marginalizowa-
niu krajowego przemysłu nasiennego.

Do pozytywnych zjawisk należy zaliczyć wspar-
cie budżetu dla badań na rzecz branży, chociaż nie-
stety głównie dla badań o charakterze
podstawowym. Krajowa hodowla
w znacząco większym niż wcze-
śniej stopniu współpracuje
z ośrodkami naukowymi, po-
zyskując niezbędną wiedzę,
metody oraz materiały ge-
netyczne. Innym pozytyw-
nym mechanizmem są,
wprowadzone w 2007 roku
dopłaty do zakupu nasion
dla rolników, tzw. pomoc de
mimimis. Dzięki temu me-
chanizmowi wykorzystanie
nasion zbóż kwalifikowanych
zwiększyło się z około 8 proc.
do około 16 proc. Niestety, na-
wet po tak znaczącym wzroście
Polska dalej znajduje się na
końcu krajów UE pod tym
względem, gdzie średnia uży-
cia nasion kwalifikowanych
zbóż wynosi około 50 proc.

Rozmawiał 
Piotr Danilczuk
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Atutem firmy Agralex, założonej
przez Aleksandra Lubińskiego, jest
wieloletnie doświadczenie i nie-
ustanne dążenie do zapewnienia

klientom najwyższej jakości oferowanych
rozwiązań i urządzeń. Wiedza i zaangażo-
wanie wykwalifikowanego zespołu inżynie-
rów, projektantów, technologów, konstruk-
torów i koordynatorów sprzedaży w połą-
czeniu ze znajomością rynku i realiów branż,
do których kierowana jest oferta, przynosi re-
zultaty w postaci trwałych, funkcjonalnych
rozwiązań dostosowanych do indywidual-
nych potrzeb klienta. Urządzenia oferowa-
ne przez Agralex są projektowane i produ-
kowane w Polsce, a istotnym wyznacznikiem
ich jakości jest zastosowanie innowacyj-
nych technologii, które odpowiadają naj-
nowszym trendom rynkowym i gwarantują
przyszłościowe rozwiązania. Firma stale
rozwija technologię produkcji oraz udosko-
nala własne urządzenia. W lutym 2014 roku
została oddana do użytku nowa hala pro-
dukcyjna wyposażona w najnowocześniejsze
urządzenia produkcyjne marek polskich i za-
granicznych. Agralex chce być też liderem in-
nowacyjności, stąd uczestniczy i wspiera wie-
le projektów innowacyjnych, np. projektów
zaprawiarek nowych generacji z unikalnymi
systemami zaprawiania, sterowania i dia-
gnostyki.

Ze względu na doświadczenie w wielu
dziedzinach Agralex oferuje m.in. wyposażenie
magazynów zbożowych, magazynów pła-
skich, mieszalni pasz, młynów, olejarni, sło-
downi, linie produkcyjne dedykowane bran-
ży nasiennej, które spełniają restrykcyjne
wymagania dyrektyw unijnych oraz rosnące
oczekiwania klientów. Zespół firmy projektuje
i buduje magazyny zbożowe, magazyny pła-
skie, obiekty nasienne, obiekty do suszenia,
czyszczenia i sortowania, obiekty do maga-

zynowania, transportu i pakowania nawozów,
tłocznie oleju, mieszalnie pasz. Oferta pro-
dukcyjna obejmuje również silosy płaskodenne
i lejowe, silosy nasienne, podnośniki kubeł-
kowe, w tym nasienne, przenośniki łańcu-
chowe i taśmowe, kosze przyjęciowe także na-
sienne oraz filtry powietrza. Silosy są kom-
pleksowo wyposażone, poczynając od syste-
mów napowietrzania, przez systemy rozła-
dunku grawitacyjnego, elektrycznego lub
elektryczno-hydraulicznego i czujniki po-
ziomu produktu w silosie, na systemach
monitoringu temperatury kończąc. Za spra-
wą szerokiego asortymentu urządzeń przy-
stosowanych do pracy w małych, średnich
i dużych gospodarstwach oraz obiektach
nasiennych, a także wyników sprzedaży,
Agralex jest wiodącym europejskim produ-
centem zaprawiarek do nasion o różnej wy-
dajności dla indywidualnego rolnika oraz cen-
tral nasiennych. Ponadto Agralex jest przed-
stawicielem m.in. firm: Westrup – duńskiego
producenta maszyn czyszczących, Alvan
Blanch – producenta unikalnych suszarni do
materiału siewnego, Schmelzer – producen-
ta systemów napowietrzania ziarna, będących
właścicielami uznanych marek maszyn i urzą-
dzeń przemysłowych usprawniających pro-
dukcję na całym świecie.

Co ważne, zespół firmy nie ogranicza się
do dostarczenia produktu, lecz zapewnia
całkowitą obsługę na każdym etapie realiza-
cji zlecenia. W przypadku zamówień na pro-
jekty konstrukcyjne zapewnia nie tylko budowę
pod klucz, lecz także profesjonalne doradz-
two w doborze optymalnego rozwiązania,
szkolenie personelu w zakresie eksploatacji,
wsparcie w początkowym okresie użytkowa-
nia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Z myślą o indywidualnych potrzebach klien-
tów firma opracowała unikalne systemy i pa-
kiety zastosowane w proponowanych urzą-

dzeniach: WPS – System zabezpieczający
przed zużywaniem się elementów, ESS – Sys-
tem zmniejszający zużycie energii, CTS – Sys-
tem zabezpieczający ciągłość transportu,
WES – System Przedłużenia Gwarancji,
WLS – System Obciążeń Pracy, LNS – Sys-
tem Cichej Pracy, SIP – Pakiet nasienny, AEP
– Pakiet antywybuchowy, EPP – Pakiet eko-
logiczny, FEP – Pakiet Załadunkowo-Roz-
ładunkowy, DFP – Pakiet Podwójnej Podło-
gi, IPP – Pakiet Przyjęciowy, SEP – Pakiet ser-
wisowy, ATP – Pakiet Transportu Pod Kątem,
FSP – Pakiet do magazynu płaskiego, NEP
– Pakiet Rozładunku Grawitacyjnego, TLP
– Pakiet Załadunku Pojazdów, ZET – Pakiet
ZET, GLP – Pakiet Łagodnego Załadunku,
SSP – Pakiet Ze Stali Nierdzewnej, HWP
– Pakiet Intensywnej Eksploatacji.

Najlepszym potwierdzeniem wiarygod-
ności firmy jest bogate portfolio realizacji oraz
lista referencji. Wśród zakończonych inwestycji
są magazyny zbożowe, m.in. dla takich firm
jak: Austenit Sztajerwald, Biopaliwa Wielko-
polskie, Lechpol, Cargill, Młyn Kamionka,
PKM DUDA, Mosso, Mozyr Białoruś, Gol-
pasz, Andreas, REM SA, Top Farms Wielko-
polska Sp. z o.o.; Liczne projekty dla branży
nasiennej, m.in. na zlecenie Hodowli Roślin
Strzelce Sp. z o.o., Agro-As Sp.j., Centrali Na-
siennej Środa Śląska, Saatbau, Kutnowskiej
Hodowli Buraka Cukrowego, Agro Centrum
Strzelce Opolskie, Rolpol Sp. z o.o., Centra-
li Nasiennej Zielenin; Wyposażenia dla ma-
gazynów płaskich do transportu zbóż oraz na-
wozów, m.in. na zlecenie Agrolok Sp. z o.o.,
Agronik Ewa Bajon, Grupa Producentów Rol-
nych Karsko Pyrzyckie Sp. z o.o.; Magazyny
i terminale przeładunkowe w portach, m.in. dla
takich firm  jak: PPH Magrol Sp. z o.o., AN-
DREAS Sp. z o.o.

www.agralex.pl
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Innowacje dla nasiennictwa
Założona w 1991 roku firma
Agralex powstała z fascynacji 
nowoczesnymi technologiami
przechowywania, magazynowania
i zaprawiania ziarna. 
Dzięki temu przez ponad 20 lat
działalności wypracowała 
pozycję lidera wśród europejskich
producentów i dostawców 
maszyn oraz obiektów dla 
przemysłu zbożowego

RYNEK HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA



„Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa
IHAR z siedzibą w Zamartem oraz Oddziałem
w Starym Oleśnie (woj. opolskie), której 100-proc.
udziałowcem jest IHAR Radzików, zajmuje zna-
czące miejsce na rynku materiału sadzeniakowego
w Polsce.

Firma od 1946 roku pod różnymi nazwami prowa-
dzi hodowlę nowych odmian oraz nasiennictwo
ziemniaka.

Przez dziesiątki lat zaopatruje polskich rolników
w sadzeniaki pożądanych odmian spełniających
różnorakie oczekiwania konsumentów i przetwór-
stwa. Po 68 latach wytrwałej pracy kilku pokoleń odda-
nych polskiej hodowli nazwa Zamarte stała się znakiem
firmowym kojarzonym z najlepszymi i najnowszymi odmianami
ziemniaka.

Od 1980 roku firmą hodowlaną w Zamartem kieruje dr Andrzej
Pawlak, obecnie Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki.

W firmie prowadzone są prace selekcyjne w najważniejszych kie-
runkach użytkowania ziemniaków, tj. jadalnych, skrobiowych oraz
przydatnych do przetwórstwa na frytki i chipsy. W hodowli wyko-
rzystywane są nowoczesne metody związane z inżynierią gene-
tyczną – markery molekularne.

Mikrorozmnażanie in vitro rozpoczyna produkcję ma-
teriałów przedbazowych i bazowych. 

Obecnie „Hodowla Ziemniaka Zamarte” posiada 30
odmian ziemniaka w różnych grupach wczesności.

Oferta ziemniaka jadalnego

bardzo wczesne: Denar, Lord, Justa, Miłek
wczesne: Aruba, Bila, Bohun, Etola, Gwiazda, 
Michalina, Oman
średniowczesne: Bogatka, Etiuda, Finezja, Jurek, 
Malaga, Oberon, Stasia, Tetyda
średniopóźne: Zagłoba, Zenia

Oferta ziemniaka przemysłowego

wczesne: Cedron, Hubal
średniowczesne: Kuba
średniopóźne: Gandawa, Rudawa
późne: Jasia, Skawa

Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR
Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński

tel. 52 388 15 76, fax 52 388 15 74, hzz@zamarte.com
www.zamarte.com

DDoo  ZZaammaarrtteeggoo
ppoo  zziieemmnniiaakkii  ii  ppoorraaddęę!!



Jednym z podstawowych zadań CO-
BORU jest ocena tożsamości i czystości od-
mianowej materiału siewnego roślin rolni-
czych i warzywnych oraz zgoda na wpro-
wadzenie do obrotu materiału siewnego. Czy
na tej podstawie polski rynek nasienny
można uznać za wzorcowy?

– Polska nie odbiega od innych państw
członkowskich Unii Europejskiej w zakresie
norm i standardów produkcji nasiennej, w tym
też w zakresie prowadzonej przez COBORU
ocenie tożsamości i czystości odmianowej ma-
teriału siewnego roślin uprawnych znajdują-
cych się w krajowym obrocie nasiennym. Wy-
daje się, że obecne krajowe standardy prak-
tyki nasiennej w pełni zabezpieczają potrze-
by naszego rolnictwa.

Jak daleka droga dzieli hodowcę od ba-
dań nad materiałem siewnym do ochrony
prawnej odmiany na poziomie krajowym
i międzynarodowym? Jaki udział mają w ryn-
ku nasiennym rośliny objęte wyłącznym pra-
wem hodowcy do odmiany i na ile obecny sys-
tem jest sprzymierzeńcem hodowców?

– Dobrze funkcjonująca ochrona praw-
na odmian roślin powoduje, że rolnictwo
i przetwórstwo mają szeroki dostęp do naj-
nowszych innowacji w zakresie krajowego
i zagranicznego postępu odmianowego, co
daje duże korzyści ekonomiczne hodow-
com, rolnikom i użytkownikom odmian. Bez
efektywnej ochrony prawnej odmian nastą-
piłoby odizolowanie polskiego rolnictwa od
wielu wartościowych odmian, a tym samym
pogorszenie jego konkurencyjności i rozwo-
ju. Bez przestrzegania ochrony własności in-
telektualnej w zakresie nowych odmian roślin,

do praktyki rolniczej w naszym kraju nie na-
pływałyby innowacyjne odmiany, zarówno
krajowe, jak i z zagranicy, a na rynku na-
siennym zapanowałby chaos. 

Obecnie hodowcy mają możliwość praw-
nej ochrony swoich odmian na polskim ryn-
ku dwoma systemami: krajowym – admini-
strowanym przez COBORU i obowiązującym
tylko na terytorium Polski oraz wspólnotowym
– administrowanym przez Wspólnotowy
Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers we
Francji, obowiązującym na terenie całej
wspólnoty. W zależności od przyjętej strate-
gii marketingowej hodowcy decydują się na
jeden lub drugi system ochrony własności in-
telektualnej.

Krajowi hodowcy najczęściej wybierają
ochronę krajową, gdyż z reguły prowadzą ob-
rót nasionami swych odmian tylko na tery-
torium RP. Obecnie systemem krajowym
chronionych jest ponad 1200 odmian, z cze-
go ponad połowa to odmiany roślin rolni-
czych. Jest to jeden z najsilniejszych krajowych
systemów ochrony odmian roślin w Europie.
Natomiast w ochronie wspólnotowej mamy
obecnie ponad 21 tys. odmian, w tym ponad
11 tys. odmian roślin ozdobnych. Procedu-
ra uzyskania przez hodowcę ochrony praw-
nej do odmian trwa zwykle dwa lata i jest pro-
wadzona równolegle do procesu urzędowej
rejestracji odmian.

Hodowcy przywiązują dużą wagę do
ochrony prawnej swoich odmian. Ponad
dziewięćdziesiąt kilka procent nowych odmian
konwencjonalnych znajdujących się na na-
szym rynku nasiennym jest chronionych jed-
nym z wymienionych systemów ochrony

własności intelektualnej. Jedynie w gatunkach
roślin, gdzie przeważają odmiany mieszań-
cowe, które de facto chronią się same, ochro-
na jest mniej popularna.

Z komercyjnego punktu widzenia zabez-
pieczenie praw własności hodowców podczas
reprodukcji i obrotu materiałem siewnym od-
mian jest bardzo ważne dla hodowców. Środ-
ki finansowe uzyskane z opłat licencyjnych ze
sprzedaży nasion chronionych odmian sta-
nowią podstawowe źródło finansowania dal-
szej hodowli nowych odmian.

Jakie kryteria muszą być spełnione,
aby zgłaszane nowe odmiany spełniały usta-
wowy warunek zadowalającej wartości go-
spodarczej?

– Spełnienie kryterium zadawalającej war-
tości gospodarczej odmiany jest obecnie nie-
zbędne w przypadku odmian roślin rolniczych,
za wyjątkiem odmian regionalnych, amator-
skich, traw nieprzeznaczonych do uprawy na
cele pastewne, odmian przeznaczonych wy-
łącznie do wywozu do państw trzecich, a tak-
że składników odmian mieszańcowych.

Zgodnie z definicją zadawalającej war-
tości gospodarczej w ustawie o nasiennic-
twie nowo zarejestrowane odmiany, w po-
równaniu do odmian już wpisanych do kra-
jowego rejestru, powinny mieć takie wła-
ściwości, które powodują poprawę warto-
ści gospodarczej w uprawie oraz w przero-
bie i użytkowaniu, przy czym dopuszcza się,
aby pojedyncze, niekorzystne właściwości
odmiany, w porównaniu do odmian wpi-
sanych do krajowego rejestru, były zre-
kompensowane innymi korzystnymi wła-
ściwościami.
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Prawna ochrona
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Rozmowa z prof. dr. hab. Edwardem Gackiem,
dyrektorem Centralnego Ośrodka Badania 
Odmian Roślin Uprawnych

pozwala na innowacje



Zgodnie z ustawą o nasiennictwie, obo-
wiązującą od ubiegłego roku, odmiana może
zostać zarejestrowana, gdy spełnia kryteria za-
dawalającej wartości gospodarczej, nieko-
niecznie w całym kraju, lecz tylko w niektó-
rych jego rejonach.

Jakimi wynikami ostatnich lat pracy
mogą się poszczycić zakłady doświadczalne
COBORU?

– Nasza sieć doświadczalna jest powo-
łana do realizacji zadań ustawowych zwią-
zanych z rejestracją i ochroną prawną odmian
roślin uprawnych i prowadzenia doświadczeń
niezbędnych do podjęcia stosownych decy-
zji administracyjnych w zakresie rejestracji
i ochrony prawnej odmian. W ostatnich la-
tach kładziemy coraz większy nacisk na roz-
szerzanie prorynkowych badań odmianowych
w ramach sytemu porejestrowego doświad-
czalnictwa odmianowego i rolniczego. Wy-
niki tych badań są wykorzystywane bezpo-
średnio w praktyce rolniczej. W poszczegól-
nych województwach na ich podstawie two-
rzone są listy odmian zalecanych do uprawy,
zwane też listami rekomendowanymi – i jak
nazwa wskazuje, ułatwiają one rolnikom
wybór właściwej odmiany do uprawy w da-
nych warunkach agrotechnicznych. Jest to
duże ułatwienie dla rolników gdyż zmniejsza
ryzyko wyboru przez nich niesprawdzonych
odmian, oferowanych na naszym rynku na-
siennym przez hodowców z innych państw
Unii Europejskiej.

Stacje i zakłady doświadczalne oceny od-
mian, wchodzące w skład struktury organi-
zacyjnej COBORU, oprócz prowadzenia
urzędowej działalności doświadczalnej dla po-
trzeb rejestracji i ochrony prawnej odmian, od-
grywają kluczową rolę w zabezpieczaniu in-
formacji o praktycznej przydatności gospo-
darczej odmian dla krajowego rolnictwa.
Każdego roku prowadzą kilkaset doświadczeń
odmianowych i koordynują procesem reko-

mendacji odmian do rolnictwa. Oprócz tego
wydają wiele publikacji odmianoznawczych,
prowadzą szkolenia dla rolników oraz orga-
nizują dni pola, na których rolnicy mogą za-
poznać się z wszystkimi nowościami, nie tyl-
ko na papierze, ale bezpośrednio w polu.

Plony zależą nie tylko od genetyki, lecz
także od czynników zewnętrznych i chorób.
Czy już na etapie prac nad nowymi odmia-
nami można wpływać na odporność ro-
ślin?

– Czynnik odporności odmian na róż-
nego rodzaju choroby i szkodniki jest jed-
nym z najistotniejszych czynników bra-
nych pod uwagę w programach hodowla-
nych przy tworzeniu nowych odmian. Na
wczesnych etapach hodowli roślin następuje
selekcja materiałów genetycznych odpor-
nych na stresy biotyczne i abiotyczne. Jest
to proces kosztowny i pracochłonny – wy-
hodowanie nowej odmiany trwa przeciętnie
10 lat. Pomimo wysokiego poziomu od-
porności genetycznej odmian na choroby
i stresy abiotyczne, coraz częściej mamy pro-
blemy z zachowaniem trwałości odporno-
ści w czasie i przestrzeni. Wynika to z wy-
stępujących fluktuacji pogodowych i zmian
klimatycznych. Większa zmienność nasile-
nia chorób jest często związana z coraz po-
wszechniejszą uprawą roślin w monokul-
turach odmianowych i gatunkowych, na du-
żych polach. W takich warunkach patoge-
ny szybko dostosowują się do prowadzo-
nych przeciwko nim metod zwalczania.
Zdolności adaptacyjne czynników choro-
botwórczych do nowych odmian są ogrom-
ne i stwarzają duże wyzwania dla współ-
czesnej hodowli roślin.

Jakie instytucje są najbardziej warto-
ściowymi partnerami z punktu widzenia
efektywności badawczej w obrębie branży na-
siennej i rozwoju krajowego rolnictwa, bio-
rąc pod uwagę potencjał, zaplecze i przy-

gotowanie zespołu specjalistów, a także
możliwości finansowe oraz dostępność na-
rzędzi wsparcia?

– Trudno wymienić wszystkie instytucje.
Nie mniej jednak należy stwierdzić, że naj-
większe krajowe jednostki hodowlane sku-
pione wokół Agencji Nieruchomości Rolnych
oraz Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Ro-
ślin – Państwowego Instytutu Badawczego
odgrywają wiodącą rolę w hodowli nowych
odmian roślin rolniczych i wnoszeniu postę-
pu odmianowego dla polskiego rolnictwa. Są
to najczęściej samofinansujące się spółki
hodowlane Skarbu Państwa, wytwarzające
nowoczesne odmiany w najważniejszych ga-
tunkach roślin rolniczych i jednocześnie zaj-
mujące się komercyjnym nasiennictwem wy-
twarzanych przez siebie odmian. Podkreślić
należy, że wymienione krajowe jednostki z ob-
szaru hodowli roślin i nasiennictwa sku-
tecznie konkurują na rynku polskim, często
ze znacznie większymi i bogatszymi firmami
zagranicznymi.

Dla utrzymania swej konkurencyjności
wymienione krajowe jednostki hodowlane wy-
magają większego niż dotąd wsparcia na-
ukowego za strony krajowych jednostek ba-
dawczych, w dyscyplinach istotnych dla pro-
wadzenia efektywnych i skutecznych pro-
gramów hodowlanych. Dotyczy to nie tylko
najnowszych wyników specjalistycznych ba-
dań na rzecz hodowli roślin, ale też wsparcia
naukowego w wytwarzaniu odpowiednich ro-
ślinnych materiałów wyjściowych do ho-
dowli roślin. Stan ten jest głównie powodo-
wany ustawicznym uszczuplaniem środków
finansowych na przedmiotowe badania w spe-
cjalistycznych instytutach – np. IHAR-PIB
i innych, które mogłyby prowadzić badania
i wytwarzać roślinne materiały wyjściowe dla
potrzeb praktycznej hodowli roślin.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Największe krajowe jednostki hodowlane skupione
wokół Agencji Nieruchomości Rolnych oraz 
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
– Państwowego Instytutu Badawczego odgrywają
wiodącą rolę w hodowli nowych odmian roślin 
rolniczych i wnoszeniu postępu odmianowego 
dla polskiego rolnictwa



Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo
Roślin Polanowice gospodaruje
na powierzchni 1282 ha. Dzia-
łalność spółki ukierunkowana

jest na hodowlę bydła mlecznego rasy Holsz-
tyńsko-Frezyjskiej oraz nasiennictwo zbóż
i grochu siewnego. Pozostała produkcja ro-
ślinna obejmuje takie gatunki, jak pszenica
konsumpcyjna, buraki cukrowe, rzepak,
oraz rośliny pastewne: kukurydza i lucerna.
W strukturze zasiewów zboża stanowią oko-
ło 49 proc., przemysłowe – 28 proc., pastewne
– 20 proc i strączkowe – 3 proc. W po-
wierzchni upraw zbóż ogółem plantacje na-
sienne stanowią do 70 proc., natomiast gro-
chu 100 proc.

Produkcja nasienna ma wieloletnią tra-
dycję, której efektem jest bogate doświad-
czenie, przyczyniające się do osiągania wy-
sokiej jakości materiału siewnego oraz do-
brych wyników ekonomicznych. W prze-
szłości firma przygotowywała materiał siew-
ny niemal wszystkich gatunków roślin. Ta róż-
norodność zaprocentowała szeroką wiedzą na
temat nasiennictwa, jednak ostatecznie spół-
ka postanowiła rozwinąć swój potencjał w za-
kresie produkcji poszukiwanych przez rolni-
ków najlepszych odmian zbóż i grochu, któ-
re stały się polanowicką specjalnością.

Sukcesy firmy nie byłyby możliwe bez in-
westycji w nowoczesne zaplecze techniczne.
Zakup zaawansowanych technologicznie

maszyn, dostosowanych do warunków i po-
trzeb upraw, okazał się opłacalny i szybko przy-
niósł oczekiwane efekty jakościowe oraz eko-
nomiczne. Odpowiednio dobrany sprzęt wy-
korzystywany w produkcji znacząco wpływa
na wydajność pracy i plony. Eksploatowane
przez spółkę nowoczesne maszyny do upra-
wy i pielęgnacji roślin zapewniają również bez-
pieczne warunki pracy operatorów maszyn.
Poniesione koszty szybko się zwracają i przy-
noszą zysk w postaci lepszej organizacji pra-
cy i niższych nakładów na produkcję, co nie
pozostaje bez wpływu na wyniki ekonomicz-
ne firmy. Przykładem mogą być choćby nowe
technologie przygotowywania i przechowy-
wania pasz dla bydła, które przyczyniły się do
wzrostu produkcji mleka i obniżenia strat
w zakresie ich magazynowania.

Linia technologiczna wykorzystywana
do przerobu nasion, podobnie jak maszyny
używane do uprawy roślin, odpowiada ak-
tualnym wymogom i najnowszym trendom
w rolnictwie. Nowo wybudowane lub grun-
townie zmodernizowane obiekty inwentarskie,
służące rozwojowi drugiej gałęzi działalno-
ści firmy, a mianowicie hodowli bydła,
uwzględniają komputerowe zarządzanie sta-
dem krów mlecznych i odchowem cieląt. Rów-
nież wszystkie prace związane z obsługą by-
dła są w pełni zmechanizowane.

www.hodowlapolanowice.com.pl

Opłacalne inwestycje 
w nowoczesność

Wydatki inwestycyjne związane z zakupem zaawansowanych maszyn 
i technologii mogą skutecznie odstraszać rolników od podjęcia takich 
kroków, jednak gdy spojrzeć na efekty, okazuje się, że nowoczesna 
produkcja jest bardziej wydajna, tańsza i po prostu opłacalna
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Obecnie w skład spółki wchodzą
cztery oddziały: Strzekęcino (woj.
zachodniopomorskie), Jezierzy-
ce i Celbowo (woj. pomorskie)

oraz Szyldak (woj. warmińsko-mazurskie).
Wszystkie oddziały umiejscowione są w re-
jonach uznanych za najlepsze do produkcji
materiału sadzeniakowego.

Statutową działalnością spółki jest pro-
wadzenie hodowli i nasiennictwa ziemniaka
oraz towarzysząca jej produkcja rolna. Ho-
dowla zachowawcza i nasiennictwo ziemniaka
prowadzone są we wszystkich czterech od-
działach, natomiast hodowla nowych odmian
– prowadzona zgodnie z programem ho-
dowlanym i trwająca 10 lat – ulokowana jest
w Strzekęcinie.

Produkcja sadzeniaka rozpoczyna się
od rozmnażania materiałów „in vitro” we wła-

snych laboratoriach tkankowych umiejsco-
wionych w Strzekęcinie i Szyldaku, poprzez
uzyskanie mikro- i minibulw, aż po produk-
cję materiałów elitarnych. Dzięki temu skra-
ca się maksymalnie liczbę rozmnożeń polo-
wych, uzyskując w ten sposób wysokiej jakości
materiał sadzeniakowy.

Aktualna oferta firmy to 17 odmian ja-
dalnych o wysokich walorach smakowych
i 14 skrobiowych o wysokim technologicz-
nym plonie skrobi. W tej szerokiej ofercie
znajdują się odmiany ziemniaka jadalnego:
Owacja, Cyprian, Tajfun, Cekin, Ignacy, Ga-
win oraz skrobiowego: Harpun, Glada,
Hinga, Pasat, Inwestor. Pomorsko-Ma-
zurska Hodowla Ziemniaka posiada rów-
nież w swoim asortymencie odmiany ist-
niejące na rynku wiele lat, takie jak: Bryza,
Irga, Irys.

Nowe odmiany wyróżniają się dobrym
smakiem, bardzo wysokim plonem handlo-
wym, różnorodnością wykorzystania prze-
twórczego i konfekcyjnego oraz – przede
wszystkim – wysoką zdrowotnością sadze-
niaka. Na szczególną uwagę zasługują od-
miany z grupy wczesnych: Owacja (wysoki
plon, bardzo dobry smak – zwycięża w kon-
kursach kulinarnych, wysoka zdrowotność
– polecana do uprawy ekologicznej, łatwość
przechowalnicza), Ignacy (wysoki plon, do-
bry smak, przydatność do konfekcjonowania),
z grupy średnio wczesnych Tajfun (bardzo wy-
soki plon, tolerancyjny na suszę, bardzo do-
bry smak, różnorodność wykorzystania),
Cekin (bardzo dobry smak, różnorodność wy-
korzystania), Gawin (wysoki plon i zdro-
wotność, przeznaczenie na frytki i przetwór-
stwo), Ametyst (bardzo wysoki plon, do
konfekcjonowania).

Spółka prowadzi dystrybucję sadzenia-
ka na terenie całego kraju. Jej materiał moż-
na nabyć zarówno bezpośrednio w oddzia-
łach, jak i za pośrednictwem sprawdzonych
firm nasiennych.

www.pmhz.pl

Europejski poziom 
i polska tradycja
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
jest firmą hodowlaną kontynuującą ponad 60-letnie tradycje polskiej 
hodowli i nasiennictwa ziemniaka. Firma działa na terenie województw: 
zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego

– Jesteśmy firmą na najwyższym europejskim poziomie. Pogląd ten podzielają nasi
odbiorcy z kraju i zagranicy. Współpracujemy z hodowcami z Francji, Niemiec, Biało-
rusi, Ukrainy, Mołdawii, USA. Obecnie pozyskujemy nowe rynki zbytu, inwestujemy
w nowoczesne technologie w celu zwiększenia wydajności i jakości plonu, aby
w pełni usatysfakcjonować naszych klientów. Ponadto poszukujemy producentów
zainteresowanych nasiennictwem naszych odmian – mówi Franciszek Klim, prezes
zarządu PMHZ Sp. z o.o.
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Rolnictwo to przykład słuszności
przysłowia: „Pańskie oko konia
tuczy”. Mimo że zatrudniam 8 osób,
na co dzień sam doglądam prac 
polowych, aby mieć pewność, że 
osiągnę pożądany efekt. Dopóki star-
czy sił, będę prowadził gospodarstwo,
bo duszą i sercem jestem związany 
z rolnictwem – mówi Władysław
Brzozowski, właściciel Gospodarstwa
Rolnego Produkcyjno-Nasiennego 
w Mienianach k. Hrubieszowa
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Inwestycje
z głową



Jak scharakteryzowałby pan pokrótce za-
kres działalności gospodarstwa?

– Gospodarstwo rolne, które prowadzę, po-
wstało w 1999 roku na bazie byłego PGR-u.
Wykupiłem wówczas od Agencji Własności
Rolnej wszystkie grunty wraz z infrastruktu-
rą. W międzyczasie dokupiłem jeszcze 210 ha,
dzięki czemu dziś zarządzam powierzchnią
510 ha. Od początku kieruję gospodar-
stwem, chociaż formalnie jest ono wspólną
własnością moją, żony oraz naszych dzieci.
Specjalizujemy się w gospodarce nasiennej
zbóż: pszenicy i jęczmienia browarnego.
Okoliczni rolnicy, którzy kupują od nas na-
siona, chwalą sobie ich jakość, a zadowole-
ni z plonów, zamawiają je na kolejny sezon.
Utrzymujemy również stałą współpracę w ra-
mach umowy z Centralą Nasienną w Kiel-
cach, która odbiera od nas znaczne ilości na-
sion dla producentów na swoim terenie.
Poza nasionami produkujemy pszenicę to-
warową, dostarczaną do naszego młyna, bo
lokalne zakłady zbożowo-młynarskie również
odkupiliśmy. Równolegle uprawiamy prze-
mysłowo rzepak, buraki cukrowe i kukurydzę.

Wyraźny skok w rozwoju naszego go-
spodarstwa nastąpił w 2004 roku, widoczny
w wysokiej klasy sprzęcie do produkcji rolnej.
Zakupiliśmy wtedy znacznie wydajniejszy
kombajn, dwa ciągniki dużej mocy oraz
komplet maszyn i narzędzi do prac pielę-
gnacyjnych o łącznej wartości 2 mln zł. Z fun-
duszy unijnych pozyskaliśmy na ten cel oko-
ło 600 tys. zł.

Czy na podstawie własnych doświadczeń
może pan potwierdzić korzyści z człon-
kowstwa w Unii Europejskiej? Jak od cza-
su akcesji zmieniło się pana gospodarstwo?

– Mimo że – jak wielu rolników – baliśmy
się wejścia Polski do Unii, z perspektywy mogę
stwierdzić, że był to dobry krok, którego na-
stępstwem jest nowoczesne rolnictwo – wy-
dajniejsze i mniej uciążliwe dla środowiska.
Oprócz maszyn sprowadzamy z Zachodu
duże ilości nasion, czego efektem są okazałe
plony różnych odmian pszenicy, jęczmienia,
kukurydzy, nieporównywalne z wcześniej-
szymi wynikami produkcji. Ponadto wyre-
montowaliśmy wiele budynków, a w przyszłym
roku zamierzamy wybudować nowy obiekt go-
spodarczy na maszyny i narzędzia rolnicze.

Jak będzie się pana zdaniem rozwijać
krajowe rolnictwo? Nadal podpatrujemy
zachodnie wzorce, czy sami możemy być dziś
przykładem dla innych?

– W 1978 roku byłem prezesem Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej – jednej z najlep-
szych w kraju. Miałem wtedy okazję zaob-
serwować organizację rolnictwa na Zachodzie
przy okazji wyjazdów do Francji i RFN.
Wszystko było tam idealnie uporządkowane,
a o maszynach, którymi dysponowali rolni-
cy za granicą, mogliśmy wówczas jedynie ma-
rzyć. Dziś wszystko, z czego korzysta Zachód,
jest dostępne również na polskim rynku.
Sam mam w swoim gospodarstwie najlepsze

maszyny, które decydują o wysokich plonach,
i trudno mi wyobrazić sobie bez nich pracę.
Jednocześnie cały czas korzystamy z niektó-
rych maszyn pochodzących z okresu PRL,
które po remontach cały czas nam służą przy
pomniejszych pracach polowych. W przy-
szłym roku znów mamy zamiar skorzystać
z funduszy europejskich dostępnych w ramach
nowej perspektywy finansowej na lata 2014–
2020, aby dzięki wsparciu unijnemu dalej in-
westować w sprzęt najwyższej klasy. Mimo
pomocy ze strony Europy Zachodniej nie
umniejszamy roli Wschodu. Mamy duże
doświadczenia we współpracy z Ukrainą, się-
gające czasów PRL. Teraz za wschodnią gra-
nicą mają nasiona siewne gorsze od naszych,
więc zakończyliśmy wymianę handlową, na-
tomiast nie mówię, że ostatecznie. Aktualnie
współpracujemy ze Słowacją, gdzie wysyła-
my dostawy mąki.

Co najbardziej utrudnia życie rolnikom
i wymaga pilnych zmian?

– Jest kilka takich problematycznych
spraw, których państwo zdaje się nie do-
strzegać. Gospodarujemy na terenach niskich,
które w okresie PRL-u były w całości zme-
liorowane. Niestety w czasach funkcjonowania
PGR zaniedbano tę kwestię, a dziś zupełnie
zaniechano. Na przestrzeni kilku lat wydali-
śmy parę tysięcy na konserwację, zabezpie-
czenie i udrożnienie rowów, które odprowa-
dzają wodę. Poza tym nie dajemy sobie rady
z liczbą żeremi, które stale na nowo budują
objęte ochroną bobry. Innym ważnym pro-
blemem jest niescalanie gruntów, co stano-
wi niemały problem w gospodarowaniu te-
renem rolnym. Wreszcie mocno daje się we
znaki stan dróg dojazdowych do gospodar-
stwa. Proszę sobie wyobrazić, jakim wy-
zwaniem jest chociażby prowadzony wąski-
mi, grząskimi drogami wielotonowy transport
buraków TIR-ami.

Jak udoskonalają państwo produkcję,
aby stale podnosić wyniki i odnajdywać się
na rynku?

– Cały czas kupujemy nowe ziemie i pla-
nujemy w dalszym ciągu poszerzać areał. Już
w tym roku kupiliśmy 60 ha. Ponadto stale
eksperymentujemy i przeprowadzamy próby
z nowymi rodzajami nawozów, odżywek
i środków, które powodują namnażanie mi-
kroflory glebowej, w tym fosforu i azotu. Co
roku jeździmy na targi do Poznania, aby śle-
dzić nowe rozwiązania techniczne i przyjrzeć
się z bliska dostępnym na rynku maszynom
oraz narzędziom, które mogą nam pomóc
w pracach w gospodarstwie. Niektóre wy-
stawiane produkty naprawdę robią wrażenie
i wzbudzają chęć posiadania, ale decyzje o in-

westycjach nie mogą być podejmowane po-
chopnie. Wydatki trzeba uważnie kalkulować,
równocześnie pamiętając, że nawet najno-
wocześniejsze maszyny nie wykonają pracy za
nas. Rolnictwo to przykład słuszności przy-
słowia: „Pańskie oko konia tuczy”. Mimo że
zatrudniam 8 osób, na co dzień sam doglą-
dam prac polowych, aby mieć pewność, że
osiągnę pożądany efekt.

Ten efekt przynosi wiele nagród będą-
cych potwierdzeniem dobrze wykonywanej
wieloletniej pracy. Czy któreś są dla pana
szczególnie cenne?

– Największą radość za każdym razem
dawało mi I miejsce zdobyte w czterech
edycjach konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
na Lubelszczyźnie, w którym doceniono, że
nie mieliśmy dotychczas żadnego wypadku,
ale również całokształt pracy: ład, gospo-
darność.

Jakie działania wpisują się w plany roz-
wojowe gospodarstwa na najbliższe lata?

– Mimo różnych dostępnych dotacji zło-
te czasy dla rolnictwa, z jakimi mieliśmy do czy-
nienia w PRL-u, za Gierka, kiedy rozwijałem
spółdzielnię rolną, już nie wrócą. Wtedy mimo
pewnych braków znacznie lżej gospodarowa-
ło się gruntami, a władza sprzyjała rolnikom.
Dziś rolnicza codzienność wygląda inaczej, ale
na miarę możliwości staram się o jak najlep-
sze plony, porządek w gospodarstwie, jakość
nasion. Właśnie rozpoczęliśmy eksport mąki,
zaraz ruszy produkcja makaronów pod mar-
ką własną w naszym młynie. Mamy zamiar za-
inwestować w nowe maszyny: kombajn bu-
raczany, koparkę do odmulania rowów i sa-
mobieżny opryskiwacz z myślą o kukurydzy,
której zagrażają szkodniki. Kolejne plany są
związane z poprawą stanu dróg wewnętrznych.
Jest wiele potrzeb, ale planując inwestycje, trze-
ba wybierać sprawy najpilniejsze, bo na
wszystko budżet nie pozwala.

Wspomniał pan, że gospodarstwo ma
charakter firmy rodzinnej. Czy dzieci ak-
tywnie włączają się w prace związane z upra-
wą?

– Jeden syn zginął w wypadku, drugi – mi-
krochirurg – prowadzi w Warszawie klinikę. Są
jeszcze dwie córki i zięć, który zarządza mły-
nem, i to on przejmie po mnie schedę. Na ra-
zie jednak, dopóki starczy sił, będę prowadził
gospodarstwo, bo duszą i sercem jestem
związany z rolnictwem. Jeśli się uda, chciałbym
pracować do 80. roku życia, ale nawet kiedy
przekażę pałeczkę zięciowi, nie chcę uciekać ze
wsi, chociaż syn namawia nas na przepro-
wadzkę do Warszawy, bo tu jest moje miejsce.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Co roku jeździmy na targi do Poznania, aby śledzić
nowe rozwiązania techniczne i przyjrzeć się z bliska
dostępnym na rynku maszynom oraz narzędziom



Co zapewniło firmie POLAN pozycję li-
dera wśród innych przedstawicieli sektora ho-
dowlano-nasiennego?

– KHNO POLAN Sp. z o.o. jest wio-
dącą w branży ogrodniczej firmą hodowla-
no-nasienną z ponad 150-letnim doświad-
czeniem. Początki naszej działalności sięgają
wieku XIX, gdy na terenach Małopolski dzia-
łała firma Emil Freege. W tym roku obcho-
dziliśmy Jubileusz 20 lat istnienia firmy
POLAN jako spółki Skarbu Państwa. To dłu-

gi okres, który mogły przetrwać jedynie fir-
my, posiadające konkurencyjną ofertę, bar-
dzo dobry produkt oraz aktywnie odpo-
wiadające na potrzeby rynku. W naszej
działalności śledzimy występujące trendy, sta-
rając się skutecznie łączyć tradycje z nowo-
czesnością. Efektem jest poszerzająca się każ-
dego roku oferta handlowa oraz zwiększa-
jące się grono zadowolonych klientów za-
równo krajowych, jak i zagranicznych. Nie-
mniej jednak, o pozycji lidera wśród przed-
stawicieli sektora hodowlano-nasiennego de-
cyduje przede wszystkim profesjonalne
przygotowanie nasion do obrotu oraz z roku
na rok poszerzający się asortyment, a nasza
oferta obejmuje obecnie ponad 1400 pozy-
cji nasiennych.

Jakie aspekty zarządzania i polityki ja-
kości pozwalają dziś utrzymać wysokie miej-
sce w branży?

– Utrzymanie wysokiej pozycji w branży
ogrodniczej uzyskaliśmy przede wszystkim
dzięki współpracy z największymi hurtow-
niami ogrodniczymi w kraju, przez co nasze
produkty dostępne są na terenie całej Polski.

Duży nacisk położyliśmy na bezpośredni kon-
takt z klientami oraz producentami, stąd
na bieżąco monitorujemy rynek. Ponadto
z roku na rok poszerzająca się współpraca
z zagranicą sprawiła, że nasze produkty
obecne są na 20 rynkach zagranicznych – za-
opatrujemy w nasiona także polonię amery-
kańską ze wschodniego wybrzeża USA.

Dysponujemy bardzo cennym kapitałem
hodowlanym w postaci doświadczonych
specjalistów, dużą bazą genetyczną oraz
stacji i obiektów hodowlanych. Wysiłki kie-
rowane są przede wszystkim na hodowlę od-
pornościową. W naszej pracy staramy się, aby

jakość była naszym znakiem rozpoznawczym.
Sukces w tym zakresie jest możliwy dzięki wła-
snej hodowli oraz laboratorium, czuwającym
nad parametrami jakościowymi nasion,
znacznie przewyższającymi europejskie nor-
my. Rzetelność w prowadzonej polityce pro-
jakościowej zaowocowała zaufaniem tysięcy
klientów oraz zdobyciem wielu nagród i ty-
tułów o charakterze krajowym i międzyna-
rodowym, jak: Złote Medale Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich czy Złota Jakość
Roku.

Co decyduje o wartości oferowanych od-
mian i jakie znaczenie ma dla rozwoju dzia-
łalności firmy współpraca badawcza z part-
nerami zewnętrznymi, w tym instytutami na-
ukowymi?

– Nasiona KHNO POLAN Sp. z o.o. to
przede wszystkim pewność czystości od-
miany, zdolności kiełkowania i odpowiedniej
wilgotności oraz gwarancja wysokich wa-
lorów smakowych. Najwyższą jakość naszej
marki warunkują mechanizmy szczegółowej
kontroli jakości. POLAN to także jakość opa-
kowania, ekspozycji nasion, obsługi zamó-
wień, serwisu sprzedażowego oraz dystry-
bucji. Wysokie standardy, które utrzymuje-

my każdego roku, nie byłyby możliwe bez
ciągłych kontroli wewnętrznych na każdym
etapie produkcji nasion. Ponadto od lat
współpracujemy z instytutami naukowymi na
terenie całego kraju. Aktualnie bierzemy
udział w 17 tematach badawczo-rozwojo-
wych, dzięki którym szybciej i łatwiej bę-
dziemy w stanie wprowadzić nowe odmia-
ny na rynek zarówno hobbystyczny, jak i pro-
fesjonalny. Możliwe jest to dzięki połącze-
niu nauki z praktyką. Na chwilę obecną pro-
wadzimy współpracę z 6 placówkami na-
ukowymi: UR Kraków, IO Skierniewice,
SGGW Warszawa, IHAR-PIB w Radzikowie,

IHAR-PIB oddział w Młochowie, UR w Rze-
szowie.

Jak widzą państwo swoje miejsce na ryn-
ku nasiennym w ciągu kolejnych 20 lat i ja-
kie praktyki oraz bieżące i planowane in-
westycje mają służyć realizacji wyznaczonych
celów?

– Najbardziej satysfakcjonuje mnie za-
chowanie pozycji jednego z wiodących przed-
siębiorstw w branży hodowlano-nasiennej, co
faktycznie nie jest łatwym zadaniem z uwa-
gi na nasze warunki pogodowe oraz wysoką
konkurencję. Chcemy z każdym rokiem
umacniać swoją pozycję zarówno na rynku
polskim, jak i zagranicznym, kontynuując do-
tychczasowy kierunek naszej wewnętrznej po-
lityki. Ponadto planujemy modernizację na-
szych obiektów hodowlano-gospodarczych
oraz dalsze owocne prace z instytucjami na-
ukowymi. Naszym zamierzeniem jest wpro-
wadzanie nowych odmian warzyw i kwiatów
odpowiadając na bieżąco na potrzeby kon-
sumentów. 

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.nasiona.pl
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Tradycja i nowoczesność
Rozmowa z Andrzejem Rostworowskim, 
prezesem Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa
Ogrodniczego POLAN Sp. z o.o.
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Chcemy z każdym rokiem umacniać swoją 
pozycję zarówno na rynku polskim, jak 
i zagranicznym, kontynuując dotychczasowy
kierunek naszej wewnętrznej polityki





Znaczna część gospodarstw nie pro-
dukuje niczego z przeznaczeniem
na rynek, ich właściciele nie widzą
więc potrzeby kupowania drogiego

materiału siewnego i korzystają z własnego
ziarna. Część rynku zajęły też nielegalne fir-
my, handlujące ziarnem, które kuszą niższy-
mi cenami. Zdarza się również, że rolnik, któ-
ry kupił ziarno kwalifikowane, nie jest zado-
wolony z efektów jego zastosowania. Naj-
częściej dzieje się tak wówczas, gdy właściciel
ziemi nie zastosował podczas siewu i upra-
wy odpowiedniej procedury.

Żeby zachęcić rolników do powszech-
niejszego stosowania ziarna kwalifikowane-
go, Agencja Rynku Rolnego oferuje dopłaty
100 zł do hektara w przypadku zbóż i 160 zł

do hektara w przypadku roślin strączkowych.
Efekty wprowadzenia tych dopłat nie są jed-
nak zadowalające. Obszar zasiewów mate-

riałem kwalifikowanym zwiększył się zaled-
wie o kilka procent, a tak niewiele potrzeba,
żeby w Polsce dominowały bujne łany.
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Bujne

W Unii Europejskiej połowa pól uprawnych obsiewana jest materiałem 
kwalifikowanym, pochodzącym z plantacji nasiennych. W Polsce tylko 
16 proc. Dr Karol Marciniak, prezes Polskiej Izby Nasiennej, 
tłumaczy to rozdrobnieniem polskiego rolnictwa
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ESTA w Polsce

Polska Izba Nasienna zamierza wprowadzić w Polsce Europejski System Jakości
Zaprawiania (ESTA). ESTA jest dobrowolnym systemem certyfikacji, obejmującym
wszystkie etapy zaprawiania (również przygotowanie nasion do zaprawienia), ma-
jącym zagwarantować ostatecznemu odbiorcy materiału siewnego, że zabieg za-
prawiania został wykonany przez osoby odpowiednio przeszkolone, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi w UE standardami, dotyczącymi zarówno bez-
pieczeństwa, jak i technologii zaprawiania. ESTA zapewnia również użycie najniższej
skutecznej dawki środka ochrony roślin oraz wprowadza takie parametry, jak za-
wartość pyłu zaprawy na jednostkę ziarna. Standard został utworzony i jest
zarządzany przez European Seed Association.

Źródło: „Hodowla Roślin i Nasiennictwo”
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Możliwości do wykorzystania
W styczniu bieżącego roku zorganizo-

wana została III Konferencja Nasienna
„Duże możliwości rozwoju rolnictwa do wy-
korzystania od zaraz – nowe odmiany i na-
siona kwalifikowane”. Podczas konferencji
zaprezentowano wyniki pierwszego w Pol-
sce barometru branży hodowlano-nasien-
nej, przygotowanego przez firmę Martin
& Jacob. Jej prezes Marcin Chrobot, pre-
zentując wyniki badań, poinformował o klu-
czowych problemach, z którymi zmaga się
branża.

Z badań wynika, że głównym zagroże-
niem jest obrót nielegalnym materiałem
siewnym i wciąż za mała świadomość
rolników na temat korzyści, wynika-
jących z używania kwalifikatów. Sza-
rą strefę na rynku nasion szacuje się
dziś na około 20 proc. Oznacza to
ogromne straty dla budżetu państwa.
Według Pawła Kochańskiego, pre-
zesa Agencji Nasiennej, sięgają one
nawet 120 mln zł rocznie. To również
zmarnowana szansa polskiego rol-
nictwa. – Kwalifikowany materiał
siewny to nowe odmiany zbóż, te zaś
dają nie tylko lepszej jakości plony,
ale i zwiększoną odporność na cho-
roby i zmiany klimatyczne – pod-
kreślał dr Karol Marciniak, prezes
Polskiej Izby Nasiennej. – Tylko sto-
sując wysokiej jakości kwalifikowa-
ny materiał siewny, mamy szanse ry-
walizować na światowym rynku
żywnościowym.

Wiceminister rolnictwa Krystyna
Gurbiel zapewniła, że jej resortowi
zależy w najwyższym stopniu na
poprawie obecnego stanu rzeczy.
– Nielegalny obrót materiałem siew-
nym to zjawisko bardzo negatywne
– powiedziała – które w jak naj-
większym możliwym zakresie należy
zwalczać.

Przewodniczący Sekcji Zbóż i Ro-
ślin Strączkowych dr Dariusz Maj-
chrzycki, omawiając produkcję i sprze-
daż nasion zbóż w Polsce w latach
2004–2013, zauważył, że pomimo
znaczącej poprawy na polskim rynku
nasiennym, daleko nam do innych eu-
ropejskich państw, gdzie średnie wy-
korzystanie kwalifikowanego materiału
siewnego wynosi 50 proc. 

Unia się wtrąca
Komisja Europejska, znana ze

skłonności do nadmiernych regulacji,
próbuje też objąć szczegółowymi
przepisami branżę nasiennictwa. Jej
propozycja, dotycząca materiału re-
produkcyjnego roślin, została na
szczęście odrzucona przez Parla-
ment Europejski. Europosłowie oba-
wiają się bowiem, że przepisy te prze-

kazałyby zbyt dużo władzy w ręce KE i po-
zbawiłyby państwa członkowskie możliwości
dopasowywania zasad do własnych potrzeb.
Wniosek Komisji Europejskiej został od-
rzucony 650 głosami, przy 15 głosach sprze-
ciwu. – Posłowie zaniepokojeni byli pomysłem
połączenia 12 dyrektyw w jedno bezpośred-
nio obowiązujące rozporządzenie – powie-
dział przewodniczący komisji ds. rolnictwa Pa-
olo De Castro.

– Jako posłowie, którzy pracują nad
przepisami wspólnie z Radą Europejską,
chcemy przyjąć za nie pełną odpowiedzial-
ność. Z tego powodu nie możemy pochop-
nie podejmować decyzji, dotyczących pro-

pozycji Komisji, która jest kluczowa dla wie-
lu przedsiębiorstw zajmujących się rozsa-
dami roślin, a pośrednio także dla obywa-
teli – wyjaśnił odpowiedzialny za sprawoz-
danie Sergio Paolo Francesco Silvestris.
– Przepisy powinny być dostosowane do
zróżnicowanej sytuacji w państwach człon-
kowskich oraz do potrzeby rzeczywistego po-
prawienia sytuacji producentów oraz śro-
dowiska. Mamy nadzieję, że państwa człon-
kowskie okażą się wystarczająco silne, aby
podążyć za przykładem Parlamentu i od-
rzucić tę mało satysfakcjonującą propozy-
cję.
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Jak ewoluowała dzia-
łalność firmy w odpowie-
dzi na zmiany w obrębie
krajowego rynku nasien-
nego i jego potrzeby na
przestrzeni ponad 20 lat?

– Przedsiębiorstwo
„Centnas” powstało w 1991
roku jako spółka pracow-
nicza na bazie Poznań-
skiego Przedsiębiorstwa
Nasiennego Centrala Na-
sienna. Za główny cel
utworzonej firmy przyjęto
rozszerzenie kontrakta-
cji nasion oraz przyrost

sprzedaży, również poza rynkiem regional-
nym. Działalność PPH „Centnas” opiera się
na produkcji nasion rolniczych i handlu ma-
teriałem siewnym. Dodatkowo firma zaj-
muje się obrotem środkami ochrony roślin
oraz artykułami rolniczymi i przemysłowymi
oraz świadczy usługi transportowe. W ciągu
wieloletniej działalności „Centnas” stopnio-
wo zdobywał zarówno odbiorców na terenie
całego kraju, jak i na rynkach europejskich.
Dziś firma prowadzi obrót materiałem siew-
nym w Polsce, a także w wielu państwach eu-
ropejskich, takich jak Belgia, Francja, Dania,
Niemcy, Portugalia, Włochy, Hiszpania, Cze-
chy, Słowacja i Węgry oraz poza kontynen-
tem, m.in. w Argentynie, USA, Kanadzie, No-
wej Zelandii, RPA. „Centnas” jest wiodącym
producentem mieszanek nasion traw gazo-
nowych, pastewnych oraz specjalistycznych.
Wszystkie produkty, oceniane przez własne
akredytowane laboratorium, spełniają normy
unijne. Od stycznia bieżącego roku w siedzibie
zakładu zostało otwarte nowoczesne centrum
rolno-ogrodnicze, dysponujące bogatą ofer-
tą handlową skierowaną zarówno do dział-
kowców i ogrodników hobbystów, jak i rol-
ników.

Jakie inwestycje są niezbędne, aby utrzy-
mać stabilną pozycję i pozostawać konku-
rencyjnym podmiotem w branży nasiennej?

Jakie przełożenie na jakość oferowanego ma-
teriału siewnego ma zaplecze techniczne?

– Przez 20 lat działalności firma „Cent-
nas” co roku prowadziła inwestycje maga-
zynowe i technologiczne. W tym czasie wy-
budowano nowoczesny magazyn wysokiego
składowania na 2500 ton. Zmodernizowano
i zainstalowano nową linię do czyszczenia
i zaprawiania nasion rolniczych oraz zauto-
matyzowano proces pakowania nasion. In-
westycje te pozwalają uzyskiwać i utrzymy-
wać najwyższą jakość produkowanego ma-
teriału siewnego – tak, aby spełniał oczeki-
wania nawet najbardziej wymagających klien-
tów.

Jakie nasiona produkowane przez „Cent-
nas” najbardziej znacząco wspomagają pol-
skie rolnictwo, a jakie cieszą się największym
zainteresowaniem na rynkach obcych?

– Polskie rolnictwo najbardziej wspo-
magają nasiona wysoko specjalistycznych
mieszanek traw pastewnych oraz najnowsze,
a zarazem cieszące się największą popular-
nością odmiany roślin zbożowych, oleistych
i strączkowych oraz kukurydzy. Na rynkach
europejskich firma „Centnas” jest wiodącym
producentem nasion facelii, życicy wielo-
kwiatowej i życicy trwałej.

Czym zyskują państwo zaufanie swoich
odbiorców i opinię pewnego partnera?

– Nasza firma przez wiele lat pozyskiwała
plantatorów przez rzetelną opiekę agrotech-
niczną oraz pomoc w zakresie doradztwa spe-
cjalistycznego. Ten cel przyświeca nam do tej
pory. Corocznie rozszerzamy areał zasiewu
materiałów bazowych oferowanym asorty-
mentem nasion rolniczych. Szerokie grono
odbiorców detalicznych i hurtowych, a tak-
że kontrahentów zagranicznych ceni w na-
szych produktach przede wszystkim wysoką
jakość materiału siewnego, atrakcyjne opa-
kowanie oraz solidność i terminowość dostaw.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.centnas.pl

Spełniamy oczekiwania
wymagających
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Rozmowa 
z Januszem 
Jakubkiem, 
prezesem zarządu
Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-
-Handlowego 
„Centnas” Sp. z o.o.
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W czym specjalizuje się Poznańska Ho-
dowla Roślin?

– Specjalizujemy się w hodowli i nasien-
nictwie roślin rolniczych. Wśród zbóż zaj-
mujemy się pszenicą ozimą, jęczmieniem ozi-
mym i jarym oraz żytem ozimym. Bardzo
ważną grupę roślin stanowią bobowate,
a wśród nich groch siewny, łubin wąskolist-
ny, łubin żółty. Hodujemy również pięć ga-
tunków traw: kostrzewę czerwoną, kostrzewę
łąkową, kupkówkę pospolitą, życicę mie-
szańcową i życicę trwałą. Z innych grup ro-
ślin zajmujemy się facelią błękitną. W hodowli
zachowawczej i w nasiennictwie PHR posiada
68 odmian. Corocznie produkujemy i do-
starczamy rolnikom oraz firmom nasiennym
od 7,5 do 9 tys. ton elitarnego i kwalifikowa-
nego materiału siewnego.

W obecnej formie prawnej firma funk-
cjonuje od dwudziestu lat, ale jej tradycje są
znacznie bogatsze. Które wydarzenia w hi-
storii PHR wskazałby pan jako najbardziej
znaczące dla jej rozwoju?

– W 1924 roku w Antoninach k./Lesz-
na hodowlę zbóż, buraka i traw rozpoczę-
ła Wielkopolsko-Sandomierska Hodowla
Nasion. Nazwa Poznańska Hodowla Roślin
pojawiła się w 1959 roku, jako PHR Przed-
siębiorstwo Państwowe. Wówczas tworzy-
ło je sześć jednostek organizacyjnych. Pod
koniec lat osiemdziesiątych PHR miała 12
stacji hodowli roślin, gospodarowała na
23 tys. ha gruntów ornych, a w12 działach
hodowli roślin pracowało około 800 pra-
cowników. Na swoje trzydziestolecie PHR

miała 50-proc. udział w strukturze planta-
cji nasiennych zbóż, strączkowych, traw i in-
nych roślin w Polsce. Był to dynamiczny
okres w działalności firmy. Od momentu po-
wołania PHR do końca lat osiemdziesiątych
firma była największym przedsiębiorstwem
hodowli roślin i nasiennictwa. Od 1989 roku
nastąpił okres restrukturyzacji PHR. Na
przełomie lat 1989–1990 utworzono firmę
Danko Hodowla Roślin, a w 1992 roku Ho-
dowlę Roślin Szelejewo i Hodowlę Roślin
Sobótka. Z pozostałych sześciu stacji ho-
dowli roślin w sierpniu 1994 roku utworzono
PHR Spółkę z ograniczoną odpowiedzial-
nością.

Jakie czynniki decydują o uznaniu ofer-
ty firmy nie tylko przez klientów, ale także
przez gremia konkursowe, czego przykładem
niedawno zdobyte Złote Medale na tar-
gach Polagra Premiery?

– Szeroka paleta różnorodnych odmian
spełniających oczekiwania użytkowników.
PHR intensywnie pracuje nad poszerzeniem
asortymentu zbóż, w tym przede wszystkim
pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozime-
go oraz żyta. Naszym sukcesem jest zareje-
strowanie odmian pszenicy ozimej: Astoria
i Tulecka, jęczmienia ozimego Kobuz i żyta
ozimego Antonińskie. Ważną grupę roślin rol-
niczych, choć niszowych, stanowią rośliny bo-
bowate – firma ma duży udział w strukturze
plantacji nasiennych. Na początku roku
2014 zarejestrowane zostały dwie odmiany łu-
binu: łubin żółty Bursztyn oraz łubin wą-
skolistny Kurant.

Domeną PHR są trawy. W 2013 roku za-
rejestrowano odmianę Amelka – kostrzewa
łąkowa. Szczególnie znaczący udział w re-
produkcji nasiennej mamy w kostrzewie
czerwonej – około 650 ha i w życicy trwałej
– około 500 ha.

Czego dotyczą najbliższe plany?
– Najbliższe plany to przede wszystkim

inwestycje w programy hodowlane pszenicy
ozimej, jęczmienia ozimego, a także jarego.
Nasza firma wdraża nowoczesne techniki ho-
dowli roślin zmierzające do skrócenia okre-
su wyhodowania nowych odmian. Przy
wsparciu nauki rozpoczęliśmy hodowlę ko-
lejnego gatunku – rzepaku ozimego. Naszą
nadzieją są też rośliny bobowate, które w ostat-
nim czasie dzięki polityce Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz dzięki działaniom
Unii Europejskiej zyskują na znaczeniu.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.phr.pl

Jest potencjał, są wyniki
Rozmowa z dr. inż. Zdzisławem Paszkiewiczem, 
prezesem zarządu Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.
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Igor Stokłosa

Największe firmy z tej branży wydają
nawet 200 mln dol. rocznie na ba-
dania i zatrudniają przy tym kil-
ka tysięcy osób. Prywatne firmy,

a nie rządy. Tak jest przynajmniej w krajach
rozwiniętych, gdzie nie rządy, lecz prywatne
firmy lub narodowe i międzynarodowe sto-
warzyszenia hodowców i producentów nasion
inwestują w innowacje. Ograniczenie wspie-
rania finansowego ze strony państwa doty-
czy nie tylko sfery badań naukowych, oceny
odmian i nasion, zachowania roślinnej bio-
różnorodności czy stacji doświadczalnych pra-
cujących na rzecz określonej dziedziny rol-
nictwa. Instytucje naukowe sektora publicz-
nego koncentrują się obecnie tylko na bada-
niach podstawowych, które są strategiczne
z punktu widzenia gospodarki narodowej.

Jak stwierdza Sławomir Podlaski z kate-
dry Fizjologii Roślin SGGW w Warszawie, pa-
nuje wyraźna tendencja do komercjalizacji
programów badawczych po to, aby uzyskać
pieniądze na badania z sektora prywatnego
oraz zwiększyć efektywność samych badań.

Nic dziwnego, że oprócz światowych gigan-
tów – sprzedających rocznie nasiona za kil-
ka miliardów lub kilkaset milionów dolarów
– istnieje wiele małych firm nasiennych, któ-
re opanowały łącznie około 20 proc. świato-
wego rynku nasiennego. Ich konkurencyjność
polega na lepszych kontaktach z lokalnymi far-
merami, większej elastyczności w zaspakajaniu
ich potrzeb oraz opanowaniu nisz rynkowych.
Jednak często małe firmy są także kapitało-
wo lub organizacyjnie połączone z większy-
mi firmami hodowlano-nasiennymi lub two-
rzą dobrowolne zrzeszenia, które mają na celu
prowadzenie marketingu nasiennego, zbie-
ranie opłat licencyjnych bądź tworzenie
wspólnego zaplecza naukowo-badawczego.

Prywatyzacja = modernizacja
W Polsce sytuacja tego typu firm jest

skomplikowana. Od stycznia 1992 roku
wszystkie przedsiębiorstwa hodowli roślin były
przejmowane do zasobu Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) – obecnie
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR).
W wyniku działalności Agencji, zmniejszono
liczbę oraz uproszczona została struktura or-

ganizacyjna spółek, ograniczono ich wielkość,
zmniejszono poziom zobowiązań finanso-
wych, udzielano niskooprocentowanych po-
życzek z Funduszu Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa oraz kredytów prefe-
rencyjnych, inwestowano w sprzęt i wyposa-
żenie laboratoryjne. Wreszcie, po dokonaniu
przekształceń została wyodrębniona grupa 12
spółek uznanych za spółki strategiczne. W tej
liczbie było 7 ,spółek zajmujących się hodowlą
roślin rolniczych i 5 hodowlą roślin ogrod-
niczych. Część z nich sprywatyzowano, np.
Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Cen-
trala Nasienna”, które w sprzedaży kwalifi-
kowanego materiału siewnego nasion roślin
rolniczych i ziemniaków sadzeniaków na
rynku lokalnym posiada 87 proc., a na ryn-
ku krajowym 4,5 proc. W pozostałych grupach
towarowych udział spółki na rynku lokalnym
wynosi 28 proc., a na rynku krajowym
0,7 proc.

Według resortu skarbu państwa, pry-
watyzacja tego przedsiębiorstwa oraz Cen-
trali Nasiennej w Środzie Śląskiej (która zo-
stała sprywatyzowana w 2009 roku), przy-
czynia się do rozwoju firm poprzez inwe-
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Innowacyjne nasiona 
lepiej rosną

W latach 90. na badania w firmach nasiennych przeznaczano 8 proc. zysku,
obecnie to już kilkanaście procent. Przemysł nasienny jako element 
gospodarki narodowej każdego kraju zaczyna odgrywać coraz większą 
rolę, bo przede wszystkim podnosi plony
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stycje, modernizacje czy system szkoleń pra-
cowniczych, które są niezbędne dla prawi-
dłowego funkcjonowania podmiotu. Pro-
gramy badawczo-rozwojowe realizowane
przez inwestorów opierają się na wykorzy-
staniu najnowszych technologii i nieustannie
doskonalonych metod badawczych.

Obecnie w wielu krajach świata sektor
prywatny dominuje w praktycznej hodowli ro-
ślin. W latach 1960–1977 wydatki sektora pry-
watnego w USA wzrosły ponad 10-krotnie
i obecnie przewyższają wydatki sektora pu-
blicznego. We Francji i Niemczech również
dominuje sektor prywatny. Prywatyzacja
Instytutu Hodowli Roślin w Cambridge
w 1987 roku była także dowodem zerwania
z tradycją państwowej hodowli roślin. W Ka-
nadzie wydatki sektora prywatnego na ho-
dowlę rzepaku przewyższają inwestycje pu-
bliczne, chociaż odwrotna sytuacja panuje
w hodowli pszenicy. Hodowla roślin w Au-
stralii jest ciągle finansowana przez sektor pu-
bliczny. Dzieje się tak dlatego, ponieważ fir-
my państwowe uważane były i są za mało
efektywne. W ich funkcjonowaniu występu-
je podstawowy dylemat: z jednej strony
rząd chce, aby działały zyskownie, natomiast
z drugiej, aby wypełniały ważne narodowe
i socjalne zadania, jak np. dostarczanie ta-
nich nasion – również mało opłacalnych ga-
tunków.

Europejski poligon
Najlepszym europejskim poligonem

pokazującym kierunki przekształceń pań-
stwowego sektora hodowlanego są Niemcy.
W NRD twórcza hodowla roślin i badania
podstawowe z tej dziedziny prowadzone
były przez 9 instytutów naukowych i około 50
instytucji badawczych zatrudniających oko-
ło 10 tys. pracowników, w tym 4 tys. pra-
cowników naukowych. Podobnie jak w Pol-
sce twórcza hodowla i produkcja nasienna
były rozdzielone. System ten teoretycznie za-
pewniał dotarcie z materiałem siewnym do du-
żych gospodarstw państwowych. Był on jed-
nocześnie bardzo drogi i mało efektywny.

Po zjednoczeniu Niemiec opracowano
koncepcję przekształceń sektora hodowlanego,
którą konsekwentnie realizowano. Każdy
pracownik naukowy w instytucie badaw-
czym oraz cała jednostka podlegały ocenie.
Na podstawie przeprowadzonych ocen z ist-
niejących w NRD instytutów zostały utwo-
rzone dwa – w Gatersleben i Quedlinburgu,
zatrudniające 130 pracowników, w tym oko-
ło 30 naukowych. Praktyczna hodowla ro-
ślin, hodowla zachowawcza oraz nasien-
nictwo są realizowane przez około 100
średniej wielkości (standard niemiecki) pry-
watnych firm, zatrudniających przeciętnie
około 53 osoby.

Żeby jednak mały biznes nasienny mógł
się rozwijać potrzebna jest odpowiednia po-
lityka ze strony rządu. Powinna ona dotyczyć
stymulowania powstawania firm nasiennych

oraz ich rozwoju w późniejszych fazach. Do-
stęp do kredytów, informacji i nowoczesnej
technologii jest podstawą do rozwoju firm
w środowiskach wiejskich. Kredyty i po-
życzki powinny być przeznaczane na rozwój
infrastruktury, tworzenie magazynów i ich
podstawowe wyposażenie. W celu zapew-
nienia dalszego rozwoju, polityka rządów po-
winna wprowadzać wakacje podatkowe lub
subsydia umożliwiające małym firmom aku-
mulację kapitału.

Eksperci zwracają natomiast uwagę na
otoczenie w jakim działają takie firmy. Według
nich, polscy rolnicy w zdecydowanej więk-
szości nie wykorzystują potencjału plono-
twórczego, tkwiącego w nowych odmianach
zbóż, ziemniaków oraz innych roślin. Zbyt
rzadko bowiem wysiewają kwalifikowany
materiał siewny. Dane szacunkowe mówią, że
tylko około 15 proc. pól obsiewanych jest kwa-
lifikowanym materiałem siewnym. – Może na-
wet trochę mniej, ale w niektórych gatunkach,
jak np. jęczmień, trochę więcej. Źle to wygląda
na tle innych krajów europejskich, gdzie
średnia wynosi 50 proc., a w wielu krajach jest
to nawet 80–90 proc., czyli praktycznie każ-
de pole obsiewane jest kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym – twierdzi Karol Marciniak,
prezes Polskiej Izby Nasiennej.

Niskie wykorzystanie nasion kwalifiko-
wanych to przede wszystkim szkody dla pol-
skiego rolnictwa. Oznacza bowiem niższe plo-
ny i niższą jakość zbioru, czyli niewykorzy-
stanie potencjału polskiego rolnictwa.

Tak niskie użycie materiału siewnego
przekłada się też na kondycję polskiej bran-
ży nasiennej, czyli hodowli roślin i nasien-
nictwa. Szacuje się, że globalny rynek na-
sienny ma wartość 5 mld dol. W Polsce to
280–290 mln dol.

Według Marciniaka uzyskanie średniej na
poziomie dobrych krajów europejskich byłoby
możliwe, gdyby polscy rolnicy wymieniali mi-
nimum 30–40 proc. nasion co roku. Problem
w tym, że zasady tworzenia odpowiedniej po-
lityki nasiennej, które w świecie są mało
znane, w Polsce nieznane są kompletnie. Wy-
nika to z tego, że kreowaniem polityki na-
siennej w świecie zajmuje się niewielu spe-
cjalistów współpracujących z międzynaro-
dowymi agendami rolniczymi (FAO i Bank
Światowy).

Od deficytu do nadprodukcji
Według ekspertów w czasach gwałtow-

nych zmian w funkcjonowaniu przemysłu na-
siennego bardzo ważne jest, aby rządy po-
szczególnych krajów miały jasną politykę do-
tyczącą sektora nasiennego. Gwałtowny roz-
wój przemysłu nasiennego Turcji po 1985
roku, Indii po 1989 roku czy Pakistanu i Egip-
tu są dowodami na możliwości stymulacji roz-
woju przemysłu nasiennego przez mądrą po-
litykę nasienną.

Światowy przemysł nasienny zaczął roz-
wijać się 30–40 lat temu. Rezultatem tego roz-

woju była Zielona Rewolucja. Wzrost plonów
roślin przyczynił się do poprawy wyżywienia
ludności i polepszenia warunków życia rol-
ników, a przemysł nasienny zaczął zajmować
ważne miejsce w prowadzonej polityce go-
spodarczej na poziomie narodowym i mię-
dzynarodowym. Dowodem na to jest Seed In-
dustry Development Programme realizowa-
ny przez FAO/UNDP oraz wiele projektów
Banku Światowego, których celem był rozwój
infrastruktury nasiennej w krajach rozwija-
jących się.

Eksperci podkreślają, że rozwój przemy-
słu nasiennego jest ściśle związany z rozwo-
jem gospodarczym państw czy kontynentów.
Obiektywny charakter rozwoju przemysłu na-
siennego wynika między innymi z roli, jaką od-
grywają nasiona w gospodarce. Już w drugiej
połowie XIX wieku wraz z gwałtownym roz-
wojem hodowli roślin, nasiona wykształciły
swe dwie podstawowe funkcje: materialnego
nośnika postępu genetycznego oraz towaru.
Przez następne 100 lat postęp genetyczny po-
wodował rozwój nowoczesnych dziedzin
przemysłu (przemysł cukrowniczy, prze-
twórstwo ziemniaków), zwiększał plony ro-
ślin oraz modyfikował ich technologie upra-
wy (nawożenie, normę wysiewu, ochronę ro-
ślin).

Powszechnie uważa się, że udział od-
mian w przyroście plonu sięga 50–60 proc.
W związku z tym, aby ograniczyć czy zli-
kwidować głód, należało doprowadzić do in-
westowania przez sektor publiczny w przemysł
nasienny. Jednocześnie rola, jaką odgrywa-
ją nasiona w ilościowym i jakościowym
kształtowaniu plonu, wymagała swobodne-
go dostępu do odmian jak najszerszego gro-
na farmerów. Stąd tolerowanie przywileju ho-
dowcy czy też farmera, jak również dotowa-
nie hodowli roślin przez państwo. Sytuacja za-
częła zmieniać się diametralnie, kiedy to
braki żywności w krajach rozwiniętych zostały
zlikwidowane, a pojawił się problem jej nad-
produkcji. Na przykład średnie krajowe plo-
ny pszenicy we Francji od czasów Napoleona
do lat 50. XX wieku kształtowały się na po-
ziomie 12–15 dt, aby pod koniec wieku
wzrosnąć do 70 dt.

Jednocześnie wprowadzenie w latach
trzydziestych w USA odmian mieszańcowych
kukurydzy udowodniło, że na sprzedaży na-
sion można zarobić. W tych warunkach na-
siona jako towar zaczynały odgrywać coraz
większą rolę. W rezultacie prywatny przemysł
nasienny zaczynał inwestować w hodowlę ro-
ślin i produkcję nasienną. Powodowało to
stopniowe wycofywanie się sektora publicz-
nego.

Co więcej, sektor prywatny nie był zain-
teresowany bezpłatnym dostępem do odmian.
Skutkowało to między innymi: ograniczeniem
hodowcom i farmerom swobody dostępu do
nowych odmian w wyniku nowych koncep-
cji własności intelektualnej, koniecznością po-
noszenia przez farmerów opłat za materiał
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siewny z samozaopatrzenia, ograniczeniem dostępu do bioróżno-
rodności.

Szczytową, wynaturzoną i amoralną konsekwencją postrzega-
nia nasion tylko jako towaru jest biotechnologiczna technologia
GURT (Genetic Use Restriction Technology), powodująca utratę
żywotności nasion po ich zbiorze i zmuszająca farmerów do co-
rocznego zakupu nowych nasion. Dzięki temu gwarantowane by-
łyby zyski największych firm hodowlanych i nasiennych przy jed-
noczesnej stopniowej eliminacji z rynku małych firm i mniejszych
farmerów niezdolnych do corocznego zakupu drogich nasion.
W konsekwencji następowałoby zmniejszenie konkurencji na ryn-
ku nasiennym i ograniczenie bezpieczeństwa nasiennego farmerów.

Polityka nasienna
Wraz z postępem technologicznym w przemyśle nasiennym

rośnie więc znaczenie odpowiedniej polityki nasiennej, gwaran-
tującej jego rozwój z uwzględnieniem interesów społeczeństwa.
Ograniczona elastyczność sektora publicznego i selektywność pry-
watnych firm nasiennych powodują, że cześć materiału siewne-
go nie dociera do małych farmerów, ponieważ ani publiczny, ani
prywatny sektor nie są w stanie handlować małymi ilościami na-
sion wielu odmian i dostarczyć ich do wielu miejsc zbytu. Dla-
tego, chcąc zwiększyć zużycie materiału siewnego głównie przez
małych farmerów, wymagane jest nowe podejście do marketin-
gu nasiennego.

Jednocześnie należy sobie zdawać sprawę, że każdy system
organizacyjny oferujący kwalifikowany materiał siewny, musi być
zdolny do współzawodnictwa z tradycyjnym systemem bazują-
cym na samozaopatrzeniu. Musi przekonać rolników, że zakup droż-
szego materiału kwalifikowanego będzie dla nich opłacalny. W więk-
szości przypadków rolnicy nie stosują nasion kwalifikowanych z po-
wodu ich wyższej ceny i braku widocznych korzyści z ich zakupu.

W celu stymulowania popytu na nasiona należy dążyć do tego,
aby firmy oferujące kwalifikowany materiał siewny miały małe kosz-
ty ogólne, które pozwolą na sprzedaż nasion po względnie niskich
cenach. Ponadto jakość nasion powinna być wysoka, a farmerzy włą-
czeni w system ich wykorzystania, jako producenci i użytkownicy.
W celu spełnienia tych warunków należy dążyć do stworzenia ma-
łych firm, działających na mniejszą skalę, dobrze dostosowanych
do lokalnych warunków. Firmy takie lepiej rozumieją lokalny rynek,
określający, jakie nasiona produkować, w jaki sposób, w jakich ilo-
ściach, o jakiej jakości i – co najważniejsze – jak sprzedawać final-
ny produkt i za jaką cenę.

Wiedza o powyższych problemach leży w lokalnych społecz-
nościach, w ich tradycji. Nowe odmiany tylko wtedy znajdą miej-
sce na lokalnym rynku, jeżeli istnieje prawdziwe na nie zapotrze-
bowanie, wynikające ze zwiększenia zysków z ich uprawy. Aby to było
możliwe celowe jest zagwarantowanie sprzedaży surowców uzy-
skanych z wysiewu nasion lub nawet tworzenie zapotrzebowania na
określone produkty przemysłu spożywczego. W kreowaniu zapo-
trzebowania na materiał siewny nowych odmian ogromną rolę od-
grywają służby doradcze organizujące dni pola, doświadczenia po-
równawcze i spotkania farmerów.

Właścicielami i zarządcami małych firm nasiennych mogą być
pojedyncze osoby lub grupy osób, farmerzy, kupcy nasienni, spół-
dzielnie farmerów, ich organizacje i stowarzyszenia, zaangażo-
wane nie tylko w produkcję, ale również w prowadzenie marke-
tingu. Zwykle są oni dobrze znani w lokalnej społeczności, ich przy-
kład rzutuje na postępowanie innych farmerów. W wielu przy-
padkach wskazane jest dotarcie do nich przez większe firmy na-
sienne, w celu zorganizowania sprzedaży komisowej. Formy płat-
ności za nasiona mogą mieć bardzo różny charakter; typowym
sposobem postępowania jest ich odwlekanie do czasu zbiorów.
Kupcy i handlowcy, działający na lokalnych rynkach, zwykle zaj-
mują się obrotem różnych produktów, co ułatwia im również han-
del nasionami. �
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Co buduje pozycję firmy na ryn-
ku hodowli roślin i nasiennictwa?

– Jesteśmy jedną z wiodących
firm na rynku hodowlano-nasiennym.
Należymy do czołówki producentów
nasion warzyw, kwiatów i ziół, a przy

tym oferujemy najwięcej – bo ponad 170 – własnych, zarejestro-
wanych odmian warzyw. To daje nam pełną niezależność od do-
stawców i sprawia, że możemy odpowiadać za jakość oferowanych
nasion. Rozwinięty dział hodowli finansowany z własnych środ-
ków pozwala nam sprzedawać nasiona własnych odmian dla pro-
ducentów ogórków, kopru, cebuli, bobu, pomidorów i innych ga-
tunków.

Czy w ofercie PlantiCo znajdą coś dla siebie również amatorzy?
– Oczywiście. Asortyment kierowany do działkowców czy hob-

bystów podzielony jest na serie, które mają ułatwić zakup. Oprócz
standardowej serii podstawowych warzyw i kwiatów mamy m.in.
serie: „Ogród nie z tej ziemi” z wieloma niszowymi ciekawostka-
mi, np. nasionami pomidorów o kształcie gruszki czy okrągłej mar-
chewki, „Bio” – adresowaną do osób żyjących w zgodzie z natu-
rą, która obejmuje nasiona ekologiczne z certyfikatem, wyprodu-
kowane bez użycia środków chemicznych, „Mini Ogród”, służą-
cą zagospodarowaniu balkonu, „Ogród ziołowy” oraz nasiona na
taśmie i krążku jako rozwiązanie dla wygodnych. Dodatkowo ofe-
rujemy serię nasion na kiełki i grzybnię boczniaków oraz shitake.

Co zapewnia jakość produkcji?
– Dzięki własnej hodowli i kontraktacji nasiennej mamy peł-

ną kontrolę nad produkcją, a w efekcie odpowiadamy za pewność
odmianową oraz jakość nasion. Utrzymanie deklarowanych pa-
rametrów jakościowych jest bardzo ważne, bo w przypadku warzyw
na atrakcyjność odmiany oprócz plonu wpływają również inne ce-
chy, takie jak barwa, smak, twardość czy skład chemiczny. Jakość
naszych odmian jest dobrze oceniana, co roku otrzymujemy me-
dale na Polagrze i nagrody branżowe. Stale wprowadzamy nowe
odmiany, dzięki czemu staramy się spełniać wymagania rynkowe
i możemy być konkurencyjni. Staramy się też ułatwić klientom wy-
bór poprzez atrakcyjne wizualnie opakowania, na których za-
mieszczamy praktyczne informacje o produkcie. Dla profesjona-
listów nasiona pakujemy w hermetyczne opakowania, które za-
bezpieczają je przed czynnikami zewnętrznymi.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.plantico.pl

Jakość 
pod kontrolą

Rozmowa 
z Beatą Skrętowską,
dyrektor ds. handlu
PlantiCo Hodowla 
i Nasiennictwo
Ogrodnicze 
Zielonki Sp. z o.o.
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Jak wiele wspólnego ma polski ziemniak
z ziemniakiem holenderskim, który daje po-
czątek krajowym plantacjom firmy?

– Agrico jest jednym ze światowych li-
derów rynku ziemniaczanego. Specjalizuje-
my się w hodowli odmian, uprawie, marke-
tingu i sprzedaży ziemniaków. Jesteśmy ak-
tywni już w ponad 120 krajach, które za-
opatrujemy w ponad 80 różnych odmian,
sprzedając tym samym 800 tys. ton ziem-
niaków. Jesteśmy obecni na rynku polskim już
od ponad 20 lat.

Na rynek polski wprowadzamy tylko te
nowe odmiany, które dzięki wcześniejszym ba-
daniom przeprowadzonym w Holandii i do-
świadczeniom zdobytym w innych krajach,
posiadają cechy lepsze niż odmiany obecne
na rynku. Cechy te dotyczą plonowania,
odporności klimatycznej, odporności na
choroby, ale także jakości, np. smaku, po-
ziomu suchej masy, skrobi, dojrzałości skór-
ki itd.

Czym kierują się państwo, wprowadza-
jąc na rynek kolejne odmiany ziemniaków,
i które z nich są najbardziej wartościowe, do-
ceniane, popularne wśród nabywców?

– Przed wprowadzeniem odmian do
sprzedaży na szeroką skalę przeprowadzamy
dalsze badania w naszym klimacie i w różnych
rejonach Polski. Badania prowadzone są
najpierw przez nas, a następnie przez naszych
kluczowych partnerów. Daje to gwarancję na-
szym klientom, iż otrzymują najlepiej wyse-
lekcjonowane odmiany, które zapewnią naj-
lepszy plon, zdrowotność i jakość.

W ostatnich la-
tach polski rynek zmieniał się
bardzo dynamicznie – szczególnie segment
ziemniaków jadalnych. Najbardziej
aktywnie rozwija się rynek
ziemniaków dla super-
marketów, tj. ziem-
niaków mytych
i pakowanych
o różnym prze-
znaczeniu. Zde-
cydowanie po-
trzebne są odmia-
ny o dobrych wła-
ściwościach smakowych,
a także nienagannym wyglą-
dzie zewnętrznym – tj. gładka skórka,
płytkie oczka. Te walory są tak samo ważne
jak dobry plon. W tym segmencie Agrico ofe-
ruje odmiany sałatkowe: Erika, Mariska,
Ditta; czerwone: Rosagold, Manitou;
bardzo wczesne: Riviera, Impala,
Arielle, Agata; wczesne: Made-
leine.

Czego dotyczą najbliższe
plany Agrico Polska?

– Celem Agrico Polska, po-
dobnie jak Agrico na innych ryn-
kach, jest osiągnięcie pozycji lidera. Ob-
serwując obecne zmiany na rynku, widzimy
możliwości znaczącego wzrostu naszego
udziału dzięki szerokiej palecie dobrych od-
mian w każdym segmencie. Dążąc do tego,
zamierzamy spełnić wszelkie oczekiwania
naszych klientów i partnerów, nie tylko
w doborze odmian, ale także w doradztwie
technicznym i innych obszarach.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.agricopolska.pl

Szeroka paleta odmian
Celem Agrico Polska, podobnie jak Agrico na innych rynkach, jest osiągnięcie
pozycji lidera – mówi Diarmid Johnston, prezes Agrico Polska Sp. z o.o.

Erika – sałatkowa

Rosagold – królowa smaku

Riviera – najwcześniejsza w Polsce

Markies – doskonały na frytki



Siew odmian soi uprawianych w Pol-
sce przypada na koniec kwietnia i po-
czątek maja – po wiosennym szczy-
cie prac polowych, a dojrzewają

one na przełomie sierpnia i września, co po-
zwala na dogodną organizację prac polowych
i wykorzystanie tych samych maszyn, które są

używane do uprawy zbóż. Odpowiednie wa-
runki do uprawy soi na polskich gruntach
w połączeniu z jej walorami odżywczymi,
w tym dużą zawartością witamin, soli mine-
ralnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych
i pełnowartościowego białka o doskonałym
składzie aminokwasowym, to nie jedyne ar-

gumenty przemawiające za upowszechnie-
niem tej wartościowej, a wciąż mało popu-
larnej rośliny strączkowej. Uprawom na szer-
szą skalę sprzyja polityka Unii Europejskiej,
która zmierza ku ograniczeniu importu,
wspierając produkcję wolnej od GMO soi na
gruntach państw, które mają potencjał do roz-
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Rolnik soi się nie boi
Soja należy do najcenniejszych roślin uprawnych na świecie. 
Mimo że na krajowych gruntach wciąż daleko jej do czołówki, stopniowo 
zyskuje na popularności. Doświadczenia hodowców i ośrodków badawczych
potwierdzają, że coraz cieplejszy klimat w Polsce służy uprawom soi, 
a nowe odmiany przynoszą udane plony
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poczęcia upraw, zarówno pod katem
materiału siewnego, jak i produkcji to-
warowej. Co więcej, soja korzystnie
wpływa na środowisko glebowe, pozo-
stawiając po sobie znaczne ilości słomy
i korzeni, bogatych w azot, potas i fos-
for. Wzbogaca glebę w materię orga-
niczną, przy czym sama nie wymaga wy-
sokiego nawożenia tymi minerałami.

Do niedawna główną barierą we
wprowadzeniu w Polsce upraw soi był
brak podmiotów prowadzących skup
i przetwarzających nasiona na skalę
przemysłową. Od 2012 roku sytuacja
uległa poprawie – skupu podjęły się
wówczas Zakłady Tłuszczowe w Bo-
daczowie k. Zamościa. Ponadto po-
wstało konsorcjum, któremu przyznano
grant „Unowocześnienie technologii
uprawy konwencjonalnych odmian soi
w warunkach Polski”, co zaprocentowało
doświadczeniami uprawowymi, publi-
kacjami i seminariami, mającymi na celu
popularyzację wiedzy agrotechnicznej
i szersze wprowadzenie soi na polskie
pola. W efekcie wraz z rosnącą znajo-
mością wymogów klimatycznych i agro-
technicznych poszczególnych odmian
stopniowo maleje nieufność rolników
wobec tej do niedawna głównie spro-
wadzanej z Ameryki rośliny. W Krajo-
wym Rejestrze są dwie polskie odmiany
soi: Aldana i Augusta. Odpowiedzią na
zainteresowanie ze strony polskich ho-
dowców jest opracowana przez ukraiń-
skich naukowców odmiana Annushka,
dostosowana do płodozmianu państw
regionu Morza Bałtyckiego i z powo-
dzeniem uprawiana na Ukrainie, Litwie,
Białorusi, w Czechach. Stała się też li-
derem wśród odmian uprawianych w na-
szym kraju. Krajowemu rolnictwu
dobrze rokuje też odmiana Mavka,
w 2013 roku wpisana do Krajowego Re-
jestru.

Postęp badawczy oraz popularyzacja wiedzy o rozlicznych korzyściach
wynikających z uprawy soi przynoszą rezultaty. Co roku wzrasta areał upraw
soi, które obejmują już cały kraj, a nie tylko południowe regiony, jak mia-
ło to miejsce w początkach polskich upraw, zaś rolnicy wykazują coraz więk-
sze zainteresowanie nowymi odmianami. �
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Uprawom 
na szerszą
skalę
sprzyja 
polityka Unii
Europejskiej,
która
zmierza ku
ograniczeniu
importu,
wspierając
produkcję
wolnej od
GMO soi na
gruntach
państw,
które mają
potencjał do
rozpoczęcia
upraw

Co przemawia za upowszech-
nieniem upraw soi w Polsce, a tym
samym ograniczeniem jej importu?

– Powierzchnia uprawy soi w Pol-
sce w ostatnich latach zwiększyła
się z 200 ha w 2011 roku do około
6000 ha w roku bieżącym. Tylko w tym
roku sprzedaliśmy nasiona na około
3000 ha, co umacnia naszą firmę na
pozycji lidera na polskim rynku. Pro-
ducenci rolni zyskują coraz większe zaufanie do soi, miedzy
innymi ze względu na nowe odmiany, które są dobrze dosto-
sowane do polskich warunków klimatycznych. Średnie uzy-
skiwane plony wynoszą około 2–2,5 t/ha, a maksymalne z ubie-
głego roku to 4,2 t/ha.

Istotne są również wyjątkowe właściwości biochemiczne
soi, które zwiększają plony zbóż uprawianych po soi o 0,7–1 t/ha
oraz poprawiają ich jakość, o czym zdążyli się przekonać rol-
nicy. Coraz więcej firm paszowych prowadzi skup soi towa-
rowej w różnych ilościach, która później zostaje sprzedawa-
na jako składnik do pasz, i która – w odróżnieniu od soi im-
portowanej – nie zawiera GMO.

Jakie są prognozy dotyczące produkcji soi na najbliż-
sze lata w Polsce?

– W najbliższych latach spodziewamy się wzrostu produkcji
soi miedzy innymi ze względu na nową politykę rolną Unii Eu-
ropejskiej. Od stycznia 2015 roku warunkiem koniecznym do
otrzymania dopłat bezpośrednich dla gospodarstw powyżej
15 ha będzie posiadanie 5 proc. gruntów zadeklarowanych we
wniosku o wsparcie jako proekologiczne. Za obszary proeko-
logiczne mają być uważane między innymi obszary objęte upra-
wami wiążącymi azot, do których zalicza się soja. Nowa po-
lityka rolna wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady Unii Europejskiej z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Produkcja soi 
rośnie
Rozmowa z Anną Stakheevą, 
project managerem firmy Hodowla
Soi Agroyoumis Polska Sp. z o.o.



Co jest kluczowym wyznacznikiem ja-
kości nasion i jak wypadają w ocenie PIO-
RiN nowe odmiany? 

– Wymagania, jakie musi spełniać wy-
twarzany materiał siewny, oraz zasady prze-
prowadzania poszczególnych ocen plantacji
nasiennych i partii materiału siewnego okre-
ślają ustawa o nasiennictwie oraz akty wy-
konawcze do ustawy.

W trakcie wytwarzania i po zbiorach ma-
teriał siewny, w zależności od gatunku i ka-
tegorii, poddawany jest ocenom: polowej, la-
boratoryjnej, cech zewnętrznych oraz tożsa-
mości i czystości odmianowej. Podczas tych
ocen sprawdzane jest: po pierwsze, spełnie-
nie wymagań dotyczących stanu plantacji
– przedplony, zachowanie odległości od in-
nych plantacji nasiennych, obecność roślin in-
nych gatunków, czystość odmianowa – obec-
ność roślin tego samego gatunku, lecz innej
odmiany, zdrowotność roślin itd.; po drugie,
spełnienie wymagań dotyczących jakości
– przeprowadzane są m.in. analizy w celu
ustalenia minimalnej zdolności kiełkowa-
nia, zawartości nasion innych gatunków,
czystości nasion, wilgotności, żywotności
itd. – i zdrowotności, tj. badania wytworzo-
nego materiału siewnego na obecność orga-
nizmów szkodliwych; wreszcie po trzecie, czy
odmiana jest trwałą, tzn. czy jej cechy pozo-
stają niezmienione w procesie rozmnażania.
Dodatkowo materiał siewny roślin rolni-

czych i warzywnych, znajdujący się w obro-
cie lub przygotowywany do obrotu, podlega
okresowej ocenie laboratoryjnej, co najmniej
w zakresie zdolności kiełkowania.

Aby nasiona mogły być wprowadzane do
obrotu jako materiał siewny, musi zostać
potwierdzone, że podczas ich wytwarzania
i przygotowywania do wprowadzenia do
obrotu spełnione zostały wszystkie wymagania
określone przepisami. Nie jest możliwe wska-
zanie jednego kluczowego wyznacznika ja-
kości materiału siewnego. Niespełnienie któ-
regokolwiek z wymagań może skutkować
dyskwalifikacją nasion jako materiału siew-
nego albo degradacją do niższej kategorii
materiału siewnego – oczywiście o ile wy-
magania dla tej kategorii są spełnione. Na-
tomiast Inspekcja nie prowadzi porównań
odmian nowych i starych. Kryterium sta-
ra/nowa odmiana w ocenach prowadzonych
przez Inspekcję i zestawieniach Inspekcji nie
jest uwzględniane.

Jak krajowy materiał siewny wpisuje się
w wymogi konkurencyjnego rolnictwa eu-
ropejskiego i trendy rynkowe w obrębie
Wspólnoty?

– W obrębie Wspólnoty obowiązują jed-
nolite wymagania dotyczące wytwarzania ma-
teriału siewnego i jego jakości. Wytwarzany
w Polsce materiał siewny spełnia te wyma-
gania, co gwarantuje prowadzona przez In-
spekcję i pod nadzorem Inspekcji ocena ma-

teriału siewnego. Inspekcja natomiast nie pro-
wadzi analiz konkurencyjności na rynku eu-
ropejskim, ani trendów rynkowych.

Jakie obowiązki nakłada na Inspekcję
ustawa z dnia 9 listopada 2012 roku o na-
siennictwie i jak w obliczu nowych zapisów
prawnych zmienia się postawa jakościowa
hodowców?

– Zadania Państwowej Inspekcji Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa określa ustawa
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj.
z 2014 roku, poz. 621, ze zm.). Zgodnie z art.
81 tej ustawy, w ramach nadzoru nad wy-
twarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem
materiału siewnego, o których mowa w prze-
pisach o nasiennictwie, do zadań Inspekcji na-
leżą w szczególności następujące urzędowe
działania: ocena polowa, laboratoryjna i cech
zewnętrznych materiału siewnego; kontrola
tożsamości materiału siewnego; kontrola
przestrzegania zasad i obowiązujących wy-
magań w zakresie wytwarzania, oceny, prze-
chowywania, obrotu i stosowania materiału
siewnego, w tym modyfikowanego gene-
tycznie; wydawanie akredytacji w zakresie po-
bierania próbek i oceny materiału siewnego
oraz kontrola warunków ich przestrzegania;
wydawanie urzędowych etykiet i plomb oraz
nadzór nad jednostkami upoważnionymi
do wypełniania etykiet; kontrola materiału
siewnego wwożonego z państw trzecich oraz
ustalanie stopni kwalifikacji tego materiału;
dokonywanie oceny materiału siewnego
w przypadku złożenia odwołania od oceny
wykonanej przez akredytowane podmioty.

Przywołana w pytaniu ustawa z dnia 9 li-
stopada 2012 roku o nasiennictwie, w ob-
szarze nadzorowanym przez Inspekcję, re-
guluje przede wszystkim: zasady wytwarza-
nia i oceny materiału siewnego różnych grup
roślin uprawnych; przepisy dotyczące wy-
dawania upoważnień i akredytacji w zakre-
sie oceny materiału siewnego roślin rolniczych
i warzywnych, kontroli pracy upoważnionych
i akredytowanych kwalifikatorów, upoważ-
nionych i akredytowanych próbobiorców
oraz urzędowych, akredytowanych i samo-
dzielnych laboratoriów; przepisy dotyczące
obrotu materiałem siewnym; przepisy doty-
czące opłat związanych z oceną materiału
siewnego; zasady informowania wojewódz-
kiego inspektora o sprowadzonym z państw
trzecich materiale siewnym; przepisy doty-
czące zakresu kontroli oraz zasad dokony-
wania kontroli nad wytwarzaniem materiału
siewnego i obrotu tym materiałem.

Kompetencje Inspekcji nie uprawniają do
oceny postaw jakościowych hodowców.
Zgodnie z ustawą o nasiennictwie, rejestra-
cję odmian, które hodowca wyhodował, od-
krył lub wyprowadził, prowadzi Centralny
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Inspekcja nie nadzoruje hodowli nowych
odmian.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Nasiona pod kontrolą

Rozmowa z Tadeuszem Kłosem, Głównym 
Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa
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Michał Tabaka

Mimo że eksperci są zgodni, że
takie nasiona przynoszą więk-
szy plon, producentów nasion
w Polsce ciężko do tego prze-

konać. Na szczęście pojawiają się pierwsze
przykłady zmiany takiego podejścia w kra-
jowym rolnictwie.

Sytuację w polskim sektorze nasiennym
i hodowli roślin można, przy pewnych uprosz-
czeniach, porównać z tym, co obecnie dzie-
je się z naszym górnictwem. Tam jeszcze kil-
ka lat temu mieliśmy do czynienia z krainą
miodem i mlekiem płynącą – za tonę „czar-
nego diamentu” płacono na rynkach mię-
dzynarodowych nawet 170 dolarów. Ale
czasy szybko się zmieniają, podobnie jak wa-
runki gospodarcze. Teraz tona węgla to w po-
rywach 53–55 dolarów. Efekt? Pełne hałdy
polskiego węgla i coraz trudniejsza sytuacja
finansowa branży. Jak to się ma do rolnictwa?
Z pewnością rolnicy, którzy jeszcze starają się
sprzedać porzeczkę, z rozżaleniem wspomi-
nają nie tak dawne czasy, kiedy za kilogram
płacono im nawet 4 zł. Teraz zakłady prze-
twórcze płacą około 50 gr. Rolnicy zaś twier-
dzą, że koszt produkcji owego kilograma po-
rzeczki to około 2 zł. To jedynie przykład. Na
globalną sytuację całego sektora nasion i ro-
ślin wpływ ma zdecydowanie więcej czynników.

Solidne fundamenty rolnicze
Większość dzisiejszych kłopotów, nawet

jeśli wziąć pod uwagę aktualne uwarunko-
wania ekonomiczne i gospodarcze, może tro-
chę dziwić, zwłaszcza gdy analizę poprzedzi
krótki „rzut oka” na historię i tradycję. Pod tym
względem naprawdę mamy się czym po-
chwalić i przy okazji podejmowania wszelkich
decyzji, nawet politycznych, warto przez
chwilę o tym pamiętać. Szacuje się, że pod ko-
niec XVI wieku na terenie ówczesnej Polski
było około 11 mln ha powierzchni ziem
uprawnych, na których gospodarstwa miało
600 tys. rodzin rolnych. Zabory doprowadziły
do zróżnicowania polityki rolnej, czego efek-
ty są widoczne do dzisiaj. Z drugiej jednak
strony, była to możliwość czerpania z wielu

doświadczeń. Nieprzypadkowo rolnicza
współpraca formalizuje się już na początku
XX wieku. W 1909 roku powstała Sekcja Na-
sienna Centralnego Towarzystwa Rolnicze-
go w Warszawie, obejmująca całość zagad-
nień hodowlano-nasiennych. Zaraz po od-
zyskaniu niepodległości, z inicjatywy Edwar-
da Kosteckiego, powołano samodzielny
Związek Polskich Hodowców i Kupców Na-
siennych, skupiający ponad 120 przedsię-
biorstw hodowlanych i nasiennych.

Po zakończeniu II wojny światowej nowa
rzeczywistość, ujmując to najdelikatniej, na-
kreśliła inne kształty. Po 1989 roku rolnicza
działalność znowu zaczęła się odradzać. To
jedynie pokazuje, że mamy fundamenty do
naprawdę dobrze współdziałającego ze sobą
rolnictwa, nawet jeżeli przybiera ono wielo-
warstwową strukturę. Mimo to nie wszystko
działa tak jak powinno. Inaczej: mało rzeczy
działa prawidłowo. Przeciętny Polak kojarzy
rolnika z górnikiem właśnie – sezonowym
pewniakiem dla roli protestującego na ulicach.
Jeden się zastanowi, nawet poprze, drugi
wzruszy ramionami, a politycy i tak zrobią
swoje.

Dogonić Europę
Przykład sektora nasiennego i hodowli ro-

ślin dosyć dobrze ukazuje pewne elementy
mogące składać się na odpowiedź, dlaczego
tak się dzieje, zwłaszcza biorąc pod uwagę na-
prawdę sporych rozmiarów wachlarz unijnych
dotacji, które już od blisko dekady płyną
z Brukseli w tym kierunku. Zachodni rolnicy,
co prawda przyzwyczajeni do zupełnie innej
konkurencyjności przez wiele dziesięcioleci,
nauczyli się przede wszystkim jednego: chcąc
być dobrym rolnikiem, który jest w stanie wy-
żywić siebie i swoich najbliższych, trzeba iść
w miarę równolegle z trendami światowymi.
Tak w przestrzeni technologii, finansów, jak
i zarządzania. Tymczasem w Polsce dane sza-
cunkowe mówią o jedynie 15 proc. pól, któ-
re są obsiewane kwalifikowanym materiałem
siewnym, podczas gdy średnia europejska to
około 50 proc., chociaż nie brakuje krajów,
gdzie ten wskaźnik od lat jest na poziomie 80–
90 proc. 

Karol Marciniak, prezes Polskiej Izby Na-
siennej, nie pozostawia cienia wątpliwości, co
to oznacza w praktyce. – Niskie wykorzysta-
nie nasion kwalifikowanych to przede wszyst-
kim szkody dla polskiego rolnictwa. To niż-
sze plony, niższa jakość zbioru, czyli niewy-
korzystanie potencjału naszego rolnictwa.
Taki stan rzeczy wpływa również na kondy-
cję polskiej branży nasiennej, czyli hodowli
roślin i nasiennictwa – uważa. Jest to jeden
z elementów wpływający na wartość nasze-
go rynku. Ten europejski szacowany jest na
5 mld dol., nasz – na maksymalnie 290 mln dol.
Na pierwszy rzut oka widać, że to kwota
znacznie zaniżona. Szkopuł w tym, że jeżeli
dalej będziemy odwracać się plecami do
technologii i nowych inwestycji, to świat da-
lej będzie pędził, aż zniknie nam z pola wi-
dzenia. Już teraz bez sporych przedsięwzięć
można spokojnie założyć, że udział naszego
rynku powinien oscylować na poziomie co
najmniej 400 mln dol. By osiągnąć ten pułap,
potrzeba wysiłku, chociażby w kwestii kwa-
lifikowanego materiału siewnego.

Pewność nasion kwalifikowanych
Co właściwie kryje się pod terminem „na-

sion kwalifikowanych”? Kupując nasiona
zboża danej odmiany, rolnik chciałby mieć
pewność, że są one odmianowo czyste i nie-
wyrodzone. Taką pewność daje kwalifikowa-
nie nasion. Gospodarstwa nasienne produ-
kujące nasiona odmianowe na sprzedaż
poddają się kontrolom, podczas których
sprawdzana jest jakość uprawianych od-
mian, a następnie badana jakość nasion. Na
tej podstawie producent uzyskuje prawo
sprzedawania nasion danej odmiany jako
kwalifikowanych, dodając przy sprzedaży
do każdego worka kartę kwalifikacyjną, na któ-
rej musi być podana nazwa odmiany z za-
znaczeniem, czy jest to nasienie oryginalne,
odsiew pierwszy albo drugi. Nasieniem ory-
ginalnym nazywamy to nabywane wprost od
hodowcy, który tę odmianę wyhodował
i w dalszym ciągu uszlachetnia. Uzyskany
pierwszy plon z nasienia oryginalnego nazy-
wamy pierwszym odsiewem, z kolei drugi
zbiór stanowi drugi odsiew, niemniej nasio-
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Europa ucieka w nasiona
Choć mamy do czynienia z urodzajem, to samych rolników on nie cieszy. 
Ci, którzy żyją z tego, co ziemia da, mówią o zmowie cenowej przetwórców.
Tymczasem to podstawowa zależność w ekonomii między popytem a podażą.
Strach pomyśleć, z jakimi kłopotami musielibyśmy się borykać, gdyby rodzimi
rolnicy choćby zbliżyli się do swoich europejskich kolegów, którzy co najmniej
w połowie swoich upraw wykorzystują kwalifikowany materiał siewny
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na muszą być kwalifikowane, gdyż inaczej nie
byłoby pewności, czy nabywane nasienie
jest tej odmiany, o którą nam chodzi i czy jest
ono odmianowo czyste, oraz który stanowi
odsiew. Nasiona oryginalne zazwyczaj są dwa
razy droższe od zboża targowego; pierwszy
odsiew o 35 proc., a drugi odsiew o 25 proc.

Rolnicy (przynajmniej niektórzy) myślą
nieco inaczej. Dla nich to przede wszystkim
dodatkowy wydatek, który przełoży się na jesz-
cze większe plony niż podczas tegorocznego
urodzaju, a w konsekwencji kłopoty ze sprze-
dażą. – My chcemy wędkę, nie rybę. Chcemy,
żeby było tak jak w innych krajach, gdzie jest
realizowany interwencjonizm na rynku. Za-
kład w Kozietułach sprowadził wiśnie z Wę-
gier i Chorwacji, zanim jeszcze rozpoczął się
zbiór w Polsce. Przepisy unijne mówią, że
aby zakład dostał pomoc unijną, powinien
w 50 proc. skupować owoce krajowe. Dla-
czego przez 6 lat to nie było sprawdzane?
– pyta Leszek Kumorek, przewodniczący Sek-
cji Ogrodniczej NSZZ RI „Solidarność”.
Od lat ta sama melodia: potrzebujemy po-
mocy państwa, bo nie jesteśmy konkurencyjni
na tle naszych zachodnich partnerów, a z dru-
giej strony, w odpowiedzi: musicie sami so-
bie wywalczyć konkurencyjność – są dotacje
unijne, nowe technologie, trzeba inwestować.

I tak, w dużym uproszczeniu, ale jednak
– trwa dialog o rolnictwie w Polsce. Kto ma
rację? Chyba po trochu obydwie strony,
chociaż przeważają logiczne i merytoryczne
argumenty władzy. Poziom użycia przez
polskich rolników nasion kwalifikowanych jest
tego bardzo dobrym przykładem. – Poziom
naszego rynku w tym względzie będzie w mia-
rę na równi z zachodnią Europą dopiero wte-
dy, gdy polscy rolnicy wymienią co roku mi-
nimum 30–40 proc. nasion – twierdzi Karol
Marciniak. 

Zysk na celowniku
Czas na pojawienie się argumentu bodaj

najcięższego kalibru. Większe korzystanie z na-
sion kwalifikowanych to nic innego, jak bar-
dziej racjonalne podejście do rolnictwa, w któ-
rym nieśmiertelny zysk nie do końca przy-
słania oczy. Owa racjonalność powoli staje się

dla wszystkich nie kwestią wyboru, a ko-
niecznością. Warto na chwilę spojrzeć na spra-
wę globalnie. Szacuje się, że w latach 2040–
2045 na Ziemi będzie około 10 mld ludzi.
Jeszcze większy wzrost dotyczyć będzie spo-
życia żywności, która obecnie produkowana
jest na 14–15 mld ha i nie za bardzo jest moż-
liwość, by tę przestrzeń poszerzyć. Nie ma in-
nego wyjścia: to, co jest, trzeba wykorzysty-
wać lepiej i efektywniej oraz znacznie szyb-
ciej. Do 2025 roku zapotrzebowanie ludzi na
zboża wzrośnie do 2,6 mld ton. Plony z dzi-
siejszego poziomu muszą więc dostać „za-
strzyk” ponad 800 mln ton, co przekłada się
na wzrost plonu z jednego hektara o 4 tony.

Można przyglądać się tym danym z pew-
nym przerażeniem. Czy stoimy na straconej
pozycji? Aż tak źle nie jest. W pas kłania się
nauka, z przebojem debiutującą w jej szere-
gach raptem 20 lat temu agrobiotechnolo-
gią na czele. Tylko w latach 1996–2002,
dzięki wykorzystaniu agrobiologii dochody
rolników zwiększyły się o 2,5 mld dol., a zbio-
ry o 5,5 mln ton. Równolegle zużyto w tym
czasie o 65 tys. ton pestycydów mniej.

Każdy ma swoje racje
W Polsce jesteśmy po pierwszych próbach

szerokiej debaty na temat GMO i jak to u nas
bywa, mamy dwa obozy. Dane z krajów, gdzie
w tym względzie nauka jest bardziej wyko-
rzystywana niż u nas, nie pozostawiają złu-
dzeń. Co ze zdrowiem konsumentów?
– usłyszymy zaraz w odpowiedzi. Tutaj zwo-
lennicy GMO pokazują dwa dokumenty:
WHO z 1997 roku i Komisji Europejskiej, któ-
ry powstał 4 lata później. W obu stoi czarno
na białym, że rośliny ulepszone biotechno-
logicznie są co najmniej tak bezpieczne dla na-
szego zdrowia, jak te produkowane i hodo-
wane tradycyjnie. Niezależnie od tego, która
grupa ma rację, zmiany demograficzne, dal-
sza globalizacja oraz bezalternatywne prze-
kształcanie przemysłu nasiennego na świecie
nie pozostaną bez wpływu na sytuację w na-
szym kraju.

Wśród specjalistów z łatwością można
znaleźć głosy mówiące o tym, że w przyszłości
zmniejszy się liczba Polaków. Będą mieli też

nieco inne zwyczaje żywieniowe: spożycie mię-
sa wzrośnie kosztem ziemniaków i produk-
tów zbożowych. Skoro tak, to na rynku nie
będą miały szans małe, technologicznie
skostniałe gospodarstwa. Idąc tym tropem,
dojdzie do ograniczenia w naszym kraju
powierzchni uprawnych. Zmieni się także ich
struktura. Tylko duże gospodarstwa – od 250
do 450 ha – będą dawały ich właścicielom
pewność utrzymania się i wyżywienia. Będą
oni musieli się wykazać innowacyjnym my-
śleniem i iść swoją drogą, pod rękę z techno-
logią. To z kolei szansa na poprawę jakościową
materiału siewnego. Tylko czy polski przemysł
nasienny jest gotowy na prawdziwą rynkową
konkurencję z flagami z całego świata w tle?
Eksperckie scenariusze nie napawają opty-
mizmem. Wszystko będzie zależeć od wyko-
rzystania szans. W takiej rzeczywistości przed
polskim zbożem, znacznie wyżej ocenianym
od zachodnioeuropejskich odmian, otwiera-
ją się nowe rynki zbytu. To nie tylko żywienie,
lecz także przemysł chemiczny, papierniczy,
substancje słodzące, alkohole. To wszystko
trzeba brać pod uwagę już teraz. Nie na za-
sadzie ewentualnych rozwiązań na kiedyś. Pa-
trząca na wszystko z boku polityka może po-
móc, ale może też bardzo zaszkodzić.

Warto pamiętać, że strumień z Brukseli
w końcu też przestanie płynąć. Pod wieloma
względami polski rynek nasienny i hodowli ro-
ślin czekają bardzo duże zmiany. Jest już ra-
czej jasne, że nie ma innej drogi. Zachodni rol-
nicy nie będą słuchać utyskiwań na temat gor-
szego startu i zmarnowanych kilkudziesięciu
lat PRL-u. Taryfy ulgowej już nie ma. Przy-
kłady z Holandii, Niemiec, Francji pokazu-
ją, że warto stać się nowoczesnym rolnikiem.
Ba, takich przecież nie brakuje w naszym kra-
ju. Na razie są w mniejszości, ale musi być ich
z roku na rok coraz więcej. Są oni kołami na-
pędowymi przemysłu nasiennego, którzy
potrafią poukładać zysk na swojej piramidzie
priorytetów obok innych wartości na tym sa-
mym poziomie. Nie trzeba też doktoratu
z ekonomii i rozległej wiedzy w tym względzie,
by wiedzieć, że ten, kto kieruje się jedynie
zyskiem, prędzej czy później zostanie na lo-
dzie. �

RYNEK HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
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Do 2025 roku zapotrzebowanie ludzi na zboża
wzrośnie do 2,6 mld ton. Plony z dzisiejszego
poziomu muszą więc dostać „zastrzyk” ponad
800 mln ton, co przekłada się na wzrost plonu 
z jednego hektara o 4 tony
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Wostatnich latach w całym kraju
można zaobserwować rosnący
trend na uprawianie turystyki
aktywnej – pieszej, rowerowej,

wodnej oraz ekstremalnej. Charakterystycz-
na różnorodność krajobrazu i zasoby natu-
ralne powiatu drawskiego to doskonała baza
do rozwoju tychże form turystyki.

W roku 2013 powiat drawski nawiązał
współpracę z drawskim oddziałem Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego, który już od 1964 roku aktywnie
uczestniczy w życiu turystycznym regionu,
a wręcz jest jednym z jego głównych kreato-
rów. Rozpoczęcie współpracy wiąże się z pod-
jęciem wspólnych działań w celu populary-
zowania zdrowego stylu życia, aktywnego wy-
poczynku, promowania turystyki oraz kra-
joznawstwa, ale przede wszystkim promocji
walorów turystycznych i przyrodniczych po-
wiatu oraz Pojezierza Drawskiego.

W ramach promocji i współdziałania
w zakresie rozwoju turystyki kwalifikowanej
i innych form aktywnej turystyki w powiecie
zorganizowano tzw. Cykl Imprez Terenowych,

w skład którego wchodzą następujące wy-
darzenia: Mistrzostwa w Chodzeniu po Dra-
wie – otwarty, amatorski marsz przeprawo-
wy wzbogacony o zadania specjalne; Samo-
chodowy „Bóbr Rajd” – turystyczny rajd na-
wigacyjny samochodów osobowych droga-
mi utwardzonymi prowadzącymi przez teren
powiatu drawskiego oraz Pojezierza Draw-
skiego; ABC Technik Linowych – szkolenie
dające uczestnikom możliwość zapoznania się
z podstawami technik linowych, dotyczący-
mi w szczególności zjazdów i wspinaczki;
Nocny Spływ Kajakowy; szkolenia z pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Głównym za-
łożeniem tych inicjatyw jest promowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu
wśród młodzieży oraz dorosłych poprzez cykl
niekomercyjnych i niskobudżetowych im-
prez terenowych, przy wykorzystaniu atrak-
cji turystycznych znajdujących się na obsza-
rze powiatu.

W latach 2012–2014 powiat drawski re-
alizował projekt pn. „Własny biznes szansą dla
mieszkańców powiatów drawskiego, świ-
dwińskiego i łobeskiego”. Projekt w całości

przeznaczony był dla osób bez-
robotnych i poszukujących pracy,
zamierzających rozpocząć własną
działalność gospodarczą. W ra-
mach projektu 40 osób otrzyma-
ło bezzwrotne wsparcie finansowe
na otwarcie własnej działalności
gospodarczej, w tym 10 osób za-
mierzających rozpocząć prowa-
dzenie biznesu w zakresie turystyki.
Średnia wysokość dotacji na oso-
bę wyniosła 40 tys. zł. Uczestni-
kom zaoferowano także bezpłat-
ne szkolenia oraz doradztwo z za-
kresu prowadzenia własnej dzia-

łalności gospodarczej. W rezultacie powsta-
ły firmy związane z przeróżnymi profilami tu-
rystycznymi, między innymi zajmujące się wy-
pożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i spor-
towego (rowery, kajaki), hipoterapią, kre-
owaniem wolnego czasu, tworzeniem wiosek
tematycznych oraz agroturystyką.

Rozwój turystyki to niewątpliwie jeden
z ważniejszych punktów strategii rozwoju po-
wiatu. Samorząd wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom potencjalnych turystów, realizując
najbardziej pilne przedsięwzięcia z zakresu tu-
rystyki, takie jak: wspieranie organizacji im-
prez sportowych, rekreacyjnych i turystycz-
nych odbywających się na terenie powiatu,
szeroko zakrojona promocja w zakresie roz-
woju turystyki kwalifikowanej i innych form
aktywnej turystyki, nawiązywanie współpra-
cy pomiędzy obszarami, usługodawcami
oraz podmiotami kształtującymi ofertę tury-
styczną powiatu czy też realizowanie pro-
jektów bezpośrednio lub pośrednio związa-
nych z turystyką.

www.powiatdrawski.pl
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Powiat drawski 
stawia na turystykę
W wielu regionach kraju
usługi turystyczne są 
jedyną realną 
możliwością przełamania
postępującego regresu
gospodarczego. 
Powiat drawski, 
który już drugi raz 
z rzędu zajął I miejsce 
w Ogólnopolskim 
Rankingu Gmin 
i Powiatów ZPP, 
podejmuje więc 
działania zmierzające 
do zaspokojenia potrzeb
potencjalnych turystów
oraz wzmocnienia 
wizerunku jako 
destynacji turystycznej

POLSKA SAMORZĄDOWA

Rajd pieszy PTTK

Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie



Strategicznym atutem gminy Stry-
ków jest usytuowanie na jej terenie
skrzyżowania dwóch najważniej-
szych autostrad środkowoeuropej-

skich A1 (Gdańsk–Wiedeń) i A2 (Berlin–
Moskwa). Ponadto przez gminę przebiega li-
nia kolejowa Łódź–Łowicz wraz z bocznicą
towarową. Do lokalizacji inwestycji zachę-
ca także bliskość międzynarodowych portów
lotniczych w Łodzi – 25 km i w Warszawie
– 110 km. Łódź, która jest ważnym ośrodkiem
skupiającym kilkanaście wyższych uczelni,
szkół średnich i technicznych, zapewnia wy-
soko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i za-
wodową, a na terenie gminy funkcjonuje sieć
doskonale wyposażonych szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i przedszkoli.

Gmina Stryków drugi raz z rzędu decy-
zją komisji konkursowej została laureatem
konkursu „Grunt na Medal”. Nowy plan za-
gospodarowania przestrzennego przezna-
cza ponad 1000 ha pod tereny inwestycyjne,
które w większości posiadają dostęp do sie-
ci wodociągowej, kanalizacyjnej, energe-
tycznej i gazowej. Doskonałe położenie lo-
gistyczne spowodowało, że na terenie gminy
na ponad 350 ha dotychczas ulokowali się kra-
jowi i światowi liderzy pochodzący ze: Szwaj-
carii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Ho-
landii, USA czy Francji. 

Na terenie gminy działają 3 parki prze-
mysłowe: Segro Logistics Park Stryków,
Diamond Business Park Stryków i Panatto-
ni Park Stryków oraz Łódzka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna. Do Segro Logistics Park
Stryków wprowadzili się nowi kontrahenci:
VALEO Service Eastern Europe, CAT LC
Polska, Geodis Calberson Polska oraz ABlo-
gic zajmując prawie 19 tys. mkw. powierzchni.
Panattoni Park Stryków dla nowego klienta
– firmy Castorama – zakończył budowę
magazynu o powierzchni około 50 tys. mkw.
Swoją działalność rozpoczyna także dewe-
loper nieruchomości przemysłowych firma
ProLogis, która wybuduje czwarty park prze-
mysłowy w gminie Stryków. Prologis Park
Stryków docelowo zajmie 115 500 mkw.
przeznaczonych na nowoczesne magazyny,
hale produkcyjne oraz biura, których wypo-
sażenie będzie dostosowane do indywidual-
nych potrzeb klientów. Firma farmaceutycz-
na Sandoz kończy rozbudowę fabryki leków
w Strykowie. Dzięki inwestycji znacznie po-
większą się moce produkcyjne strykowskiego
zakładu i będzie on w stanie wytworzyć na-
wet 10 mld tabletek rocznie. Swoje centrum
logistyczne rozbudowuje również spółka Ge-
neral Logistics Systems (GLS). Inwestycja
obejmuje realizację obiektów o łącznej po-
wierzchni blisko 4 tys. mkw.

Inwestor, który podejmie decyzję o loka-
lizacji biznesu w Strykowie, może być pewien,
że znajdzie tu profesjonalną obsługę oraz
przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju.
Uchwalenie planu zagospodarowania prze-
strzennego, stworzenie stanowiska do obsługi
inwestora oraz profesjonale działania pro-
mocyjne na arenie krajowej i międzynaro-
dowej przyczyniły się do zbudowania wśród
inwestorów pozytywnego wizerunku gminy.

W Strykowie znajduje się jeden z 3 naj-
lepszych w Polsce i jedyny w województwie
łódzkim tor motokrosowy, na którym co roku
rozgrywana jest runda Międzynarodowych
Motocrossowych Mistrzostw Polski. Dwa
razy do roku odbywają się również jedne z naj-
lepszych tego typu zawodów w kraju – Run-
dy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross
Country. Miłośnicy koni mogą skorzystać
z ośrodków jeździeckich i zwiedzić gminę
wzdłuż Łódzkiego Szlaku Konnego. Ponad-
to do aktywnego wypoczynku zachęcają wie-
lofunkcyjne boiska sportowe, kompleks spor-
towo-rekreacyjny nad Strykowskim Zalewem
z nowoczesnymi placami zabaw, skateparkiem,
ścieżką pieszo-rowerową i urządzeniami typu
fitness oraz korzystne położenie w Parku
Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

www.strykow.pl

Spotkajmy się

Atrakcyjność gminy Stryków wynika z wyjątkowego położenia 
w centrum Polski i zróżnicowania przyrodniczego. Stwarza to 
przychylny klimat zarówno dla turystyki, jak i rozwoju przedsiębiorstw

w Strykowie

POLSKA SAMORZĄDOWA
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Wcyklicznym rankingu opubli-
kowanym w lipcu na podium
znalazły się w swoich grupach:
Gdańsk, Krasnystaw i Świdni-

ca. W kategorii miast na prawach powia-
tu Gdańsk awansował na pozycję lidera
z ubiegłorocznego 2. miejsca. Najwyższe
miejsce w zestawieniu wynika z jednej z naj-
wyższych nadwyżek operacyjnych i stosun-
kowo wysokiego wzrostu dochodów wła-
snych, co należy szczególnie docenić w trud-
nym dla gospodarki 2013 roku. 2. i 3. miej-
sca w tej kategorii należą kolejno do Wro-
cławia, którego władzom udało się zlikwi-
dować zadłużenie i po dłuższej przerwie wró-
cić do ścisłej czołówki, oraz Sopotu – ze-

szłorocznego lidera, który może się po-
chwalić zrównoważonymi finansami i dobrą
współpracą z organizacjami samorządowymi
oraz widocznymi rezultatami aktywnego
wspierania lokalnej przedsiębiorczości.
Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich
najlepszy okazał się Krasnystaw, odnoto-
wując za sprawą wzorowego zarządzania
gminą debiut na tak wysokiej pozycji. Na ko-
lejnych miejscach dzięki imponującym wy-
nikom finansowym uplasowały się gminy
Karpacz i Polanica-Zdrój. W czołówce ze-
stawienia gmin wiejskich znalazły się: Świd-
nica, która przez 8 lat udziału w rankingu tyl-
ko raz była poza pierwszą dziesiątką, a tak-
że Ożarowice i Ustka.

Kompleksowo ocenieni, 
obiektywnie nagrodzeni

Jak zawsze, podstawą zestawienia była
dwuetapowa procedura oceny samorządów.
Wstępna selekcja jest dokonywana w oparciu
o twarde dane Ministerstwa Finansów, ob-
razujące efekty zarządzania wspólnotą sa-
morządową oraz realizowanej polityki in-
westycyjnej. Kwalifikację do drugiego etapu
poprzedzała analiza takich czynników, jak dy-
namika wzrostu wydatków majątkowych,
wartość środków, jakie zasiliły budżet gminy
w latach 2011–2013, indywidualny wskaźnik
zadłużenia, który zaczął obowiązywać od
2014 roku, dynamika wzrostu wydatków ad-
ministracyjnych od 2009 roku, nadwyżka ope-
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Bieżące i trwałe 
sukcesy samorządów
Od 10 lat samorządy stają w szranki, by sprawdzić się w rywalizacji 
z innymi jednostkami terytorialnymi i zawalczyć o pozycję lidera 
w rankingu opracowywanym przez „Rzeczpospolitą” na podstawie 
złożonej oceny. W tym roku ze względu na jubileuszową edycję 
powstało specjalne zestawienie dziesięciolecia

RANKING SAMORZĄDÓW – JUBILEUSZOWA EDYCJA

Laureaci Rankingu Dziesięciolecia Fot. ROBERT GARDZIŃSKI/RZECZPOSPOLITA



racyjna w stosunku do dochodów w latach
2010–2013, dynamika dochodów własnych
w latach 2010–2013, dynamika wzrostu wy-
datków ogółem na jednego mieszkańca w la-
tach 2010–2012, a także wyniki w sferze trans-
portu i łączności czy ochrony środowiska.

Na tej podstawie do II etapu zakwalifi-
kowały się 564 samorządy, w tym 64 miasta
na prawach powiatu, 250 gmin miejskich
i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.
Odpowiedziały one na ankiety obejmujące 18
pytań, które posłużyły do ostatecznej klasy-
fikacji. Na tym poziomie brane pod uwagę
były bardzo zróżnicowane aspekty zarzą-
dzania i planowania rozwoju, m.in. wydat-
ki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, stopa bezrobocia, narzędzia
wsparcia zarządzania wdrożone w urzę-
dzie, ocena wiarygodności kredytowej, udział
wydatków na promocję gminy, wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości, inicjatywy w ra-
mach partnerstwa publicznego, plan zago-
spodarowania przestrzennego, liczba nowych
podmiotów gospodarczych w ostatnich la-
tach, a także Karta Dużej Rodziny czy wy-
niki testu szóstoklasistów oraz gimnazjali-
stów. Co roku kryteria przyjęte przez kapitułę
rankingu, której od początku przewodzi

prof. Jerzy Buzek, za którego rządów doszło
do reformy samorządowej, są nieco mody-
fikowane, aby jak najpełniej odpowiadały ak-
tualnej sytuacji. W tegorocznej edycji zmia-
ny dotyczyły głównie poziomu długu, a w czę-
ści ankietowej pojawiły się nowe kategorie.
Oceniono np. metody walki z bezrobociem,
po raz pierwszy zapytano samorządy o Kar-
tę Dużej Rodziny. – Reguły tego rankingu zo-
stały ustalone tak, żeby na poziomie gmin
i miast na prawach powiatu dopingować wła-
dzę publiczną do efektywnych działań.
Mamy tu wskaźniki, które pokazują, jak sa-
morząd wspiera lokalną przedsiębiorczość,
jak walczy z bezrobociem, czy jak współ-
pracuje z organizacjami obywatelskimi.
Wreszcie np. na ile efektywne są jego inwe-
stycje, jakie są osiągnięcia w zakresie edukacji
czy sprawnej obsługi klienta – wylicza pre-
mier Jerzy Buzek.

Finanse i inne ograniczenia
Niezależnie od wyników, z powodzeniem

utrzymywanej przez wielu liderów pozycji
w ścisłej czołówce zestawienia oraz sukce-
sów w realizacji strategii rozwojowej samo-
rządy wciąż zmagają się z problemami na-
tury finansowej. Walczą z zadłużeniem,
szukają dodatkowych źródeł finansowania,

które mogą być wsparciem dla ograniczo-
nego budżetu, oraz możliwych oszczędno-
ści, które odciążą budżet i pozwolą na in-
westycje. – Sytuacja finansów publicznych
jest napięta, trudno więc liczyć na znaczą-
ce dofinansowanie. W tej sytuacji samorządy
muszą absolutnie postawić na lokalną i re-
gionalną przedsiębiorczość. Kluczowe sta-
je się wykorzystywanie środków unijnych, by
były źródłem dochodu samorządów na na-
stępne dziesięciolecia. Bez tej możliwości,
a więc bez uzyskiwania wpływów z podat-
ków od własnych przedsiębiorców, trudno
będzie zapewnić finansowanie i rozwój na-
szych gmin, powiatów i województw, trud-
no liczyć na przyszły rozwój kraju. Trzeba się
dzisiaj mocno napracować, aby jutro ko-
rzystać z dobrego finansowania. To jest naj-
większe wyzwanie, jakie stoi przed polskimi
samorządami – mówi premier Jerzy Buzek,
który ze względu na swoje zaangażowanie
w prace kapituły rankingu dobrze zna pro-
blemy samorządów.

Te i inne kwestie związane z gospodaro-
waniem gminnym majątkiem oraz najbardziej
odczuwalnymi problemami, z jakimi w co-
dziennej pracy zmagają się samorządy, były
tematem debaty poprzedzającej oficjalne

ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów
oraz statuetek zwycięzcom. – Jeśli nic się nie
zmieni, odbije się to także na poziomie
świadczonych usług publicznych – zapo-
wiadał Ryszard Grobelny, prezydent Pozna-
nia, we wstępie do debaty zatytułowanej
„Czy potrzebna jest przebudowa systemu do-
chodowego samorządów – postulaty a realia”,
podkreślając, że pogorszenie kondycji finan-
sowej samorządów przynosi realne szkody
i pociąga za sobą spadek wydatków na in-
westycje. Środowisko samorządowców ape-
lowało o większą elastyczność w kształtowaniu
dochodów i wydatków, co nie jest możliwe bez
politycznego przyzwolenia.

Konsekwencja nagrodzona
Po dyskusji nastąpiło uroczyste wręcze-

nie nagród włodarzom najlepszych gmin
i miast na prawach powiatu. Oprócz tego-
rocznych laureatów specjalne statuetki ode-
brali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie naj-
lepszych samorządów 10-lecia. Tym samym
z okazji jubileuszu 14 lipca specjalne statu-
etki trafiły do samorządów, które zajęły
pierwsze miejsca w swoich grupach, jako naj-
bardziej konsekwentnych w staraniach i wy-
pracowywaniu wyników. Dokonując wyboru
najlepszych samorządów dziesięciolecia,

wzięto pod uwagę sześć najlepszych pozycji
uzyskanych przez dany samorząd w kolejnych
(co najmniej sześciu) rankingach. W efekcie
klasyfikacja odzwierciedla zaangażowanie
i skuteczność na przestrzeni dekady, a tym sa-
mym wyróżnia miasta i gminy, które przez lata
zdołały utrzymać się na wysokich miejscach,
co potwierdza ich konsekwencję w realizacji
strategii i dążeniu do zrównoważonego roz-
woju.

Wśród miast na prawach powiatu nie-
kwestionowanym liderem jest Poznań, który
aż 6 razy zajmował pierwszą pozycję. Świet-
ne wyniki uzyskały też: Gdańsk, Sopot, Wro-
cław i Gdynia. W kategorii mniejszych gmin
panuje większa rotacja, ale i tu wybór liderów
nie był trudny. Najlepszą jednostką w grupie
gmin miejskich i miejsko-wiejskich okazał się
Dzierżoniów, który brał udział w 6 edycjach
rankingu i za każdym razem zajmował miej-
sce w pierwszej dziesiątce. W czołówce naj-
lepszych samorządów tej kategorii znalazły
się też: Kołobrzeg, Kórnik, Dobczyce i Gro-
dzisk Mazowiecki. Z kolei w zestawieniu gmin
wiejskich zwyciężyły ex aequo Świdnica i Za-
bierzów, które ani razu nie wypadły poza zwy-
cięską dziesiątkę corocznych klasyfikacji.
Wśród najlepszych były też gminy: Zielonki,
Morawica i Konopiska.

Zmiany na wielu polach
Analizując wyniki samorządów, zwłasz-

cza w perspektywie wieloletniej, warto pod-
kreślić rolę wydarzeń, których jubileusze po-
krywają się akurat z 10. edycją rankingu sa-
morządów. 25 lat temu transformacja ustro-
jowa dała początek fundamentalnym prze-
mianom społeczno-gospodarczym, na których
zyskało budowane od 1989 roku społeczeń-
stwo obywatelskie. Wówczas sprawy pu-
bliczne stały się przedmiotem zainteresowa-
nia społeczności lokalnej i troski ze strony sa-
morządowych wspólnot, które do dziś reali-
zują szereg zadań i dbają o jakość życia na za-
rządzanych terenach.

Jednocześnie osiągnięcia samorządów
nie byłyby tak spektakularne w oderwaniu od
członkostwa Polski w UE, którego 10-lecie
właśnie obchodzimy. Odkąd staliśmy się
częścią wspólnoty, fundusze pomocowe
dały istotny impuls dla przemian, inwestycji,
szeroko rozumianego rozwoju. W latach
2004–2012 gminy i miasta na prawach po-
wiatu wydały na inwestycje 204 mld zł,
podczas gdy w okresie od 1995 do 2003 roku
była to kwota 85 mln zł. – Równie ważna
jak zdolność absorbcji funduszy unijnych
w ostatnich 10 latach była zdolność samo-
rządów do budowania społecznego rozwo-
ju poprzez budżety partycypacyjne, współ-
pracę z organizacjami pozarządowymi i in-
nymi samorządami. W wielu samorządach
pojawiła się też troska o stymulowanie roz-
woju gospodarczego, o lokalne prosperity
– podkreśla Olgierd Dziekoński, minister
w Kancelarii Prezydenta RP. �
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Klasyfikacja wyróżnia miasta i gminy, które przez
lata zdołały utrzymać się na wysokich miejscach,
co potwierdza ich konsekwencję w realizacji 
strategii i dążeniu do zrównoważonego rozwoju



Zrealizowane dotychczas inwestycje w większości były fi-
nansowane ze środków zewnętrznych, przy wymaganym
wkładzie własnym gminy. W efekcie gmina nie zwiększa-
ła zadłużenia, zachowując bezpieczny wskaźnik. W latach

2007–2014 władze samorządowe doprowadziły do przebudowy lub
modernizacji i utwardzenia większości dróg w gminie. Wspólnie z po-
wiatem wybudowano nową drogę asfaltową, a w Hannie wymieniono
wszystkie chodniki. Łącznie na infrastrukturę drogową gmina pozy-

skała 3 267 979,6 zł, przy jednoczesnym zaangażowaniu 2 989 157 zł
środków własnych.

Z myślą o poprawie jakości życia w gminie samorząd zainwe-
stował w oczyszczalnie ścieków – powstało 151 przyzagrodówek,
a na kolejne 101 złożono wniosek. Aktualnie trwa budowa kanalizacji
w Kuzawce i modernizacja oczyszczalni w Hannie w ramach projektu
pt. „Ochrona ekosystemów doliny rzeki Bug na pograniczu Polski,
Białorusi i Ukrainy” realizowanego w ramach Programu Współpra-
cy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina. Na cele gospodarki wod-
no-ściekowej pozyskano środki w wysokości 16 568 187 zł.

Ponadto gmina realizuje projekt „Eko-energia w gminie Hanna”,
polegający na montażu 265 kolektorów słonecznych i wymianie pie-
ców do ogrzewania szkół – na ten cel pozyskano 2 469 459 zł. Inne
inwestycje obejmują remonty 6 świetlic wiejskich, remont sali wi-
dowiskowej przy GOKiS Hanna, rewitalizację centrum Hanny, mo-
dernizację dawnej organistówki i adaptację jej na centrum kultu-
ry społecznej, budowę Orlika i siłowni zewnętrznej, wiaty tury-
stycznej, stanicy nad Bugiem. Jednocześnie Urząd Gminy został
zinformatyzowany, a w toku jest projekt „Internet szerokopasmo-
wy dla gminy”. Na inwestycje realizowane samodzielnie (z wyłą-
czeniem dróg) pozyskano 19 753 448 zł, do tej kwoty gmina „doło-
żyła” około 4 938 000 zł.

www.gminahanna.pl
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Infrastruktura na celowniku
Hanna to niewielka gmina rolnicza, położona na wschodzie województwa 
lubelskiego. Od objęcia stanowiska wójta w 2006 roku Grażyna Kowalik stara
się tak gospodarować gminnym budżetem, aby przy niedużych dochodach
własnych podnieść atrakcyjność gminy i wpłynąć na stan jej infrastruktury

Gmina Wąsewo położona jest w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim.

Przez jej teren przebiega droga krajowa nr 60. Obszar gminy zajmuje 119,2 km2, w tym
użytki rolne zajmują ok. 70 proc. ogólnej powierzchni, zaś lasy ok. 24 proc.

Pomimo, iż gmina ma charakter rolniczy, to bliskość aglomeracji warszawskiej (85 km) oraz
dobre położenie przy drodze krajowej nr 60 w niedalekiej odległości od drogi krajowej S8 po-
wodują coraz bardziej widoczne zmiany idące w kierunku rezygnacji z działalności rolniczej na
rzecz zatrudnienia w przemyśle, usługach i innych. Działalność gospodarczą prowadzi ok. 150
małych i średnich przedsiębiorców.

Gmina Wąsewo posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w któ-
rym obok terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wyznaczone są tereny pro-
dukcyjno-usługowe. Gmina posiada także bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną.

Atutem gminy są jej gościnni, życzliwi mieszkańcy oraz przyjazna administracja publiczna. To
wszystko czyni gminę Wąsewo bardzo dobrym miejscem do zamieszkania i lokalizacji biznesu.

URZĄD GMINY WĄSEWO
ul. Zastawska 13
07-311 Wąsewo

tel. 29 645 80 00
fax 29 645 80 01

wasewo@pro.onet.pl
www.wasewo.pl 

Gmina WĄSEWO

Nowa droga wraz z chodnikiem w Hannie Kościół w Hannie
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Chcąc sprostać oczekiwaniom
mieszkańców gminy, samorząd
sięga po środki z Unii Europejskiej
oraz – w miarę możliwości – in-

westuje ze środków własnych. W efekcie
w 2014 roku wybudowano chodnik w miej-
scowości Potok Górny i drogę w miejscowości
Lipiny Górne-Lewki. Samorząd partycypo-
wał też w kosztach budowy chodnika w miej-
scowości Naklik i remontów dróg powiato-
wych. 

Różnego rodzaju napotkane trudności nie
przeszkodziły gminie Potok Górny w opty-
malnym wykorzystaniu środków unijnych
pozyskanych w ramach poprzedniej per-
spektywy finansowej. W ostatnich latach
wybudowano 10 km nowych dróg gminnych
o nawierzchni asfaltowej, zamontowano 825
instalacji solarnych, praktycznie w 100 proc.
pokrywających zapotrzebowanie na CWU
w gospodarstwach indywidualnych oraz

zmniejszających emisje CO2 do atmosfery, te-
ren gminy objęto darmową siecią interneto-
wą technologii WI-FI. Wszystkie miejscowości
posiadają dostęp do sieci gazowej, wodo-
ciągowej, telefonicznej i kanalizacyjnej. Po-
nadto utworzono 4 odziały przedszkolne,
a 5 szkół na terenie gminy przeszło gruntowną
termomodernizację. Znaczne środki pozy-
skano na projekty związane ze szkolnictwem
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

To, jak dobrze poradziła sobie gmina
z tym zadaniem, potwierdzają dane mini-
sterstwa finansów oraz rankingi „Rzeczpo-
spolitej”, chociażby jego X, jubileuszowa
edycja. W niniejszym zestawieniu gmina Po-
tok Górny znalazła się na 55. miejscu w kra-
ju, w kategorii najlepszych gmin wiejskich,
a wyżej uplasowało się tylko 5 gmin z woje-
wództwa lubelskiego. W tym samym wyda-

niu „Rzeczpospolitej” powstał także ran-
king „Innowacyjny samorząd”, który również
dał gminie powody do dumy. Gmina Potok
Górny znalazła się w nim na 16. miejscu
wśród gmin wiejskich w skali kraju.

Samorząd zapowiada, że dołoży wszel-
kich starań, aby maksymalne wykorzystać bu-
dżet UE na lata 2014–2020.

www.potokgorny.com.pl

Dobrze wykorzystane szanse
Wejście Polski do UE to najlepsze, co mogło spotkać gminę Potok Górny, 
której środki własne nie starczyłyby na budowę i modernizację 
infrastruktury, zwłaszcza w kontekście niskich dochodów własnych



Gospodarka regionu oparta
jest w głównej mierze na
rolnictwie, a czystość śro-
dowiska oraz korzystne wa-

runki klimatyczne typowe dla „Zielonych
Płuc Polski” sprawiają, że żywność,
a przede wszystkim mleko produkowa-
ne na terenie gminy jest najwyższej ja-
kości. Potwierdzeniem tego faktu są
liczne sukcesy płoniawskich hodow-
ców na corocznie organizowanej Re-
gionalnej Wystawie Zwierząt Hodow-
lanych w Płoniawach-Bramurze oraz na
wystawach o zasięgu krajowym.

Gmina Płoniawy-Bramura w mi-
nionej dekadzie skutecznie starała się
o środki, dzięki którym wykonano
szereg inwestycji związanych głównie

Efektywny eko-rozwój
Gmina Płoniawy-Bramura położona jest w województwie 
mazowieckim, w powiecie makowskim. Zajmuje ogółem obszar 
135 km kw. i jest zamieszkała przez około 6000 osób. W skład gminy 
wchodzą 34 sołectwa, w tym 40 wsi. Największe to: Węgrzynowo, Szczuki,
Płoniawy-Bramura, Jaciążek, Szlasy Bure i Zawady Dworskie
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Największą inwestycją w historii
gminy jest budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalnią
ścieków, realizowana z dwoma in-

nymi gminami w ramach projektu „Infra-
struktura okołolotniskowa MPL Katowice
w Pyrzowicach – gospodarka wod-
no-ściekowa”. Na ten cel pozyska-
no dofinansowanie w optymalnej
wysokości, sięgającej 85 proc. war-
tości inwestycji, w ramach RPO
WSL 2007–2013 na łączną kwotę
107 935 000 zł. Aby pomóc miesz-
kańcom podłączyć się do kanaliza-
cji, gmina pozyskała z NFOŚiGW
bezzwrotną dotację w wysokości
45 proc. wartości wykonywanego
przyłącza w kwocie 3 341 751 zł.

W ramach infrastruktury
technicznej wykonano ulicę zjaz-
dową w Sadowiu, zagospodaro-
wano przestrzeń wokół Urzędu
Gminy, wybudowano targowi-
sko gminne i wodociąg, przepro-

wadzono remonty budynków OSP na
łączną kwotę 2 038 552 zł. Inwestycje w
infrastrukturę sportową i rekreacyjną
obejmowały budowę boiska wielofunk-

Awans dzięki inwestycjom
Gmina Mierzęcice nieustannie podejmuje wysiłki, aby zapewnić 
finansowanie zewnętrzne ważnych zadań w dziedzinie infrastruktury 
technicznej, edukacji i kultury oraz sportu i rekreacji. Inwestycje 
ostatniej kadencji dowiodły, że samorząd umiejętnie wykorzystuje 
możliwości, jakie dają fundusze unijne

Nowe gminne targowisko

Nowoczesna Oczyszczalnia Biologiczna

Oczyszczalnia ścieków w Kalinowcu
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z ochroną środowiska. Przykładem jest
zakończona w kwietniu bieżącego roku naj-
większa inwestycja realizowana w part-
nerstwie z gminą Krasne pn. „Rozbudowa
i modernizacja systemów zaopatrzenia
w wodę oraz infrastruktury i urządzeń
służących do oczyszczania ścieków komu-
nalnych i przemysłowych w gminach Pło-
niawy-Bramura i Krasne”. Projekt współ-
finansowany w ramach RPO WM 2007–
2013 obejmował: remont i adaptację ist-
niejącej oczyszczalni ścieków przemysło-
wych po byłej cukrowni „Krasiniec” w miej-
scowości Kalinowiec, budowę sieci kana-
lizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla
gmin Płoniawy-Bramura oraz Krasne, a tak-
że modernizację stacji uzdatniania wody
we wsi Szlasy Łozino, która zaopatruje
w wodę 15 wsi. Wartość całego projektu to
21 374 351,90 zł w tym dofinansowanie
z UE wyniosło 15 459 028,94 zł

Samorząd gminy nie zapomina również
o młodzieży. Z myślą o niej na ukończeniu
jest projekt pn. „Budowa hali widowisko-
wo-sportowej z zapleczem i łącznikiem przy
Zespole Szkół im. M. Curie Skłodowskiej
w Krasińcu”. Całkowita wartość projektu
to 2 277 919,87 zł, przy czym dofinanso-
wanie z RPO WM wynosi 1 869 914,63 zł,
a z Ministerstwa Sportu 316 100 zł.

www.ploniawy-bramura.pl
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Gmina Brańsk jest gminą wiejską
położoną w południowej części
województwa podlaskiego w po-
wiecie bielskim. Zajmuje po-

wierzchnię 227 km kw. i liczy ponad 6300
mieszkańców.

Gmina odnosi sukcesy, mimo że nale-
ży do grona najbiedniejszych gmin w kra-
ju. Jest w 100 proc. zwodociągowana i po-
siada dobrą infrastrukturę drogową (wszyst-
kie główne drogi gminne są wyasfaltowane).
Co więcej, na terenie całej gminy zostało wy-
mienione oświetlenie uliczne na energo-
oszczędne oraz wybudowano nowoczesne
szkoły w Holonkach i Domanowie. Dodat-
kowo przy szkole w Domanowie funkcjonuje
pełnowymiarowa sala gimnastyczna i za-
plecze kuchenne, w którym przygotowuje się
obiady dla uczniów z terenu gminy.

Wizytówkę gminy stanowią pięknie za-
gospodarowane budynki po zlikwidowanych
szkołach podstawowych. W Kalnicy powstał
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury
im. Anny Dernowskiej, w którym znajduje
się centrum szkolenia – wioska internetowa
oraz Izba Pamięci Narodowej, a obok no-
woczesny kompleks boisk sportowych „Or-
lik 2012” i zewnętrzna siłownia, natomiast

w Szmurłach mieści się Izba Tradycji Re-
gionalnej i Rolnictwa, gdzie zostały zgro-
madzone eksponaty używane na podlaskiej
wsi na przełomie XIX i XX wieku. Nie lada
atrakcję zarówno dla mieszkańców, jak i od-
wiedzających gości stanowi zbiornik wod-
ny, który powstał w malowniczym zakątku
nad Nurcem, w okolicy Kiersnówka i jest je-
dynym tego typu obiektem w okolicy.

– Naszym atutem jest posiadanie pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla
całej gminy. Zapraszamy inwestorów zain-
teresowanych prowadzeniem działalności
nieuciążliwej dla środowiska. Oferujemy po-
moc i wsparcie – mówi Krzysztof Jawo-
rowski, wójt gminy Brańsk.

Rozwój gminy uzależniony jest od moż-
liwości pozyskiwania pieniędzy spoza wła-
snego budżetu. Gmina Brańsk skutecznie ko-
rzysta z możliwości dofinansowania z róż-
nych programów unijnych i krajowych, co
potwierdza zajęcie III miejsca w konkursie
na „Najaktywniejszą gminę realizującą pro-
jekty w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–
2006 w województwie podlaskim”.

www.bransk.pl

Gmina Brańsk 
– gmina z przyszłością
szanująca tradycje
Sukcesy gminy to przede wszystkim mądrość
mieszkańców i powierzanie władzy odpowiednim
osobom. Wójtem gminy od 24 lat jest Krzysztof 
Jaworowski. Dzięki jego zaangażowaniu gmina
Brańsk wyróżnia się wśród okolicznych gmin
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cyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Mierzęcicach oraz placów zabaw w 5 so-
łectwach na terenie gminy na łączną kwo-
tę 364 378 zł.

W ramach działań na rzecz podnie-
sienia jakości edukacji w szkołach na tere-
nie gminy pozyskano ponad 1 500 000 zł
w ramach POKL. Ponadto gmina pozy-
skała środki m.in. na: Ogólnopolski Bieg
w Nowej Wsi, Dzień Seniora, Dożynki
Gminno-Parafialne, zakup instrumentów
dla regionalnej kapeli, nagranie płyty dla ze-
społu śpiewaczego KGW, nagranie płyty dla
uczniów szkół gminny – zespołu TOMINO.
Łącznie na kulturę wydano 109 644 zł.
Z kolei w ramach POIG gmina pozyskała
100 proc. dofinansowania na zakup kom-
puterów wraz z dostępem do Internetu oraz
szkolenia z zakresu obsługi komputera
dla mieszkańców gminy, łącznie na kwotę
278 470 zł.

Tylko w kadencji 2010–2014 działania
wójta Grzegorza Podlejskiego oraz pra-
cowników urzędu doprowadziły do wyso-
kiej 12. pozycji w kraju w Rankingu Sa-
morządów „Rzeczpospolitej” 2014 wśród
gmin wiejskich najlepiej wykorzystujących
fundusze unijne. Tym samym gmina awan-
sowała z bardzo odległej pozycji, jaką zaj-
mowała w poprzednich latach.

www.mierzecice.pl



Działalność władz samorządowych 
Muszyny w ostatnim okresie była pełna 
wyzwań i z pewnością niełatwa. Ale opłaciło
się. Z roku na rok rośnie frekwencja 
turystów, a gmina plasuje się na pierwszym
miejscu wśród gmin Małopolski pod 
względem pozyskiwania środków unijnych 
w przeliczeniu na mieszkańca

Muszyna 
przed
nowymi 
wyzwaniami

RANKING SAMORZĄDÓW – JUBILEUSZOWA EDYCJA

Jak przyznaje samorząd, jest jesz-
cze wiele do zrobienia, ale podjęte
w ostatnich latach działania po-
zwalają inaczej spojrzeć na przy-

szłe aspekty funkcjonowania gminy.

Gmina nie do poznania
Jeżeli ktoś odwiedzał Muszynę kil-

ka lat temu, to zapewne będzie mile za-
skoczony dokonanymi zmianami. Po
pierwsze, zrewitalizowana została dziel-
nica uzdrowiskowa „Zapopradzie”.
Nowe ścieżki spacerowe, odremonto-
wana przestrzeń wokół pijalni wody mi-
neralnej, Centrum Rekreacji i Sportu
z niebywałym kompleksem baseno-
wym i parkiem linowym, kameralna re-
stauracja, skatepark, plac zabaw i uni-
katowe ogrody zmysłów tworzą miejsce,
które koniecznie trzeba odwiedzić, gosz-
cząc w Muszynie. Kolejne zmiany moż-
na dostrzec przy wzgórzu zamkowym,
gdzie powstał Park Zdrojowy „Baszta”.
Znajdują się tutaj dwie nowe pijalnie
wody mineralnej, ścieżka zdrowia z ple-
nerowymi, ogólnodostępnymi siłow-
niami, a także boisko wielofunkcyjne do
gier zespołowych. Same ruiny zamku,
górującego nad miastem od wieków,
również przeżyły renesans i aktualnie
stanowią niemałą atrakcję turystyczną
gminy. Nowo powstały park zdrojowy
jest szczególnie ulubionym miejscem tu-
rystów w sezonie letnim. Wszystko to za
sprawą potoczku Szczawnik, który uzu-
pełnia ofertę rekreacyjną podczas upal-
nych dni.

Czym jeszcze zaskoczy
nas Muszyna?

Nowy okres finan-
sowania ze środków
Unii Europejskiej daje
perspektywy dalszego

rozwoju gminy, ale sta-
wia także nowe, nieła-
twe wyzwania. Wśród

planowanych inwe-
stycji można wy-

mienić: realizację II
etapu budowy obwod-

nicy, stworzenie ponad 40

km tras rowerowych wzdłuż Doliny
Popradu, rewitalizację rynku, dalszą
odbudowę ruin zamku, a także mo-
dernizację Centrum Rekreacji i Spor-
tu „Zapopradzie”, poszerzając ofertę
o kryte baseny. Największym przedsię-
wzięciem w nadchodzących latach bę-
dzie jednak budowa krytego stoku nar-
ciarskiego.

Ogrody zmysłów
Ogrody zmysłów są jeszcze mało

rozpowszechnionym pomysłem przy-
stosowania parków nie tylko do odpo-
czynku na łonie natury, ale przede
wszystkim do celów terapeutycznych,
socjalizujących i edukacyjnych dla osób
niewidomych, a także dla osób z zabu-
rzeniami psychofizycznymi czy z upo-
śledzeniem umysłowym. Zaprojekto-
wane są tak, aby w sposób celowy i zin-
tensyfikowany oddziaływać na zmysły
pozawzrokowe. Oprócz funkcji po-
znawczej, pomagają w budowaniu wię-
zi interpersonalnych.

Magiczny ogród 
– stawy rekreacyjne

Magiczny Ogród ze stawami re-
kreacyjnymi do złudzenia przypomina
greckie czy też rzymskie ogrody z po-
sągami i stelami. Na powierzchni ponad
27 tys. mkw. usytuowanych jest 10 uni-
katowych figur z piaskowca przedsta-
wiających muzy, bogów greckich, a tak-
że pory roku. Wśród nich interesującym
postumentem jest rzeźba przedstawia-
jąca jesień, która do złudzenia przypo-
mina Dionizosa – boga wina, dobrej za-
bawy i atrakcji, których w Muszynie nie
brakuje. Bujna roślinność, szmer pły-
nącego strumyka, kojące zmysły wonne
kwiaty, a także stawy rekreacyjne potę-
gują chwilę relaksu i wyciszenia w tym
magicznym miejscu. Szczególnie warto
odwiedzić je wieczorową porą. Barwne
iluminacje świetlne, gejzery denne w sta-
wach oraz muzyka świerszczy niczym
liry satyrów stwarzają unikalny klimat
z iście antycznej sztuki.

www.muszyna.pl
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Jakie inwestycje narzuca gminie jej
uzdrowiskowy charakter?

– Wszystkie, które wspomagają leczenie
i rehabilitację, oraz takie, które służą zago-
spodarowywaniu czasu wolnego kuracju-
szy i turystów, ale przy okazji również naszych
mieszkańców. Sztandarowymi inwestycja-
mi spełniającymi te kryteria, które udało
nam się zrealizować w ostatnich latach, są:
zrewitalizowany Park Zdrojowy o powierzchni

32,5 ha, Tężnia Solankowa i Pijalnia Wód Mi-
neralnych, a także zmodernizowany amfite-
atr, mieszczący 850 gości. W tym roku od-
daliśmy już do użytku Skate i Trial Park wraz
z torem nauki jazdy dla wózków inwalidzkich
i nowe place zabaw w naszych sołectwach
oraz rozpoczęliśmy modernizację kina.

Co stanowi priorytetowe cele rozwojo-
we Rabki-Zdroju i jaki udział w ich realiza-
cji mają dotacje zewnętrzne?

– W przyjętej niedawno Strategii Rozwoju
Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014–2020 wy-
znaczyliśmy kilka celów strategicznych. Te naj-
ważniejsze to: nowoczesna infrastruktura
służąca funkcji turystyczno-uzdrowiskowej
gminy, wysoka jakość życia, środowisko na-
turalne spełniające najwyższe standardy eko-
logiczne, kultura i sztuka opierająca się o lo-
kalną tożsamość oraz korzystne warunki do
prowadzenia działalności gospodarczej. Cele
te chcemy osiągnąć poprzez realizację kon-
kretnych zadań, takich jak: modernizacja
oczyszczalni ścieków, budowa bulwarów
spacerowych i ścieżek rowerowych nad rze-

kami gminy czy też budowa basenów solan-
kowych. Wszystkie zaplanowane zadania
wpisują się w Strategię Województwa Ma-
łopolskiego, dlatego będziemy zabiegać
o wsparcie finansowe na ich realizację w wy-
sokości co najmniej 50 proc.

Jak udaje się pani godzić potrzeby lo-
kalne z możliwościami budżetowymi, które
zwykle stanowią poważne ograniczenie w re-
alizacji planów?

– Sukces tkwi w zgodzie, wspólnym
działaniu i odwadze. Zanim przystąpimy do
działania, dużo rozmawiamy, zachęcamy
do współpracy i nie boimy się marzyć nawet
o rzeczach początkowo nierealnych. Wiele
razy przekonałam się, że prawdziwym ogra-
niczeniem nowych inicjatyw w wielu gminach
nie są pieniądze, lecz brak determinacji i od-
wagi w podejmowaniu decyzji. U nas ich na
szczęście nie brakuje.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.rabka.pl

Mamy odwagę marzyć i działać
Rozmowa z Ewą Przybyło, burmistrzem Rabki-Zdroju

Jak ocenia pani pozycję gminy w ran-
kingu „Rzeczpospolitej”?

– Oczywiście jest nam bardzo miło, że po
raz pierwszy w historii gmina Górowo Iła-
weckie znalazła się wśród najlepszych sa-
morządów w rankingu tej szanowanej i opi-
niotwórczej gazety. Wyróżnienie to jest dla nas
tym większe, że zajęliśmy 64. pozycję wśród
1566 gmin wiejskich w Polsce, podczas gdy
z naszego województwa w pierwszej setce
„zmieściły się” jeszcze tylko 4 samorządy.

Co sprawiło, że gmina położona na
przysłowiowym końcu świata może po-
chwalić się takim sukcesem?

– Rzeczywiście jako jedyni z tego presti-
żowego zestawienia graniczymy z Rosją,
a północna granica gminy jest jednocześnie
granicą Unii Europejskiej. Uważamy, że nie
leżymy na końcu świata, lecz to od nas za-
czyna się Europa. Przyczyn naszego awan-
su na pewno należy szukać w bardzo aktyw-
nym wykorzystywaniu funduszy unijnych: od
roku 2007 zrealizowaliśmy około 40 projek-

tów współfinansowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Dzięki temu nasza gmina jest już
niemal w całości zwodociągowana, wybu-
dowaliśmy i wyremontowaliśmy wiele świe-
tlic będących centrami życia społecznego wsi,
powstały place zabaw, zainwestowaliśmy
w szkoły oraz infrastrukturę promocyjno-
turystyczną. Warto dodać, że pomimo tak du-
żych nakładów inwestycyjnych mamy stabilną
sytuację finansową, co potwierdza bardzo do-
brą strategię zarządzania gminą, opartą na
właściwej gospodarce finansami, która sta-

nowiła jedno z głównych kryteriów ran-
kingowych.

W logo gminy Górowo Iławeckie
główne miejsce zajmuje bocian…

– To dlatego, że w niewielkim Żyw-
kowie, zwanym bocianią wioską, co-
rocznie gniazduje tyle tych wspaniałych
ptaków, że stanowi to jedną z  najwięk-

szych koncentracji bocianów w Europie. Co
więcej, obszar „Natura 2000” zajmuje ponad
75 proc. powierzchni gminy, co świadczy o jej
wybitnych walorach środowiskowych. Pod-
jęliśmy już stosowne działania i liczę, że w nie-
dalekiej przyszłości będę mogła zaprosić
państwa do uzdrowiskowej gminy Górowo
Iławeckie.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.gorowoilaweckie.pl

Gospodarnie i naturalnie
Rozmowa z Bożeną Olszewską-Świtaj, 
wójtem gminy Górowo Iławeckie

Park linowy w Kamińsku

Świetlica w Lipnikach

RANKING SAMORZĄDÓW – JUBILEUSZOWA EDYCJA
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Program Jasło Miasto Wiedzy już zy-
skał uznanie. To właśnie za jego re-
alizację, a także za realizację projektu
Jasielska Strefa Usług Publicznych,

burmistrz Jasła Andrzej Czernecki otrzymał
tytuł „Burmistrza Roku 2014” w konkursie Li-
der Lokalnej Społeczności zorganizowanym
przez miesięcznik „Forbes” i Fundację Roz-
woju Demokracji Lokalnej. – To, że doceniono
nasze inicjatywy, jest dla mnie niezwykle
ważne i motywujące do dalszych działań
– mówi A. Czernecki, burmistrz Jasła.

Koncepcja programu Jasło Miasto Wie-
dzy, który opiera się na wielu mniejszych
projektach, zakłada modę na naukę i ucze-
nie się. W chwili obecnej program jest w fa-
zie uruchamiania wielu równoległych pro-
jektów, przy czym niektóre z nich już dzia-
łają, tj.: Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, Ja-
sielska Liga Naukowa z Lotosem, prze-
prowadzona została diagnoza kapitału in-

telektualnego Jasła. Inne projekty są przy-
gotowywane i uruchamiane będą w ciągu
najbliższych miesięcy, wykorzystując wspar-
cie z nowej puli środków unijnych, jak
również wsparcie ze strony zainteresowa-
nych współpracą firm.

Projekt Jasło Miasto Wiedzy jest wielo-
letnim programem działań na rzecz rozwo-
ju Jasła i jego otoczenia, ukierunkowanym na
najważniejszy element potencjału, jakim są

mieszkańcy. – Realizowane przez nas projekty,
a także ich rezultaty, już są przez wielu eks-
pertów uznawane za unikatowe i modelowe
w skali kraju. Dla nas niezwykle istotne i cen-
ne jest jednak to, że potrafiliśmy zaangażo-
wać w nasze działania mieszkańców Jasła
i gmin powiatu jasielskiego – podkreśla
Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

www.jaslo.pl

Jasło – miasto wiedzy
Jasło realizuje program Miasto Wiedzy, zakładający wdrożenie szeregu 
działań, które pozwolą na podniesienie jakości edukacji, poszerzenie oferty
kształcenia i doskonalenia oraz rozwój kompetencji mieszkańców

Andrzej Czernecki, laureatem konkursu
„Forbesa” Burmistrz Roku 2014

Konferencja „Jasielska Strefa Usług
Publicznych”

Gmina Bodzanów, położona 25
km od Płocka i 95 km od War-
szawy, zajmuje obszar 136,8 km
kw. Obejmuje 37 wsi zebranych

w 34 sołectwa, dla których ośrodkiem admi-
nistracyjno-usługowym jest zespół wsi Bo-
dzanów–Chodkowo. Druga dynamiczna
aglomeracja to Nowe Miszewo–Miszewo
Murowane i Kłaczkowo. Teren gminy uważany
jest za atrakcyjny inwestycyjnie i turystycznie.
Na tę ocenę wpływa m.in. szereg inwestycji zre-
alizowanych w kadencji 2010–2014. 

W tym okresie ulepszono nawierzchnię
dróg żwirowych na terenie gminy, zrekulty-
wowano składowisko odpadów, wybudo-
wano wiejskie centrum tradycji i kultury w Gą-
sewie wraz z towarzyszącą infrastrukturą, za-
gospodarowano park w centrum miejscowości
Chodkowo, ukończono I etap kompleksowego
uporządkowania gospodarki wodno-ścieko-

wej na terenie gminy. Inwestycje te były
możliwe dzięki wsparciu finansowemu po-
zyskanemu przez samorząd z funduszy unij-
nych i krajowych, m.in. programów PROW,
RPOWM, NPPDL. Ponadto w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki zreali-
zowano projekty o charakterze społecznym:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wy-
chowania uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych w Gminie Bodzanów” oraz „Ak-

tywna integracja osób korzystających ze
wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na
powrót na rynek pracy”. Poza tym gmina Bo-
dzanów jest jednym z beneficjentów projek-
tu „Współrealizacja budowy przegrody doli-
nowej na rzece Mołtawie”.

Mimo wielu osiągnięć i zmian, jakie do-
konały się w lokalnej społeczności za sprawą
zdobytych dotacji, gmina nie ustaje w stara-
niach o dalszą poprawę warunków życia
i możliwości rozwoju. Obecnie trwa budowa
kompleksu sportowo-oświatowego wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą i zagospodaro-
waniem terenu w miejscowości Chodkowo,
budowa przedszkola z infrastrukturą towa-
rzyszącą oraz prace mające na celu upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy.

www.bodzanow.pl

Dotacje procentują
Gmina Bodzanów zajęła w rankingu gmin wiejskich najlepiej wykorzystujących
fundusze unijne 27. miejsce w kraju i 4. w województwie mazowieckim. 
Wysoką pozycję zapewniły jej wyniki starań samorządu o dotacje 
i efekty projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych

Grażyna Pietrzak, wójt gminy Bodzanów



Teren inwestycyjny Płaszewko to
ponad 34 ha atrakcyjnych gruntów,
doskonałych pod inwestycje. Obszar
dedykowany jest inwestycjom o cha-
rakterze usługowym, produkcyjnym.
Idealne miejsce pod centra logi-
styczne. Teren inwestycyjny Pła-
szewko znajduje się pod patronatem
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kompleksowe uzbrojenie terenu pla-
nowane jest na koniec sierpnia 2015 roku.

Teren inwestycyjny Redzikowo-Wieszyno – do-
skonale zlokalizowany teren przy drodze krajowej
S6 Szczecin–Gdańsk. W wyniku zrealizowanych
działań pod inwestycje gospodarcze do dyspozy-
cji inwestorów przeznaczonych jest obecnie
ponad 60 ha. Teren ten posiada status Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszar dedy-
kowany jest pod inwestycje przemysłowe i usłu-
gowe. To również świetna lokalizacja pod
centra logistyczno-dystrybucyjne i magazyny.

Pełna oferta inwestycyjna na: www.dzialki.gminaslupsk.pl

Gmina Słupsk – tu jesteśmy

Gmina Słupsk położona jest w północnej części Polski, w woj. po-
morskim, około 10 km od Morza Bałtyckiego. Dogodna lokali-
zacja blisko stutysięcznego miasta Słupska oraz sąsiedztwo
nadbałtyckich miejscowości sprawiają, że co roku na terenie
gminy osiedlają się nowi mieszkańcy.
Co roku rozwijana jest infrastruktura drogowa, powstają nowe
świetlice, modernizowane są szkoły. Najmłodsi mieszkańcy
mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki bogatej ofercie
zajęć dydaktycznych i sportowych oferowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury, Park Wodny w Redzikowie czy Halę Sportowo-
-Widowiskową w Jezierzycach.

Gmina Słupsk – miejsce Twoich inwestycji

Nasze atuty:

• Dogodne położenie komunikacyjne – bliskość Morza Bałtyckiego, niewielka odległość 
od Portu Lotniczego Gdańsk – 110 km, Portu Morskiego Gdynia – 104 km, aglomeracji:
Berlin – 360 km, Poznań – 290 km.

• W Redzikowie znajduje się część drogi ekspresowej S6 Szczecin–Gdańsk.
• Na terenie Gminy Słupsk zlokalizowane zostały 3 podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej: Słupsk-Włynkówko (100,24 ha), Redzikowo (62,4777 ha), Wieszyno 
(82,1608 ha).

• Dobrze rozwinięta infrastruktura usług okołobiznesowych (Inkubator Technologiczny, 
centra konferencyjne, bogata oferta usług sportowo-rekreacyjnych).

Gmina Słupsk dla biznesu

Program pomocy de minimis – pomoc dla przedsiębiorców na wspieranie nowych in-
westycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy Słupsk.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie SSSE.

Preferencja podatkowa obniżająca podatek od budowli związanych z energią odna-
wialną (OZE) z 2% do 0,6% ich wartości.

Zwolnienia w podatku dochodowym dla przedsiębiorców prowadzących działalność
w SSSE

Opieka „pilota inwestycyjnego” podczas całego procesu inwestycyjnego oraz po za-
kończeniu, pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników.

Partnerskie podejście i pozytywne relacje władz gminy z zarządami firm.

Zainwestowali u nas: Fiskars, Dolina Charlotty, Markos, Nord i wiele innych.

Urząd Gminy
Słupsk

ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk

tel.: (59) 842 84 60
www.gminaslupsk.pl



Michał Tabaka

Można się spierać co do liczby
powiatów, ich potencjału, siły.
Rozważać sposoby rekon-
strukcji ich siatki: gdzieś powiat

zlikwidować, gdzieś stworzyć. To są jednak
rzeczy wtórne. Kierunek zmian podjętych na
początku lat 90. minionego wieku bez-
sprzecznie był dobry. Co więcej, wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci zrozumieli, że de
facto także w ich przypadku można mówić
o zasadach wolnego rynku. A dokładniej, że
nie wystarczy mieć w swoich granicach wspa-
niałego zabytku, ale trzeba jeszcze z infor-
macją o nim dotrzeć do określonego targe-
tu. Bo marketing jest wszędzie – również
w JST.

W zrozumieniu tej nieskomplikowanej za-
sady dopomógł (zwłaszcza w ostatnich 5 la-
tach) przedstawicielom JST rząd, który stop-
niowo obarczał je nowymi obowiązkami.
Stąd też wśród samorządowców dosyć po-
wszechna opinia, że dalsze oglądanie się na
Warszawę nie ma sensu. Trzeba samemu wy-
pracować stosowne mechanizmy, które po-
zwolą rozwijać dane miasto, mnożyć inwe-
stycje, tworzyć miejsca pracy czy umożliwiać

mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego
czasu.

Zapewne nowe analizy w tym zakresie
będą pojawiać się pod koniec listopada, ale
już teraz można pokusić się o hipotezę pre-
ferencji wyborczych, które także wskazują pe-
wien trend. W wyborach samorządowych
mieszkańcy coraz bardziej uciekają od wiel-
kich partii, od kłótni na Wiejskiej. Stawiają za
to na ludzi, których znają, którzy dorastali
w danym regionie. Kwestia późniejszych, nie-
rzadko koniecznych, mariaży politycznych, by
jednak rządzić w jako takiej zgodzie z radą
miasta, jest już drugim dnem tego procesu
– nie do zidentyfikowania dla potencjalnego
wyborcy.

Podstawa budżetów
Po ostatnich latach możemy już z mniej-

szym rozrzewnieniem patrzeć w kierunku
Szwajcarii, gdzie Helweci samorządność,
podobnie jak instrumenty demokracji bez-
pośredniej, mają we krwi. Nasze samorzą-
dy nie tylko się rozwijają, ale również – kie-
dy to konieczne – także „przebranżawiają”.
Dotyczy to przede wszystkim gmin z Gór-
nego Śląska, gdzie przemysł górniczy i hut-
niczy niekiedy nie oparł się brutalnej go-

spodarce. Na pamiątkę zostawił zajęte
przez syndyków i likwidatorów tereny z ha-
lami oraz rzeszę bezrobotnych. Nowe stra-
tegie rozwoju były i ciągle są dla tych miast
po prostu niezbędne.

Analizując rozwój polskich samorzą-
dów w ostatniej dekadzie, w naturalny spo-
sób pierwsze spojrzenie kierujemy w stronę
Brukseli, a dokładnie strumienia pieniędzy,
który nieprzerwanie, właśnie od 10 lat, stanowi
solidną podstawę wielu budżetów. – Jako były
burmistrz mogę powiedzieć, że moi następ-
cy bez pieniędzy europejskich nie mieliby naj-
mniejszych szans na zrealizowanie wielu
projektów. Unia Europejska przydała nam się
jako instrument do zmieniania, pod warun-
kiem, że mieliśmy pomysł – powiedział eu-
roposeł Jan Olbrycht.

Inni też nie mają cienia wątpliwości.
– Gdyby nie fundusze z Unii Europejskiej, to
bezpowrotnie utracilibyśmy szansę na rozwój
społeczny i gospodarczy – podkreśla Wło-
dzimierz Ptasznik, burmistrz Iławy.

– Kiedy zaczynałam działalność samo-
rządową, nasz budżet wynosił blisko 50 mln
zł, a dziś mamy ponad 150 mln zł, co pozwala
nam inwestować. Ostatnie cztery lata były bar-
dzo dynamiczne, wykorzystaliśmy maksy-
malnie pozyskane środki unijne. Zrealizo-
waliśmy duże projekty – ocenia z kolei Joanna
Wróblewska, przewodnicząca Rady Miejskiej
Grodziska Mazowieckiego.

– Zrealizowaliśmy 15 inwestycji, które
kosztowały budżet 14 mln zł, z czego 8 mln
zł stanowiło dofinansowanie. Realizowane
były różne projekty, również w jednostkach
podległych: miejskim ośrodku kultury, miej-
skiej bibliotece publicznej, a także szkołach
– dodaje Andrzej Stanuch, burmistrz miasta
i gminy Pelplin (województwo pomorskie).

Brukselski strumień
Przyjrzyjmy się nieco bliżej zmianom, ja-

kie nastąpiły dzięki brukselskiemu strumie-
niowi w trzech województwach: mazowiec-
kim, łódzkim i śląskim. W sumie w ramach
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Fundament naszej demokracji
ma się całkiem nieźle
Los naszych samorządów jest co najmniej niezwykły. Najpierw, 
na początku lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy je tworzono, były 
podwaliną odzyskanej demokracji, więc musiały się szybko „uczyć”. 
Potem, w okolicach połowy ich „życia”, rzucono je na głęboką wodę: 
z jednej strony wachlarz funduszy europejskich, z drugiej nowe 
przepisy, który skutecznie obciążyły samorządowe barki
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2007–2013 Ma-
zowsze otrzymało 1,86 mld euro. Łącznie JST
z tego regionu udało się zdobyć 4,56 mld zł
na zrealizowanie 553 projektów. Są to inwe-
stycje, z których na co dzień korzystają lub
będą korzystać mieszkańcy całego Mazow-
sza. Dzięki środkom unijnym województwo
mazowieckie zyska m.in. 887,81 km wybu-
dowanych i przebudowanych dróg, zakupi
1711 sztuk najwyższej klasy aparatury me-
dycznej dla mazowieckich szpitali, zmoder-
nizuje 39 tys. mkw. pomieszczeń szpitalnych,
a gospodarstwa należące do 61 294 osób zo-
staną podłączone do sieci wodno-kanaliza-
cyjnej.

– Mazowieckie samorządy bardzo ak-
tywnie starały się o środki unijne. W porów-
naniu do pierwszego okresu programowania
– lat 2004–2006, kiedy to prawie połowa z nich
nie ubiegała się o wsparcie z UE, w ostatnich
latach praktycznie wszystkie miasta i powia-
ty, a także blisko 90 proc. gmin realizuje in-
westycje dzięki środkom unijnym w ramach
RPO WM. Jak widać, samorządy z Ma-
zowsza wiedzą, jak i gdzie szukać tych pie-
niędzy – podkreślił p.o. dyrektora Mazo-
wieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych Mariusz Frankowski.

W województwie łódzkim unijne środki
zainwestowano m.in. w autostrady, trasy
szybkiego ruchu, modernizację kolei War-
szawa–Łódź, budowę nowego dworca i roz-
budowę lotniska. Jedną z wizytówek Łodzi
stała się hala widowiskowo-sportowa Atlas
Arena, gdzie odbywają się największe w Pol-
sce imprezy sportowe, koncerty czy targi.

Tutaj fundusze trafiły głównie do stolicy
województwa, przy czym trzeba zaznaczyć,
że miasto nieco przespało pierwsze lata na-
szego członkostwa w Unii. Za to ostatnie 40
miesięcy charakteryzuje się już zdecydowa-
ną aktywnością. Kilka przykładów: 250 mln
zł z UE trafiło na przebudowę dróg i węzeł
multimodalny wokół nowo budowanego
dworca Łódź Fabryczna. Unia za ponad 330
mln zł współfinansuje także modernizację
głównej linii tramwajowej W-Z, łączącej naj-
większe łódzkie osiedla z centrum. 235 mln
zł unijnej dotacji umożliwiło budowę połu-
dniowej obwodnicy miasta, tzw. Trasy Gór-
nej, a 100 mln zł rozbudowę lotniska i do-
stosowanie go do europejskich standardów.
Łącznie na transport i komunikację miasto
wykorzystało blisko 1 mld zł dotacji.

Włodarze Łodzi, zwłaszcza teraz – wszak
od listopadowych wyborów samorządowych
ciężko już odwracać się plecami – podkreślają,
ile dzięki UE zrobiono w kierunku ulepsze-
nia życia mieszkańców. Właśnie trwa ostat-
ni etap prac związanych z remontem zabyt-
kowej elektrociepłowni EC1. We wnętrzu
jednej ze starych fabryk uruchomiono Ar-
tInkubator – przestrzeń dla młodych artystów.
Dobiega końca rewitalizacja Teatru Arlekin,
zmodernizowano Teatr Wielki, Teatr Jaracza,

główną siedzibę Muzeum Sztuki i jej filię
w Pałacu Herbsta.

Dla wielu ekspertów idealnym przykła-
dem faktycznie efektywnego wykorzystania
środków unijnych w Łódzkiem jest Stryków.
– Działa tu mnóstwo centrów logistycznych
oraz jedna z najnowocześniejszych fabryk le-
ków, która ma wybudować nowy zakład i za-
trudnić około 2 tys. pracowników. Firma Mer-
cedes chce zbudować obiekty, w których
może pracować podobna ilość osób. Stryków
poprzez swoje położenie wygrał los na lote-
rii i z tego losu skorzystał – wylicza prof. Ste-
fan Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu
Łódzkiego, w latach 2004–2006 wojewoda
łódzki.

Sytuację w województwie śląskim najle-
piej też przedstawić przykładami. Na począ-
tek Gliwice, które z okazji 10-lecia dołącze-
nia Polski do Wspólnoty Europejskiej hucz-
nie obwieszczały wszem i wobec swoją sku-
teczność w pozyskiwaniu euro z Brukseli.
Stworzono z tej okazji specjalny spot zaty-
tułowany sugestywnie „10 lat świetlnych”.
Przesada? Nie do końca. Mało kto pewnie wie,
że właśnie Gliwice złożyły pierwsze wnioski
o przyznanie dofinansowania z budżetu
Unii Europejskiej jeszcze w okresie przedak-
cesyjnym – w latach 2001–2004. Do maja
2013 roku miasto, miejskie jednostki i spół-
ki podpisały umowy o dofinansowane na łącz-
ną kwotę prawie 650 mln zł. Udało się zre-
alizować projekty o całkowitej wartości po-
nad 1,2 mld zł.

Wziąć byka za rogi
Jednym z największych zadań inwesty-

cyjnych dotowanych z funduszy unijnych i re-
alizowanych w mieście jest modernizacja go-
spodarki ściekowej. Dzięki inwestycji o łącz-
nej wartości prawie 400 mln zł 97 proc. miesz-
kańców ma już dostęp do nowoczesnej ka-
nalizacji. To nie wszystko. Trzeba jeszcze
wspomnieć o przebudowie 7-kilometrowego
fragmentu DK nr 88 – od Cmentarza Cen-
tralnego do granicy miasta z Kleszczowem,
czy rozbudowie systemu detekcji na terenie
miasta wraz z modernizacją wybranych sy-
gnalizacji świetlnych.

Do tej pory śląskie pozyskało w sumie po-
nad 1,5 mld zł, co realnie przełożyło się na
przeszło 4500 inwestycji. Marszałek woje-
wództwa chwalił się takimi zadaniami, jak:
Drogowa Trasa Średnicowa, nowa kolejka
Elka w Parku Śląskim, Pracownia Sztuczne-
go Serca w Zabrzu, Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteka Akademicka w Kato-
wicach lub – istotne przede wszystkim dla lo-
kalnych społeczności – pływalnia w Rybniku
i hala wielofunkcyjna w Bielsku-Białej.

Innym przykładem z tego regionu są Sie-
mianowice Śląskie. Miasto przez lata koja-
rzone (i słusznie) z węglem i stalą. Do tego
wiadomo: oparzeniówka i od kilku lat Ro-
somak. Upadek kopalni i huty oznaczał bez-
robocie dla około 20 tys. osób. Tamtejsi sa-

morządowcy wzięli byka za rogi i postanowili
utworzyć w mieście – sąsiadującym ze stoli-
cą województwa, czyli Katowicami – tereny
rekreacyjne zarówno dla mieszkańców, jak
i turystów oraz inwestorów. Jednocześnie tu-
taj, podobnie jak w wielu innych samorządach
jak Polska długa i szeroka, pierwsze lata ak-
cesji zwyczajnie przespano. Obejmujący
w 2006 roku urząd prezydenta Jacek Guzy
praktycznie od zera stworzył komórkę od-
powiedzialną za pozyskiwanie pieniędzy eu-
ropejskich. Na efekty trzeba było czekać do
2011 roku, kiedy udało się siemianowickim
urzędnikom przepchnąć parę projektów przez
wyjątkowo gęste sitowie konkursowe w tym
województwie.

– Nie ma co się oglądać za siebie, tego co
się stało już nie zmienimy – uważa prezydent
Siemianowic Śląskich Jacek Guzy. – Teraz nie
możemy przespać nowej perspektywy unijnej.
W sumie planujemy pozyskanie ponad 110
mln zł, także na projekty w kooperacji z mia-
stami ościennymi, jak chociażby wspólna dro-
ga z Katowicami – dodaje prezydent.

Biorąc pod lupę inne regiony kraju, bez
problemu znajdziemy podobne przykłady.
Rzecz jasna, znajdą się również samorządo-
we wpadki – kiepsko pisane projekty czy źle
zagospodarowane przyznane fundusze. Cho-
ciaż tutaj o prowizorkę naprawdę trudno
– system kontroli dokładnie dba o każde euro.
Nie ma jednak wątpliwości, że fundusze
były jednym z czynników, który determinował
– i cały czas to robi – zmiany w polskich
wsiach i miastach.

Reguła Rostowskiego
Ale czy miniona dekada dla JST ozna-

czała spojrzenie tylko w jednym kierunku,
Brukseli? Absolutnie nie. Bezsprzecznie rów-
nolegle należy akcentować zmiany w prawie,
jakie przez te 10 lat następowały, a stricte do-
tyczyły samorządów.

Rozpytywani przez nas na tę okoliczność
samorządowcy – być może z powodu świe-
żej pamięci – wskazują przede wszystkim dwa
elementy: tak zwaną regułę Rostowskiego
i ustawę śmieciową. Pierwsza, wprowadzo-
na przez ówczesnego wicepremiera i ministra
finansów Jacka Rostowskiego, w praktyce
mocno zmieniła możliwości zadłużania się
JST. Jeszcze podczas zażartych dyskusji nad
takim modelem samorządowcy krzyczeli
prawie jak jeden mąż, że to zabije ich poten-
cjał inwestycyjny. Samorząd bowiem – czy się
to komuś podoba czy nie – jednak kredytem
żyje, a tu ministrowi nowoczesne zarządza-
nie się przyśniło.

– Jeżeli samorządy nie będą inwestować,
wydawać środków na inwestycje, wiele firm
nie będzie tych inwestycji realizować, a to za-
myka dopływ środków z podatków do kasy
ministerstwa – grzmiał Paweł Smolarek,
wójt gminy Komprachcice i jednocześnie prze-
wodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Śląska Opolskiego.
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Po wielu sporach reguła, która w pierwotnych zamiarach Ro-
stowskiego miała obowiązywać od 2012 roku, zaczęła funkcjo-
nować dwa lata później. JST umiały się jednak na to przygoto-
wać. Na przykład wiele z nich skorzystało z nowego mechanizmu
i wypuściło obligacje komunalne, co pozwoliło im na nowo re-
gulować pozostałymi liniami kredytowymi.

Ustawa śmieciowa
Chyba nie do końca aż takim strasznym diabłem, jaki był „ma-

lowany”, okazała się Ustawa śmieciowa, choć faktycznie, trud-
no nie zgodzić się z argumentacją, że kolejny raz rząd nakłada
nowe obowiązki na JST, a w ślad za tym nie idą stosowne środ-
ki finansowe. By podołać nowemu zadaniu, trzeba było stworzyć
nowe komórki organizacyjne, bo nowe przepisy właśnie na gmi-
nę nałożyły cały obowiązek organizowania gospodarki odpada-
mi na swoim terenie.

Co się jednak okazało? Oczywiście, czego się można było spo-
dziewać, pierwotne przepisy już zostały zmienione, a jeszcze pew-
nie nie jedna modyfikacja nas czeka. Nie słychać jednak przera-
żonego szlochu JST. W wielu przypadkach na nowej ustawie sko-
rzystały spółki komunalne – wygrywając obligatoryjne przetar-
gi. I znowu okazało się, że tak naprawdę wszystko zależy od spo-
sobu podejścia do tematu i odpowiedniego zaplanowania sto-
sownych działań.

– Sukcesy przynosi odpowiednia kampania informacyjna.
W naszej gminie były prowadzone spotkania prawie we wszyst-
kich sołectwach, ale najważniejszą akcją informacyjną było wy-
danie barwnej ulotki, która kondensuje wszystkie informacje do-
tyczące segregacji i odbioru śmieci – mówi Krzysztof Kryszczuk,
wójt gminy Wiśniew (województwo mazowieckie).

Na tym nie koniec samorządowych bolączek. Jednym tchem
można wymieniać jeszcze cykliczne problemy z wpływami z po-
datku PIT i CIT, zbyt niskie subwencje oświatowe czy stały kło-
pot z mieszkaniami zastępczymi, które – wedle obowiązujących
przepisów – winna zagwarantować właśnie gmina. Kłopot z tym,
że w Polsce ciągle próżno szukać miejsca, gdzie z lokalami nie by-
łoby problemu. To nie tylko bałagan w papierach, ale konkretne
straty dla budżetu, bowiem właściciele kamienic, których lokatorzy
nie płacą czynszu i mają zasądzony wyrok eksmisji, przy braku
gminnych lokali zastępczych żądają od gminy odszkodowania.
W sądzie. Skutecznie.

Optymistyczne prognozy
Dziesięć lat samorządu w Polsce to czas dynamicznego roz-

woju. Zmiany widać gołym okiem. Często, obserwując je każdego
dnia, zwyczajnie nam powszednieją. Nieprawidłowości? Muszą
być. Jak dużo – to już zależy od samych samorządowców, a do-
kładniej od tego, czy rzeczywiście koncentrują się na rozwoju swo-
jego miasta, czy raczej wchłania ich polityka. Bo samorząd to nie
jest prosty mechanizm – dwa guziki. Za każdą decyzją zarówno
wójtów, burmistrzów i prezydentów, jak i radnych stoją konkretni
mieszkańcy. Bywa i tak, że ten skomplikowany organizm, jakim
jest samorząd, zachoruje i wtedy liczy się skuteczność liczenia.
Na całe szczęście nie brakuje przykładów na to, że samorządowcy
liczyć potrafią.

Raczej więc z nadzieją należy patrzeć w kierunku rozpoczy-
nającej się kolejnej dekady. Europejski tort już praktycznie po-
dzielony. JST, nauczone w głównej mierze poprzednimi do-
świadczeniami, zagwarantowały sobie – na tyle, na ile to możli-
we – udziały w projektach pozakonkursowych. Rzecz jasna teraz,
podczas trwania kampanii do wyborów samorządowych, zewsząd
będą dochodzić do nas głosy o niesamowitych planach, a miliony
i w złotówkach, i w euro będą nam się mienić przed oczami. Ale
też my – pomni przecież własnych doświadczeń i minionej dzie-
sięciolatki – wyjątkowo tym obietnicom wyborczym możemy za-
ufać. �
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Miasto Frampol leży na przecięciu drogi krajowej i wo-
jewódzkiej, a jego układ architektoniczny oparty został
na podstawie renesansowych wzorów miasta idealne-
go – geometria ulic jest unikatem na skalę europejską.

To jedno z najmniejszych miast na Lubelszczyźnie, otoczone ma-
lowniczymi terenami Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej,
które przyciągają licznych turystów.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój gminy, głównie
dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym. Dzięki nim zrealizowane
zostały liczne inwestycje służące poprawie życia mieszkańców, do-
tyczące m.in.: budowy i modernizacji sieci drogowej, poprawy in-
frastruktury turystycznej i sportowej, remontów obiektów służących
lokalnej społeczności oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Od roku 2009 Frampol pozyskał z UE ponad 22 mln zł. Największe
zadania zrealizowane w poprzednich latach przy współudziale
środków unijnych to m.in.: budowa hali widowiskowo-sportowej wraz
z zespołem boisk, budowa kanalizacji we Frampolu i Sokołówce, prze-
budowa zalewu wraz z bazą turystyczną. Ze środków unijnych roz-
budowany został budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, re-
montowane są świetlice wiejskie na terenie całej gminy. Oprócz roz-
woju infrastruktury duży nacisk gmina kładzie na ochronę środowi-
ska. W ubiegłym roku rozpoczęta została realizacja projektu „ECO-
EFEKTYWNY Frampol”, dzięki któremu w ponad 600 gospodar-
stwach oraz w budynkach użyteczności publicznej zamontowane zo-
stały instalacje solarne wraz z kotłami c.o. opalanymi biomasą.

Rozwój gminy to konsekwentna realizacja założeń przyjętych jesz-
cze w 2004 i 2006 roku. W tym celu, oprócz środków europejskich,
gmina Frampol wykorzystała także dofinansowania ze środków kra-
jowych na kwotę około 5 mln zł.

www.frampol.pl

Frampol to gmina w województwie
lubelskim, która wśród gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich zajęła 9.
miejsce w kraju pod względem 
pozyskiwania funduszy unijnych. 
Jest najwyżej ocenionym pod 
tym kątem samorządem 
w województwie lubelskim

Frampol z lotu ptaka

Frampol liderem
województwa



Dzięki korzystnej lokalizacji w ostat-
nich latach północna część gmi-
ny, bezpośrednio przylegająca do
granic Poznania, stała się nie-

zwykle atrakcyjna dla inwestorów. Powstało
tu wiele firm należących w większości do mię-
dzynarodowych koncernów gospodarczych.
Największe z nich działają w branży maga-
zynowo-logistycznej i przetwórstwa rolno-
-spożywczego. Pierwsza firma powstała na te-
renie gminy Kórnik w miejscowości Gądki
ponad 20 lat temu. Była to firma ELE-
WARR Sp. z o.o. W następnych latach w oko-
licach Gądek i Robakowa zlokalizowane zo-
stały kolejne firmy: RABEN LOGI-
STICS Sp. z o.o., Kühne & Nagle Sp.
z o.o., Sokołów-Pozmeat Sp. z o.o.,
H&M Logistics Sp. z o.o., Panatto-
ni Piont Park. W miejscowości Ko-
ninko powstała duńska firma PERI
Polska Sp. z o.o., a w pobliżu drogi
krajowej S11 w miejscowości Dzieć-
mierowo firma TFP Sp. z o.o. nale-
żąca do potentatów w produkcji tek-
tury falistej i opakowań tekturowych.

Jednakże gmina Kórnik przyciąga nie tyl-
ko inwestorów, ale również turystów. Dzięki
swym szczególnym walorom krajobrazo-
wym i przyrodniczym jest ona miejscem
atrakcyjnym dla miłośników aktywnego wy-
poczynku i rekreacji, a zwłaszcza dla ama-
torów turystyki pieszej, rowerowej oraz węd-
karzy. Bogatą ofertę aktywnego spędzania cza-
su zarówno dla mieszkańców, jak i turystów
oferuje Kórnickie Centrum Rekreacji i Spor-
tu „OAZA”. Wybudowany w 2010 roku

obiekt jest największą inwestycją realizowa-
ną przez samorząd Kórnika. Jej koszt to 55
mln zł. W skład obiektu wchodzi hala spor-
towo-widowiskowa i pływalnia.

Ważne znaczenie dla poprawy bazy spor-
towo-rekreacyjnej w gminie miało wybudo-
wanie w 2012 roku dwóch kompleksów „Or-
lik 2012” w miejscowościach: Kórnik i Ka-
mionki. Wartość wybudowania obu obiektów
wyniosła ponad 2 mln zł.

Budowa wielu inwestycji w gminie Kór-
nik została dofinansowana ze środków unij-
nych. Największym projektem inwestycyjnym
zrealizowanym przy udziale środków unijnych

była budowa obwodnicy miasta. Co prawda
obwodnica nie jest inwestycją gminną, lecz sa-
morządu wojewódzkiego, ale samorząd Kór-
nika bardzo aktywnie włączył się w jego bu-
dowę, przeznaczając 3,5 mln zł na wykup
gruntów. Budowa obwodnicy w znacznym
stopniu odciążyła miasto od bardzo uciążli-
wego ruchu samochodowego, a przede
wszystkim od samochodów ciężarowych,
które stanowiły zagrożenie nie tylko dla bez-
pieczeństwa mieszkańców, ale również dla

pięknego zamku i arboretum, największych
atrakcji turystycznych gminy.

Ponadto, dzięki środkom unijnym została
rozbudowana i zmodernizowana istniejąca od
1901 roku szkoła podstawowa w Bninie, a we
wsiach Runowo i Borówiec wybudowane zo-
stały mini centra kulturalno-rekreacyjne. Do-
tację z programu „Odnowa i rozwój wsi” prze-
znaczono na budowę świetlic wiejskich
w: Czołowie, Konarskim i Robakowie oraz
przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej
w Dębcu. W ramach projektu partnerskiego
z Instytutem Dendrologii PAN, ze środków
unijnych dofinansowana została budowa

promenady nad Jeziorem Kórnickim
i ścieżki turystyczno-edukacyjnej
„Drzewa Świata w Arboretum”, co
przyczyniło się do zwiększenia atrak-
cyjności turystycznej Kórnika.

Inwestycją, o której realizację
o dłuższego czasu zabiegał samo-
rząd gminy, jest rewitalizacja rynku
w Kórniku. Inwestycja realizowana
w ramach funduszu Jessica rozpoczęła
się na początku tego roku, a jej za-

kończenie planowane jest na listopad.
W tym roku planowana jest również

budowa drugiego odcinka promenady o dłu-
gości 570 m, będącego kontynuacją zreali-
zowanego pierwszego etapu prowadzącego
z Bnina do Kórnika. Na realizację tej inwe-
stycji gmina Kórnik pozyskała dofinansowanie
w wysokości 4 638 242,26 zł ze środków unij-
nych.

www.kornik.pl

Kórnik nie spoczywa na laurach
Dynamicznemu rozwojowi gminy Kórnik sprzyja dogodne położenie przy
ważnych szlakach komunikacyjnych, w tym przy autostradzie A2. Atuty
gminy doceniają również turyści, kuszeni niezwykłymi walorami przyrodni-
czo-krajobrazowymi

Zapraszamy turystów do zwiedzania 
i wypoczynku, a przedsiębiorców do 
inwestowania i nawiązywania nowych 

kontaktów gospodarczych. Mamy nadzieję, 
że wszyscy, którzy skorzystają z zaproszenia,

zatrzymają się u nas na dłużej.

RANKING SAMORZĄDÓW – JUBILEUSZOWA EDYCJA
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Korzystając z dofinansowania do-
stępnego w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, gmina
zrealizowała projekty: „Rozwijamy

usługi edukacyjne dla najmłodszych”, „Uczy-
my się i rozwijamy z indywidualizacją” oraz
„Dobry Start – Lepsza Przyszłość”. Łączna
wartość tych projektów to 1 572 931,86 zł z cze-
go dofinansowanie wyniosło 1 544 741,86 zł.
Projekty były realizowane w latach 2011–
2014.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich gmina pozyskała dofinansowanie w wy-
sokości 4 302 009,14 zł. Środki te w połączeniu
z wkładem własnym w wysokości 2 399 518,4
zł przeznaczono na budowę stacji uzdatnia-
nia wody w Rząśniku, poprawę gospodarki
ściekowej i rozbudowę gminnej oczyszczal-
ni ścieków w Rząśniku, zagospodarowanie
centrum wsi Nowy Lubiel, budowę hali spor-

towej we wsi Komorowo oraz budowę ciągu
pieszo-rowerowego na osiedlu mieszkanio-
wym w miejscowości Rząśnik PGR. Ponad-
to, korzystając z dofinansowania w ramach
Funduszu Norweskiego, gmina zrealizowa-
ła projekt „Budowa systemu kanalizacji

zbiorczej w gminie Rząśnik szansą na ochro-
nę lokalnego środowiska”, którego całkowi-
ta wartość wyniosła 1 186 076,40 zł.

Aktualnie priorytetem jest realizacja za-
dania o najwyższej jak dotąd wartości, tj. pro-
jektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gmi-
nie Rząśnik”. Jego całkowita wartość to
16 123 056,56 zł i jest on realizowany w ra-
mach dofinansowania z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Termin za-
kończenia tego projektu przypada na przyszły
rok, a dwa lata wcześniej, również przy wy-
korzystaniu dotacji z EFRR, gmina ukończyła
projekt „Internet szansą rozwoju mieszkań-
ców gminy Rząśnik i internet szansą rozwo-
ju gminy Rząśnik”. Jego całkowita wartość
wniosła 1 784 144 zł, w tym dofinansowanie
o wartości 1 551 429,59 zł

www.rzasnik.pl

Mała gmina – wielkie cele
Gmina Rząśnik w latach 2007–2014 zrealizowała szereg projektów 
dofinansowanych ze środków europejskich, czego rezultatem jest 
jej znaczący rozwój oraz poprawa jakości życia mieszkańców

Nagłowice to świętokrzyska gmina turystyczno-
-rolnicza, należąca do najstarszych ośrodków
osadniczych w Małopolsce. Wyjątkowy cha-
rakter zawdzięcza zespołom dworsko-parko-

wym, zabytkowym świątyniom i przyrodzie. W zachod-
niej części powiatu jędrzejowskiego leży wieś Nagłowice,
będąca dawną siedzibą Rejów – rodu, z którego wywodzi
się poeta Mikołaj Rej.

W centrum Nagłowic znajduje się nowy Gminny Ośro-
dek Kultury na miarę XXI wieku, pełniący funkcje pu-
bliczne, społeczno-kulturalne, sportowe i edukacyjne. Wy-

Nowoczesne 
oblicze Nagłowic

Ze względu na walory naturalne
i małe zanieczyszczenie 
środowiska obszar gminy 
Nagłowice jest doskonałym
miejscem wypoczynku. 
Rozwojowi turystyki sprzyjają:
dobrze rozwinięta baza 
noclegowa, sieć ścieżek 
rowerowych 
i spacerowych oraz 
infrastruktura 
rekreacyjna
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Dworek Mikołaja Reja
w Nagłowicach



Samorząd gminy stawia sobie poprzeczkę coraz wyżej, dba-
jąc o nieustanny rozwój infrastruktury technicznej oraz stan-
dard życia mieszkańców. Dobrze rozwinięta infrastruktura
techniczna sprzyja właściwemu rozwojowi w niemal

wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Szansą
w tym zakresie są pozyskane w budżecie gminy środki finansowe
z UE.

W ubiegłym roku samorząd gminny oddał do użytku drugą
funkcjonującą na terenie gminy oczyszczalnię ścieków w Podko-
nicach Dużych. Zadanie było realizowane w latach 2012–2013 przy
w współudziale środków z PROW w kwocie 3 201 224 zł oraz WFO-
ŚiGW w kwocie 992 708 zł. Ponadto samorząd skorzystał z przy-
sługującego prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową
infrastruktury kanalizacyjnej, zakładając, że inwestycja będzie słu-
żyła wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT. Tym samym
do budżetu gminy wpłynęły środki finansowe w kwocie 975 159 zł,
co oznacza, że gmina Czerniewice wydała na tak ogromną inwe-
stycję 342 710 zł, co stanowi 6 proc. wartości inwestycji.

Przygotowana infrastruktura techniczna dla potrzeb budowy
nowych zakładów zaczyna przynosić pozytywne efekty. Na terenie
przeznaczonym pod inwestycje, znajdującym się przy węźle na dro-
dze krajowej Nr 8 w Podkonicach Dużych, rozpoczęła się budo-
wa dużego nowoczesnego zakładu Firmy Golpasz SA, produku-
jącego pasze dla producentów rolnych. Uruchomienie produkcji
planowane jest na czerwiec 2015 roku.

Ponadto gmina Czerniewice ściśle współpracuje z lokalną fir-
mą Projekt-Solartechnik Polska, zajmującą się ekologiczną tech-
nologią wytwarzania energii elektrycznej OZE.

www.czerniewice.pl

Wszechstronny
rozwój
Gmina Czerniewice leży 
w północno-wschodniej części woje-
wództwa łódzkiego, przy drodze
krajowej nr 8 relacji Białystok–Wro-
cław. Jej atutami, poza korzystnym
położeniem w układzie przestrzen-
nym kraju i regionu, są atrakcyjne
tereny inwestycyjne i rekreacyjne

Panele fotowoltaiczne na działce Urzędu Gminy

Fakty 173

posażenie obiektu pozwala na organizację koncertów, przedstawień,
wydarzeń okolicznościowych. Z myślą o najmłodszych stworzo-
no tu „Bliotekę malucha”, dzieci z rodzicami uczestniczą w zaję-
ciach edukacyjnych i zabawach. Dzięki nowoczesnym rozwiąza-
niom w obiekcie mogą się odbywać również zajęcia sportowe. Po-
nadto w GOK działa klub „Otwarte drzwi”, który jest miejscem spo-
tkań aktywnych seniorów, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich i stra-
żaków z OSP. Do nowego obiektu przeniesiono świetlicę wiejską,
a dodatkowo w ofercie GOK są zajęcia językowe, wokalne i kom-
purerowe. Dzieci i młodzież korzystają z wielofunkcyjnego boiska
oraz placu zabaw.

Oprócz programu „Rewitalizacja Nagłowic” w gminie zreali-
zowano ostatnio szereg inwestycji, służących systematycznej po-
prawie jakości życia w gminie i atrakcyjności jej wizerunku. Na prze-
łomie 2013 i 2014 roku na terenie gminy wybudowano 50 km sie-
ci wodociągowej, przeprowadzono modernizację dróg lokalnych,
a w ramach porozumienia z powiatem jędrzejowskim wyremon-
towano drogę powiatową przebiegającą przez teren gminy. Ponadto
zrealizowano projekt „Rewitalizacja terenów rybackich” oraz po-

stawiono na informa-
tyzację – zakupiono
sprzęt informatycz-
ny w ramach progra-
mu „e Świętokrzyskie”
i wdrożono program
„Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu
na terenie gminy Na-
głowice”.

www.naglowice.plGminny Ośrodek Kultury w Nagłowicach

Gmina Żarnowiec położona jest w województwie ślą-
skim, w powiecie zawierciańskim. Liczy 4780 osób.
Atutami gminy są: położenie z dala od dużych traktów
komunikacyjnych, czyste powietrze, bliskość natury.
Od 1981 roku gminą kieruje Eugeniusz Kapuśniak.
W tym okresie jednostka przeszła gruntowne zmiany.
Wybudowano ponad 100 km dróg, wodociągi, oczysz-
czalnię ścieków, 3 szkoły podstawowe i gimnazjum,
kompleks sportowy, 10 budynków OSP. Gmina czyn-
nie uczestniczy w aplikowaniu o środki unijne, w 2013
roku pozyskano środki finansowe na zakup i montaż
561 instalacji solarnych. Na jej terenie prężnie dzia-
łają: 3 orkiestry dęte, 12 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych i 13 Kół Gospodyń Wiejskich.

www.zarnowiec.pl

GMINA 
ŻARNOWIEC
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Nałęczów – jedno z najpiękniej-
szych i najstarszych polskich
uzdrowisk, znajduje się w znanej
z wyjątkowego mikroklimatu

dolinie dwóch rzek Bystrej i Bochotniczan-
ki. Bogata roślinność otaczających miasto
wzgórz, wąwozów lessowych, okolicznych
lasów i łąk, duża wilgotność aromatyczne-
go powietrza i wyjątkowo silne jak na pol-
skie warunki nasłonecznienie terenu tworzą
unikalny w skali europejskiej mikroklimat
działający leczniczo na organizm człowie-
ka. Łagodny klimat i źródlane wody mine-
ralne mają duże znaczenie dla procesów le-

czenia i wypoczynku przebywających tutaj
kuracjuszy.

W ostatnich latach na terenie Nałęczo-
wa zrealizowano szereg wyjątkowych inwe-
stycji podnoszących uzdrowiskowy charak-
ter i rangę miasta. Do najważniejszych
można zaliczyć Budowę nowej „Oczyszczalni
Ścieków” i „Rewitalizację Centrum Nałę-
czowa”. Dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu
środków zewnętrznych na finansowanie in-
westycji gmina Nałęczów stała się jednym
z polskich liderów w tej dziedzinie.

www.naleczow.pl 

Nałęczów – miasto zdrowia, urody
i sportu
Nałęczów to zjawiskowy
kurort położony 
w centralnej części 
województwa lubelskiego,
w niewielkiej odległości 
od Kazimierza Dolnego 
i Lublina. Miasto–ogród,
jakim z założenia jest 
Nałęczów, posiada 
swój kameralny styl 
i charakter wzbogacony
pięknem drewnianych 
i murowanych obiektów,
perełek architektury
uzdrowiskowej

Zrewitalizowany skwer przy ulicy 1-go maja

Z jakich dokonań gminy jest pan naj-
bardziej dumny, biorąc pod uwagę ostatnie
lata?

– Dzięki wsparciu unijnemu, za którego
efektywne wykorzystanie wielokrotnie otrzy-
maliśmy wyróżnienia, możemy rozwijać się
w sposób zrównoważony. Pozyskane środki
pomogły wcielić w życie wiele pomysłów na
unowocześnienie życia mieszkańców.

W gestii samorządu jest 12 placówek
oświatowych. Rozbudowaliśmy 3 szkoły, a po-
zostałe zmodernizowaliśmy oraz zwiększyli-
śmy 3-krotnie liczbę miejsc w przedszkolach.
Ponadto wybudowaliśmy ośrodek zdrowia
i zreformowaliśmy opiekę medyczną, utwo-
rzyliśmy warsztat terapii zajęciowej dla 30
osób niepełnosprawnych, a także nawiązali-
śmy szeroką współpracę z 30 organizacjami
pozarządowymi. W gminie pojawiły się
obiekty społeczno-kulturalne; świetlice i bi-
blioteki oraz boiska sportowe i place zabaw.
Co więcej, wybudowaliśmy ścieżki rowerowe
oraz drogi i ulice, a także rozwiązaliśmy pro-
blem gospodarki wodno-ściekowej w mieście.
Przebudowaliśmy oczyszczalnię ścieków,
która dzisiaj jest jedną z najnowocześniejszych
w regionie. Skanalizowaliśmy gminę do po-
ziomu 85 proc., a wskaźnik zwodociągowa-
nia wzrósł do 95 proc. Wybudowano poste-
runek policji i wyremontowano bazę strażacką
w mieście.

Jakie obszary stanowią o potencjale
gminy i jakie kierunki rozwoju uważa pan
za najbardziej perspektywiczne?

– Potencjałem gminy są ludzie, utożsa-
miający się z naszą małą ojczyzną i zaan-
gażowani w jej sprawy. Atutem jest prężnie
rozwijające się rolnictwo, zwłaszcza w ob-
szarze produkcji mleka, oraz funkcjonowa-
nie rodzinnych firm, m.in. przetwarzają-
cych runo leśne. Mamy cenne obszary przy-
rodnicze stwarzające idealne warunki do roz-
woju turystyki.

Czego dotyczą najbliższe plany samo-
rządu?

– Skupimy się na dalszym rozwoju go-
spodarczym gminy, budowie hali sportowej,
kolejnych tras pieszo-rowerowych i dróg.
Przed nami rewitalizacja centrum Brus wraz
z budową ulic. Dążyć musimy do gazyfika-
cji gminy oraz szybkiego skomunikowania
drogowego i kolejowego z trójmiastem. Waż-
nym zadaniem jest przebudowa drogi 235
Korne–Chojnice oraz rozbudowa infra-
struktury kajakowej na Brdzie i Zbrzycy.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.brusy.pl

Efektywnie wykorzystane wsparcie
Rozmowa z Witoldem Ossowskim, burmistrzem miasta i gminy Brusy
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Tylko w dyspozycji samorządów bę-
dzie ponad 31 mld euro, a w kra-
jowych programach operacyjnych
ponad 45 mld euro. Wiceminister

infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda po-
wiedział PAP, że resort uzgodnił już prawie
w całości z KE program Polska Cyfrowa, na
który w nowej perspektywie unijnej trafi
2,2 mld euro. – Po wprowadzeniu ustalonych,
kompromisowych zmian, Komisja Europej-
ska powinna formalnie go akceptować we
wrześniu – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że program ten dotyczy
tylko sektora technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych. Jak zaznaczył, w odróżnie-
niu od innych, bardziej złożonych progra-
mów, np. Infrastruktura i Środowisko, z któ-
rego pieniądze będą przeznaczone na in-
westycje m.in. w drogi, kolej, gospodarkę
wodno-ściekową, ochronę przyrody, zdrowia
i kultury, negocjacje w sprawie programu Pol-
ska Cyfrowa mogły przebiegać szybciej.
– Zakładamy, że od września Komisja Eu-
ropejska będzie formalnie, po kolei, akcep-

towała programy operacyjne – podkreślił
Niezgoda. – Rozmawiamy z Komisją o po-
szczególnych sektorach. Brukseli zależy na
zakończeniu tych uzgodnień możliwie szyb-
ko. Polska jest największym beneficjentem
Polityki Spójności, stąd też zasady, które są
ustanawiane dla poszczególnych programów
w naszym kraju, będą odwzorowane we
wszystkich krajach Unii Europejskiej – do-
dał.

Pytany, z czym resort ma najwięcej pro-
blemów w rozmowach z KE, odparł: – Nie
można mówić o szczególnych trudnościach
w jakiejś dziedzinie. Negocjacje wymagają
równomiernego zaangażowania we wszyst-
kie omawiane obszary. Umowa Partnerstwa,
zaakceptowana w maju przez Komisję Eu-
ropejską, przesądza o budżecie unijnym na
poszczególne sektory.

Polska negocjuje z KE sześć krajowych
programów operacyjnych i 16 regionalnych.
Krajowe programy to: Infrastruktura i Śro-
dowisko z budżetem 27,45 mld euro, Inteli-
gentny Rozwój (około 8,6 mld euro), Wiedza

Edukacja Rozwój (około 4,7 mld euro łącz-
nie z instrumentem Inicjatywa na rzecz za-
trudnienia młodzieży), Polska Cyfrowa (oko-
ło 2,2 mld euro), Polska Wschodnia (około
2,1 mld euro), Pomoc Techniczna (około
700,1 mln euro).

Ponad 31 mld euro sięga budżet 16 re-
gionalnych programów operacyjnych. Nie-
zgoda podkreślił, że w niektórych krajach Unii
europejskie pieniądze są zarządzane cen-
tralnie. MIR zdecydowało się pójść w innym
kierunku. – Postawiliśmy na dalszą decen-
tralizację. Samorządy województw będą dys-
ponować znacznie większą kwotą niż w latach
2007–2013 – zaznaczył.

Zmiana polega głównie na przesunięciu
na poziom regionalny 2/3 środków z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, zwiększe-
niu puli na inwestycje w transport miejski, po-
prawę efektywności energetycznej oraz in-
nowacje i prowadzenie przez przedsiębiorstwa
prac badawczo-rozwojowych.

PAP

Start we wrześniu
Polska negocjuje z KE programy operacyjne na lata 2014-2020. 
Resort infrastruktury i rozwoju spodziewa się, że Bruksela rozpocznie 
ich akceptację we wrześniu
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Gmina Giby, położona w północ-
no-wschodniej części wojewódz-
twa podlaskiego, zajmuje obszar
prawie 324 km kw., którego więk-

szą część zajmują użytki leśne i rolne. Ze
względu na walory przyrodnicze gmina wią-
że przyszłość z turystyką i agroturystyką, stąd
władze samorządowe stawiają na rozwój in-
frastruktury drogowej i usług turystycznych.

Jednocześnie zespół samorządu z po-
wodzeniem pozyskuje środki zewnętrzne,
aby zapewnić mieszkańcom jak najlepsze wa-
runki życia i rozwoju. W latach 2010–2014
gmina zrealizowała szereg projektów dofi-
nansowanych z funduszy europejskich. Łącz-
ny koszt inwestycji wyniósł blisko 11 mln zł,
z czego wkład własny stanowił 1 636 986 zł
przy wsparciu unijnym o wartości 9 321 735 zł,
a więc 85 proc. poniesionych wydatków.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
udało się wyasfaltować drogę gminną we
Frąckach, wybudować plażę gminną i halę
sportową w Gibach oraz przydomowe oczysz-
czalnie ścieków na terenie gminy. W ramach
współpracy z Litwą opracowano studium za-
gospodarowania gminy z naciskiem na roz-

wój ekotransportu, wymieniono oświetlenie
uliczne oraz podjęto działania wizerunkowe
w obrębie pogranicza. Ponadto spore nakłady
z udziałem środków unijnych przeznaczono
na edukację, rozwój społeczeństwa i kształ-
cenie kadr. W tym obszarze zrealizowano
m.in. projekty w gminnych placówkach
oświatowych: „Wyrównajmy szanse”, „Wię-
cej szans, lepszy start”, „Małe przedszkole
– wielka sprawa”, „Zajęcia dodatkowe szan-
są rozwoju uczniów z gminy Giby”. Z kolei
pracownicy urzędu gminy oraz petenci sko-
rzystali z projektu „Wykwalifikowane kadry
gwarancją rozwoju JST”, zrealizowanego
wspólnie z powiatem monieckim oraz gmi-
nami: Bieżuń, Kobiele Wielkie i Gidle.

www.ug.giby.wrotapodlasia.pl
www.giby.pl

Rozwój na wielu polach
Działania samorządu gminy Giby stanowią doskonałą ilustrację 
hasła „Chcieć to móc”. Dzięki pozyskaniu imponujących środków 
zewnętrznych, które zasiliły budżet, udało się przeprowadzić szereg 
inwestycji, których efektem jest wielotorowy rozwój

Gmina Radziemice położona jest
w północno-zachodniej części
powiatu proszowskiego, w woje-
wództwie małopolskim. Leży na

skraju dwóch regionów: Płaskowyżu Pro-
szowickiego i Wyżyny Miechowskiej. Po-
wierzchnia administracyjna gminy wynosi
5785 ha, a w jej skład wchodzi 16 sołectw.

Samorząd gminy stawia na zrównowa-
żony rozwój. Działania inwestycyjne ukie-
runkowane są zarówno na kwestie społecz-
ne, jak i edukacyjne. Jednocześnie, mając na
uwadze ochronę środowiska naturalnego,
gmina realizuje inwestycje w zakresie go-
spodarki wodno-kanalizacyjnej, termomo-
dernizacji oraz uczestniczy w programie
montażu kolektorów słonecznych.

Podstawową funkcją gospodarczą gminy
jest rolnictwo ze względu na bardzo wysoką ja-
kość gleb I i III klasy bonitacyjnej. W większości

upraw rolnych dominuje uprawa czosnku, dla-
tego gmina Radziemice zwana jest również
„Królestwem Czosnku”.

Głównymi walorami turystycznymi gmi-
ny są nieskażone środowisko naturalne

oraz malownicze krajobrazy. Jej
tereny stanowią doskonałe miej-
sce dla tak zwanej turystyki week-
endowej, głównie rowerowej, ale
również dla turystów zmotory-
zowanych. Dodatkowymi atrak-
cjami turystycznymi są: prowa-
dzący przez teren gminy „Szlak
Kościuszkowski” i niewielka od-
ległość od pól bitewnych kosy-
nierów walczących w bitwie pod
Racławicami, „Kopiec Marci-
na” – Chorążego Krakowskiego
we Wrocimowicach, uczestnika
bitwy pod Grunwaldem w 1410

roku, „Droga św. Jakuba” oraz atrakcja edu-
kacyjna „Zegar Słoneczny” w Łętkowicach
Kolonii.

www.radziemice.gmina.pl

Innowacyjne Radziemice
Radziemice to gmina wiejska, która pod względem innowacyjności 
należy do krajowej czołówki. W rankingu Innowacyjnych Gmin 
Wiejskich uplasowała się na 16. miejscu w ogólnopolskim zestawieniu, 
a na 2. miejscu w województwie małopolskim

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Gibach

Wójt gminy Radziemice Tomasz Wilk



Chodzi o inwestycje m.in. w dro-
gi, transport publiczny, edukację
i zdrowie. W programach regio-
nalnych jest na to około 2,4 mld

euro. – Chcemy zachęcać miasta woje-
wódzkie do jeszcze ściślejszej współpracy
z przylegającymi do nich gminami, poprzez
realizację wspólnych projektów dofinanso-
wanych z pieniędzy unijnych. Będą to tzw.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
W programach regionalnych minimalna
kwota przeznaczona na te inwestycje to oko-
ło 2,4 mld euro. Oprócz tego miasta i gmi-
ny będą mogły uzyskać wsparcie z programów
krajowych – powiedział PAP wiceminister in-
frastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda.

Rozwiązania dotyczące m.in. wspólnych
inwestycji miast z gminami są zapisane
w przygotowanym przez Ministerstwo In-
frastruktury i Rozwoju projekcie ustawy o za-
sadach realizacji programów w zakresie po-
lityki spójności, finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020. Niezgoda wyjaśnił, że
18 wojewódzkich miast zawarło już porozu-
mienia z okalającymi je gminami, w których
określiły cele wspólnych inwestycji.

Na takie przedsięwzięcia w nowej per-
spektywie unijnej w ramach ZIT wojewódz-
two dolnośląskie otrzyma 173 mln euro,
kujawsko-pomorskie – 153,8 mln euro, lu-

belskie – 105,4 mln euro, lubuskie – 66,6 mln
euro, łódzkie – 203,5 mln euro, małopolskie
– 229,9 mln euro, mazowieckie – 164,8 mln
euro, opolskie – 46 mln euro, podkarpackie
– 70,8 mln euro, podlaskie – 75,8 mln euro,
pomorskie – 215,8 mln euro, śląskie – 484 mln
euro, świętokrzyskie – 62,3 mln euro, war-
mińsko-mazurskie – 45,2 mln euro, wielko-
polskie – 178,6 mln euro. Budżet ten – jak za-
znaczył wiceminister – ma zachęcić miasta
i gminy do „wspólnego rozwiązywania pro-
blemów oraz wzmacniania szans rozwojo-
wych na ich terenie”.

Krajowe programy operacyjne będą za-
rządzane przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, a wdrażane przez inne resorty,
agencje rządowe, w tym m.in. Polską Agen-
cję Rozwoju Przedsiębiorczości czy Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Regionalnymi
programami operacyjnymi będą zarządzać
urzędy marszałkowskie, które we wdrażaniu
funduszy współpracować mają m.in. z wo-
jewódzkimi agencjami rozwoju regionalnego
i urzędami pracy.

Jeszcze w tym roku mają być powołane
Komitety Monitorujące, których głównym za-
daniem będzie zatwierdzanie kryteriów, we-
dług których będą wybierane projekty dofi-
nansowane z pieniędzy unijnych. W skład ko-
mitetów wejdą m.in. przedstawiciele instytucji

zarządzających programami unijnymi, or-
ganizacji pozarządowych, środowisk na-
ukowych, partnerów społecznych i gospo-
darczych – związków zawodowych i organi-
zacji pracodawców. Komitetów będzie tyle,
ile regionalnych oraz krajowych programów
operacyjnych, czyli w sumie 22. – Powołanie
takich komitetów służy transparentności
oraz jest przykładem partycypacyjnego spo-
sobu podejmowania decyzji publicznych
– ocenił wiceminister.

Z budżetu Unii Europejskiej na lata
2014–2020 na realizację polityki spójności do
Polski trafi ponad 82 mld euro. Pieniądze
mają być wydane m.in. na badania naukowe
i wykorzystanie ich wyników w produkcji, bu-
dowę i modernizację dróg, rozwój przedsię-
biorczości, koleje i transport publiczny, roz-
wój infrastruktury szerokopasmowego do-
stępu do internetu czy aktywizację zawodo-
wą bezrobotnych. 

Ponad 31 mld euro ma być w dyspozy-
cji samorządów wojewódzkich w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych. Resz-
ta pieniędzy trafi do programów zarządzanych
centralnie. Przygotowane przez Polskę pro-
gramy muszą jeszcze uzyskać akceptację
Brukseli.

PAP

MIiR przekonuje 

Resort infrastruktury chce zachęcać wojewódzkie miasta i przylegające 
do nich gminy do realizacji wspólnych projektów z pieniędzy unijnych

stolice regionów 
i gminy do współpracy
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Cezary Głogowski

Cofnijmy się w czasie, kiedy to kil-
ka lat temu marka SsangYong
z dużymi ambicjami, ale niezbyt
dobrymi produktami, chciała

opanować europejski rynek motoryzacyjny.
Samochody były wówczas reklamowane
hasłem: „Koreańska marka, niemiecka tech-
nologia”. Dziś to już historia. Swój nowy
projekt Koreańczycy zaczęli pod wodzą in-
dyjskich specjalistów z Mahindra & Ma-
hindra.

Trafiona stylistyka
Poprzednie wersje, jak wszyscy wiedzą,

nie należały do najlepszych pod względem
stylistyki. Jednak tym razem o pomoc w za-
projektowaniu nowego Korando zgłoszono
się do znanych na całym świecie stylistów ze
studia Giugiaro. I trzeba przyznać, że to był
strzał w dziesiątkę. Na ulicy wszyscy oglą-
dają się za tym autem, ale nie wszyscy
jeszcze wiedzą co to za marka.

Zgrabna sylwetka Ssangyong Korando
to dużo ciekawych elementów. W przedniej
części samochodu widzimy wypełnioną
siatką atrapę chłodnicy oraz reflektory
w kształcie prostokąta. Z tyłu auta uwagę
przyciągają duże lampy oraz dwie końców-
ki rur wydechowych z chromowanymi ob-
wódkami. W środku natomiast dominuje
czerwona skóra na fotelach i bokach drzwi,
połączona z czarną deską rozdzielczą. Na-
prawdę można się poczuć jak w rasowym
włoskim sportowym aucie.

Zajrzyjmy pod maskę
Sercem tego wspaniałego samochodu

jest wysokoprężny silnik diesla o pojemno-

ści 2,0 litra i mocy 150 KM oraz momencie
obrotowym 360 Nm. Motor współpracuje
z automatyczną 6-stopniową skrzynią bie-
gów i – tak jak w przypadku benzyniaka – wy-
stępuje z napędem na przednią oś lub na
obie.

Korando dostępne jest w trzech wersjach
wyposażenia: Crystal, Quarto i Sapphire.
Auto w podstawowej wersji wyposażenia
kosztuje 58,8 tys. zł i posiada bogate wy-
posażenie, m.in.: 6 poduszek powietrznych
z kurtynami, ABS, ESP, EBD, manualną kli-
matyzację, elektryczne szyby i lusterka, tem-
pomat, odmrażacz przednich wycieraczek,
asystenta ruszania pod wzniesienie, wielo-
funkcyjną kierownicę, radio CD/MP3/Blu-
etooth, elektryczne wspomaganie, wbudo-
wany zestaw głośnomówiący, aluminiowe fel-
gi oraz mocowania ISOFIX. Jak na tak od-
mienioną markę i niewygórowana cenę,
wyposażenie Korando jest naprawdę im-
ponujące. U konkurencji nie dostaniemy
w tym segmencie tego, co oferuje SsangYong,
za tak niewielkie pieniądze. �
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SsangYong Korando 
– nowy design 
koreańskiej 
marki

SsangYong ponownie wkroczył 
na rynek motoryzacyjny, tym razem 
z nowym, wysokoprężnym 
silnikiem o pojemności 
2,0 litra i mocy 150 KM

MOTORYZACJA



Cezary Głogowski

Poprzednia wersja była ładniejsza
w środku niż na zewnątrz – tamten
Rodius był po prostu brzydki. Obec-
na wersja Rodiusa jest naprawdę

ładna jak na tego typu koreański samochód.
Przód nowego Rodiusa przypomina trochę
Action Sporta, ale w porównaniu z po-
przednią generacją różnica jest widoczna go-
łym okiem.

Przestrzeń i prostota
Przejdźmy zatem do środka. Zajmujemy

pozycję za kierownicą i czujemy się jak w au-
tobusie – przestrzeń w tym samochodzie moż-
na porównać śmiało do Hyundaya H1 czy
Mercedesa Vito. Prezentowany Rodius to wer-
sja 7-osobowa w konfiguracji 2+2+3. Fote-
le w środkowym rzędzie są regulowane i roz-

kładane na różne sposoby, aby podróżujący
tym samochodem czuli się jak najwygodniej.
Deska rozdzielcza i główny panel sterowania
w tym modelu nie powalają – są bardzo pro-
ste, a przy tym, co najważniejsze, bardzo czy-
telne. Wszystkie przycisku i przełączniki są
w zasięgu wzroku, a także ręki.

Silnik i spalanie
Prezentowany Rodius wyposażony jest

w silnik wysokoprężny o pojemności 2,0 litra
i mocy 155 KM przy momencie obrotowym
360 Nm. Silnik ten jest zespolony z auto-
matyczną skrzynią biegów, niestety tylko
5-stopniową. Podczas testu, szczególnie w tra-
sie, brak 6 biegu jest bardzo odczuwalny, cho-
ciażby ze względu na spalanie, które nie było
małe, bo przekraczało 10 l/100 km.

Ceny nowego Rodiusa zaczynają się
już od 99 tys. zł. Testowany przeze mnie
SsangYong Sapphire jest najlepiej wyposa-
żoną wersją tego modelu. Za Rodiusa z tym
wyposażeniem trzeba zapłacić aż 148 tys. zł.
Niestety nawet w najbogatszej wersji tego auta
nie znajdziemy fabrycznej nawigacji – to duży
minus. Czy warto zapłacić 150 tys. zł za Ro-
diusa? Przekonajcie się sami, idąc na jazdę
próbną. �

Historia Rodiusa zaczęła się już w 2004 roku. To wtedy na świat przyszło
nowe dziecko SsangYonga. Porównując wygląd starego brata Rodiusa 
do obecnej wersji, od razu widać, że różnica w wyglądzie jest niebotyczna
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SsangYong Rodius 
– koreański krążownik szos
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Świat prawdziwych kolorów

Odpowiedzią na oczekiwania nawet naj-
bardziej wymagających kierowców jest

Philips MiniVac – bezworkowy miniodku-
rzacz, który pomoże w utrzymaniu auta w czy-
stości. Cykloniczny nadmuch odkurzacza bez-
workowego zatrzymuje kurz wewnątrz urzą-
dzenia oraz zapewnia dużą moc ssania i dłu-
gotrwałą skuteczność sprzątania.

Dwustopniowy system filtracji unie-
możliwia wydostawanie się kurzu z powro-
tem na zewnątrz. Pierwszy filtr zatrzymuje
większość brudu, a drugi wyłapuje jego
mniejsze cząsteczki. Dzięki zasilaczowi sa-
mochodowemu Philips MiniVac jest przy-
stosowany do napięcia 12V, posiada też wy-
świetlacz sygnalizujący stan naładowania
akumulatora.

Do odkurzacza dołączono szeroką gamę
akcesoriów, dzięki którym przy minimalnym
wysiłku można posprzątać samochód albo
inne wnętrze. Odkurzacz jest wyposażony
w małą i dużą szczotkę, małą i dużą szczeli-
nówkę oraz długą rurę, które doskonale
sprawdzają się podczas odkurzania nawet
trudno dostępnych miejsc. Do zestawu do-
łączona jest specjalna torba.

JA

Efektywny odkurzacz

Firma Samsung Electronics wprowadziła na rynek najsmuklejszy
i najlżejszy tablet w swojej ofercie – GALAXY Tab S. To wyjąt-

kowe urządzenie wyposażone w doskonały ekran Super AMOLED
umożliwia korzystanie z dowolnych treści i w sposób bezkonkuren-
cyjny dostarcza wspaniałą rozrywkę.

Samsung GALAXY Tab S został również wyposażony w roz-
szerzone funkcje zapewniające wydajne działanie i umożliwiające płyn-
ną pracę wielozadaniową. Urządzenie charakteryzuje się także nie-

zwykle praktyczną, a zarazem elegancką i stylową obudową. Ponadto
w tablecie wykorzystano dodatkowe technologie wyświetlania obra-
zu firmy Samsung.

Adaptive Display zawsze i wszędzie zapewnia najlepsze wraże-
nia wizualne, inteligentnie dostosowując charakterystykę gamma, na-
sycenie i ostrość do oglądanej zawartości, temperatury barwowej śro-
dowiska wyświetlania i oświetlenia zewnętrznego.

JA
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Drukarki dla sektora MŚP

Fakty 181

Na targach CeBIT 2014 w Hanowerze Sam-
sung Electronics zaprezentował dwie nowe

serie drukarek laserowych wykorzystujących tech-
nologię zbliżeniową NFC. Obie zostały zapro-
jektowane z myślą o domowych biurach oraz ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach, które wyma-
gają wysokowydajnego sprzętu drukującego
i możliwości współpracy z coraz bardziej zróżni-
cowanymi urządzeniami elektronicznymi.

Serię Xpress C1860 tworzą dwie kolorowe dru-
karki laserowe: jednofunkcyjna Xpress C1810W
oraz wielofunkcyjna C1860FW, która poza dru-
kowaniem oferuje także możliwości kopiarki, ska-
nera i faksu. Seria Xpress M2885 składa się
z dwóch analogicznych drukarek monochroma-
tycznych: jednofunkcyjnej M2835DW i wielo-
funkcyjnej M2885FW. Dzięki wykorzystaniu tech-
nologii wyostrzania obrazu Rendering Engine for
Clean Pages (ReCP) firmy Samsung, SerieXpress
M2885 i C1860 zapewniają profesjonalną jakość
wydruku – ostry tekst i czyste obrazy. Obie nowe
serie drukarek wykorzystują zarówno NFC, jak
i WiFi Direct, dzięki czemu pozwalają użytkow-
nikom łatwo i bezpiecznie drukować dokumenty,
obrazy, a nawet treści z mediów społecznościowych
poprzez zetknięcie smartfonu i drukarki.

JA

Innowacyjność
i komfort

Samsung GALAXY S5 został zaprojektowany z myślą
o spełnieniu najważniejszych oczekiwań konsumentów.

Oferuje użytkownikom subtelną elegancję, komfort
użytkowania i wiele innowacyjnych funkcji. Telefon wy-

posażono w imponujący, 16-megapikselowy aparat
z rozbudowanym menu i interfejsem, dzięki czemu każ-

dy użytkownik może z łatwością wykonywać, edytować
i przesyłać zdjęcia.

Nowy smartfon ma najszybszy na świecie system
ustawiania ostrości (do 0,3 sek.) oraz tryb HDR. Samsung

GALAXY S5 oferuje też najbardziej zaawansowane funkcje
LTE i najlepsze parametry Wi-Fi. Klientom oczekującym jesz-

cze szybszych połączeń producent proponuje Downland Booster
– innowacyjną technologię przyspieszająca transfer danych poprzez

równoczesne korzystanie z Wi-Fi i LTE. GALAXY S5 jest wodo-
i pyłoodporny, zgodnie ze stopniem ochrony IP67. Ma skaner
linii papilarnych umożliwiający wprowadzenie bezpiecznej,
biometrycznej blokady ekranu oraz skuteczną ochronę mobil-
nych płatności.

Z kolei energooszczędny tryb Ultra Power Saving przełącza
wyświetlacz w tryb czarno-biały, jednocześnie wyłączając wszel-

kie drugorzędne funkcje i minimalizując pobór mocy z akumulatora.
JA



TARGI

Gdzie na targi

182 Fakty

wrzesień 2014

1–4 MSPO 2014 
– Międzynarodowy Salon 
Przemysłu Obronnego Kielce

1–4 LOGISTYKA 2014 
– Międzynarodowe Targi Logistyczne Kielce

2–4 BTS 2014 
– Targi Obuwia, Skóry 
i Wyrobów Skórzanych Poznań

4–6 EKO-LAS 2014 
– Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu 
Drzewnego Ochrony Środowiska Świebodzin

5–7 EXPOBUD 2014 
– Budownictwo, Wnętrza, 
Salon Technik Grzewczych Gliwice

12–14 AGRO POMERANIA 2014 
– Barzkowickie Targi Rolne Barzkowice

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

16–19 DREMA 2014 
– Międzynarodowy Salon Maszyn 
i Narzędzi do Obróbki Drewna Poznań

17–18 NAFTA I GAZ 2014 
– Międzynarodowe Targi Przemysłu 
Naftowego i Gazownictwa Warszawa

17–18 EXPOCHEM KATOWICE 2014 
– Targi Przemysłu Chemicznego Katowice

19–22 AGRO SHOW 2014 
– Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Bednary

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

30–2 TOOLEX 2014 
– Targi Obrabiarek, Narzędzi 
i Technologii Obróbki Sosnowiec

30–2 WIRTOTECHNOLOGIA 2014 
– Międzynarodowe Targi Metod 
i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów Sosnowiec

30–2 LASERexpo 2014 
– Targi Techniki Laserowej Sosnowiec

październik 2014

1–3 ARBOS POLAND 2014 
– Międzynarodowe Targi Przemysłu 
Jachtowego Ostróda

3 FRUIT EXPO 2014 
– Międzynarodowe Targi 
Owocowo-Warzywne Ożarów Maz.

5–7 INTARG 2012 
– Międzynarodowe Targi Innowacji 
Gospodarczych i Naukowych Katowice

8–10 TRANSEXPO 2014 
– Międzynarodowe Targi Lokalnego 
Transportu Zbiorowego Kielce

8–10 TIWS 2014 – Międzynarodowe Targi 
Infrastruktury Wodno-Ściekowej, 
Odwodnień i Melioracji Kielce

8–10 MOTO-TECH 2014 – Salon Wyposażenia 
Stacji Kontroli Pojazdów Kielce

14–16 BLACH-TECH-EXPO 2014 – Targi 
Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach Kraków

14–16 EUROTOOL 2014 – Targi Obrabiarek, 
Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów Kraków

14–16 STEELMET 2014 – Międzynarodowe 
Targi Stali, Metali Nieżelaznych, 
Technologii i Produktów Sosnowiec

14–16 ROBOTshow 2014 – Targi Robotyzacji
i Automatyzacji w Przemyśle Sosnowiec

14–16 GMINA 2014 – Targi Produktów 
i Usług dla Samorządów Lokalnych Poznań

14–17 POLEKO 2014 – Międzynarodowe Targi 
Ochrony Środowiska Poznań

14–17 KOMTECHNIKA 2014 – Międzynarodowe 
Targi Techniki Komunalnej Poznań

16–18 FRANCZYZA 2014 – Targi Franchisingu Warszawa
22–23 SURFPROTECT 2014 

– Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń 
Powierzchni Sosnowiec

22–23 COATING EXPO 2014 
– Targi Farb, Lakierów i Produktów 
Pokrewnych Sosnowiec

22–24 INFRASTRUKTURA 2014 
– Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego, Kolejowego 
oraz Zarządzania Ruchem Warszawa

22–24 EURO-LIFT 2014 
– Międzynarodowe Targi Dźwigów Kielce

23–24 TECHNICON INNOWACJE 2014 
– Targi Techniki Przemysłowej, 
Nauki i Innowacji Gdańsk

25–26 AGRO-PARK 2014 – Targi Rolnicze Lublin
29–30 SYMAS KRAKÓW 2014 

– Targi Obróbki, Magazynowania, 
Transportu i Logistyki Materiałów Masowych Kraków





Razem zmieniamy region
Prawie tysiąc podpisanych umów z beneficjentami, prawie 2 mld zł zainwestowane w region lubuski. 

Dzięki unijnemu dofinansowaniu województwo lubuskie staje się zieloną krainą nowoczesnych technologii.

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.

Jak to robią najlepsi?

W następnym numerze
Magazynu Gospodarczego
„Fakty” wywiad z Elżbie-
tą Polak, marszałek woje-
wództwa lubuskiego. Zapy-
tamy panią marszałek o to,
jak Lubuskiemu udało się dołączyć do grona
najbardziej zamożnych regionów w kraju.

Fot. Archiwum LRPO

Rewitalizacja Zielonej Góry kosztowała ponad 17 mln zł, z czego aż
7,6 mln zł pochodziło ze środków UE. Dziś Stare Miasto przyciąga
zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym
Kisielinie to jedna ze sztandarowych inwestycji Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Centra naukowo-badawcze Parku są w pełni przy-
gotowane na podjęcie współpracy z sektorem prywatnej przedsiębiorczości.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego łączy w sobie nowoczesny de-
sign i funkcjonalność. Z zasobów bibliotecznych korzysta kilkanaście
tysięcy studentów zielonogórskiej uczelni.

W Lubuskiem kultywowane są żywo tradycje winiarskie. Od 1997 roku
w Górzykowie funkcjonuje winnica „Stara Winna Góra”, w której uprawia
się winorośl i produkuje wina w oparciu o stare receptury.

Park Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli to miejsce
spotkań i współpracy nauki i biznesu. Obiekty Parku zlokalizowane na
powierzchni około 2 ha, tuż przy byłej drodze nr 3, dziś tętnią życiem,
świadcząc różnego typu usługi dla przedsiębiorców.


