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Dzierżoniów – lider zarządzania samorządem

Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun odbiera tytuł Najlepszego Samorządu
Dziesięciolecia

Wyjątkowe wyróżnienie „Rzecz-
pospolitej” odebrał z rąk Jerzego
Buzka burmistrz Dzierżoniowa
Marek Piorun. Dzierżoniów zdobył
tytuł „Najlepszego Samorządu
Dziesięciolecia”. Znalazł się też
w gronie miast, w których są reali-
zowane największe inwestycje.

Ranking samorządów „Rzeczpo-
spolita” prowadzi od dziesięciu lat.
Na przestrzeni tych lat Dzierżoniów
zajmował pierwsze, dwa razy dru-
gie i dwa razy czwarte miejsce. Jest
jedynym samorządem, który w tym
rankingu – uznawanym za najważ-
niejszy dla samorządów – potrafił
w swojej kategorii (gmin miejskich
i miejsko-wiejskich) utrzymać się
przez lata w ścisłej czołówce.

Samorząd Dziesięciolecia

Położony u podnóża Gór Sowich Dzierżoniów był pierwszym samorządem, który
wdrożył w Polsce normę ISO. Od tego czasu to dolnośląskie miasto rozwijało
i unowocześniało zarządzanie jakością. Kiedy w większości urzędów uczono się
normy ISO 9000, Dzierżoniów rozwijał zarządzanie z wykorzystaniem PRINCE 2,
CAF-u i Modelu EFQM. „Nie musimy pozyskiwać klientów, ale walczymy o nich
każdego dnia z taką determinacją jak przedsiębiorcy” – tą ideą urząd zarażał in-
nych. Zaczął od własnych jednostek organizacyjnych. Dziś liczące 33 tys. miesz-
kańców miasto jest pierwszym w Europie samorządem – finalistą EFQM.



Dzierżoniów jako pierwszy europejski samorząd
zdobył tytuł Finalisty EFQM. Osiągnięcie to stało się
jednym z najważniejszych etapów na drodze do-
skonalenia zarządzania. Model EFQM wdrażano
z myślą o jak najskuteczniejszym wykorzystaniu go
do rozwoju i strategicznego zarządzania miastem.
Dodatkowym wyróżnieniem było wzięcie przez
dzierżoniowski urząd udziału w opracowaniu naj-
nowszej wersji Modelu EFQM 2013.

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 1, tel. (74) 645 08 00, fax: (74) 641 55 30, um@um.dzierzoniow.pl, www.um.dzierzoniow.pl

– Wysoka pozycja w rankingu
i tytuł „Samorządu Dziesięciole-
cia” to najlepsze potwierdzenie
realizowanej przez nas strategii.
To również potwierdzenie tego,
jak ważne jest umiejętne zarzą-
dzanie jakością i wykorzysty-
wanie narzędzi stosowanych
w biznesie – komentował sukces
burmistrz Dzierżoniowa Marek
Piorun.

W ostatnich dziesięciu latach do-
chody w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wzrosły w Dzierżo-
niowie o 106 proc. 
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Mimo wszystko 
lepiej
Z finansami pub-
licznymi naszego
państwa nie jest tak
źle, jak przewidy-
wano. Zgodnie
z ustawą budżetową
na ten rok, deficyt
miał sięgnąć
47,5 mld zł.
W rzeczywistości
będzie niższy od
zaplanowanego
o 18–20 mld zł.
Stało się tak dzięki poprawie koniunktury gospodar-
czej. Na rynku zapanowały lepsze nastroje, a Polacy
chętniej sięgali do portfeli, wydając o wiele więcej niż
w pierwszych miesiącach roku

Dzięki dotacjom unijnym gonimy Europę
Nawet zdeklarowanemu eurosceptykowi trudno
zaprzeczyć, iż dzięki funduszom unijnym, zwłaszcza
środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko (POIiŚ), realizowanego w latach 2007–
2013, w Polsce zaszły ogromne zmiany. To największy
program w historii polityki spójności Unii Europejskiej.
Na jego realizację przeznaczono ze środków unijnych
28,3 mld euro, czyli około 42 proc. puli przeznaczonej
na realizację Narodowej Strategii Spójności

RYNEK MAKARONÓW 49
VIP BIZNESU 54

Gala „VIP-a” pełna VIP-ów
Występy musicalowe, recital Patrycji Markowskiej,
specjały szefa kuchni hotelu Sheraton oraz nagrody
rozlosowane w loterii to główne atrakcje II edycji gali
„Magazynu VIP”, która zgromadziła ludzi sukcesu za-
sługujących na miano VIP-a, w tym laureatów sta-
tuetki wręczonej osobistościom uhonorowanym za
dokonania w sferze kultury, biznesu, nauki i innych
dziedzin życia publicznego
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Coraz częściej 
konkurujemy jakością
Polska oferuje inwe--
storom świetnie
wykształconych pra-
cowników, którzy są ce-
nieni na całym świecie.
To sprawia, że coraz
częściej konkurujemy
z innymi krajami jakością,
a nie tylko kosztami
produkcji czy pracy
– zapewnia wicepremier,
minister gospodarki
Janusz Piechociński
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Konferencję otworzył marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, do-
konując w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego – któ-

ry objął konferencję patronatem – dekoracji 30 działaczy zasłużonych
dla rozwoju demokracji lokalnej w Polsce, współpracujących z Fundacją.
– Zasłużyliście państwo na te odznaczenia, podobnie jak twórcy reformy
samorządowej zasłużyli na wdzięczność wszystkich Polaków – podkreślił
marszałek.

Odznaczonym pogratulował w imieniu Bronisława Komorowskiego
szef prezydenckiej kancelarii Jacek Michałowski. Przypomniał też ha-
sło prezydenta: „Nie ma wolności bez samorządności”. Wyraził nadzieję,
że rok 2015 będzie obchodzony jako rok polskiej samorządności.

Przygotowanie i wprowadzanie reformy wspominał prof. Jerzy Re-
gulski, jej inicjator i prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Przy-
pomniał, że reforma samorządowa to nie tylko pierwsze po wojnie wol-
ne wybory do samorządów, które odbyły się 27 maja 1990 roku. – Re-
forma polegała na przełamaniu pięciu monopoli ówczesnego autory-
tarnego państwa: politycznego, władzy, własności, finansów i admini-
stracji – podkreślał. Dodał także, że bez organizacji pozarządowej, jaką
jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, reforma nie mogłaby cie-
szyć się takim poparciem społecznym, jakie otrzymała. Już w pierwszym
roku ze szkoleń Fundacji i możliwości stażów i wizyt zagranicznych sko-
rzystało 29 tys. osób.

Od 25 lat FRDL jest największą ogólnopolską organizacją poza-
rządową wspierającą rozwój samorządności. Tworzy ją sieć regional-
nych ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami i koordynujące jej pra-
cę Biuro Zarządu w Warszawie. Podsumowanie ćwierćwiecza działa-
nia Fundacji wypada imponująco. W tym okresie zorganizowała ona
w całej Polsce 65,5 tys. szkoleń z udziałem 1,35 mln osób (głównie sa-
morządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wspólnot
lokalnych), około 900 konferencji i seminariów, wykonała około 800 usług
doradczych i zrealizowała ponad 800 projektów. Przy regionalnych ośrod-
kach Fundacji działa 60 branżowych forów samorządowych, liczących
4 tys. członków reprezentujących 20 grup zawodowych.

W dalszej części konferencji, organizowanej wspólnie przez Senat
i FRDL, odbyły się dwa panele dyskusyjne. Podczas pierwszego oce-
nie zostało poddane 25 lat samorządności z punktu widzenia twórców
reformy (Jerzy Stępień) i samorządowców (Elżbieta Polak, marszałek
województwa lubuskiego i Marcin Zamoyski, prezydent Zamościa),
a także przedstawiona została wizja kierunków dalszego rozwoju sa-
morządu (senator Janusz Sepioł, przewodniczący Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Administracji Państwowej). Drugi panel dotyczył
natomiast dylematu – samorząd terytorialny jako część państwa i sa-
morząd jako wspólnota obywateli – ile spójności, ile autonomii. Panel
moderował prof. Paweł Swianiewicz, doradca prezydenta RP. Dysku-
sja objęła kilka wybranych dziedzin, w których szczególnie wyraźnie wi-
dać punkty zderzenia interesów: gospodarka przestrzenna (dr Adam
Kowalewski), edukacja (dr Cezary Trutkowski), finanse (dr Jarosław
Neneman), ekologia (dr Andrzej Kassenberg) i klauzula generalna
(prof. Hubert Izdebski). Wnioski z dyskusji wraz z pełnymi materiała-
mi konferencyjnymi są dostępne na stronie Fundacji (www.frdl.org.pl),
a także zostaną opublikowane w styczniowym numerze pisma „Sa-
morząd Terytorialny”. �
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Jubileusz 25-lecia Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej
18 września bieżącego roku, w dniu 25. rocznicy podpisania aktu założycielskiego 
w gabinecie i pod auspicjami marszałka Senatu RP Andrzeja Stelmachowskiego, 
odbyła się w Senacie konferencja „25 lat odrodzonego samorządu w Polsce 
– osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość”

FAKTY, LUDZIE, OPINIE

W roku 2014 Polska świętuje ćwierćwiecze przemian zapo-
czątkowanych obradami Okrągłego Stołu i wyborami parlamen-
tarnymi 4 czerwca 1989 roku. Wydarzenia te zaowocowały
powstaniem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i jego pierwszą ini-
cjatywą ustawodawczą – reformą samorządu terytorialnego.
W wyniku tych działań powstała Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej, jako społeczny partner Rządu i Parlamentu wspierający
transformację ustrojową. Misją organizacji jest wspieranie roz-
woju samorządności wspólnot lokalnych, jako podstawowej formy
demokracji.

Ceremonia wręczenia odznaczeń

Uczestnicy drugiego panelu

Uczestnicy konferencji jubileuszowej

Fot. KATARZYNA CZERWIŃSKA/SENAT RP (3)



Wauli głównej Politechniki Warszawskiej zjawiło się wielu znakomi-
tych gości z kraju i zagranicy. Podczas wystawy mieliśmy okazję po-

dziwiać rozwiązania z 26 państw, m.in.: z Iranu, Iraku, Tajwanu, Korei,
Malezji, Tajlandii, Ukrainy, Węgier, Czech czy Polski. Po raz kolejny wy-
darzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego. Partnerami strategicznymi wystawy były: Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki oraz
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA. Patronatem
merytorycznym wystawę objęli m.in. Polska Akademia Nauk, Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości, Rada Główna Instytutów Badawczych,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Federacja Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 

Ceremonię otwarcia uświetniły wystąpienia rektora Politechniki
Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, zastępcy prezesa UPRP Sła-
womira Wachowicza, społecznego doradcy prezydenta RP Krzysztofa Kró-
la, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Jacka Gulińskiego, prezesa FSNT – NOT Ewy Mańkiewicz-
-Cudny oraz prezesa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wyna-
lazców IFIA Andrasa Vedresa. 

Członkowie jury konkursowego pod kierownictwem przewodniczą-
cego Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. dr. hab. inż. Leszka Ra-
falskiego mieli w tym roku niezwykle trudne zadanie – musieli wyłonić zwy-
cięzców spośród ponad 400 prezentowanych rozwiązań, a wszystkie re-
prezentowały bardzo wysoki poziom techniczny. Najbardziej oczekiwa-
na nagroda Grand Prix IWIS 2014 trafiła do rąk wynalazców z Iranu za
wynalazek Fabricating a SLA apparatus based on one mirror laser scan-
ning mechanizm – technologię szybkiego prototypowania, służącą jako
narzędzie do tworzenia modeli 3D elementów o bardzo skomplikowanej
strukturze, przydaną w wielu dziedzinach nauki, takich jak medycyna czy
lotnictwo.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów postano-
wiło uhonorować nagrodami specjalnymi w kategorii Domestic Youth In-
ventor twórców: Michała Bartczaka, Michała Króla i Krzysztofa Smycz-
ka z Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-
-Zdroju za rozwiązanie Fotobudka Foto-budki.com Protonium 1. W ka-
tegoriach Domestic Inventor oraz Foreign Inventor Stowarzyszenie wy-
różniło odpowiednio wynalazców z Politechniki Śląskiej za „Method of
Direct Methane Removal From the Caving Area of the Heading” oraz twór-
ców z Tajlandii za „Survey Boat for In-situ Water-Quality Measurement
with Real-Time Internet Telemetry System”. Rozwiązanie z Politechniki
Śląskiej pozwala na odsysanie metanu ze zrobów kopalnianych, zmniej-
szając jednocześnie stężenie metanu do bezpiecznych wartości. Twórcy
z Tajlandii zaprezentowali specjalną łódkę do pomiaru in-situ jakości wody.
Parametry takie jak temperatura, pH, zasolenie czy zawartość tlenu można mierzyć na głębokościach nawet do 5 m. Łódź sterowana jest
zdalnie, a przesył informacji odbywa się za pomocą Internetu.

W sumie jury uhonorowało uczestników wystawy 44 złotymi medalami z wyróżnieniem. Wielu wynalazców zostało docenionych i na-
grodzonych nagrodami specjalnymi przyznanymi przez zagranicznych gości, m.in. z Tajwanu, Tajlandii, Korei, Malezji, Iranu i Czech.
W trakcie wystawy IWIS 2014 odbył się też III Międzynarodowy Konkurs Chemiczny, którego głównymi organizatorami są Międzynaro-
dowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców IFIA raz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Podczas wystawy odbywały
się seminaria Urzędu Patentowego RP dotyczące praktycznych aspektów ochrony własności intelektualnej. 

Ponadto VIII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków była doskonałą okazją do świętowania 25-lecia Stowarzyszenia Polskich Wy-
nalazców i Racjonalizatorów. Główne obchody tej rocznicy odbyły się 16 października. W tym dniu prezes SPWiR prof. Michał Szota uho-
norował zasłużonych członków Stowarzyszenia dyplomami uznania. �

Politechnika pełna wynalazków
W dniach 14–16 października po raz ósmy odbyła się Międzynarodowa 
Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2014” – jedyna tego typu 
impreza w Polsce o charakterze międzynarodowym, organizowana
przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów we
współpracy z Urzędem Patentowym RP oraz Politechniką Warszawską
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Misją Kongresu jest stworzenie platformy rzetelnej, twórczej dyskusji nad postulowanymi, niezbędnymi relacjami i powiązaniami mię-
dzy nauką a biznesem. Podjęcie tego tematu właśnie teraz, po 25 latach ustrojowej transformacji, jest niemal cywilizacyjnym – i tak

już spóźnionym – obowiązkiem. Bez rewolucyjnych zmian w triadzie gospodarka–edukacja–nauka może się zdarzyć, że w Polsce drogi uczel-
ni i biznesu dramatycznie się rozejdą – powiedział prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, otwierając kongres. Dodał, że racją
stanu naszego państwa jest utworzenie efektywnego, elastycznego i kreatywnego systemu łączącego w jedną wartość gospodarkę, eduka-
cję i naukę, który wprowadzi Polskę do grona państw zaawansowanych technologicznie i na stałe umiejscowi nasz kraj wśród tych, które
swój byt i rozwój opierają na potencjale intelektualnym obywateli. Podkreślił przy tym, że zmiany legislacyjne, choć potrzebne, nie powin-
ny być gwałtowne.

Prezydent Bronisław Komorowski zwrócił uwagę na ogromny udział pracodawców w zagospodarowaniu polskiej wolności. – Powin-
niśmy szukać mechanizmów mogących utrwalać ten rozwój, a jednym z nich jest współpraca biznesu z nauką. To niezwykle ważne, tym
bardziej że jeśli chodzi o innowacyjność, w Unii Europejskiej nadal jesteśmy niemal na samym końcu. To wyzwanie i przestroga – mówił.
W swoim wystąpieniu podkreślił, że dziś w zdecydowanej większości to państwo finansuje badania i rozwój, podczas gdy światowe trendy
są odmienne. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska zwróciła uwagę, że europejskie koncepcje rozwoju są opar-
te na nauce, dlatego potrzebna jest reorganizacja gospodarki. – To już się dzieje. Rząd postawił na naukę, stąd tegoroczny wzrost nakła-
dów na badania o 10 proc. I zapewnienie dużego wzrostu w przyszłym roku – powiedziała minister. Jednocześnie dodała, że zmiany cy-
wilizacyjne nie mogą być przeprowadzone jedynie pieniędzmi z budżetu. – Liczymy, że biznes włączy się w ten proces – mówiła.

Ryzyko zniechęca
Podczas debaty „Współpraca biznesu i nauki jako narzędzie modernizacji Polski”, moderowanej przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, prze-

wodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, przedsiębiorcy poddawali pod dyskusję czynniki, które ograniczają mo-
delową współpracę, wskazując m.in. na ryzyko związane z finansowym fiaskiem komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Twierdzili, że
bez pomocy państwa współpraca ze szkołami wyższymi nigdy nie będzie wzorowa, bowiem małe i średnie firmy nie mają wystarczających
funduszy na to, by ryzykować wprowadzenie rozwiązania, które nie przyniesie pewnego zysku. Dużym problemem jest także brak akcep-
tacji ryzyka w spółkach Skarbu Państwa. Można było usłyszeć również, że duże firmy nie są zainteresowane pracami nad własnymi inno-
wacjami, bo wygodniej jest kupić droższe, ale gotowe rozwiązania. Stąd postulat stworzenia dużych firm innowacyjnych, które będą zasi-
lane odpowiednimi kwotami – tylko takie działanie może nas doprowadzić do polskich Nobli. – Nie bójmy się rozmawiać o pieniądzach.
Bez nich nie będzie żadnego postępu – zachęcał wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

Od problemów nie ma ucieczki
Wśród poruszanych tematów były też takie kwestie, jak brak ulg, które zachęciłyby przedsiębiorców do prowadzenia projektów z na-

ukowcami, niechęć nauki do opuszczenia murów uczelni i zmierzenia się z wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach,

Nauka dla biznesu, biznes dla nauki
Nauka ma być użyteczna – te słowa stały się mottem Polskiego Kongresu Gospodarczego
„Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”, którego gościem honorowym był prezydent RP
Bronisław Komorowski. Wydarzenie z udziałem blisko pół tysiąca gości było jednym 
z ważniejszych punktów programu obchodów 25-lecia organizatora – Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej
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niestabilność prawa. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Włodzisław Duch zwrócił uwagę na działalność centrów
badawczych. – Brakuje im strategii działania ukierunkowanej na współ-
pracę z biznesem. Podmioty te, nadzorowane przez poszczególne mi-
nisterstwa, w tym m.in. Ministerstwo Gospodarki, które jednak nie in-
teresuje się ich działalnością, mogłyby być lepiej wykorzystywane – po-
wiedział wiceminister. Zdaniem prof. dr. hab. Michała Kleibera, pre-
zesa PAN, w Polsce potrzebny jest nowy zawód – brokera wiedzy, czy-
li osoby, która z jednej strony będzie współpracowała z naukowcami,
a z drugiej – będzie miała doskonały kontakt z biznesem. Mówił, że
nauka w Polsce jest daleka od ideału – jest nie dość mobilna i zamknięta
na wyzwania, które stawia przed nią rzeczywistość. – Szkoły wyższe
powinny prowadzić także badania, a nie zajmować się tylko samą dy-
daktyką – mówił prof. Kleiber, podkreślając, że kluczem do myślenia
o poprawie współpracy nauki z biznesem jest szeroko rozumiana po-
lityka wsparta społecznymi działaniami.

– Przestańmy wreszcie żyć stereotypami, że profesorowie nie sły-
szą tego, co mówi biznes – apelował z kolei Adam Góral, prezes za-
rządu Asseco Poland. – Widzę postęp we wzajemnej współpracy – za-
angażowaliśmy się w proces edukacyjny w szkołach wyższych, choć
jeszcze stosunkowo niedawno nie było zainteresowania w tym zakresie
ze strony uczelni. Dziś jest zupełnie inaczej – to profesorowie przy-
chodzą do nas z prośbą o współpracę – przekonywał. Innego zdania
był Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP, który utrzymuje, że pol-
skie uczelnie nie potrafią elastycznie podchodzić do programów na-
uczania. Dodał, że sukcesy młodych Polaków w międzynarodowych
konkursach związanych z innowacyjnością nie przekładają się na ko-
mercyjne rozwiązania.

Postulaty, pomysły, apele
Podczas kongresu dyskutowano także na temat propozycji zmian

systemowych i prawnych w nauce i edukacji oraz otoczeniu bizneso-
wym, o perspektywach współpracy i komercjalizacji na styku nauki
i biznesu do 2020 roku, o edukacji wyższej i związanych z nią potrzebach
rynku pracy. – Mamy świadomość tego, że powinniśmy wzmocnić wza-
jemne relacje, bo w wielu elementach nadal jest dużo do poprawie-
nia – powiedział prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski z WAT. Wśród
czynników, które hamują rozwój polskiej innowacyjności, wymienił brak
jednolitego systemu edukacji, niedoskonałą ustawę o szkolnictwie wyż-
szym, problem finansowania badań.

Moderujący panel „Biznes dla nauki – cele, modele współpracy”
dr Krzysztof Senger z Deloitte Poland zdiagnozował trzy obszary,
w których przedsiębiorstwa mogą walnie przyczynić się do bardziej dy-
namicznej współpracy z uczelniami: nakłady na badania i rozwój, współ-
pracę w zakresie infrastruktury badawczej oraz podaż kompetencji
– udział w kształceniu studentów. Doradca prezydenta Pracodawców
RP Jacek Brzozowski uznał, że zdiagnozowanie problemów jest do-
brym początkiem procesu mającego doprowadzić do zdecydowane-
go wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. – Nauka została do-
finansowana, ale nie ma pomysłu na zarządzanie uczelnianą infra-
strukturą. Szkoły wyższe, skupiając się na tworzeniu nowych kierun-
ków, nie biorą odpowiedzialności za losy swoich absolwentów. Tym-
czasem już na etapie rekrutacji powinny rzetelnie informować kan-
dydatów na studia o tym, czego mogą się spodziewać po zakończe-
niu nauki – ubolewał. Z kolei prof. dr hab. Jacek Gliński, wicemini-
ster nauki i szkolnictwa wyższego, wskazywał na kulejącą politykę na-
ukowo-technologiczną w Polsce i brak odpowiedniego planowania stra-
tegicznego oraz koordynacji działań. Postulował też wprowadzenie za-
chęt podatkowych dla firm zajmujących się obszarem B+R. Zdaniem
prof. Glińskiego, należy wspierać działające przy nauce instytucje oto-
czenia biznesu, takie jak parki technologiczne i inkubatory przedsię-
biorczości. – Zastrzyk finansowy już się skończył, teraz te pieniądze
trzeba wykorzystać – tylko czy potrafimy to zrobić? Jest to wyzwanie
dla PARP-u i NCBR-u – przekonywał i podsumowywał kongres, mó-
wiąc: – Można być optymistą, ale trzeba przygotować się na batalię,
która nie będzie się nam wszystkim podobać. �
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Ideą spotkania było nawiązanie dialogu pomiędzy firmami z regionu pomorskiego, które poszukują wiedzy i rozwiązań z dziedziny in-
nowacji i outsourcingu, a przedsiębiorstwami, które są w stanie dostarczyć określone usługi. Swoją ofertę w częściach wystawienniczej

i konferencyjnej zaprezentowały firmy z różnych branż. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się debata będąca próbą odpowiedzi na py-
tanie: „Czy Pomorze rzeczywiście jest jednym z najciekawszych miejsc do inwestowania w Polsce”. Uczestnicy debaty zastanawiali się, czy
innowacyjne firmy są przyszłością pomorskiej gospodarki. Teresa Kamińska zwróciła uwagę, że Pomorze ma ogromy potencjał w postaci
świetnych uczelni, infrastruktury typu parki technologiczne czy inkubatory, a także gruntów, gdzie firmy mogą rozwijać produkcję. Wice-
prezydent Gdyni Bogusław Stasiak stanął przed pytaniem o zderzenie nowoczesności z tradycyjnym przemysłem pomorskim i postępy w
zakresie ożywienia terenu przemysłowego na terenie Gdyni. Odpowiadając, stwierdził, że dywersyfikacja, która wykorzystała istniejącą in-
frastrukturę i wprowadziła nowoczesność, zadziałała.

Minister Paweł Orłowski mówił, że dla dalszych postępów w zakresie innowacyjności kluczowe jest prowadzenie prac badawczo-roz-
wojowych i udział finansowy przedsiębiorców w tychże pracach. Pomorze jest dużo powyżej średniej, co oznacza, że ma dużo lepszą struk-
turę w sensie przedsiębiorstw niż wiele innych regionów. Na ten duży potencjał mają wpływ nie tylko nakłady publiczne, lecz także realne
nakłady przedsiębiorców na innowacyjność i aktywność stref w pozyskiwaniu inwestorów. Zdaniem ministra kwestie dostępności transportowej
rozwiążą perspektywy środków na lata 2014–2020, z których Pomorze otrzyma kolejne środki na inwestycje, w tym drogowe – na trasę S6
i S7 oraz szereg inwestycji kolejowych i dostępność do portów.

Na pytanie: „Czym region, w tym Gdańsk, może kusić potencjalnych inwestorów?” wiceprezydent Andrzej Bojanowski odpowiedział
jednym słowem – różnorodnością. Jego zdaniem to ona wyróżnia i buduje przewagę konkurencyjną Pomorza. Innowacyjność Trójmiasta
tkwi w przemyśle stoczniowym. Są to projekty, które stale się rozwijają i powodują wzrost liczby zatrudnionych. Ciekawa dyskusja nawią-
zała się w panelu „Wiedza, profesjonalizm, innowacje – kluczem do sukcesu”, który poprowadził Stanisław Szultka – dyrektor zarządzają-
cy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Debatowano o wspieraniu innowacyjnej gospodarki, o współpracy urzędu z przedsiębior-
cą. Głos zabrali: zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora
Departamentu Rozwoju Gospodarczego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Anna Grapatyn-Korzeniowska oraz osoby reprezentu-
jące instytucje, które wspierają przedsiębiorców, m.in.: Paweł Lulewicz – dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego oraz Rafał Ślusar-
czyk – kierownik Działu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości RCIiTT, którzy przedstawili oferty dla przedsiębiorców – powierzchnie
biurowe, usługi w zakresie doradztwa biznesowego i technologicznego oraz tworzenia ekosystemu innowacji.

W ostatnim panelu „Outsourcing w Polsce – czy Pomorze jest gwiazdą sektora BPO?” udział wzięli: Maciej Grabski – prezes Olivia
Business Centre, Marcin Piątkowski – dyrektor Invest in Pomerania, Monika Nowecka – partner w firmie Mazars, Edyta Wiwatowska – pre-
zes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Wydarzenie objęte honorowym patronatem prezydenta Gdańska i marszałka wo-
jewództwa pomorskiego oraz Ministerstwa Gospodarki zostało zorganizowane przez firmę New Ideas Sp. z o.o. we współpracy z Pomor-
ską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. �

Innowacyjne Pomorze
11 września w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się kolejne wydarzenie
z cyklu spotkań B2B „Innowacje i outsourcing – ich wpływ na inwestycje polskich regionów”
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Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę
Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorial-

nego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie,
promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych
reform, opierając swoją działalność o hasło: „Rodzina
– Wspólnota lokalna – Ojczyzna”. Fundując Nagrodę im.
Grzegorza Palki, Liga Krajowa pragnie uhonorować jedne-
go z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorzą-
du terytorialnego, tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi Grze-
gorza Palkę.

Patronat nad nagrodą objęły ogólnopolskie organizacje
samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek
Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek
Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw
RP, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Miasto Łódź
i Miasto Wrocław. Wsparcia udzieliła również Estrada War-
szawska, Nord Partner Sp. z o.o., Polfarmex SA i Nadleśnictwo
Zdroje.

Tegoroczną XVII edycję uroczystości uświetnił koncert
Włodka Pawlika – laureata nagrody Grammy w 2014 roku, któ-
ry zaprezentował własne kompozycje i standardy jazzowe.

�

Samorządowcy z nagrodami Palki
19 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny 
i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość 
wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, przyznawanych przez Ligę Krajową

INVEST EXPO – „Ochrona Środowiska jako wyzwanie inwestycyjne. Prawo, finanse, technologie”.
Termin: 8 grudnia 2014 r.

Miejsce: Hotel QUBUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13

Celem konferencji jest wymiana oraz dostarczenie samorządom terytorialnym, instytucjom ochrony i kontroli środowiska oraz
inwestorom informacji niezbędnych dla optymalnego prowadzenia procesu inwestycyjnego przy uwzględnieniu istotnych wy-
magań środowiskowych, finansowanych oraz technologicznych, jak i wskazanie właściwych praktyk mających bezpośrednie

przełożenie na późniejsze oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, koniecznie po wcześniejszym przesłaniu karty zgłoszenia!

Więcej informacji na stronie:
http://www.pie.pl/konferencje/invest-expo-ochrona-srodowiska-jako-wyzwanie-inwestycyjne-prawo-finanse-technologie.html

Z A P R O S Z E N I E

Laureaci

Tadeusz Wrona Jadwiga Palka
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Organizatorem konkursów jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej – instytucja wspierająca podmioty edukacyjne i gospodarcze w roz-
woju, poprzez promocję ich działań na rynku ogólnopolskim. 

Konkurs Firma Roku pozwala wyłonić najbardziej prężnie rozwijające się polskie firmy, działające w obrębie różnych gałęzi rynku. Dzię-
ki standaryzacji kryteriów udziału w konkursie i wypracowanym narzędziom weryfikacji każdego zgłoszenia wyłonienie zwycięzców jest pro-
cesem obiektywnym i udokumentowanym. O certyfikat mogą ubiegać się zarówno małe podmioty gospodarcze, rodzinne firmy, jak i duże
przedsiębiorstwa z wieloletnią tradycją i znaczącymi udziałami rynkowymi. Ocena zewnętrznej jednostki certyfikującej pozwala wskazać przed-
siębiorstwa godne zaufania, których standardy działania gwarantują solidność
i pewność zawieranych transakcji oraz realizowanych zleceń. 

Laureaci tegorocznej edycji konkursu Firma Roku 2014 zostali wyłonie-
ni z uwzględnieniem takich kryteriów, jak wkład w rozwój rynku branżowego
oraz uzyskane wyróżnienia. Do kluczowych czynników weryfikujących zgło-
szone podmioty należały rekomendacje partnerów handlowych, wyniki badań
marketingowych oraz raporty inspektorów wojewódzkich.

Konkurs Placówki Oświatowe Roku 2014 miał na celu nagrodzenie instytucji
edukacyjnych oferujących atrakcyjne programy dydaktyczne, realizowane
w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby uczniów i podopiecznych.
W procesie certyfikacji niezależna kapituła konkursu oceniła między innymi
doświadczenie i kompetencje kadry dydaktycznej, prestiż placówki, dynami-
kę jej rozwoju, a także atrakcyjną infrastrukturę i wyposażenie sprzyjające na-
uce i opiece.

W przypadku uczelni wyższych przyznano cztery rodzaje certyfikatów. Pla-
tynowy odebrała Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Złotym certyfikatem uho-
norowano Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego z Warszawy. Certyfikaty srebr-
ne przyznano uczelniom wyróżnionym w konkursie po raz drugi, a miedzia-
ny placówkom, które znalazły się w gronie laureatów po raz pierwszy. Celem
konkursu było wyróżnienie państwowych i prywatnych uczelni wyższych, ofe-
rujących atrakcyjne programy nauczania realizowane w przyjaznej atmosfe-
rze, a przy tym otwarte na potrzeby studentów. Kapituła konkursu oceniła tak-
że poziom kształcenia mierzalny wynikami absolwentów oraz ofertę progra-
mową każdej zgłoszonej placówki. Doświadczenie kadry dydaktycznej, pre-
stiż uczelni oraz dynamika jej rozwoju były dodatkowymi aspektami weryfi-
kowanymi w procesie certyfikacji.

www.certyfikacjakrajowa.org.pl

Certyfikaty dla solidnych
26 września podczas konferencji Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło 
zwycięzców tegorocznej edycji programu Firma Roku, laureatów konkursu Placówka
Oświatowa Roku 2014 w 5 kategoriach: Technikum Roku, Liceum Roku, Gimnazjum 
Roku, Szkoła Podstawowa Roku oraz Przedszkole Roku, a także certyfikowane 
Uczelnie Wyższe Roku 2014

Laureaci konkursu Placówka Oświatowa Roku 2014 w kategorii Technikum Roku 2014

Laureaci konkursu Placówka Oświatowa Roku 2014
w kategorii Szkoła Podstawowa Roku 2014

Laureaci konkursu Placówka Oświatowa Roku 2014
w kategorii Liceum Roku 2014
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Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to najważniejsze wydarzenie
branży zbrojeniowej w Europie i trzecie co do wielkości po Paryżu i Lon-

dynie na Starym Kontynencie. W tym roku po raz pierwszy powierzchnia wysta-
wy przekroczyła 25 tys. mkw. Swoją ofertę zaprezentowało ponad 500 wystaw-
ców z 27 krajów świata. Nic dziwnego, że wydarzenie przyciągnęło do Targów Kiel-
ce rekordową liczbę ponad 15 tys. zwiedzających. Wystawa po raz kolejny obję-
ta była honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisła-
wa Komorowskiego.

MSPO 2014 było rekordowe również ze względu na liczbę merytorycznych
spotkań. Podczas targów odbyło się blisko 40 seminariów, kongresów i konferencji,
będących okazją do wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy na temat najno-
wocześniejszych rozwiązań z dziedziny techniki wojskowej, nawiązania kontak-
tów oraz prowadzenia rozmów przez przedstawicieli przemysłu obronnego, sił zbroj-
nych i administracji rządowej. W programie tegorocznych targów znalazła się m.in.
Kielecka Konferencja Bezpieczeństwa, której zakres tematyczny obejmował zagadnienia związane z sytuacją na Ukrainie, konsolidacją pol-
skiego przemysłu obronnego czy promocją polskich technologii za granicą. Podczas MSPO odbyły się też seminarium „Zmiany struktu-
ralne przemysłu obronnego na Ukrainie w drodze do NATO”, organizowane przez NATO Liaison Office, oraz konferencja „Biznes z woj-
skiem to pewne pieniądze”.

Podczas MSPO 2014 swoją działalność zainaugurowała Polska Grupa Zbrojeniowa. – Liczymy, że będziemy mieli partnera z nową
jakością. Jest to ważne wydarzenie, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa państwa. Wojsko czekało na ten moment. Od dawna chcieliśmy
mieć jednego partnera po stronie przemysłu. Wiele projektów grzęzło bowiem w konkurencji pomiędzy polskimi, państwowymi przedsię-
biorstwami – powiedział podczas uroczystości minister Tomasz Siemoniak. W inauguracji udział wzięli również prezes PGZ Wojciech Dą-
browski i minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Tradycyjnie podczas Salonu miało miejsce wiele kontraktacji. W drugim dniu targów w obecności sekretarza stanu w MON Czesława
Mroczka podpisano kontrakt na produkcję i dostawę przeciwlotniczych zestawów rakietowych Grom dla armii litewskiej przez MESKO SA.
Kontraktacje nie ominęły również Targów Kielce, które podpisały dwie ważne umowy dotyczące działań w zakresie szeroko pojmowanego
bezpieczeństwa. Stronami ramowej umowy oraz listu intencyjnego były Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa oraz Międzynarodowe
Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.

Tradycją MSPO są wystawy narodowe, które towarzyszą imprezie od 2004 roku. Dotychczas swój potencjał obronny oraz wyposaże-
nie prezentowały Niemcy, Francja, Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy V4, Wielka Brytania, Włochy i Turcja. MSPO 2014 towarzyszyła
wystawa narodowa przemysłu obronnego Francji, podczas której swoją ofertę na powierzchni 1250 mkw. zaprezentowało 18 firm z tego
kraju. �

Kielce oknem na świat zbrojeń
Tegoroczne targi branży obronnej, trwające od 1 do 4 września, były rekordowe pod
względem powierzchni wystawy, frekwencji, a także liczby wydarzeń towarzyszących. 
W wydarzeniu wzięło udział 39 delegacji zagranicznych. Wśród gości MSPO 2014 znaleźli
się m.in. minister obrony Tomasz Siemoniak, minister skarbu państwa Włodzimierz 
Karpiński, minister obrony Republiki Francuskiej Jean-Yves Le Drian
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Problematyka konferencji, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Unia
Uzdrowisk Polskich przy wsparciu Izby Gospodarczej „Uzdrowi-

ska Polskie”, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrza
Krynicy-Zdroju oraz Uzdrowiska „Krynica-Żegiestów” SA, dotyczy-
ła m.in. medycyny uzdrowiskowej postrzeganej w kontekście profilak-
tyki, leczenia i rehabilitacji ludzi czynnych zawodowo oraz osób w wie-
ku senioralnym.

Obchodzony w tym roku jubileusz 10-lecia wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej zainspirował organizatorów do podjęcia dyskusji rów-
nież na temat wpływu członkostwa na polskie uzdrowiska, zarówno
w kontekście prawnym, jak i wykorzystanych możliwości rozwoju in-
frastruktury uzdrowiskowej. Podczas jednej z sesji plenarnych: „10 lat
polskich uzdrowisk w Unii Europejskiej” przedstawiono historię oraz
przyszłość Polski w strukturach Unii Europejskiej, z perspektywy dzia-
łalności uzdrowiskowej.

W tym roku patronat honorowy nad kongresem – współfinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realiza-
cji zadania publicznego „Wspieranie rozwoju turystyki uzdrowiskowej” – objęło trzech ministrów: minister pracy i polityki społecznej Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz, minister sportu i turystyki Andrzej Biernat oraz minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Komitet Honorowy i Na-
ukowy Kongresu zaszczycili swoją obecnością: posłanka Zofia Czernow, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk, pre-
zes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych Zbi-
gniew Teter, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, przedstawicie-
le świata nauki z dziedzin medycznych i ekonomicznych: prof. Irena Ponikowska, prof. Aleksander Sieroń, prof. Andrzej Rapacz, prof. Wło-
dzimierz Samborski i Grzegorz Cieślar.

Tegoroczny kongres był wyjątkowy głównie ze względu na poruszaną problematykę oraz bogaty program merytoryczny. W obradach
z udziałem 270 uczestników głos zabrali parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, świata nauki, eksperci, samorządowcy
oraz świadczeniodawcy uzdrowiskowi działający na rzecz branży uzdrowiskowej. Sesje plenarne miały na celu ocenę bieżącej sytuacji oraz
wskazanie perspektyw rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego poprzez wypracowanie bieżących i systemowych rozwiązań dla branży, a tak-
że zidentyfikowanie potrzeb oraz oczekiwań pacjentów i kuracjuszy w obszarze medycyny i turystyki uzdrowiskowej. Środowisko naukowe
oraz licznie zebrani przedstawiciele branży uzdrowiskowej dużo uwagi poświęcili pojawiającym się co jakiś czas wypowiedziom dezawu-
ującym lecznictwo uzdrowiskowe i podważającym jego znaczenie. Uczestnicy kongresu podkreślili, że takie wypowiedzi pojawiają się zwy-
kle w okresie ustalania budżetu na kolejny rok w planie finansowym NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe oraz przed kolejnym etapem zawierania
umów z NFZ przez świadczeniodawców. W tym tonie wypowiadają się osoby (najczęściej te same) niebędące specjalistami z tej dziedziny
medycznej, kontestując rolę i znaczenie lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia, co ogranicza się jedynie do krytycznych
uwag, niepopartych empirycznie, ukierunkowanych na wywołanie określonego celu, tj. przeznaczenie i tak już bardzo skromnych środków
na lecznictwo uzdrowiskowe na różne inne cele, w tym na refundację leków. Autorzy krytyki nie zauważają, że lecznictwo uzdrowiskowe jak
żadna inna dziedzina medycyny zajmuje się leczeniem chorób przewlekłych, cywilizacyjnych u dorosłych i dzieci, schorzeń i dolegliwości
geriatrycznych, łącząc również profilaktykę i edukację zdrowotną.

XXIII Kongres Uzdrowisk Polskich wyraził stanowczą dezaprobatę dla pojawiających się co jakiś czas krytycznych wypowiedzi i ne-
gatywnych sugestii na temat medycyny uzdrowiskowej, które często przekształcają się w postulaty dotyczące likwidacji lecznictwa uzdro-
wiskowego. Uczestnicy kongresu jednoznacznie sprzeciwili się polityce ciągłego ograniczania środków finansowych przeznaczanych na lecz-
nictwo uzdrowiskowe w kolejnych planach finansowych NFZ. W celu skonsolidowania działań na rzecz rozwoju uzdrowisk i lecznictwa uzdro-
wiskowego Kongres podjął m.in. wniosek o powołaniu do życia wspólnej federacji trzech organizacji (UUP, Izby Gospodarczej UP oraz
SGU RP), która będzie działała na rzecz zwiększenia roli i znaczenia lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia.

Mając na uwadze nie tylko walory edukacyjno-promocyjne, wy-
nikające z corocznie odbywających się Kongresów Uzdrowisk Polskich,
ale przede wszystkim nawiązując do prospołecznego charakteru me-
dycyny i lecznictwa uzdrowiskowego, którego głównym celem jest po-
prawa jakości życia społeczeństwa, organizatorzy w trakcie dwudnio-
wych obrad kongresu przeprowadzili zbiórkę funduszy na cele chary-
tatywne. Zebrane ze sporym sukcesem środki zostały przekazane po-
trzebującym z Krynicy-Zdroju i okolic. Podczas tegorocznego kongresu
została również przeprowadzona akcja promocji zdrowia w „Miasteczku
Zdrowia”. Odwiedzający je mogli uzyskać informacje na temat zdro-
wego odżywiania, możliwości działań profilaktycznych zapobiegają-
cych niektórym schorzeniom podeszłego wieku, właściwości regene-
racyjnych i relaksacyjnych pobytów w spa i wellness, a także możliwości
leczenia i rehabilitacji dostępnych w uzdrowiskach. �

Ku uzdrowieniu uzdrowisk
W dniach 2–4 października w Krynicy-Zdroju odbył się XXIII Kongres Uzdrowisk Polskich.
Obradom XXIII Kongresu towarzyszyło hasło: „Turystyka uzdrowiskowa odpowiedzią na
aktualne potrzeby i preferencje konsumentów”
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Doskonała baza wypadowa do znanych, dolnośląskich ośrodków sportów zimowych, dobrze skomunikowana z ulubionymi
trasami narciarskimi i stokami na Zieleńcu i Czarnej Górze. Dogodne położenie Polanicy sprawia, że miłośnicy białego sza-
leństwa zostają tu na dłużej.

www.polanica.pl

Polanica-Zdrój 
– malownicze miejsce 
w Kotlinie Kłodzkiej

A co oprócz solidnej dawki adrenaliny?
Cały wachlarz rodzinnych aktywności. Zimowe trasy spacerowe, łagodne stoki do zjazdów saneczkowych i zabaw na
śniegu. Miłośnicy łyżwiarstwa mogą kręcić piruety na miejskim lodowisku i korzystać z wypożyczalni sprzętu do późnych
godzin wieczornych.

A po tak wyczerpującym dniu...?
Gorąca kawa, grzane wino w klimatycznych restauracjach i kafejkach. Masaże, zabiegi relaksujące w renomowanych ga-
binetach SPA i domach uzdrowiskowych. Nie ma mowy o nudzie – wieczorne imprezy i wydarzenia kulturalne są ważną
częścią oferty dla turystów. Jednym zdaniem – gorące miasto na długie zimowe wieczory.



Przedsiębiorstwa chcące zacząć zarabiać na swoich od-
padach obróbczych powinny zwrócić uwagę na to
urządzenie. Zbudowany na wspólnej ramie zespół ma-
szyn pozwala kompleksowo pozbyć się problemu jakim

Wtym roku targi METAL, odbywające się pod patro-
natem Ministerstwa Gospodarki, były jeszcze więk-
sze niż zwykle – zgromadziły ponad 270 wystawców
oraz ponad 110 firm z 26 krajów, a ich ofertę obej-

rzało ponad 1800 potencjalnych klientów i partnerów biznesowych.
– Jesteśmy świadkiem cudu narodzin targów, z którymi jesteśmy
od samego początku i z którymi pozostaniemy na długo – mówił
podczas uroczystego otwarcia prof. Jerzy Józef Sobczak, dyrek-
tor Instytutu Odlewnictwa, gratulując jubileuszu. Największej i naj-
ważniejszej w Polsce wystawie poświęconej branży odlewni-
czej, odbywającej się corocznie na terenie Targów Kielce, od 19
lat towarzyszą targi CONTROL-TECH, od 13 ALUMINIUM
& NONFERMET, a od ubiegłego roku również wystawa RECY-
KLING.

W ramach tegorocznych targów METAL miało miejsce 39. Mię-
dzynarodowe spotkanie FARO Club Lounge z udziałem m.in. Arri-
go Sunda, byłego dyrektora wykonawczego Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego, który mówił o obecnej sytuacji w gospodarce świa-
towej oraz o oczekiwaniach rynku w Stanach Zjednoczonych, Ame-
ryce Łacińskiej, Europie i Azji. FARO Club Lounge zrzesza włoskich
przedsiębiorców działających w szczególności w branży metali nie-
żelaznych. Kieleckie targi odlewnicze nieprzypadkowo wybrano
jako miejsce organizacji kolejnego spotkania – włoskie firmy wyso-

ko oceniają możliwości inwestowania w Polsce i są zainteresowane
nawiązaniem ścisłej współpracy z polskimi firmami. W ramach sto-
iska FARO Club Lounge na targach METAL zaprezentowało się
8 firm z Włoch. FARO to także cotygodniowe seminaria i regularne
spotkania z analitykami z największych Domów Maklerskich, czo-
łowymi ekonomistami, specjalistami rynku finansowego i sektora do-
stawców. – Wystawa METAL zamyka swoje pierwsze 20-lecie z wiel-
kim dorobkiem. To w Targach Kielce rozpoczął się dialog miedzy
uczestnikami rynku, który zintegrował środowisko. Międzynarodo-
wa ranga tej imprezy to wspólne dzieło wszystkich jej uczestników,
którzy solidarnie nadali wydarzeniu ogromną wartość społeczną i go-
spodarczą. Działamy przy ciągłym, mocnym wsparciu najważniejszych
instytucji branżowych i partnerów z kraju i zagranicy – wybór targów
METAL na jedno ze spotkań włoskiego FARO Lounge Club to dla
nas bardzo cenny krok – mówił Dariusz Michalak, dyrektor wydziału
targów w Targach Kielce.

Ważnym punktem programu targów METAL były również se-
minaria „Recykling Metali Nieżelaznych” oraz „Odpylanie – technika
czystego powietrza”. Jak co roku, podczas targów odbyła się konfe-
rencja „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali”, organizowana przez Po-
litechnikę Śląską przy współpracy naukowej Katedry Odlewnictwa Po-
litechniki Śląskiej i Komisji Odlewnictwa PAN, która jak zawsze zgro-
madziła ponad 100 przedstawicieli nauki i przemysłu. W czasie kon-

Targi METAL świętują 20-lecie
Branża odlewnicza spotkała się 
w Kielcach już po raz 20., a uroczystego
otwarcia jubileuszowej edycji 
Międzynarodowych Targów Technologii
dla Odlewnictwa METAL dokonał
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki Arkadiusz Bąk

TARGI METAL

Funkcjonalność 
i innowacyjność
na medal

Podczas jubileuszowych 
XX targów METAL 2014 
w Kielcach, poświęconych 
branżom metalurgicznym, 
odlewniom oraz recyklingowi 
odpadów po obróbce 
skrawaniem, firma PRAB Europe 
zaprezentowała swój innowacyjny
system kruszenia i osuszania 
wiórów metalowych E-Series 
System

16 Fakty



ferencji wręczono nagrody dla laureatów konkursu im. prof. Wacła-
wa Sakwy. Wśród wydarzeń towarzyszących XX edycji targów ME-
TAL były także cieszące się coraz większą popularnością spotkania
B2B, dzięki którym Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw
Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-
-Handlowej w Kielcach daje możliwość bezpośredniego nawiązania
kontaktów biznesowych. Ponadto przedsiębiorcy mogli zapoznać się
z możliwościami wsparcia i zasadami działania Polsko-Niemieckiej
Izby Przemysłowo-Handlowej w ramach polsko-niemieckiego spo-
tkania gospodarczego.

Jubileuszowa edycja kieleckich targów odlewniczych obfitowała
w medale, dyplomy, statuetki. Podczas uroczystej gali, która odbyła
się 16 września w Centrum Biznesu CitiCore nagrodzono naj-
lepsze firmy, produkty i stoiska targów METAL, ALUMINIUM
& NONFERMET oraz CONTROL-TECH. Z okazji jubileuszu tar-
gów METAL Targi Kielce przygotowały podziękowania dla firm,
instytucji i osób, które zaangażowały się w tworzenie marki wyda-
rzenia i wspólnie pracują na sukces oraz wysoką pozycję targów od-
lewniczych w kraju i za granicą. Wyróżniono między innymi
współzałożycieli i pomysłodawców wystawy, firmy, które brały udział
w targach przez wszystkie edycje, instytucje wspierające wydarze-
nie oraz patronów medialnych. Wieczór uświetnił występ Kielec-
kiego Teatru Tańca. �

TARGI METAL
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Produkowane przez firmę maszyny tego typu znajdują sze-
reg zastosowań, przede wszystkim w zagęszczaniu mas
formierskich i innych materiałów sypkich. Asortyment spół-
ki obejmuje również: energooszczędne przesiewacze wi-

bracyjne inercyjne, przesiewacze wibracyjne bezwładnościowe, prze-
siewacze wibracyjne hybrydowe, wibracyjne podnośniki spiralne,
przenośniki taśmowe, przenośniki rolkowe, przenośniki bezwład-
nościowe, podajniki wibracyjne bezwładnościowe płaskie, podaj-
niki wibracyjne bezwładnościowe rurowe, podajniki wibracyjne bez-
władnościowe odsiewające oraz kruszarki. Firma OVIBRA jest rów-
nież producentem nowoczesnych maszyn służących do regenera-
cji masy formierskiej tzw. REGMAS.

Wszystkie oferowane przez OVIBRA Sp. z o.o. urządzenia cha-
rakteryzują się dużą wydajnością działania, a także trwałością wy-
konania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez
klientów, pracownicy firmy służą swoją fachową pomocą w zakresie
rozwiązań technicznych, w tym indywidualnego dopasowania wy-
miarów, wydajności i materiałów z jakich wykonana jest maszyna
będąca przedmiotem oferty.

OVIBRA Sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 89, 45-864 Opole

tel./fax 77 474 50 75, ovibra@ovibra.eu

Nowatorski stół
podbija 
kieleckie targi
Firma OVIBRA Sp. z o. o., 
wchodząca w skład grupy KMC 
Global, podczas tegorocznych 
targów METAL 2014 odbywających
się w Kielcach w dniach od 16 
do 18 września, otrzymała medal 
za stół wibracyjny SWB-2,5x2,5, który
obecnie pracuje w odlewni Białystok

Fot. TARGI KIELCE (2)

są zawilgocone, długie wióry. Pracująca w systemie wirówka – mo-
del 16CD poprzez siłę odśrodkową sięgającą 700G osusza prze-
twarzany materiał ze skutecznością do 98 proc.

Funkcjonalność i innowacyjność urządzenia została zauważo-
na również przez jury kieleckich targów METAL 2014. E-Series Sys-
tem został nagrodzony medalem w kategorii recykling i przetwarzanie
odpadów metalowych. Ponadto, oprócz specyfikacji urządzeń, pro-
jektów całych linii do zarządzania wiórami, na życzenie klienta PRAB
może przesłać imponującą listę referencyjną, która jest podsumo-
waniem 60-letniego doświadczenia na rynku i współpracy z klienta-
mi z całego świata.

Mieszcząca się w Opolu siedziba firmy PRAB Europe udostęp-
nia swoim klientom w pełni wyposażony test room z urządzeniami
przygotowanymi do prób na materiale. W swoim asortymencie fir-
ma PRAB posiada zarówno kruszarki (stanowiskowe i centralne), bry-
kieciarki, wirówki czy separatory, jak i przenośniki do wszystkich ro-
dzajów wiórów. Natomiast dział filtracji dostarczy kompletne roz-
wiązania do poprawy jakości odzyskanego chłodziwa.

PRAB EUROPE Sp. z o.o.
ul. Niemodlinska 89/2, 45-864 Opole

tel. 77 474 38 50, fax 77 474 50 75, www.prab.pl



ENERGETAB to największe mię-
dzynarodowe wydarzenie branży
energetycznej w Europie Środkowej,
będące okazją do prezentacji naj-

nowocześniejszych maszyn, urządzeń i tech-
nologii służących zwiększeniu niezawodno-
ści przesyłania energii elektrycznej oraz pod-
niesieniu efektywności jej wytwarzania i użyt-
kowania. Wystawcy jak co roku przedstawi-
li wiele sprawdzonych rozwiązań oraz no-
wości rynkowych, m.in. stacje transformato-
rowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki,
kable i przewody, aparaty i systemy pomia-
rowe oraz przesyłania i obróbki informacji,
urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i na-
pędy. Na stoiskach nie zabrakło innowacji
o wysokim stopniu zaawansowania, wśród
których znalazły się specjalistyczne pojazdy
czy podnośniki, panele fotowoltaiczne czy no-
woczesne źródła światła montowane na
efektownych słupach kompozytowych bądź
na słupach z odległej epoki lamp gazowych.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko
strategicznego partnera targów – firmy TAU-
RON Dystrybucja SA, na którym zaprezen-

towano inteligentne liczniki energii elek-
trycznej i objaśniano ich praktyczne zasto-
sowanie.

Specjalnym gościem targów był amba-
sador Konfederacji Szwajcarii w Polsce – J.E.

Lukas Beglinger, zaproszony przez Polsko-
-Szwajcarską Izbę Gospodarczą. Wiedzę
istotną dla branży można było pogłębić i zak-
tualizować podczas zorganizowanych kon-
ferencji i seminariów, jak również nieformal-
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w wielu odsłonach
Podczas tegorocznych targów ENERGETAB swoje najnowsze produkty z zakresu
szeroko rozumianej energetyki zaprezentowało 749 wystawców z 20 krajów
Europy i Azji, a z ich ofertą zapoznało się ponad 20 tys. zwiedzających

TARGI ENERGETAB

Energia
Fot. JANUSZ MAZURKIEWICZ (5)



nych spotkań biznesowych wystawców z kon-
trahentami. W trakcie warsztatów Polskiego
Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej poddano pod dyskusję kwestie
nowoczesnych technologii wdrażanych do
praktyki w energetyce. Drugiego dnia tar-
gów odbyła się konferencja podsumowująca
VI Krajowy Konkurs Energetyczny „Inteli-
gentne zarządzanie energią i środowiskiem”,
na który wpłynęły prace nadesłane przez mło-
dzież ze starszych lat szkół średnich i pierw-
szych lat studiów.

Tradycyjnie ogłoszono również laureatów
konkursu na wyróżniający się produkt pre-
zentowany na targach. Werdykt komisji
przedstawił w sali konferencyjnej hotelu Dę-
bowiec przewodniczący komisji konkursowej
prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz. Spośród
71 innowacyjnych produktów komisja kon-
kursowa wyróżniła pucharem ministra go-
spodarki rozdzielnicę GIS „OPTIMA 145”,
produkowaną przez ELEKTROBUDO-
WĘ SA. Statuetkę „Złotego Lwa” Fundacji im.
Kazimierza Szpotańskiego przyznano firmie
MODECOM Sp. z o.o. za „E-recycler za-
sobnik do akumulacji energii oparty na su-
perkondensatorach”, którą odebrał w imieniu
firmy wiceprezes Jerzy Linka.

Ponadto część wystawców potraktowa-
ła targi ENERGETAB jako okazję do uro-
czystego uczczenia jubileuszy, zaś drugiego
dnia targów członkowie Stowarzyszenia
Elektryków Polskich wzięli udział w spotka-
niu integracyjnym zorganizowanym przez
Bielsko-Bialski Oddział SEP.

www.energetab.pl

TARGI ENERGETAB

Fakty 19



Podczas targów Energetab zostali pań-
stwo uhonorowani za model i algorytm do
wykrywania zakłóceń w pracy młyna wę-
glowego. Co stanowi o wyjątkowości tego roz-
wiązania?

– Przedmiotem wynalazku jest sposób
wykrywania i sygnalizowania zakłóceń w pra-
cy młyna węglowego średniobieżnego. Do-
tyczy to zwłaszcza zakłóceń powstających
w wyniku zawieszania się węgla w zasobni-
kach przykotłowych podczas przygotowy-
wania pyłu węglowego przeznaczonego do

spalania w kotle energetycznym. Głównymi
atutami rozwiązania są: możliwość szybkie-
go wykrywania zakłóceń powodujących de-
stabilizację większości obwodów regulacji do-
prowadzających do powstania nadmiernych,
szkodliwych odchyłek parametrów techno-
logicznych od ich wartości nominalnych,
przeciwdziałanie szybszemu zużyciu i uszko-
dzeniu urządzeń oraz zagrożeniom zdrowia
i życia osób przebywających w pobliżu pra-
cujących młynów. Ponadto rozwiązanie po-
zwala na podjęcie szybkich decyzji kierow-
niczych dotyczących usuwania wykazywanych
w analizie niedomagań i uszkodzeń, przy-
czynia się do zmniejszenia strat spowodo-
wanych występowaniem nadmiernych i dłu-
gotrwałych uchybów regulacji, a także zwięk-
sza dyspozycyjność bloków energetycznych.

IASE corocznie zdobywa szereg nagród
i wyróżnień za swoje projekty. Co pozwala
cieszyć się pozycją lidera innowacyjności
w energetyce?

– Instytut od wielu lat prowadzi działal-
ność innowacyjną i wdrożeniową na prawie
wszystkich obiektach energetycznych w kra-
ju. Podczas tych prac specjaliści IASE do-
wiadują się o problemach eksploatacyjnych

jednostek wytwórczych, co owocuje nowymi
innowacyjnymi pomysłami. Dość często są to
rozwiązania unikatowe i zgłaszane do opa-
tentowania. I to właśnie za nie Instytut
otrzymuje wiele nagród i wyróżnień w kraju
i za granicą.

Jak ukierunkowane są najbliższe plany
Instytutu?

– Prace rozwojowe w dziedzinie projek-
towania i implementacji systemów sterowa-
nia stanowią bardzo ważny element działal-
ności IASE. Jako jedyny ośrodek w Polsce
produkujemy i dostarczamy kompleksowy sys-
tem automatyki, który jest konkurencyjny
w stosunku do produktów koncernów o za-
sięgu światowym. Prowadzone są również
prace dotyczące optymalizacji procesów
technologicznych w energetyce w kontekście
ochrony środowiska. Zamierzamy w dalszym
ciągu na bieżąco rozwijać i wdrażać myśl tech-
niczną na tak wysokim poziomie jak do-
tychczas i być nadal tak dobrze rozpoznawaną
marką w branży energetycznej.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.iase.wroc.pl

Utrzymać wysoki poziom

Rozmowa z Edwardem
Ziają, prezesem zarządu
Instytutu Automatyki
Systemów Energetycz-
nych Sp. z o.o.
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Co stanowi główny przedmiot działal-
ności firmy i do kogo kierowana jest oferta?

– Głównym kierunkiem działalności na-
szej firmy jest projektowanie i produkcja
nowoczesnych urządzeń i systemów prze-
znaczonych do diagnostyki pracy aparatury
energetycznej wysokiego napięcia oraz do po-
miarów metrologicznych wielkości elek-
trycznych, w tym błędów procentowych i ką-
towych przekładników. Nasza oferta skiero-
wana jest do firm zajmujących się produkcją,
serwisem i eksploatacją urządzeń energe-
tycznych, zwłaszcza takich jak: transforma-
tory mocy, przekładniki prądowe i napięcio-
we. Z naszej oferty korzystają także labora-
toria, instytuty naukowe oraz Urzędy Miar.

Za zestaw pomiarowy do badania klasy
dokładności przekładników prądowych otrzy-
mali państwo Srebrny Medal na targach Ener-
getab. Na czym polega jego wyjątkowość?

– Wyjątkowość tego systemu pomiaro-
wego polega na połączeniu prostoty obsłu-

gi i szybkości działania aparatury z zacho-
waniem wysokich parametrów metrologicz-
nych mierzonych błędów. Pełna automatyka
procesu pomiarowego stwarza duży komfort
pracy dla obsługi oraz minimalizuje ewen-
tualne pomyłki. Zestaw pomiarowy przysto-
sowany jest zarówno do pracy stacjonarnej,
jak i do pracy mobilnej w laboratorium prze-
woźnym.

Czego dotyczą plany rozwojowe firmy?
– Chcemy utrzymać dotychczasowy

poziom sprzedaży urządzeń na rynkach
krajów postsowieckich z równoczesnym
rozwojem sieci dystrybucji w Europie i Azji.
Zamierzamy także kontynuować prace pro-
jektowe i konstrukcyjne związane z podno-
szeniem jakości i niezawodności naszych
urządzeń, poszerzyć ofertę produktową z do-
stosowaniem jej do wymagań klientów z no-
wych obszarów sprzedaży, a także zorgani-
zować tam sieć serwisu gwarancyjnego i po-
gwarancyjnego.

Od kiedy urządzenia pomiarowe firmy
OLTEST Kijów znane są na rynku euro-
pejskim?

– Sprzedaż naszych wyrobów na rynku
europejskim rozpoczęła się w 2010 roku. Nasz
przedstawiciel handlowy – firma PHU
OLTEST Polska Janusz Czajkowski – bardzo
skutecznie promuje nasze wyroby. To właśnie
dzięki jego inicjatywie zostaliśmy wyróżnie-
ni na Targach Energetab 2014. Zapraszam do
zapoznania się z naszymi urządzeniami po-
przez kontakt z firmą PHU OLTEST Polska:
e-mail j.c@poczta.onet.eu, tel. 601838450.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.oltest.com.ua

Medalowe rozwiązania
Rozmowa z Władymirem Władymirowiczem 
Łysakiem, prezesem firmy OLTEST sp. z o.o 
z Kijowa na Ukrainie



Ofertę 1300 wystawców z 45 krajów świata wzbogacił atrakcyjny program konfe-
rencji, szkoleń i pokazów kulinarnych, które stanowiły kopalnię wiedzy dotyczą-
cej trendów na rynku spożywczym, gastronomicznym i hotelarskim. W wyda-
rzeniach targowych skierowanych do branży spożywczej i sektora HoReCa wzię-

ło udział ponad 65 tys. osób. Wśród zwiedzających znaleźli się m.in. przedstawiciele sieci han-
dlowych, takich jak Eurocash Cash & Carry, Małpka, Carrefour Polska, Piotr i Paweł, Żab-
ka, Biedronka, Intermarche Polska, jak również cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli oraz lo-
kalnych przedstawicieli branży hotelarskiej.

Targi POLAGRA TECH zapoczątkował Dzień Piekarza, natomiast uroczysta inaugu-
racja całego kilkudniowego bloku odbyła się 30 września, w obecności prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego oraz ministra rolnictwa Marka Sawickiego.
Na oficjalnym otwarciu targów pojawili się też parlamentarzyści,
członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, delegacje za-
graniczne, a także przedstawiciele jednostek samorządowych i sze-
fowie branżowych organizacji gospodarczych.

Na tegoroczną edycję POLAGRA FOOD złożyła się obszerna
ekspozycja branży mleczarskiej, reprezentowanej przez czołowe
spółdzielnie mleczarskie w Polsce. Pozostałe dwa pawilony dedyko-
wane sektorowi spożywczemu zajęli m.in. producenci przetworów owo-
cowo-warzywnych oraz słodyczy. Ekspozycję uzupełnili producen-
ci i dystrybutorzy przypraw, dodatków do żywności, napojów, alko-
holi i herbat. Na szczególną uwagę zasługiwało 26 stoisk Złotych Me-
dalistów tegorocznej edycji POLAGRA FOOD, uhonorowanych tym
prestiżowym wyróżnieniem za prezentowane produkty.

Targi POLAGRA FOOD jak co roku przyciągnęły tłumy pro-
fesjonalistów zainteresowanych nowościami na rynku spożywczym
oraz współpracą z nowymi dostawcami – tę grupę reprezentowa-
ło aż 180 grup z zagranicy, m.in. Tadżykistanu, Uzbekistanu, Al-
gierii, Iranu, Egiptu, Cypru, Francji czy Ukrainy. Na specjalne za-
proszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi targi POLAGRA
odwiedzili też przedsiębiorcy z Mołdawii, Węgier i Kenii. Targi sta-
ły się okazją do poszukiwań nowych rynków zbytu i zagranicznych
kontrahentów oraz wielu rozmów biznesowych dotyczących moż-
liwych form współpracy. Dyskusjom o przyszłości rynku spożyw-
czego sprzyjały również konferencje poświęcone m.in. zagadnieniom
związanym z eksportem polskiej żywności czy rozwojem produk-
cji innowacyjnych produktów o podwyższonej wartości odżywczej
czy ograniczających zachorowalność na choroby cywilizacyjne. Nie
zabrakło również tematyki marketingowej, czego przykładem
mogą być wystąpienia ekspertów z TNS Polska dotyczące trendów
w działaniach promocyjnych w miejscu sprzedaży.

www.polagra-food.pl

TARGI POLAGRA

Poznański raj 
dla branży spożywczej
Ostatnia edycja największych targów branży 
spożywczej, gastronomicznej i hotelarskiej: 
POLAGRA FOOD, POLAGRA GASTRO 
i POLAGRA TECH oraz towarzyszących im targów
INVEST-HOTEL, POLAGRA TECH, Smaki 
Regionów oraz TAROPAK, które odbyły się 
w dniach 27.09–2.10 na terenie MTP, licznie 
przyciągnęła wystawców i zwiedzających

Fot. MTP (3)



Konkurs Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców
odbywa się nieprzerwanie od 17 lat. Tegorocz-
na edycja po raz czwarty miała zasięg ogólno-
polski. – Ideą, która od początku przyświeca nam,

twórcom Wiktorii, jest skuteczne promowanie najlepszych
firm. Dzięki systemowi ocen, jak stosujemy, wyłaniając lau-
reatów, Wiktoria stała się symbolem jakości, rzetelności i wia-
rygodności w prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi
Waldemar Piórek, prezes Warszawskiej Izby Przedsiębior-
ców i pomysłodawca konkursu.

Galę podsumowującą 17. edycję, która swoim rozma-
chem i liczbą laureatów potwierdziła rosnące z roku na rok
zainteresowanie konkursem, poprowadzili aktorzy – Anna
Cieślak i Piotr Cyrwus. Kapituła pod przewodnictwem Wal-
demara Piórka – prezesa Warszawskiej Izby Przedsiębior-
ców wyłoniła w tym roku 45 laureatów w 15 kategoriach kon-
kursowych. Na podstawie oceny nadesłanych zgłoszeń przy-
znano 41 statuetek Wiktorii. Superwiktorią dla Lidera Ete-
ru uhonorowano radiostację RMF FM. Statuetki wręczał

25 października odbyła się finałowa
gala 17. edycji ogólnopolskiego 
konkursu Wiktoria – Znak Jakości
Przedsiębiorców, organizowanego
przez Warszawską Izbę 
Przedsiębiorców

WIKTORIA – ZNAK JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

Laureaci

Jakość triumfuje
na gali Wiktorii

Statuetki dla laureatów
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laureatom wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Pod-
czas uroczystości wręczono też nagrody specjalne, m.in. nagrodę dla
Solidnego Partnera Samorządu Gospodarczego, którą otrzymał
prezydent Karkowa Jacek Majchrowski. Osobowością Roku został prof.
dr hab. n. med. Jerzy Szaflik , uhonorowany tytułem „Autorytetu le-
karskiego w dziedzinie okulistyki”. Samorządowcem roku została wójt
gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka-Wąsik, a Managerem Roku
– Mirosław Sztyber, prezes zarządu Centrum Szembeka sp. z .o.o. Na-
grodę im. Wokulskiego, przyznawaną rzetelnym kupcom, otrzymał Zbi-
gniew Leszek – prezes firmy LECHPOL. 

Ponadto ze względu na duże zainteresowanie branży medycznej
organizatorzy Wiktorii pierwszy raz przyznali nagrody wyłącznie dla
przedstawicieli tego sektora – Supermedicusy. Otrzymało je 12 pla-
cówek, a wyróżnienia wręczał prezes Polskiego Towarzystwa Lekar-
skiego prof. Jerzy Woj-Wojciechowski. – Chcemy, żeby marka Su-
permedicus była świadectwem usług najwyższej próby; by wskazywała
pacjentom placówki, którym mogą bezgranicznie zaufać – mówi o naj-
nowszej inicjatywie Warszawskiej Izby Przedsiębiorców Waldemar Pió-
rek. 

W części artystycznej uroczystości na scenie warszawskiego Air-
port Hotel Okęcie zaprezentowała się skrzypaczka Dorota Oleszko-
wicz – półfinalistka jednej z edycji „Mam Talent”. Do tańca porwał
gości zespół Street of Life i Olga Pieczara, półfinalistka „The Voice of
Poland”. Galę, odbywającą się pod patronatem Ministerstwa Go-
spodarki, prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, wo-
jewodów i marszałków województw, Związku Powiatów Polskich, Pol-
skiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaszczyciło wiele osobowości świa-
ta polityki i biznesu. Pojawiło się też wiele znanych wszystkim twarzy,
m.in. Otylia Jędrzejczak.

www.nagrodawiktoria.pl

Laureaci konkursu

Solidny Partner Samorządu Gospodarczego
• Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa

Samorządowiec Roku
• Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola

Nagroda im. Wokulskiego
• Zbigniew Leszek, prezes Lechpol

Fotel Lidera
• Drukarnia Skleniarz – Włodzimierz Skleniarz

Osobowość Roku Branży Edukacyjnej
• Anna Maciejewska, dyrektor naczelna Instytutu Języków Obcych 

Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 
„Eurolanguage”

Manager Roku
• Mirosław Sztyber, prezes Centrum Szembeka sp. z o.o.

SUPERWIKTORIE

1. Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy
2. Balton Sp. z o.o.
3. Lorens & Wiktor
4. La Metamorphose Gawkowska & Szczęsna
5. Aiport Hotel Okęcie
6. KIG Centrum Promocji Sp. z o.o.
7. Biuro Podróży Itaka
8. PKF Consult Sp. z o.o.
9. „Polisa- Życie” TU SA Vienna Insurance Group
10. Spectrum Consulting Barbara Dytko
11. Trzuskawica SA
12. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
13. FSM-Polska Sp. z o.o.
14. RMF FM

WIKTORIA – AMBASADORZY MARKI

1. Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” 
Alicja Wojciechowska

2. Korporacja „Radex” SA
3. STEBUD Stefan Pustelnik
4. Sequoia Sp. z o.o.
5. Speak ART Magdalena Kobryń
6. Lechpol Zbigniew Leszek
7. Nowodworskie Centrum Medyczne
8. PHPU Arkol Sp. z o.o.
9. SITA Sp. z o.o.

NAGRODY WIKTORIA

1. PRO BUD Firma Projektowo-Budowlana mgr inż. Tomasz Graf
2. Marpold Zakład Produkcji Elementów Budowlanych i Drogowych
3. PHU Pol-Parts Czesław Miter
4. AW-Bautex Andrzej Witowski
5. Leifheit Polska Sp. z o.o.
6. Skingen-Clinic Katarzyna Dąbrowska
7.Santen OY SA Przedstawicielstwo w Polsce
8. Fitness Well Krzysztof Markowski
9. DIANT-POL Polska Ogrodnictwo Produkcyjne
10. Belami Sp. z o.o.
11. PPHU Patrycja & Paweł SC – Z.K.R. Rydzyk
12. Adampol SA
13. Hotel Afrodyta Business & Spa
14. Modrzewie Park Hotel
15. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wityng Sp. z o.o.
16. Wellness Car Arkadiusz Danielak
17. DND Project
18. Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia” SC
19. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

NAGRODA WIKTORIA INTERNAUTÓW
• DIANT-POL Polska Ogrodnictwo Produkcyjne

EURO FIRMA ROKU
• Lechpol Zbigniew Leszek

Piotr Cyrwus i Anna Cieślak

Uczestnicy Gali
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AW-Bautex jest firmą, która rozwi-
ja się niezwykle dynamicznie, co
pozwala jej dostosowywać się do
indywidualnych, często bardzo

oryginalnych wymagań inwestorów. Dys-
ponuje kilkunastoma zespołami pracowni-
ków wykonujących prace ciesielskie i zbro-
jarskie, a nadzór nad prawidłową realizacją
projektów pełni zespół doświadczonych in-
żynierów. Firma współpracuje ze spraw-
dzonymi podwykonawcami, co w sposób ela-
styczny pozwala jej realizować podjęte zo-
bowiązania.

Aktualnie AW-Bautex prowadzi równo-
legle dwa duże projekty – budowę Centrum
Handlowego „Zielone Arkady” w Bydgosz-
czy oraz rozbudowę ronda Kaponiera w Po-
znaniu. Firma gwarantuje realizację inwestycji

z zachowaniem najwyższych standardów, cze-
go potwierdzeniem są otrzymywane refe-
rencje, m.in. za realizację Centrum Handlo-
wego Atrium Felicity w Lublinie. Profesjo-
nalizm firmy AW-Bautex doceniają również
dotychczasowi zleceniodawcy, jak STRABAG
Sp. z o.o., Gemiprem Technologie SA czy
OHL, powierzając jej swoje kolejne wyma-
gające projekty.

Kierunek rozwoju firmy został zauważony
i doceniony przez lokalne samorządy. W 2013
roku firma AW-Bautex otrzymała I nagrodę
(na 100 ocenianych firm), przyznawaną co-
rocznie przedsiębiorcom cechującym się in-
nowacyjnością i generującym nowe miejsca
pracy.

www.awbautex.pl

Potwierdzony

Firma AW-Bautex,
działająca na rynku
usług budowlanych 
od 2011 roku, 
wyspecjalizowała się 
w budownictwie 
konstrukcyjno-
-żelbetowym 
obiektów biurowych,
handlowych oraz 
infrastruktury 
drogowej

profesjonalizm
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Starsza pani przychodzi do koleżanki, która niedawno została wdową. Troszczy się
o jej stan psychiczny, ale zagaduje też o warunki materialne. Dowiaduje się, że mąż
miał polisę „Twoi Bliscy”. Wpłacając co miesiąc niewielką składkę, zapewnił żonie ma-
terialne wsparcie, gdy go zabraknie. Taki obrazek mogliśmy obejrzeć w telewizyjnej

reklamie. Z innych reklam, dotyczących tej samej oferty ubezpieczeniowej, dowiedzieliśmy się,
że firma akceptuje każdy wniosek, nie pyta o zdrowie, nie zleca badań lekarskich i bierze pod
swoje skrzydła ludzi do 85. roku życia. Podstawowa składka wynosi tylko 1 zł dziennie.

Zdawać by się mogło, że to nie firma ubezpieczeniowa, tylko fundacja charytatywna. Jak
bowiem można zarobić na kliencie (cel ubezpieczyciela), który jest u schyłku życia i może zdą-
ży zapłacić tylko kilka składek? Po zbadaniu sprawy okazuje się, że przy wpłacie podstawo-
wej składki żona zmarłego 65-latka dostanie 1 tys. zł odszkodowania, a 75-latka – 500 zł. Czy
będzie to istotne wsparcie dla wdowy? Wystarczy jej zaledwie na miesiąc skromnego życia.

Jest w tej ofercie jeszcze jeden haczyk. Prawa do odszkodowania nie uzyskuje się z chwi-
lą otrzymania polisy. Będzie można je dostać dopiero po dwóch latach od tego momentu
(wyjątkiem jest śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku). Można się więc spodziewać, że
wielu ubezpieczonych w wieku 85 lat tej chwili nie doczeka, a co ubezpieczyciel zbierze ze
składek, to jego.

Ta sama firma oferuje „Dzienne Ubezpieczenie Szpitalne”. Kusi klientów wypłatą na-
wet 1 tys. zł za dobę hospitalizacji. Te pieniądze można wykorzystać na dowolny cel – le-
karstwa, rehabilitację czy wypoczynek. I w tym przypadku nikt nie będzie pytany o stan zdro-
wia. Należność firma może wypłacać nawet przez 90 dni. Nic tylko położyć się w szpitalu.
Ale szczegółowe regulacje, o których w reklamach ani słowa, nie dają nadziei na tak hojne
wsparcie w potrzebie. Okazuje się, że nie ma co liczyć na odszkodowanie, gdy pobyt w szpi-
talu jest wynikiem choroby, na którą klient leczył się przed otrzymaniem polisy. A tak będzie
przecież prawie zawsze. Do szpitala trafia się bowiem najczęściej w wyniku chorób przewlekłych.
Jest jeszcze jedno ograniczenie. Odszkodowania za pobyt w szpitalu nie otrzyma klient, gdy
taka przypadłość dopadnie go w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy (nie dotyczy
to nieszczęśliwych wypadków). I znowu może się zdarzyć, że ludzie wiekowi tego upraw-
nienia nie doczekają, a co zapłacą, to przepadnie.

Jestem ubezpieczony w innej firmie i dobrze pamiętam, ile ceregieli było z uzyskaniem po-
lisy. Wypełniałem ankietę, odpowiadałem na pytania i poddałem się badaniom. Nie dziwiło
mnie to, bo firma ubezpieczeniowa musi się chronić przed naciągaczami. Ustalono też dla mnie
składkę w wysokości prawie 150 zł miesięcznie, czyli niemałą. Ale gdy otrzymałem polisę, mo-
głem natychmiast umierać, nie obawiając się, że żona odszkodowania nie otrzyma.

W czasach mojej młodości, gdy ktoś obiecywał rzeczy nierealne, mówiło się, że są to cuda
na kiju. Tak wyglądają też współczesne reklamy. Nie dajmy się nabierać.

Trudno jednak oprzeć się nagabywaniu, bo reklama jest wszędzie. – Od jej nadmiaru
– twierdzi Magdalena Zając na portalu matkapolka.pl – można zwariować, osiwieć i stra-
cić pieniądze. Strach włączyć telewizor czy zacząć czytać gazetę, bo ciągle kuszą nas czymś
nowym. Staje się to już bardzo męczące. Nie ma bowiem chwili wytchnienia i momentu od-
poczynku od reklamy. Jesteśmy na nią skazani i nie mamy wyboru. Chcemy czy nie, wszę-
dzie jej pełno. W różnych miejscach, w różnej formie i pod różną postacią.

Reklama ogłupia nie tylko dorosłych, ale także dzieci – zauważa autorka. – To właśnie
do nich skierowane są reklamy chipsów, batonów, czekolady, płatków śniadaniowych, żel-
ków, cukierków, jogurtów, zabawek. Nieprzypadkowo właśnie spoty o takich treściach po-
jawiają się przed programami dla najmłodszych. Dzieciaki głupieją, bo właśnie zobaczyły
jakąś nowość i oczywiście chcą ją mieć. Dziecku, zwłaszcza małemu, trudno wytłumaczyć,
że tego czy owego nie dostanie, bo mama nie ma pieniędzy, bo to niezdrowe, bo nieprak-
tyczne, bo ogłupiające. Reklama robi swoje. Oglądania, czytania czy słuchania reklam nie
da się niestety uniknąć. Nie ustrzeżemy przed nimi naszych pociech. Nie ma takiej możli-
wości. Możemy jedynie ograniczać ich dopływ i tak wychowywać dzieci, żeby nie zwracały
na nie zbytniej uwagi.

Jak wynika z badań CBOS, zdecydowana większość Polaków (86 proc.) nie lubi reklam.
Pozytywny stosunek do nich ma tylko 13 proc. odbiorców. W stosunku do badań wcześniejszych
(z 1999 roku i 2005 roku) wyraźnie wzrasta odsetek osób, które deklarują się jako przeciw-
nicy oglądania reklam. Pogarszają się też opinie o ich atrakcyjności i użyteczności. Większość
odbiorców odnosi wrażenie, że twórcy reklam traktują ich jako osoby nierozgarnięte. Naj-
częstszą reakcją na pojawienie się reklamy jest przełączenie telewizora na inny kanał, a wkład-
ki reklamowe z gazet lądują w koszu.

Czy uda się zatrzymać tę wirówkę nonsensu? Bardzo wątpię. Ogromny przemysł re-
klamowy nie da sobie wyrwać profitów. Nam pozostaje zachować spokój, a przede wszyst-
kim zdrowy rozsądek. �
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Sztuka ogłupiania
ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Czesław Rychlewski



Dyskusje o kondycji polskiego górnictwa wracają do mediów niczym bumerang.
Do górnictwa wrócili również politycy, „wrzucając” je na przedwyborcze sztan-
dary. I nie chodzi tylko o ostatnie nieszczęśliwe wypadki w kopalniach. Wskutek
zmniejszającego się światowego – głównie chińskiego – popytu na paliwa i wę-

giel, ceny tych surowców spadają. Jednocześnie drastycznie obniżają się zyski także i naszych
kopalni. Niektórym brakuje już nawet na pensje, co oznacza, że stoją na skraju bankructwa.
Wyobraźnię polityków rozpaliło rosyjskie embargo na polskie produkty, budząc naturalną
chęć odwetu. Jak to? Polska, kraj węglem stojący, z zalegającym na hałdach surowcem, im-
portuje rosyjski węgiel?! I to w sytuacji, gdy nasze produkty rolne zostały zablokowane przed
wejściem na rosyjski rynek?

Drodzy Państwo, wokół węgla narosło tyleż mitów, co nieporozumień, wynikających głów-
nie z braku elementarnej wiedzy. I to nie tylko o media tu chodzi, ale także o polityków, któ-
rzy zabrali się właśnie za stworzenie przepisów antyimportowych, nie mając o węglu bla-
dego pojęcia. Mało tego, wprowadzają prezydenta na minę, podsuwając mu ten bubel do
podpisu.

Okazuje się, że nasi sejmowi mądrale przygotowują przepisy przeciw polskiemu węglowi.
Jak to? Otóż, panowie z komisji szykującej ustawę wyszli z założenia, powtarzając medial-
ny bełkot, że węgiel rosyjski – importowany – jest węglem gorszym od polskiego. I pod te
założenia przygotowali kryteria jakościowe, które ma spełniać sprzedawany w Polsce suro-
wiec. Jakież było zdziwienie tych poczciwców, gdy okazało się, że wymyślonych norm nie
spełnia… polski węgiel! Chodzi tu mianowicie o zawartość siarki i popiołu, które w węglu
rosyjskim są o niebo niższe niż w krajowym. Wydzielane ciepło jest porównywalne w obu
surowcach, choć są rodzaje węgla krajowego o wyższych parametrach cieplnych. General-
nie polski węgiel jest jednak słabszy, bo jest znacznie droższy i.... uwaga: w sezonie go nie
ma. Jak to, nie ma polskiego węgla? Otóż tak. Wyjaśnienie kryje się w odpowiedzi na pyta-
nie: „Czymże w ogóle jest węgiel?”.

Węgiel to jakby „pojazd”. Jest nim pociąg i rower. Auto i hulajnoga. Węgle dzielą się nie
tylko według norm jakościowych, ale także sprzedawanej frakcji – od 10 mm do ponad
30 cm. W Polsce na hałdach zalegają tysiące ton surowca, ale w postaci niskoenergetycz-
nych miałów, czyli najdrobniejszego sortu, którym w domach nikt nie grzeje. W gospodar-
stwach domowych wykorzystywane są takie sorty, jak: kostka, orzech i groszek oraz ekogroszek.
Tych węgli brakuje.

Mój znajomy, handlujący hurtowo opałem, obecnie czeka już 3. tydzień na zakup „auta”
polskiego ekogroszku. Cena w zasadzie nie gra roli, aby była w granicach zdrowego rozsądku.
Kolejki aut w mroźne zimy stoją pod kopalnią po 2 tygodnie, czekając na jeden załadunek.
W tym samym czasie auto rosyjskie ładuje się w godzinę!

Walka o konkurencyjność naszego surowca to jak walka z wiatrakami. Co więcej, nasi
politycy przez 10 lat byli uśpieni przez wysokie ceny surowców i to, jak kroplówka, pod-
trzymywało przy życiu umierające kopalnie. Teraz, wskutek słabej koniunktury, wszystko się
zmieniło. A węgiel rosyjski musi być tańszy. Musi, bo wydobywany jest odkrywkowo, czyli
w uproszczeniu: jeden górnik na megakoparce, drugi to ładuje, a trzeci wiezie ciężarówką.
U nas w tym czasie setki górników fedrują pod ziemią. Wniosek z tego zawarty jest w 3 sło-
wach: niskie koszty pracy. Do tego zapomnijmy, by w Rosji ktoś wpadł na pomysł, by dać
górnikom 13-tki i 14-tki, piórnikowe, barbórkowe, deputat węglowy i… emeryturę od 45. roku
życia, czy co tam jeszcze dostają nasi górnicy. Nadto, czy ktokolwiek z Państwa zdaje sobie
sprawę z tego, ile nasz górnik jedzie do ściany, czyli – mówiąc wprost – do pracy? Nawet
2–3 godziny (SIC!). A płaci mu się od przybicia karty przed windą. Czyli 2 godziny za dar-
mo! Jak taki system może konkurować z technologią odkrywkową w krwiożerczym kapita-
lizmie wersji rosyjskiej? Przy takich cenach i braku polskiego surowca naturalną rzeczą jest,
że ludzie w wielu województwach nie kupują polskiego węgla, bo ich na to nie stać. Mówię
tu np. o świętokrzyskim, lubelskim i województwach powyżej centrum kraju.

A teraz wisienka na torcie. Podobno są w Polsce kopalnie, które same kupują rosyjski
węgiel i sprzedają jako polski. Fajnie, nie? Taka sytuacja musi spowodować nieuchronne ban-
kructwo naszych kopalni. Chyba że państwo, czyli Państwo, będziecie dotować je i oddłu-
żać. Przetrwać mogą jedynie te, które zostaną zmodernizowane i w których ograniczy się kosz-
ty, zwłaszcza pracy. Tylko wtedy mogą stać się konkurencyjne. Natomiast przygotowywane
przez nową ekipę zmiany przypominają działania na polskich drogach. Łatwiej postawić znak
ograniczenia prędkości do 50 km/h, niż zbudować nowe drogi.

Przepisy, nawet jeśli zaszkodzą importowi, to przede wszystkim uderzą w najbiedniej-
szych, których importowany węgiel ratuje od palenia w domu śmieciami i zbieranym przy
drodze drewnem. Ale w górnictwie od lat rachunek ekonomiczny i zdrowy rozsądek prze-
grywają z polityką i doraźnym rozwiązaniem. �
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Złoto nasze czarne

Jan Sitnicki



Czesław Rychlewski

Na koniec trzeciego kwartału br. sto-
pa bezrobocia w USA wyniosła
5,9 proc. – podał amerykański De-
partament Pracy. – Było to o 0,2

pkt. proc. mniej, niż przewidywali analitycy.
Także wyniki produkcji wskazywały, że Ame-
ryka wprawdzie powoli, ale wychodzi z kry-
zysu. Produkcja rośnie stale od 3 lat. Wpływ
na to ma oczekiwanie, że Stany Zjednoczo-
ne niebawem będą niezależne energetycznie,
a niskie ceny energii skłaniają do pozosta-
wania firm produkcyjnych na rodzimym
rynku. Powstają też nowe fabryki. Znajduje
to odbicie w wyższych wydatkach na bu-
downictwo przemysłowe i wyposażenie firm
produkcyjnych. To producenci w USA opła-
cają 2/3 całego prywatnego sektora badań
i rozwoju oraz wprowadzają więcej innowacji
niż jakakolwiek inna dziedzina gospodarki.

Wieści zza oceanu nastrajają optymi-
stycznie, bo to, co się dzieje w USA, oddzia-
łuje na całą globalną gospodarkę. Nie zano-
si się jednak na to, żeby w tę samą stronę zmie-

rzała Unia Europejska. Jest ona obecnie w sta-
nie zadyszki i niewykluczone, że wejdzie
w drugą fazę kryzysu. Cóż, jedni wstają po cio-
sach zadanych przez kryzys i idą do przodu,
a drudzy się chwieją i ledwo trzymają na no-
gach.

Słabe, kruche i nierówne
Europoseł PO Dariusz Rosati przyzna-

je, że Europa znowu wpadła w gospodarcze
turbulencje. Rok 2014 zamiast – jak zapo-
wiadano jeszcze kilka miesięcy temu – być ro-
kiem wychodzenia z kryzysu, okazuje się ko-
lejnym okresem stagnacji. Jesienią na rynkach
finansowych znowu zapanowała nerwowość
i pojawiło się zagrożenie bankructwem Gre-
cji. Poważnej zadyszki dostała nawet nie-
miecka gospodarka, która zanotowała spa-
dek produkcji. Rząd w Berlinie obniżył pro-
gnozę wzrostu gospodarczego dla Niemiec na
2014 rok z 1,8 proc. do 1,2 proc. – poinfor-
mował minister gospodarki Sigmar Gabriel.
W przyszłym roku tempo wzrostu ma wynieść
1,3 proc. zamiast zapowiadanych wcześniej
2 proc. – Europejski Bank Centralny gotów

jest podjąć niestandardowe kroki, by walczyć
ze zbyt niską inflacją w strefie euro, która spa-
dła do poziomu minimalnie powyżej zera
– powiedział szef EBC Mario Draghi po spo-
tkaniu Rady Prezesów w Neapolu.

Zbyt niska inflacja w strefie euro jest po-
chodną stagnacji gospodarczej i grozi defla-
cją, przed czym od wielu miesięcy ostrzega-
ją ekonomiści. Szef EBC ocenił, że ożywie-
nie gospodarcze jest słabe, kruche i nierów-
ne. Bank podejmuje od dłuższego czasu
różne działania, by ożywić gospodarkę i pod-
nieść inflację do poziomu bliskiego 2 proc.,
ale jak dotąd kroki te nie okazały się wystar-
czająco efektywne. Znacznie niższy niż ocze-
kiwano był np. popyt na ofertę nowych, dłu-
goterminowych kredytów dla banków, którą
EBC przedstawił we wrześniu jako element
programu stymulowania gospodarki po-
przez udzielanie przedsiębiorstwom większej
liczby kredytów. – Obecna sytuacja to splot
kilku czynników – powiedział Dariusz Rosa-
ti. Przede wszystkim Unia Europejska jest to-
czona sporami. Niby nic nowego, ale teraz to
pogłębia nastrój niepewności. Wskazał on
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Jedni idą, drudzy się chwieją
Wydajność pracy w USA jest najwyższa na świecie i od dwóch lat na 
najwyższym poziomie w historii. Takie wyniki są efektem ostatnich 
trudnych lat, kiedy każdy przedsiębiorca musiał ciąć koszty, aby przetrwać.
W ten sposób amerykańscy producenci stali się szczupli i efektywni. 
Lepsza wydajność pozwala im obecnie na podwyżki płac, ale także 
– co jest bardziej widoczne – na zwiększanie nakładów na rozwój
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m.in. na zawirowania wokół budżetów Fran-
cji i Włoch. Kraje te będą się ubiegać o prze-
dłużenie terminu, w którym muszą zreduko-
wać swoje deficyty. Drugim, równie mocnym,
czynnikiem niepewności jest powrót proble-
mu Grecji. – Sondaże wskazują, że wybory
może wygrać radykalnie lewicowe ugrupo-
wanie Syriza, które zapowiada wypowie-
dzenie współpracy z Unią Europejską. Ta per-
spektywa spowodowała załamanie na grec-
kich giełdach i wzrost rentowności greckich
obligacji. Strefa euro znowu szoruje brzuchem
po dnie – powiedział Rosati.

Perspektywy gospodarcze też są, jego zda-
niem, dość mgliste. Nie udało się dotychczas
ożywić inwestycji w Europie. Niemcy, które
teoretycznie mogłyby to zrobić, stawiają so-
bie za cel zrównoważenie budżetu. Z kolei
Francji, która takich oporów nie ma i chcia-
łaby dosypać pieniędzy do gospodarki, nie po-
zwala na to Komisja Europejska. – W stre-
fie euro konieczne są reformy strukturalne, bez
nich bowiem nie uda się przywrócić trwałe-
go wzrostu gospodarczego – oświadczył
Mario Draghi w czasie wystąpienia w Bro-
okings Institution w Waszyngtonie. – Obec-
ny potencjalny wzrost gospodarczy nie jest wy-
starczający, aby umożliwić wyjście z wysokiego
bezrobocia. Jest również zbyt niski, aby
stworzyć szansę na przezwyciężenie wyso-
kiego zadłużenia, które jest pozostałością kry-
zysu.

Kapitał ucieka, rubel dołuje
A co się dzieje w Rosji po wymianie go-

spodarczych ciosów w postaci sankcji? Od po-
czątku roku wywieziono z tego kraju ponad
90 mld dol. – poinformowała prezes rosyj-
skiego banku centralnego Elwira Nabiullina.
Ucieczka kapitału to charakterystyczny syn-
drom strachu inwestorów. Z podobnym od-
pływem walut do zagranicznych banków
Rosja spotkała się w 2008 roku, kiedy roz-
począł się globalny kryzys, a Kreml rozpętał
konflikt zbrojny z Gruzją.

Zachwianie gospodarki widać też po
osłabieniu rubla. To z kolei wywołuje wy-
cofywanie z banków oszczędności obywateli,
które są zamieniane na twardą walutę. Ro-
snąca inflacja zjada zyski z oprocentowania
na kontach. Według rosyjskich ekspertów
na razie nie dostrzeżono oznak paniki, ale
w dłuższej perspektywie przed bankami i kan-
torami mogą się zacząć ustawiać kolejki. Ich
zdaniem rubel nadal będzie tracił na war-
tości. – Gdybym poradził Rosjanom, co mają
robić, pobiegliby jak najszybciej do kanto-
rów i wymienili ruble na dolary lub euro
– powiedział w wywiadzie dla telewizji
„Deszcz” szef portalu „Slon.ru” Andriej
Garianow.

Szefowa banku centralnego Rosji Elwi-
ra Nabiullina przyznała się do porażki
i stwierdziła, że jeśli rynek nadal będzie ob-
racał się przeciwko rublowi, to bank nie po-

wstrzyma spadku jego wartości. Na dodatek
rosyjska gospodarka ma kłopoty ze względu
na spadające ceny ropy. Odnotowano zjazd
z poziomu 115 dol. za baryłkę w czerwcu do
86 dol. pod koniec bieżącego roku.

Mniej optymizmu
Problemy trapiące globalną gospodarkę

dostrzegł też Międzynarodowy Fundusz
Walutowy, który obniżył tegoroczną prognozę
wzrostu dla świata do 3,3 proc. (o 0,4 pkt.
proc.). W opublikowanym raporcie „World
Economic Outlook” tłumaczy, że rewizji
w dół dokonano głównie z powodu słabszej,
niż zakładano, aktywności gospodarczej
w pierwszej połowie 2014 roku. Prognoza na
2015 rok została zrewidowana w dół tylko
nieznacznie, do 3,8 proc. Przyjęto założenie,
że wzrost będzie napędzany ożywieniem
w krajach rozwiniętych, gdzie banki dosypią
pieniędzy do gospodarczego obiegu, a tak-
że, że nastąpi stopniowe łagodzenie napięć
geopolitycznych.

Jak podkreślił główny ekonomista MFW
Olivier Blanchard, na razie efekty kryzysu
ukraińskiego nie rozprzestrzeniły się na
dużą skalę, a chaos na Bliskim Wschodzie
nie miał znaczącego wpływu na poziom cen
energii. Jednak jasne jest, że to może się
zmienić w niedalekiej przyszłości, co będzie
miało poważne konsekwencje dla światowej
gospodarki. �
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To będzie czwarta edycja wydarze-
nia, podczas którego samorzą-
dowcy z Warmii i Mazur wspólnie
z przedstawicielami instytucji oto-

czenia biznesu, inwestorami oraz eksperta-
mi zastanowią się nad zagadnieniami zwią-
zanymi z pozyskiwaniem nowych inwestycji
i tworzeniem otoczenia przyjaznego przed-
siębiorcom. W programie tegorocznej edy-
cji znalazły się prezentacje dobrych praktyk,
dyskusje i warsztaty. Samorząd wojewódz-
twa – organizator konkursu PRO Warmia
i Mazury – planuje również wyróżnienie naj-
lepszych projektów promocyjnych prowa-
dzonych przez gminy. Zwycięzców poznamy

podczas gali, kończącej pierwszy dzień fe-
stiwalu.

Warmia i Mazury – oferujące najwyższą
w skali kraju pomoc publiczną i atrakcyjne pre-
ferencje inwestycyjne – przyciągają coraz
więcej inwestorów krajowych i zagranicz-
nych. Tylko w I półroczu 2014 roku w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych inwestorzy
zainwestowali ponad 1,1 mld zł, tworząc bli-
sko 1000 nowych miejsc pracy. W regionie
obecne są już takie marki, jak: Michelin, Phi-
lips Lighting, Citi Group, IKEA, Transcom
Worldwide, ABB, Alstom czy Heineken.

Więcej informacji na stronie: 
www.festiwalpromocji.pl

Skuteczne pozyskiwanie inwestycji, budowanie dobrego klimatu 
inwestycyjnego, rozwój nowoczesnych usług dla biznesu w regionie 
– to główne tematy Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, 
który w dniach 27 i 28 listopada 2014 roku odbędzie się w Działdowie

Rozmowy o promocji gospodarczej
Warmii i Mazur



Zygmunt Słomkowski

Już w sierpniu JP Morgan obniżył prognozę polskiego PKB za 2014 rok z 3,2  do 3 proc. Zdaniem eks-
pertów tego banku załamanie polskiego eksportu na rynek wschodni zaszkodzi także pośrednio pol-
skiemu handlowi z Niemcami i resztą państw UE. Według Citigroup, jak w tym samym czasie infor-
mowała agencja Bloomberg, eskalujące restrykcje handlowe między Rosją a USA oraz ich sojuszni-

kami więcej bólu zadają Polsce niż innym dużym gospodarkom w Unii Europejskiej. Bardziej optymistyczny
okazał się MFW, który w październiku obniżył nieco wcześniejsze oceny, ale prognozował wzrost naszego
PKB w 2014 roku o 3,2 proc., a w 2015 roku o 3,3 proc. Nic nie jest jednak pewne, bowiem analitycy MFW
prognozują dla strefy euro, gdzie znajdują się kluczowi odbiorcy polskiego eksportu, wzrost w 2014 roku
tylko o 0,6 proc., a w 2015 roku o 1,1 proc.

Pytania bez odpowiedzi
Niektóre dane sygnalizują wątpliwości dotyczące najbliższej przyszłości. We wrześniu wskaźnik nastrojów

w polskim przemyśle (PMI) po raz pierwszy od kilku miesięcy wzrósł (z 49 do 49,5 pkt.), ale nadal pozo-
stał na poziomie poniżej 50 pkt., co stanowi granicę między fazą wzrostu i kurczenia się. Może niepokoić,
że menedżerowie (ich opinie kształtują wskaźnik PMI) donoszą o spadku produkcji i zamówień oraz za-
pasów. Jednocześnie wzrasta zatrudnienie, co oznacza przekonanie, iż istnieją podstawy dla optymistycz-
nego spojrzenia na przyszłość, bowiem dotychczasowe spowolnienie wydaje się płytkie i przejściowe.

Podobnie niejednoznaczne są wyniki dorocznej analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Delo-
itte w przedsiębiorstwach przemysłowych i finansowych w Europie Środkowej i na Ukrainie. Autorzy raportu
oceniają, że spowolnienie gospodarcze i zaostrzona sytuacja na Ukrainie stawiają pod znakiem zapytania
rozwój tych spółek. Inny raport Deloitte, opracowany na podstawie opinii 40 polskich dyrektorów finan-
sowych, których ankietowano w lecie 2014 roku, nie upatruje jeszcze zagrożeń dla stabilizacji polskich fi-
nansów i gospodarki. Jednakże są to nastroje panujące przed pogłębieniem się kryzysu ukraińskiego i ogło-
szeniem kolejnych sankcji antyrosyjskich restrykcji Moskwy dla importu z UE. Mimo to już wtedy raport
sygnalizował: – Wiele polskich firm postrzega Wschód jako kierunek potencjalnej ekspansji, a obecna sytu-
acja geopolityczna staje się na tyle poważna, że polskie firmy muszą wziąć pod uwagę znaczne ogranicze-
nie działalności na tamtych rynkach.

Mimo tych wątpliwości międzynarodowa agencja ratingowa Moody's oceniła pod koniec września, że
rating Polski (od 2002 roku A2) jest bardzo stabilny. – To jeden z najstabilniejszych ratingów agencji Mo-
ody’s – ocenił jej przedstawiciel Dietmar Hornung. – Od 2002 roku dużo się działo, wiele krajów w Euro-
pie utraciło swoje wysokie ratingi. W takim otoczeniu stabilność polskiego ratingu mówi sama za siebie
– dodał. Podkreślił jednak, że nie wypowiada się o możliwych przyszłych zmianach polskiego ratingu. Wska-
zał natomiast, że znacząca poprawa strukturalnego deficytu finansów publicznych czy trwałe obniżenie re-
lacji długu publicznego do PKB może wesprzeć polski rating. Jak wynika z prezentacji Moody’s, do poprawy
polskiego ratingu przyczynić może się także trwałe obniżenie deficytu na rachunku obrotów bieżących oraz
poprawa międzynarodowej pozycji finansowej w średnim terminie. – W przeciwną stronę działać może trwa-
łe pogorszenie potencjalnego wzrostu gospodarczego czy niewypełnianie celów konsolidacji fiskalnej i po-
gorszenie dynamiki długu – powiedział Hornung.

Słabości naszego podwórka
Przytoczone opinie nie dają jednoznacznych odpowiedzi na pytania o naszą przyszłość. Nie jest to jed-

nak tylko kwestia następstw kryzysu ukraińsko-rosyjskiego. Obserwatorzy i analitycy wskazują pośrednio na
konieczność uporządkowania własnego podwórka. Sygnalizują to m.in. eksperci Komisji Europejskiej, któ-
rzy zbadali dziesiątki tysięcy produktów sprzedawanych w strefie euro w 2011 roku. Ich zdaniem towary pol-
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skie nie grzeszą jakością, bowiem w skali od
0 do 1 pkt. ocenili naszą produkcję na 0,45,
gdy średnia dla całej UE to 0,52. Gorzej wy-
padła jedynie Hiszpania (0,44), ale lepiej od
nas Rumunia (0,46) i Bułgaria (0,47). Co gor-
sza, w 2007 roku polskie wyroby miały po-
dobną ocenę (0,45), co znaczy, że w ciągu
4 lat nic się nie poprawiło. Niektórzy polscy
ekonomiści i finansiści podważają te konklu-
zje, zwracając uwagę, że miarą jakości jest
przede wszystkim sprzedaż towarów, a ta ro-
śnie. Zauważalna jest ekspansja wielu krajo-
wych firm, których konkurencyjność opiera się
nie tylko na niskich kosztach, lecz także na wy-
sokiej jakości.

Można i tak na to spojrzeć, choć oceny
płynące z Brukseli raczej nie mogą pozostać
bez negatywnych następstw. Tyle że prognozy
dla polskiego eksportu przyznają rację polskim
polemistom. Oto analitycy banku HSBC i bry-
tyjskiej firmy badawczej Oxford Economics
we wrześniowym raporcie przewidują, że
nasz eksport będzie w najbliższych 3 latach
rósł w tempie 9 proc. rocznie, co oznacza
5. miejsce na 25 analizowanych krajów. Z tem-
pem 10–11 proc. wyprzedzają nas: Wietnam,
Indie, Korea Południowa i Turcja. W Euro-
pie Polska ma być w tej konkurencji najlep-
sza, a druga w kolejności Wielka Brytania osią-
gnie niecałe 5 proc. rocznie. Zdaniem anali-
tyków HSBC oprócz poprawy koniunktury w
strefie euro polski eksport będzie wspierany
przez pozytywne skutki ekspansji rodzimych
przedsiębiorców. Nasze firmy same zaczęły
wchodzić na tzw. rynki wschodzące, jak Chi-
ny, Bałkany czy Bliski Wschód. Polskim eks-
porterom pomaga też polityka Kremla, choć
wbrew jego intencjom. Szok wywołany em-
bargiem zmusza bowiem firmy do szukania
nowych możliwości.

Polską zajął się publikowany co 3 lata ra-
port niemieckiej fundacji Bertelsmanna, któ-
ra bada poziom sprawiedliwości społecznej
w krajach UE. Analizowano dostęp do edu-
kacji, pracy i opieki medycznej oraz badano,
jak kraje radzą sobie z dyskryminacją i bie-
dą. „Europa powoli wychodzi z kryzysu, ale
problemy socjalne pozostają” – piszą auto-
rzy raportu. Chodzi o niedoinwestowaną opie-
kę społeczną, edukację i badania naukowe,
a także bezrobocie wśród młodzieży. W te-
gorocznym badaniu najlepiej wypadła Szwe-
cja, potem Finlandia, Dania i Holandia.
W tych krajach najskuteczniej walczy się z bie-
dą i wykluczeniem, a służba zdrowia i edu-
kacja są najbardziej dostępne. Jednocześnie
imigranci są tam dyskryminowani na rynku
pracy, a w zamożnych Szwecji i Finlandii co
piąty młody człowiek nie ma zatrudnienia. Na
5. miejscu lokują się Czechy, gdzie według ra-
portu najskuteczniej w całej Unii zwalcza się
biedę, a wskaźnik zagrożenia nią jest najniż-
szy. Natomiast Polska zajęła dopiero 16. miej-
sce, poniżej europejskiej średniej. Naszym plu-
sem jest jednak to, że sprawiedliwość spo-
łeczna rośnie: w 2008 roku byliśmy na ostat-

nim miejscu, a obecnie skoczyliśmy do po-
łówki. Według raportu spadło zagrożenie bie-
dą, bowiem obniżyło się z 33 do 25 proc. Au-
torzy raportu podkreślają zwiększenie dostępu
do edukacji (ulokowano nas na 9. miejscu),
wskazując, że pochodzenie społeczne nie jest
przeszkodą w zdobyciu wykształcenia. Je-
steśmy też w grupie krajów, w których najmniej
uczniów porzuca naukę. Polska zrobiła też
znaczny postęp w walce z wykluczeniem spo-
łecznym, dyskryminacją i rozwarstwieniem.
Dzięki programom rozwoju regionalnego
zmalały różnice między regionami Polski, po-
prawiła się sytuacja rodzin, zwłaszcza bied-
nych. Jednak słabość stanowi wzrost bezro-
bocia począwszy od 2008 roku. Raport su-
rowo ocenia też pogarszający się od 2008 roku
dostęp do opieki medycznej – w tym punk-
cie znaleźliśmy się na 26. miejscu (za nami są
tylko Łotwa i Rumunia). W następstwie
w zdrowiu Polacy dożywają obecnie 61 lat,
gdy np. Maltańczycy aż 70.

Interesujący i niezgodny z odczuciem
większości naszych rodaków jest też ostatni
raport OECD, który stwierdza, że polski pra-
cownik co miesiąc oddaje fiskusowi 35 proc.
pensji, czyli niewiele mniej niż średnia dla kra-
jów OECD, z uwzględnieniem PIT i składek
(także tych płaconych przez pracodawcę). Ra-
port OECD potwierdza, że w Polsce system
podatkowy łagodnie traktuje najbogatszych.
Osoba zarabiająca 167 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia płaci w Polsce 36 proc. podat-
ku, zaś w krajach OECD – średnio 40 proc.,
w tym w Czechach – 45, a w Belgii – 61 proc.
Samotna matka dwójki dzieci w Polsce pła-
ci 30 proc. podatku, podczas gdy czeski fiskus
pobrałby od niej tylko 14 proc. Ostatnie pol-
skie decyzje w sprawie podatku dla rodzin
z dziećmi nieco poprawi tę sytuację.

Miłe głaskanie
Mimo krytyki wielu aspektów życia w Pol-

sce, płynącej z wielu źródeł, na drugim bie-
gunie powtarzają się zagraniczne pochwały.
Klaus Brill, korespondent niemieckiej gaze-
ty „Sueddeutsche Zeitung”, nazywa Polskę
„krajem, który jest wzorem”. Największym po-
tencjałem Polski są ludzie, którzy są indywi-
dualistami i lubią grymasić, lecz inwestorzy
chwalą ich za wykształcenie, fantazję i zaan-
gażowanie. Rządzenie Polską nie jest zada-
niem łatwym, co stanowi następstwo wielu
problemów odziedziczonych po poprzednich
czasach, ale także skutek tego, że Polska jest
„ojczyzną zdeklarowanych indywidualistów”.
Dlatego polityk, który chciałby wdrożyć re-
formy, uzyskać przyzwolenie i zintegrować
38,5 mln indywidualistów, potrzebuje cier-
pliwości, siły, wytrwałości i mocnych nerwów
– pisał Brill.

Przychylnie wypowiedziała się o nas
przebywająca w Polsce we wrześniu amery-
kańska sekretarz handlu Penny Pritzker. Na
spotkaniu z biznesmenami zapewniła, że
USA pozostaną zainspirowane odwagą Po-

laków, którzy 25 lat temu „wzięli swoją przy-
szłość we własne ręce”, opowiadając się za
obaleniem komunizmu. – To, co się zaczęło
25 lat temu w Polsce, jest pierwszą odsłoną
cudu gospodarczego, cudu, który wywodził
się ze skoncentrowanych działań, twardych
wyborów i ciężkiej pracy – dodała. Ważniej-
sze jednak, że Pritzker optuje na rzecz po-
głębienia współpracy gospodarczej z Polską.
Wymieniła sześć kluczowych obszarów, któ-
re stwarzają szansę na wzrost inwestycji i han-
dlu przez amerykańskie firmy w Polsce. Są to:
infrastruktura, zielone technologie dotyczą-
ce budynków, inteligentne systemy trans-
portu, energia, produkty sektora obronności
i związanych z nimi sektorów, informacje
i technologia (ICT). Podkreśliła, że zwłaszcza
ostatni obszar jest „szczególnie ekscytujący”,
ponieważ Polska jest dziś jednym z najszyb-
ciej rosnących rynków IT na świecie, a oba rzą-
dy ustanowiły radę ds. innowacyjności.

Dobrze, ale za wolno
„The New York Times” w obszernym ar-

tykule na początku października wyraził się
z uznaniem o dokonaniach Polski z ostatnich
dwóch dekad, zwłaszcza od czasu wstąpienia
do Unii Europejskiej. Amerykański dziennik
pisał, że dzięki swojej wielkości, entuzjazmo-
wi, który towarzyszył zmianom, i dobremu za-
rządzaniu Polska stała się modelem postso-
wieckiej transformacji. Dziś, kiedy Rosja po-
nownie próbuje odzyskać wpływ w Europie
Środkowo-Wschodniej, Polska podjęła się
jeszcze ważniejszej roli jako lider regionalnej
stabilności. „W trudnej i niestabilnej sytua-
cji blisko swoich granic, Polska, z silną i sta-
bilną gospodarką, bardzo dobrze potrafiła
w ostatnich latach sprostać pojawiającym się
w Europie wyzwaniom” – stwierdziła gazeta
i dodała: „Polska zdołała przebrnąć przez świa-
towy kryzys finansowy z niewielkimi otarcia-
mi, utrzymując przy tym stałe tempo wzrostu,
przyciągając nowe inwestycje i przemysł oraz
wykorzystując swoją pozycję gospodarczą
do budowania swej pozycji w Unii Europej-
skiej”. Państwo, którego „PKB wzrosło od
2008 roku o 25 proc., podczas gdy PKB ca-
łej Unii Europejskiej w tym okresie się obni-
żyło, przyciąga najważniejszych światowych
inwestorów” – podkreślił dziennik.

Cytując również polskich ekonomistów,
„NYT” ocenił, że gospodarka Polski musi się
jednak rozwijać z wyższym niż dwuprocen-
towy tempem wzrostu, by móc dogonić pań-
stwa Europy Zachodniej. Sugeruje też, że po-
trzebne jest wypromowanie rozpoznawalnej
polskiej marki w świecie. Mimo to rola Pol-
ski już zaczyna być coraz bardziej odczu-
walna, zwłaszcza w Europie. „Ostatnim tego
przykładem jest wybór premiera Donalda Tu-
ska na stanowisko przewodniczącego Rady
Europejskiej – pierwszego przywódcy kraju
z dawnego bloku wschodniego, który otrzy-
mał tak wysokie stanowisko” – podsumował
dziennik. �



To właśnie umiejętność wykorzy-
stania potencjału nauki oraz trans-
fer wiedzy do biznesu będą nie-
zbędne do tworzenia innowacyj-

nych rozwiązań. Drugim ważnym wyzwa-
niem dla Polski jest zmiana systemu podat-
kowego. Zapowiedziała to już premier Ewa
Kopacz. Przedsiębiorcy wcale nie oczekują
obniżenia podatków, tylko tego, że system bę-
dzie bardziej przejrzysty, mniej skompliko-
wany i nie pozostawi pola do dowolnych in-
terpretacji.

Pracodawcy RP
Problematyka współpracy na linii nauka–

biznes jest złożona i nie ogranicza się tylko
do kwestii finansowych – zauważa ekspert
Pracodawców RP Jacek Brzozowski. – Przede
wszystkim nadszedł już czas, by przełamać
wzajemną nieufność obu środowisk. Po-
winniśmy także jak najszybciej wprowadzić
systemowe rozwiązania, które ułatwiałyby
osiąganie synergii wynikającej z łączenia
zasobów uczelni i instytutów badawczych
z potrzebami przemysłu. W szczególności
chodzi tu o wykorzystanie dostępnej infra-
struktury badawczej na potrzeby komercyj-
ne. Kolejne wyzwania to wsparcie budowy
konsorcjów naukowo-przemysłowych i ko-
mercjalizacja wiedzy. Niezbędne są także
usprawnienia systemu podatkowego, wspie-
rające działalność badawczo-rozwojową
przedsiębiorstw. Tylko innowacyjna gospo-

darka będzie bowiem konkurencyjna w glo-
balizującym się świecie.

Skumulowane nakłady na badania w na-
szym kraju rosną z roku na rok. Wskaźnik
określający relację tych nakładów względem
PKB dla Polski osiągnął w 2013 roku
0,9 proc. Jest to, co prawda, wynik wyraźnie
lepszy niż w Rumunii czy Bułgarii, jednak da-
leko nam nie tylko do europejskich liderów,
lecz także do unijnej średniej, wynoszącej
2 proc. O tym, jakie zmiany są potrzebne w
tym zakresie, świadczy fakt, iż zgodnie z rzą-
dowymi planami do poziomu 1,7 proc.
mamy dojść dopiero w roku 2020. Jest to bo-
wiem cel dla Polski określony w strategii Eu-
ropa 2020. Tymczasem już dziś na badania
i rozwój Czechy przeznaczają 1,68 proc. swe-
go PKB, Niemcy – 3 proc., Szwecja – 3,4 proc.,
a Finlandia – aż 3,55 proc. Aby zbliżyć się do
tych wskaźników, potrzebny jest rokroczny
wzrost wydatków na ten cel zarówno z bu-
dżetu, jak i ze strony sektora przedsię-
biorstw. Tymczasem otoczenie systemowe
i prawne nie sprzyjają finansowaniu dzia-
łalności badawczej przez biznes. W Szwecji
czy Japonii ponad 70 proc. nakładów na
ten cel pochodzi z sektora przedsiębiorstw,
w Czechach jest to ponad 60 proc. W Pol-
sce wynik oscyluje natomiast w granicach
30 proc.

Jeszcze gorzej wypadamy w statystykach
odsetka zatrudnionych w sektorze B+R
w stosunku do zatrudnionych w ogóle.

Polska zajmuje tu 4. miejsce od końca, wy-
przedzając wśród krajów UE jedynie Ru-
munię, Bułgarię i Cypr. Świadczy to o tym,
że nie wykorzystujemy w pełni potencjału na-
szych zasobów wykwalifikowanej kadry,
a mamy przecież jeden z najwyższych od-
setek osób z wyższym wykształceniem w UE.
Z drugiej strony może być to częściowo spo-
wodowane niedostosowaniem struktury
kształcenia na polskich uczelniach do po-
trzeb rynku.

Zorganizowany przez Pracodawców RP
Polski Kongres Gospodarczy 2014 rozpoczął
ogólnopolską debatę nad relacjami między
obszarem nauki i edukacji a obszarem go-
spodarki. O tym, że zmiany są konieczne, ni-
kogo nie trzeba przekonywać. Od ich jako-
ści zależy to, czy w niedalekiej przyszłości sta-
niemy się krajem inżynierów czy czeladników.

Business Centre Club
System podatkowy (i stosowanie jego

przepisów) jest wskazywany przez przed-
siębiorców jako ten obszar, w którym istnie-
ją największe utrudnienia dla prowadzenia
biznesu w Polsce, niezależnie od wielkości fir-
my czy branży, w której działa – wynika z ba-
dania przeprowadzonego przez GfK Polo-
nia na zlecenie BCC na reprezentatywnej pró-
bie przedsiębiorców. Skutkiem tego sposo-
bu postrzegania systemu podatkowego w Pol-
sce jest nie tylko poczucie braku stabilizacji
i pewności w rozliczeniach podatkowych, ale
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w zgodnej opinii ekonomistów po 25 latach 
transformacji wyczerpują się czynniki, które 

dotychczas napędzały szybki wzrost gospodarczy

Nadszedł 
już czas



również głębokiej niesprawiedliwości i róż-
nego traktowania (dyskryminacji) przed-
siębiorców. Poczucie krzywdy wynika z przyj-
mowania przez różne urzędy skarbowe od-
miennej interpretacji tych samych przepisów
i stosowania ich w relacjach z przedsiębior-
cami działającymi na terenie właściwym dla
danego urzędu skarbowego. – Te interpreta-
cje – powiedział reprezentant dużej firmy
– inne są na północy, inne w środkowej Pol-
sce, a jeszcze inne na południu. Kiedy firma
zderzy się z takimi problemami, to w zależ-
ności od tego, jaka jest potrzeba państwa, za-
zwyczaj idzie się w kierunku interpretacji prze-
pisu na niekorzyść podatnika, żeby zasilić bu-
dżet.

Brak przejrzystych przepisów oraz ich
ujednoliconej interpretacji destabilizuje też
pracę urzędników i negatywnie wpływa na ich
rzetelność. Niepewność co do trafnego od-
czytania konkretnego przepisu skutkuje przy-
jęciem rozwiązania przede wszystkim bez-
piecznego dla urzędnika. Następstwem takiej
sytuacji jest postrzeganie przedstawicie-
li aparatu państwa jako niekompetentnych
i unikających odpowiedzialności za podej-
mowane decyzje.

Ankietowani przedsiębiorcy proponują
3 rozwiązania likwidujące lub minimalizujące
negatywne skutki opisywanej sytuacji: obo-
wiązkowe publikowanie wraz ze zmianą
przepisów podatkowych ich interpretacji

przez Ministerstwo Finansów – najlepiej
wiążących dla wszystkich urzędów skarbo-
wych oraz izb kontroli skarbowej; publiczne
ogłaszanie zasad funkcjonowania kryteriów
odpowiedzialności instytucji skarbowych
– jako sposobu na uzyskanie ich rzetelności
i wiarygodności; ustalenie i publiczne ogło-
szenie zasad komunikacji instytucji skarbo-
wych z klientami oraz standardu obiegu do-
kumentacji.

Wprowadzenie jednolitej interpretacji
wszelkich przepisów podatkowych przez
Ministerstwo Finansów to propozycja, któ-
rą najwięcej przedsiębiorców wskazało jako
ułatwiającą prowadzenie biznesu w Polsce.
Jako drugie bardzo ważne rozwiązanie
zmniejszające obciążenia dla biznesu an-
kietowani uznali brak zmian w przepisach po-
datkowych w okresie dłuższym niż 2 lata.

Konfederacja Lewiatan
„Z rosnącym niepokojem obserwujemy

zapisy części Regionalnych Programów
Operacyjnych na lata 2014–2020, wyraźnie
dyskryminujące prywatnych świadczenio-
dawców, czyli podmioty lecznicze, dla któ-
rych organem założycielskim nie jest jed-
nostka samorządu terytorialnego” – napisała
Konfederacja Lewiatan w liście do mar-
szałków województw. – Jest to niedopusz-
czalne. Przede wszystkim polskie rozwiąza-
nia systemowe nie wprowadzają rozróżnie-

nia pomiędzy prywatnymi i publicznymi
placówkami ochrony zdrowia, które ubiegają
się lub posiadają kontrakt z publicznym
płatnikiem (NFZ). Oznacza to, że do kon-
kursu na takich samych prawach przystępują
zarówno placówki należące do samorządów,
jak i te z kapitałem prywatnym – powiedziała
dr Dobrawa Biadun, ekspert Konfederacji Le-
wiatan.

Ministerstwo Zdrowia, opisując strate-
gię inwestycji w ochronę zdrowia na pozio-
mie regionalnym, konsekwentnie odwołuje się
do ogółu podmiotów leczniczych, bez wpro-
wadzania rozróżnienia na podmioty prywatne
i publiczne. Obie kategorie traktowane są jed-
nakowo, a kwestia pochodzenia kapitału za-
łożycielskiego jest z punktu widzenia celów
strategii i narzędzi w niej zaproponowanych
obojętna.

Rozwiązania, zgodnie z którymi głów-
nym kryterium decyzji o udzieleniu wspar-
cia danej placówce leczniczej nie będzie po-
prawa dostępności usług zdrowotnych dla
społeczeństwa, ale publiczny charakter pod-
miotu, powinny być uznane za niezgodne ze
strategią Ministerstwa Zdrowia. Tylko rów-
ne traktowanie wszystkich podmiotów dzia-
łających w systemie ochrony zdrowia da
gwarancję efektywnego wydatkowania środ-
ków unijnych.

CZR
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Podstawy prawne
Mówiąc o decyzjach inwestycyjnych, należy mieć na myśli

przede wszystkim decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o po-
zwoleniu na budowę. Pierwsze z nich wydawane są na podstawie art.
59–63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).
Z kolei pozwolenie na budowę zostało uregulowane w art. 28–40 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 z późn. zm.). Jeżeli inwestor zmarł jeszcze w trakcie pro-
wadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania
decyzji inwestycyjnej, to stosuje się art. 30 § 4 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013
r. poz. 267 z późn. zm.). Jeżeli zaś śmierć nastąpiłaby już po wyda-
niu takiej decyzji, to możliwość jej przejścia na spadkobierców nale-
ży ocenić przez pryzmat art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

Śmierć inwestora w trakcie postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 30 § 4 KPA w sprawach dotyczących praw zby-

walnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony
w toku postępowania, na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej
następcy prawni. Jeżeli natomiast sprawa administracyjna dotyczy-
łaby praw ściśle związanych z osobą wnioskodawcy, np. uprawnie-
nia do wykonywania reglamentowanego zawodu, to postępowanie
należałoby uznać za bezprzedmiotowe i z tego względu umorzyć.
W kontekście powyższego przepisu dochodzi do sporów jak zakwa-
lifikować prawo z decyzji o warunkach zabudowy czy decyzje o po-
zwoleniu na budowę. Przyznać należy rację zwolennikom uznania tych
praw za zbywalne i dziedziczne. Potwierdza to istnienie przepisów ma-
terialnych, które przewidują możliwość przeniesienia decyzji na ko-
lejnego inwestora. Umożliwia to art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 Prawa budowane-
go. Argument ten jest jednak poddawany w wątpliwość z tego wzglę-
du, że przy spadkobraniu dochodzi do przejścia określonego prawa
na spadkobiercę automatycznie, zaś procedura przeniesienia decy-
zji wymaga spełnienia szczególnych warunków formalnych (np. zgo-
dy nowego inwestora na warunki wynikające z decyzji, wydania no-
wej decyzji o przeniesieniu itd.). W orzecznictwie akcentuje się jed-
nak, że za koniecznością wstąpienia spadkobierców w miejsce zmar-
łego inwestora przemawia powiązanie postępowań inwestycyjnych

z nieruchomością, która podlega zbyciu w drodze dziedziczenia, na
co zwrócił uwagę m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku
z dnia 14 kwietnia 2003 r. (sygn. IV SA 2930/01). Argument ten moż-
na jedna podważyć przy decyzjach o warunkach zabudowy, gdzie dla
skutecznego wystąpienia o określenie powyższych warunków nie jest
wymagane, aby inwestor był właścicielem nieruchomości.

Śmierć inwestora po wydaniu decyzji
Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej ma ten skutek, że

osoba wskazana w niej jako adresat, będzie uprawniona do skorzy-
stania z przyznanych jej daną decyzją praw. Analizując możliwość dzie-
dziczenia praw wynikających z takiej decyzji, należy odwołać się do
art. 922 KC. W świetle regulacji prawa i obowiązki zmarłego prze-
chodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Przy czym nie na-
leżą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego
osobą, jak również prawa przechodzące w chwili śmierci na określone
osoby bez względu na to, czy są one spadkobiercami. W orzecznic-
twie powszechnie przyjmuje się, że budowę rozpoczętą przez inwe-
stora, który później zmarł, może zakończyć zgodnie z prawem jego
spadkobierca, na co zwrócił uwagę m.in. Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. (sygn. II
SA/Kr 1332/13). Nie ma więc sporów co do dziedzicznego charak-
teru decyzji o pozwoleniu na budowę. Wątpliwości jednak pojawia-
ją się przy ocenie możliwości dziedziczenia decyzji o warunkach za-
budowy. Co prawda sama decyzja o warunkach zabudowy nie two-
rzy jeszcze prawa do zrealizowania tej zabudowy, jednak nie ma wy-
łącznie charakteru informacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu w wyroku z dnia 28 marca 2012 r. (sygn. IV SA/Po 1289/1)
wskazał wprost, że na podstawie takiej decyzji strona nabywa pra-
wo, ponieważ następuje otwarcie możliwości przejścia do kolejnego
etapu postępowania inwestycyjnego (etapu pozwolenia na budowę).
Dodatkowo decyzja o warunkach zabudowy związana jest nie z oso-
bą inwestora, co ze stanem możliwości zabudowy konkretnej nieru-
chomości. Decyzja taka nie dotyczy więc uprawnień ściśle związanych
z osobą zmarłego inwestora. Potwierdza to tezę, że również decyzja
o warunkach zabudowy podlega dziedziczeniu. Konsekwencją takiego
poglądu jest przyznanie, że za zgodą spadkobierców zmarłego in-
westora zarówno decyzja o warunkach zabudowy, jak i decyzja o po-
zwoleniu na budowę mogą zostać przeniesione na nowego inwestora.

Kazimierz Pawlik

Dziedziczność decyzji inwestycyjnych
Decyzje administracyjne, 

umożliwiające inwestorowi zgodne 
z prawem rozpoczęcie robót 

budowlanych, wystawiane są na 
konkretny podmiot (adresata 

decyzji). Sytuacja komplikuje się,
kiedy po wydaniu decyzji osoba, 
na rzecz której decyzję wydano,

umiera. Jeszcze więcej problemów
powstaje w przypadku chęci 

przeniesienia w takiej sytuacji 
decyzji na innego inwestora





Maciej Otrębski

Na dodatek fiskus spodziewa się, że
spadną wydatki. W resorcie mówi
się, że będą o 8 mld zł niższe, niż
zakładano. Spada też rentow-

ność obligacji Skarbu Państwa, co oznacza,
że mniej trzeba będzie wydać na obsługę dłu-
gu. Za pierwsze 3 kwartały na ten cel prze-
znaczono jedynie 58 proc. kwoty zarezer-
wowanej na cały 2014 rok. Rząd uważa, że
w tym roku deficyt spadnie do poziomu
3,3 proc. PKB. W 2015 roku ma to być już
2,5 proc. W ten sposób nasz kraj pokona
ostatnią przeszkodę stojącą na drodze do
przyjęcia europejskiej waluty, nie licząc pro-
blemów z koniecznością zmiany konstytucji.

Chwilowe wahnięcie
W sierpniu, zgodnie z danymi Główne-

go Urzędu Statystycznego, produkcja prze-
mysłowa spadła o 1,9 proc. w porównaniu
z analogicznym okresem ubiegłego roku,
a wobec lipca – o 8,5 proc. Było to przykre za-
skoczenie. Niektórzy z analityków zaczęli
wieszczyć, że wchodzimy w fazę spowolnienia.
Okazało się jednak, że było to chwilowe wah-
nięcie. Następne dane były zdecydowanie bar-
dziej optymistyczne. Produkcja przemysłowa
we wrześniu wzrosła o 4,2 proc. rok do roku,
a w porównaniu z sierpniem – o 16,5 proc.
– poinformował w komunikacie GUS.

Prognozy poszczególnych ekonomistów
znacznie od siebie odbiegały – niektórzy
spodziewali się zaledwie 0,2 proc. wzrostu
produkcji w ujęciu rocznym, inni oczekiwali
wzrostu o 4,9 proc. Zgodnie z danymi urzę-
du statystycznego, w stosunku do września
ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej
odnotowano w 26 spośród 34 działów prze-
mysłu. Wskazano, że chodzi m.in. o produ-
kcję mebli – o 20,1 proc.; wyrobów farma-
ceutycznych – o 14,7 proc.; komputerów,
wyrobów elektronicznych i optycznych
– o 11,7 proc.; metali – o 10 proc.

Wzrost produkcji odnotowano także we
wszystkich działach budownictwa. Ta bran-
ża wychodzi wreszcie na prostą. Twierdzi tak
m.in. firma doradcza Deloitte. Według danych
opublikowanego przez nią raportu, w pierw-
szej połowie 2014 roku przychody 9 naj-
większych polskich spółek budowlanych no-
towanych na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych były o 6 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Biorąc pod uwagę, że poprawiła się także ich
marża ze sprzedaży, można powiedzieć, że
sektor budowlany powoli zaczyna wychodzić
z kryzysu – oceniło Deloitte. Firma wskaza-
ła jednocześnie, że wartość rynkowa tych spó-

łek od końca 2012 roku do końca czerwca
2014 roku wzrosła o 38,8 proc.

Odbicie produkcji przemysłowej okaza-
ło się silniejsze, niż oczekiwał tego rynek – oce-
nili ekonomiści, komentując dane Głównego
Urzędu Statystycznego. Według nich pozwala
to na lekki optymizm w zakresie prognoz go-
spodarczych na najbliższe miesiące, ale może
to powstrzymać Radę Polityki Pieniężnej
przed głębszymi cięciami stóp procento-
wych. Jest natomiast szansa, że wzrost PKB
w tym roku będzie bliższy poziomu 3,5 proc.
niż 3 proc. – Zawirowania na rynku między-
narodowym oraz słaba koniunktura u naszych
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Mimo wszystko lepiej
GOSPODARKA

Z finansami publicznymi naszego państwa nie jest tak źle, jak przewidywano.
Zgodnie z ustawą budżetową na ten rok, deficyt miał sięgnąć 47,5 mld zł. 
W rzeczywistości będzie niższy od zaplanowanego o 18–20 mld zł. 
Stało się tak dzięki poprawie koniunktury gospodarczej. 
Na rynku zapanowały lepsze nastroje, a Polacy chętniej sięgali 
do portfeli, wydając o wiele więcej niż 
w pierwszych miesiącach roku

Potwierdziło się to, na co wskazywano 
wielokrotnie, gdy świat nękały kryzysy i recesje.
Polscy przedsiębiorcy są tak zaprawieni w bojach,
że radzą sobie prawie w każdej trudnej sytuacji



głównych partnerów handlowych nie za-
chwiały polskim eksportem w ujęciu ogólnym,
o czym świadczą wyniki przetwórstwa prze-
mysłowego.

Michał Burek z Zespołu Analiz Ekono-
micznych Raiffeisen Polbank uważa, że
wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej
był wspierany w dużej mierze przez korzyst-
ny efekt kalendarzowy w postaci 2 dni robo-
czych więcej niż przed rokiem. – Ponadto pro-
dukcji przemysłowej nie ciążył już słaby wy-
nik branży samochodowej, jak to miało miej-
sce w poprzednim miesiącu – dodał.

Budżet bez majstrowania
Rząd przedstawił, zgodnie z planem,

budżet na rok 2015. Dochody kasy pań-
stwa wyniosą 297,3 mld zł (więcej o prawie
19,5 mld zł niż w bieżącym roku), zaś wy-
datki – 343,3 mld zł (więcej o 18 mld zł)
– wynika z projektu ustawy. Na kształcie bu-
dżetu piętno odciśnie ciągle niepewna sy-
tuacja zewnętrzna. Kryzys gospodarczy
wprawdzie powoli odpuszcza, ale na połu-
dniu Europy ciągle się tli. Nie wiadomo też,
jak w dłuższej perspektywie na naszej go-
spodarce oraz na gospodarce unijnej odbi-
ją się sankcje i rosyjskie embarga na towa-
ry z Polski i innych krajów UE. Niepewność
pogłębiają też obawy o rozwój sytuacji na
Ukrainie. Jakby tego było mało, dochody
budżetu dusi też bardzo niska inflacja. Je-

śli ceny rosną wolniej, to do budżetu wpły-
wa mniej pieniędzy z VAT i akcyzy.

To z tych powodów rząd musiał zwery-
fikować w dół prognozę wzrostu gospodar-
czego, na której chce oprzeć przyszłoroczny
budżet. Jeszcze w czerwcu planował, że za-
pisze w ustawie budżetowej 3,8 proc. wzro-
stu PKB. Później minister finansów Mateusz
Szczurek ogłosił, że będzie to 3,4 proc. Ob-
niżył też planowany wskaźnik średniorocznej
inflacji z 2,3 do 1,5 proc. To oczywiście mu-
siało znaleźć odzwierciedlenie w dochodach
budżetu. Być może oznaczało też koniecz-
ność zwiększenia planowanego deficytu, bo
w wydatkach za bardzo majstrować się nie da.
Większość tego, co rząd wydaje z budżetu, to
tzw. wydatki sztywne, których wysokość jest
określona ustawami, a to oznacza, że nie da
się ich dowolnie przycinać.

Rząd zapewnia, że o żadnym rozdawa-
niu pieniędzy nie ma mowy. Polska cały
czas zmaga się z unijną procedurą nadmier-
nego deficytu. Jeśli do końca przyszłego
roku nie zbijemy deficytu sektora finansów pu-
blicznych poniżej wymaganego poziomu
3 proc. PKB, to może nam grozić na przykład
wstrzymanie wpłat pieniędzy z funduszy
unijnych. Dlatego Ministerstwo Finansów tłu-
maczy, że jeśli chcemy, by UE zdjęła z nas
w 2016 roku procedurę nadmiernego deficytu,
musimy podejmować dalsze działania, pro-
wadzące do osiągnięcia równowagi finansów

publicznych. „Poprawa stanu finansów pań-
stwa, realizowana m.in. dzięki konsekwent-
nemu wzmacnianiu dyscypliny fiskalnej, po-
zostaje jednym z głównych celów polityki go-
spodarczej rządu. Kolejne lata będą więc zo-
rientowane na osiągnięcie przez Polskę śred-
niookresowego celu budżetowego, czyli de-
ficytu strukturalnego, na poziomie 1 proc.
PKB, czemu będzie sprzyjać stabilizująca re-
guła wydatkowa, wprowadzona w 2013 roku”
– napisało Ministerstwo Finansów w uza-
sadnieniu projektu budżetu. Jeśli chodzi
o dług publiczny, to jego relacja do PKB ma
spaść z 57 proc. w 2013 roku do 49,2 proc.
w tym roku i 50 proc. w 2015 roku.

Zaprawieni w bojach
Zdawać by się mogło, że w bieżącym roku

wszystko sprzysięgło się przeciwko naszej
gospodarce. Konflikt na Ukrainie i wynikają-
ce z niego sankcje gospodarcze oraz embar-
ga pozbawiły naszych przedsiębiorców waż-
nego wschodniego rynku. Na dodatek spadło
tempo rozwoju w Niemczech, u naszego
największego partnera handlowego. Cała
strefa euro jest w jeszcze większych tarapatach.
Mimo to gospodarka polska i finanse pu-
bliczne są w dobrej kondycji. Potwierdziło się
to, na co wskazywano wielokrotnie, gdy świat
nękały kryzysy i recesje. Polscy przedsiębior-
cy są tak zaprawieni w bojach, że radzą sobie
prawie w każdej trudnej sytuacji. �

GOSPODARKA



Andrzej Uznański

Ztej sumy 19,6 mld euro „poszło”
m.in. na budowę nowych odcinków
autostrad i dróg ekspresowych,
modernizację fragmentów linii ko-

lejowych, przebudowę portów lotniczych,
a także na infrastrukturę morską i rzeczną. Po-
niższy tekst omawia kilka przykładów wyko-
rzystania pieniędzy z Brukseli na inwestycje
w trzech województwach.

Dolny Śląsk

Wrocławska komunikacja
W ostatnich latach sporo zmieniło się

w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej we
Wrocławiu. Łatwiej poruszać się po mieście,
co nie oznacza, że korki zniknęły. Władze mia-
sta od dłuższego czasu rozbudowują śród-
miejską obwodnicę i modernizują linie tram-
wajowe. Centrum Wrocławia do niedawna
musiało przyjąć każdy samochód poruszający
się między autostradą a wylotami na War-
szawę czy Poznań. Od kilku lat trwają prace
ułatwiające poruszanie się po mieście. Wro-
cławianie korzystają z nowych jezdni, wia-
duktów i estakad. W październiku 2010 roku
oddano do eksploatacji nowy, 4,2-kilometrowy
odcinek północny obwodnicy śródmiejskiej.
W przyszłości ma powstać łącznik od wscho-
du i nowy fragment tego odcinka. Poprawa
płynności ruchu drogowego to nie jedyna ko-
rzyść z obwodnicy. Sąsiadujące z nią tereny
staną się inwestycyjnie atrakcyjniejsze.

Zintegrowany System Transportu Szy-
nowego we Wrocławiu to przedsięwzięcie słu-
żące zwiększeniu roli transportu publiczne-
go i połączeniu miasta z regionem. Integru-
je różne systemy transportowe: tramwajowy,
kolejowy, autobusowy i indywidualny. Projekt
dotyczy 60 proc. istniejącej sieci tramwajowej
i przewiduje utworzenie kolejnych połączeń
– dwóch w ramach podsystemu Tramwaj Plus
i jednego w ramach podsystemu Tras Śred-
nicowych. Podróż będzie odbywać się ni-
skopodłogowymi tramwajami Skoda 19T.
W ramach projektu wybudowano 5,3 km

i przebudowano 37,85 km sieci tramwajowej
oraz zakupiono 39 tramwajów.

Przebudowany został 1,5-km odcinek
ul. Wyścigowej, leżący w ciągu drogi krajo-
wej nr 8, w dzielnicy Krzyki. Prowadzi on do
centrum miasta i Dworca Głównego, w kie-
runku węzła drogowego Bielany, który łączy
autostradę A4 i drogi krajowe nr 8 i 35. Tu ma
miejsce ruch tranzytowy, będący ważnym ele-
mentem krajowego układu komunikacyjne-
go w stronę Warszawy.

Wielkie inwestycje na Odrze
Modernizacja i rozbudowa Odrzańskiej

Drogi Wodnej (Gliwice–Szczecin) ma ogrom-
ne znaczenie nie tylko dla kondycji gospo-
darczej Górnego Śląska i Nadodrza. To naj-
ważniejszy ciek wodny służący celom trans-
portowym w Polsce. Program jego moder-
nizacji zasadniczo przyczyni się do zwięk-
szenia udziału transportu rzecznego w prze-
wozach ładunków dokonywanych w całym
systemie transportowym (w szczególności wę-
gla kamiennego, kontenerów i ładunków po-
nadgabarytowych). Transport rzeczny jest
konkurencyjny cenowo wobec kolejowego i sa-
mochodowego – stwarza możliwość obniż-
ki dostaw od producenta do odbiorcy. Tyle tyl-
ko, że Odra obecnie odgrywa w transporcie
niewielką rolę. Dzięki unijnym dotacjom
przeprowadzono prace zmierzające do uczy-
nienia z dolnośląskiego odcinka Odry regio-

nalnej drogi wodnej o parametrach III klasy,
co oznacza podwyższenie jej standardu
i zwiększenie udziału w przewozie ładunków
tą formą transportu.

Nowy terminal pasażerski
Wrocławskie lotnisko dorobiło się nowego

terminalu, oddanego do użytku w lutym
2012 roku. Już dziś jest w stanie obsłużyć
4 mln pasażerów, a po dalszej rozbudowie
przewiduje się, że będzie to 7 mln. Jego ar-
chitektura urzeka przejrzystością i wysoką
funkcjonalnością, połączoną z ekstrawa-
ganckimi detalami. Najbardziej rozpozna-
walnym elementem jest dach o powierzchni
19 tys. mkw., w formie fal podkreślających ele-
ment ruchu, nierozłącznie związanego z po-
dróżowaniem. Poczucie swobody i przestrzeni
to zasługa przede wszystkim szklanej fasady.

Terminal wrocławskiego lotniska zbu-
dowano, uwzględniając przyszłą rozbudowę,
którą umożliwi modułowa konstrukcja – da-
je swobodę jego powiększenia w obu kie-
runkach. Na płycie postojowej może stacjo-
nować jednocześnie 16 samolotów. Pasaże-
rowie przemieszczają się na pokład maszyn
bezpośrednio z lotniska przez klatki i 2 rękawy
bądź są dowożeni autobusami. Przed obiek-
tem znajduje się parking na 1100 samocho-
dów z wydzieloną strefą VIP i specjalną stre-
fą krótkiego postoju. Lotnisko jest dobrze sko-
munikowane z regionem.
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Dzięki dotacjom gonimy Europę
Nawet zdeklarowanemu eurosceptykowi trudno zaprzeczyć, iż dzięki 
funduszom unijnym, zwłaszcza środkom z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), realizowanego w latach 2007–2013, 
w Polsce zaszły ogromne zmiany. To największy program w historii 
polityki spójności Unii Europejskiej. Na jego realizację przeznaczono 
ze środków unijnych 28,3 mld euro, czyli około 42 proc. puli przeznaczonej
na realizację Narodowej Strategii Spójności
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Pomorze Zachodnie

Szczecińskie linie tramwajowe
Trwa modernizacja istniejących linii i bu-

dowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
(SST). Celem inwestycji jest przebudowa
zniszczonych odcinków torowisk oraz mo-
dernizacja i rozbudowa sieci trakcyjnych, a tak-
że stacji prostownikowych sygnalizacji świetl-
nej i dostosowanie ich do wymogów spraw-
nej jazdy nowoczesnego taboru, w tym ni-
skopodłogowego. W tym celu unowocze-
śniono zajezdnię Pogodno. Celem nadrzęd-
nym przedsięwzięcia jest rozwój komunikacji
tramwajowej stanowiącej alternatywę dla
transportu drogowego i zwiększenie udziału
transportu publicznego w przejazdach Szcze-
cinian, z uwzględnieniem ekologicznych
aspektów. Spółka Tramwaje Szczecińskie
dysponuje ponad 200 wozami, w tym 28 no-
woczesnymi produkcji Pesy. W ramach bu-
dowy SST trwają prace (etap I) na 4-km od-
cinku. Mają być zakończone w pierwszym pół-
roczu 2015 roku. Realizacja etapu II (długość
trasy wyniesie 6,9 km) nastąpi w nieskonkre-
tyzowanej przez inwestora przyszłości.

Droga ekspresowa S3 
Szczecin–Gorzów Wielkopolski

Porty morskie Zespołu Szczecin–Świ-
noujście zapewniają poprzez połączenia pro-
mowe i dalekomorskie obsługę tranzytową
znacznej części Polski i Europy. Funkcjono-
wanie zespołu portowego powiązane jest
z prowadzącą doń infrastrukturą drogową.
Do takich przedsięwzięć należy oddany do
użytku odcinek S3 Szczecin–Gorzów Wiel-
kopolski. Jego celem była rozbudowa połą-
czeń w transporcie drogowym tak, aby do-
stosować układ drogowy do istniejącego i pro-
gnozowanego natężenia ruchu. Szło zarów-
no o zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, jak
i zmniejszenie jego negatywnego oddziały-
wania na życie mieszkańców i środowisko.

Stworzenie spójnej sieci drogowej woje-
wództw zachodniopomorskiego i lubuskiego
przyczyni się do rozwoju gospodarczego i tu-
rystyki tego obszaru, zintegruje województwa
i wzmocni ich współpracę z regionami Nie-
miec i Skandynawii. S3 otwiera województwu
lubuskiemu dostęp do morza.

Rozbudowa portów morskich 
Szczecin i Świnoujście

Prace trwają od kilku lat – to jedna z naj-
większych inwestycji w regionie. W tym roku
i w kolejnych latach w portach w Szczecinie
i Świnoujściu kontynuowane będą działania
o wartości przekraczającej 600 mln zł. Nowa per-
spektywa unijna zakłada inwestycje na około 700
mln zł. Trwa rozbudowa infrastruktury porto-
wej w południowej części portu w Świnoujściu,
m.in. budowa nowego nabrzeża, która pozwoli
na cumowanie największych pełnomorskich stat-
ków wycieczkowych. Koniec budowy planowany
jest na jesień 2014 roku.

Kolejny projekt będący w realizacji to roz-
budowa infrastruktury portowej w północnej
części półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie.
Trwa przebudowa Nabrzeża Zbożowego
w taki sposób, aby zwiększyć głębokość
przed konstrukcją nabrzeża, a także zwiększyć
długość linii cumowniczej poprzez jej prze-
dłużenie. Jednocześnie wybudowane zosta-
nie nowe nabrzeże – Niemieckie, zamykają-
ce półwysep od strony północnej i wschod-
niej, do styku z istniejącym nabrzeżem Sło-
wackim. To dzieło zwiększy konkurencyjność
portu w morskim biznesie. Na całym świecie
obserwuje się tendencję do wzrostu frachtu
statkami o wielkiej nośności (masowcami
i kontenerowcami). Dlatego portowe inwe-
stycje uwzględniają potrzebę przystosowania
infrastruktury do przyjmowania przez Szcze-
cin dużych jednostek.

Następna inwestycja to przebudowa i mo-
dernizacja infrastruktury kolejowej w obu por-
tach. Zakończono już przebudowę ich in-
frastruktury drogowej.

Podkarpacie

Lotnisko Jasionka
Po otwarciu nowego terminalu w kwiet-

niu 2012 roku podrzeszowskie lotnisko Ja-
sionka awansowało do grona najnowocze-
śniejszych w Polsce. To jedyny międzynaro-
dowy port lotniczy na Podkarpaciu. Rzeszów
nie przejmuje się problemami innych lotnisk
krajowych – ma jasną koncepcję rozwoju i li-
czy na ciągle rosnącą liczbę pasażerów.
W końcu tak pod względem gęstości lotnisk
(w przeliczeniu na 100 tys. ludności), jak i mo-
bilności mieszkańców naszego kraju, wle-
czemy się w europejskim ogonie. Stąd nad Wi-
słokiem taka troska o nowe inwestycje – mają
przyciągnąć pasażerów, ładunki i firmy.

W wyniku realizacji projektu poświęco-
nego rozbudowie i modernizacji infrastruk-
tury nastąpiła poprawa standardów obsługi
oraz powiązań komunikacyjnych i systemu ko-
munikacji publicznej w województwie i w Pol-
sce w ramach sieci TEN-T. W połowie 2011
roku firma Skanska zrealizowała prace zwią-
zane z rozbudową płyty postojowej i budo-
wą płaszczyzny do odladzania samolotów.
Dzięki temu może ono teraz przyjąć i obsłu-
żyć większą liczbę samolotów niż dotychczas
i zapewnić rozwój liczby połączeń obsługi-
wanych przez lotnisko.

Osobnym zadaniem w projekcie była roz-
budowa i modernizacja równoległej drogi ko-
łowania i dróg szybkiego zejścia. Dodatkowo
w I etapie realizacji projektu wykonane zostało
oświetlenie nawigacyjne oraz niezbędna ka-
nalizacja techniczna i odwodnienie. Ponad-
to budowa objęła wykonanie łącznika szyb-
kiego zjazdu z drogi startowej, 2 łączników
prostopadłych między równoległą drogą ko-
łowania a drogą startową i łącznika drogi ko-
łowania z Płytą Postojową Samolotów (PPS).
W 2015 roku powstanie ILS II kategorii – ra-

diowy system nawigacyjny wspomagający lą-
dowanie samolotu w warunkach ograniczo-
nej widoczności. Lotnisko ma ponadto am-
bicje znacznego zwiększenia obsługi cargo
i doprowadzenia linii kolejowej.

Modernizacja linii kolejowej E30
Dzięki tej inwestycji podróż z Krakowa do

Rzeszowa będzie krótsza o 71 min. Zbudo-
wano już 126 km nowych torów i 107 km sie-
ci trakcyjnej na szlakach, a także przebudo-
wano 19 peronów i 89 obiektów inżynieryj-
nych. Podróż będzie bardziej komfortowa
i bezpieczna. Modernizowany odcinek jest
częścią linii kolejowej E30, należącej do
korytarza III, stanowiącego element sieci
TEN-T. III Paneuropejski Korytarz Trans-
portowy bierze swój początek w Dreźnie, da-
lej biegnie na wschód do przejścia granicznego
Görlitz–Zgorzelec, a następnie, prowadząc
przez najważniejsze ośrodki na południu
Polski: Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Ka-
towice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl,
podąża na Ukrainę – do Lwowa i Kijowa.

Dzięki tej inwestycji tory zostaną dosto-
sowane do prędkości 160 km/godz. dla po-
ciągów osobowych i 120 km/godz. dla to-
warowych. Zakończenie całej inwestycji prze-
widziane jest na przełom lat 2015 i 2016. 

Autostrada A-4
Przebiega w geograficznym układzie

wschód–zachód. Fragment Rzeszów-Kor-
czowa liczy 88,23 km i został podzielony na
3 odcinki. Pierwszy – Jarosław–Korczowa
(47 km), stanowi końcową część A-4 od przej-
ścia granicznego Jędrzychowice–Ludwigsdorf
do granicy z Ukrainą. To inwestycja o zna-
czeniu europejskim, ważna dla transportu
w skali krajowej i międzynarodowej. Drugi
(35 km) połączy Jarosław z Radymnem,
a trzeci tę miejscowość z Korczową.

Budowany kolejny fragment A-4 połączy
Tarnów z Rzeszowem (78,46 km). W ramach
inwestycji powstanie odcinek (4,38 km) dro-
gi ekspresowej S-19 łączącej Rzeszów z wsią
Świlcza. Przedsięwzięcie zostało podzielone
na 5 odcinków. Jego celem jest m.in. popra-
wa płynności ruchu i skrócenie czasu prze-
jazdu w ruchu tranzytowym i połączeniach
między dużymi miastami południowej Polski.
Kolejna realizacja infrastrukturalna to prze-
budowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Ma-
chówa-Łańcut (54,87 km). Przebudowano 10
mostów i wiaduktów oraz 74 skrzyżowania.
Inwestycję zakończono w 2011 roku.

Przed nami kolejna perspektywa unijna
na lata 2014–2020. Z jej funduszy na taką ska-
lę będziemy korzystać ostatni raz. Czy jesz-
cze bardziej zbliżymy się do najzamożniejszej
części Starego Kontynentu?

Informacje zostały zebrane podczas wizyty 
studyjnej zorganizowanej przez Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).
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Szkoły savoir-vivre cieszą się rosnącą
popularnością. Ich potencjał do-
strzegają przede wszystkim przed-
siębiorcy. Wiedza z zakresu dobrego

obyczaju i protokołu pomaga im w codzien-
nej pracy, a zwłaszcza w zjednywaniu sobie
partnerów w interesach. Nie od dziś wiado-
mo, że osoby reprezentujące firmę mają
ogromny wpływ na postrzeganie całej orga-
nizacji. Z tego względu przedsiębiorcy nie tyl-
ko sami uczęszczają na zajęcia, ale organizują
szkolenia dla swoich pracowników. 

Etykieta w biznesie
Dla przedsiębiorców najważniejsza jest

wiedza z zakresu etykiety w biznesie. Ta po-
maga nie tylko w kontaktach biznesowych, ale
i codziennych, między innymi z pracownikami.
Zgłębiając tajniki etykiety w biznesie, przed-
siębiorcy dowiadują się przykładowo, jak
odpowiednio zredagować oficjalnego sms-a
czy e-maila, jak elegancko wręczyć wizytów-
kę, jak taktownie przyjąć i wręczyć upominek,
jak podać dłoń czy w jakiej kolejności zabie-
rać głos. Te z pozoru błahe kwestie i takie, do
których na co dzień nie przywiązuje się zbyt
dużej wagi, mogą mieć ogromny wpływ na wi-
zerunek przedsiębiorcy i całej firmy. Jak mó-
wią eksperci, z powodu nieznajomości hie-
rarchii miejsc przy stole, można na przykład
obrazić swoich gości, doprowadzić do służ-
bowego konfliktu lub narazić się swojemu sze-
fowi.

Bardzo popularne są również kursy z wy-
stąpień publicznych, na których można na-
uczyć się, jak w sposób spójny i zrozumiały
przekazywać informacje i jak opanować tre-
mę związaną z przemawianiem przed zgro-
madzoną publicznością. Na takich szkole-
niach przedsiębiorcy uczą się także budowania
wizerunku kompetentnego i wiarygodnego
mówcy czy wykorzystywania mowy ciała.

Zagraniczne faux pas
Wśród biznesmenów utrzymujących za-

graniczne kontakty popularnością cieszą się
natomiast szkolenia z etykiety dyplomatycz-
nej. Dzięki nim można się dowiedzieć, jakich
tematów nie należy poruszać, a na jakie roz-
mawiać z zagranicznymi gośćmi; jak zacho-
wać się, by nie obrazić zgromadzonych osób,
nie dopuścić do niepotrzebnych konfliktów czy
nieporozumień i przede wszystkim jak od-
powiednio się na taką okazję ubrać. Wiedza

ta jest niezbędna. Wystarczy przypomnieć
przypadek z 2002 roku, kiedy żona ówcze-
snego premiera Leszka Millera na spotkanie
z cesarską parą japońską ubrała sukienkę z na-
pisami „sexy, love” – jej ubiór uznano wów-
czas za skandaliczny.

Nie tylko przedsiębiorcy
Wiedza z zakresu savoir-vivre interesuje

nie tylko przedsiębiorców. – Najczęściej z na-
szych usług korzystają pracownicy średnie-
go szczebla, zatrudnieni w dużych przedsię-
biorstwach, oraz pracownicy sektora pu-
blicznego. Najbardziej interesuje ich wiedza
z zakresu kultury języka, obsługi klienta i ety-
kiety biznesu – mówi Piotr Kłyk ze Szkoły Do-
brych Manier. Co ciekawe, bardzo często
z umiejętności ekspertów od savoir-vivre ko-
rzystają samorządowcy, politycy, a nawet du-
chowni. – W moich kontaktach zawodowych
widzę, że najczęściej o tę wiedzę upominają
się przedstawiciele samorządów terytorial-
nych. Również duże firmy funkcjonujące na
terenie całej Polski szkolą swoich pracowni-
ków, ale też małe hotele czy pensjonaty – twier-

dzi Maria Bujas-Łukaszewska z Akademii Do-
brych Manier.

Kursy oferowane przez szkoły dobrych
manier są niezwykle różnorodne i dostoso-
wane do oczekiwań ich uczestników, choć jak
przyznają eksperci, największą popularnością
cieszą się te poświęcone nauce savoir-vivre.
– Poszukiwana tematyka to najczęściej ABC
savoir-vivre, precedencja w przestrzeniach biz-
nesowych, dress code i etykieta przy stole.
Ostatnio szkoliłam samorządowców w związ-
ku z wyjazdem do kraju europejskiego w celu
prowadzenia interesów. Jako dodatkowy
blok przerabialiśmy różnice kulturowe i reli-
gijne w kontaktach zawodowych i prywatnych
– mówi Maria Bujas-Łukaszewska.

Największy, niezależny serwis o prawie, 
finansowaniu i gospodarce.

Savoir-vivre w cenie
Funkcjonowanie w szeroko pojętym biznesie wymaga nie tylko odpowiednich
kwalifikacji, ale i znajomości zasad savoir-vivre. Przedsiębiorcy coraz chętniej
uczęszczają na zajęcia, na których uczą się dobrych manier. Ale nie tylko oni

Poszukiwana tematyka to najczęściej ABC savoir-
-vivre, precedencja w przestrzeniach biznesowych,
dress code i etykieta przy stole. Ostatnio szkoliłam
samorządowców w związku z wyjazdem do kraju
europejskiego w celu prowadzenia interesów
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Projekt Prawa restrukturyzacyjnego
przewiduje kilka sposobów pomo-
cy dla firm w zależności od kondy-
cji finansowej, w jakiej znajduje się

dane przedsiębiorstwo.

Indywidualne dopasowanie 
sposobu restrukturyzacji

Przedsiębiorca będzie mógł wybrać naj-
lepszy dla siebie sposób restrukturyzacji.
Ma to umożliwić dalsze istnienie firmy, bez
konieczności jej likwidacji. Z procedur re-
strukturyzacyjnych będą mogli skorzystać
przedsiębiorcy niewypłacalni, bądź też za-
grożeni niewypłacalnością. Projekt ustawy
Prawo restrukturyzacyjne zawiera cztery jego
rodzaje: dwa uproszczone postępowania
układowe, postępowanie układowe oraz sa-
nacyjne. Natomiast jeżeli zostanie złożony
wniosek o wszczęcie postępowania restruk-
turyzacyjnego oraz wniosek o ogłoszenie
upadłości, pierwszeństwo w rozpoznaniu
będzie miał ten pierwszy.

Zmiany w Prawie upadłościowym
Projekt przewiduje również zmiany w Pra-

wie upadłościowym i naprawczym. Będzie
wprowadzona nowa definicja niewypłacal-
ności. Dłużnik będzie niewypłacalny, jeżeli
straci zdolność do regulowania swoich pie-
niężnych zobowiązań, a w chwili złożenia
wniosku o upadłość opóźnienia w regulo-
waniu zobowiązań pieniężnych przekroczą
trzy miesiące. Ponadto razem z wnioskiem
o ogłoszenie upadłości dłużnik będzie mógł
złożyć wniosek o sprzedaż przedsiębiorstwa
lub części majątku firmy. Zostaną również
wprowadzone jednolite formularze wnio-
sków  i pism w procedurze upadłościowej. Do-
celowo formularze te będą składane w dro-
dze elektronicznej.

Centralny Rejestr Restrukturyzacji 
i Upadłości

Powstanie także internetowy Centralny
Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, który bę-
dzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowa-
dzonych spraw upadłościowych, wykaz syn-
dyków i biegłych. W rejestrze będzie można

znaleźć informacje o wszystkich postępo-
waniach upadłościowych i restrukturyzacyj-
nych. Osoba zainteresowana będzie mogła
dowiedzieć się z rejestru, czy dana firma znaj-
duje się w stanie upadłości, a jeśli tak – to na
jakim etapie znajduje się to postępowanie. Re-
jestr będzie bezpłatny. Znajdą się tam rów-
nież wzory formularzy i wniosków, niezbęd-
nych w toku postępowania upadłościowego.
Będzie zawierał wszelkie wskazane wyżej
informacje, dzięki czemu nie zaistnieje po-
trzeba ich publikacji w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, a także w prasie lokalnej, co

niewątpliwie obniży koszty postępowań upa-
dłościowych.

Większość przepisów omawianej ustawy
ma wejść w życie 1 czerwca 2015 roku. Pro-
jekt trafił do prac w Sejmie.

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się 
w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów 

gospodarczych.

Będzie wsparcie dla firm
przed bankructwem
Sejm rozpoczyna pracę nad rządowym projektem ustawy 
– Prawo restrukturyzacyjne, który pomóc ma firmom borykającym się 
z trudnościami ekonomicznymi. Służą temu również proponowane 
w projekcie uproszczenia procedury upadłościowej
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Azja
Pod względem moralności płatniczej sy-

tuacja w Azji jest mocno zróżnicowana. Z jed-
nej strony Tajwan, gdzie ponad 74,5 proc. fak-
tur płaconych jest w terminie, z drugiej stro-
ny Hong Kong i Chiny, w których zaledwie
32 proc. płatności dokonywanych jest na czas.

W ciągu ostatnich 10 lat gospodarka Taj-
wanu utrzymywała stały wzrost wynikający
głównie z dobrej koniunktury handlu zagra-
nicznego. Skuteczne działania rządu po-
zwoliły przedsiębiorcom z Tajwanu przejść su-
chą nogą przez skutki światowego kryzysu.
Sukces ten należy przypisać doskonałym re-
lacjom gospodarczym z Chinami oraz wy-

mianie handlowej z Europą i Stanami Zjed-
noczonymi. Jednak w ostatnich latach wraz
ze spadkiem zagranicznego handlu, gospo-
darka Tajwanu rośnie w tempie znacznie wol-
niejszym od oczekiwań – od 3 do 4 proc.

Niezależnie od wszystkiego przedsię-
biorcy z Tajwanu są najlepszymi płatnikami
w całej Azji. Blisko 75 proc. faktur płaconych
jest na czas. W porównaniu do roku ubiegłego
nastąpił wzrost o 4,2 proc., a w stosunku do
2007 roku o blisko 10 proc. Zaledwie 23 proc.
ma opóźnienia do 30 dni. Pozostałe 2,5 proc.
płaconych jest powyżej miesiąca. Co cieka-
we, na Tajwanie najgorszą moralnością płat-
niczą odznaczają się przedsiębiorstwa duże,

zatrudniające powyżej 250 osób, i działają-
ce w branży usługowej i produkcyjnej. To nie
jest dobrym prognostykiem na przyszłość, bo-
wiem sektor produkcyjny, a przede wszystkim
usługowy, stanowi główną siłę napędzającą
rozwój gospodarczy Tajwanu.

Przez ostatnie 50 lat rząd i sektor pry-
watny ściśle współpracowały ze sobą na
rzecz poprawy konkurencyjności w tych sek-
torach oraz zapewnienia stałego wzrostu
gospodarczego. W wyniku tych starań Tajwan
stał się światowym ośrodkiem skupiającym za-
kłady produkcyjne układów scalonych i mo-
nitorów nieteleskopowych oraz potęgą w pro-
dukcji towarów opartych na zaawansowanych

Moralność płatnicza 
na świecie

Zaległości płatnicze nie są specyfiką tylko naszego kraju. W mniejszym lub
większym stopniu odczuwalne są niemal we wszystkich krajach. Raport 
„Barometr płatności na świecie 2014” przygotowany przez międzynarodową
wywiadownię gospodarczą Bisnode D&B Polska jasno pokazuje, że najgorzej
płaci się w Polsce i Portugalii. Na starym kontynencie najlepszymi płatnikami
są przedsiębiorcy z Danii i Niemiec. Nieznacznie gorzej jest w krajach 
Beneluksu, Turcji i na Węgrzech. Pod względem moralności płatniczej sytuacja
w Azji jest mocno zróżnicowana. Istnieje bowiem przepaść w terminowości
regulowania swoich zobowiązań pomiędzy Tajwanem a Chinami i Hong 
Kongiem. W Ameryce Północnej sytuacja pod względem moralności płatniczej
uległa dynamicznej zmianie. W Kanadzie, w przeciwieństwie do Meksyku 
i Stanów Zjednoczonych, obserwujemy pogorszenie moralności płatniczej

GOSPODARKA

42 Fakty



technologiach. Jednocześnie każdego roku ro-
śnie liczba turystów odwiedzających Taj-
wan, a wraz z tym rośnie znaczenie całego sek-
tora usługowego. Na przeciwległym biegunie
znajdują się firmy małe i średnie oraz dzia-
łające w handlu i transporcie. Tutaj blisko 2/3
płatności dokonywanych jest w terminie.

Rzetelność w regulowaniu swoich zo-
bowiązań finansowych nie powinna dziwić,
bowiem kultura i obyczaje mieszkańców Taj-
wanu skłaniają ich do poszanowania litery
prawa. Także samych przedsiębiorców. Obo-
wiązujący na Tajwanie kodeks karny prze-
widuje surowe kary nawet za najmniejsze
przewinienie. Tajwan stanowi wyjątek po-
twierdzający regułę. Innymi słowy, współ-
pracując z krajami azjatyckimi, musimy
spodziewać się znacznych opóźnień w płat-
nościach.

Potwierdzeniem tego są dane z Chin
i Hong Kongu. Zarówno w pierwszym, jak
i drugim przypadku niewiele, blisko 32 proc.
faktur płaconych jest na czas. Zbieżność da-
nych nie jest przypadkowa, bowiem w po-
wszechnej opinii Hong Kong uznawany jest
za biznesową bramę do Chin. Siedemnaście
lat temu Londyn oddał Pekinowi Hong
Kong. Pomimo znacznego upływu czasu róż-
nice pomiędzy wyspą a kontynentem nadal
są mocno widoczne. W Hong Kongu PKB na
głowę mieszkańca należy do najwyższych na
świecie, a rekordowe zagęszczenie wieżowców
sprawia, że wyspa ta jest nazywany miastem
pionowym. Terytorialnie należy do Chińskiej
Republiki Ludowej, ale poza polityką zagra-
niczną i obronną miasto zachowało daleko
idącą autonomię. Ma odrębne prawo, walu-
tę i drużyny sportowe, nawet samochody jeż-
dżą dalej lewą stroną, jak za rządów brytyj-
skich.

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

W Chinach, podobnie jak na Tajwanie,
najgorszymi płatnikami są firmy duże. Tutaj
zaledwie 28 proc. faktur płaconych jest na
czas. W tym miejscu warto podkreślić, że po-
nad 5,5 proc. faktur opłacanych jest z opóź-
nieniem ponad 4-miesięcznym. Na prze-
ciwległym biegunie znajdują się mikro i małe
przedsiębiorstwa. Najgorszą moralnością
płatniczą wykazują się chińskie przedsię-
biorstwa budowlane i te z sektora usługowego.
Te w terminie płacą zaledwie od 21 do 27 proc.
swoich zobowiązań.

Zebrane i przedstawione w raporcie
dane pokazują, że najlepszymi płatnikami się
firmy z sektora sprzedaży hurtowej. Podmioty
te w 41 proc. regulują swoje zobowiązania na
czas. Jest to najwyższy wskaźnik wśród

wszystkich zestawionych branż. W odróż-
nieniu od chińskich hurtowników najdłużej
płatność wstrzymują chińskie firmy budow-
lane. Tutaj blisko 15 proc. zobowiązań pła-
conych jest w terminie powyżej 120 dni. Nie-
wiele lepiej jest w zależnym od Chin Hong
Kongu. Tutaj, podobnie jak w Chinach, za-
ledwie 1/3 faktur płaconych jest na czas. Po-
dobieństw jest znacznie więcej, bowiem tak-
że w Hong Kongu najdłużej na uregulowa-
nie płatności czekamy w sektorze budowla-
nym i handlu detalicznym. Tutaj procent zo-
bowiązań regulowanych na czas oscyluje
w granicy od 18 do 20. Niewiele lepiej jest
w branży transportowej i usług finanso-
wych. Na tym tle najkorzystniej przedstawiają
się firmy z szeroko pojętego sektora usług,
z wyłączeniem usług finansowych i sprzeda-
ży hurtowej.

Ameryka Północna
W Ameryce Północnej sytuacja pod

względem moralności płatniczej uległa dy-
namicznej zmianie. W Kanadzie, w przeci-
wieństwie do Meksyku i Stanów Zjednoczo-

nych, obserwujemy pogorszenie moralności
płatniczej.

Kanada przez lata była w cieniu Stanów
Zjednoczonych, tj. rozwoju gospodarczego,
chicagowskich drapaczy chmur, motoryzacji,
której symbolem stało się Detroit, rozmachu
w budowie państwa, niewiarygodnej różno-
rodności kulturowej i społecznej oraz zdol-
ności do wszelakich przemian. Jednak w 2011
roku po raz pierwszy w nowożytnej historii
przeciętny Kanadyjczyk był bogatszy od
przeciętnego Amerykanina. Dziś w Kanadzie
większość społeczeństwa zarabia lepiej niż
w USA. Motor napędzający amerykańską go-
spodarkę nie jest już tak dobrze naolejony, jak
jeszcze kilkanaście lat temu. Klasa średnia za-
mieszkująca USA nie jest już najlepiej zara-
biającą klasą średnią na świecie. Od 2000 do
2010 roku średnioroczne dochody przedsta-
wicieli amerykańskiej klasy średniej niemal nie
ruszyły z miejsca, a symbolem upadku ame-
rykańskiego przemysłu stało się właśnie De-
troit.

Średnia wartość kanadyjskiego gospo-
darstwa domowego wyniosła w 2011 roku

GOSPODARKA

USA: ogólne zwyczaje płatnicze

Fakty 43

Chiny: ogólne zwyczaje płatnicze Źródło: Raport: Bisnode D&B Polska 
„Barometr płatności na świecie 2014” (4)

�



�

44 Fakty

363 tys. dol., podczas gdy w USA ten sam
wskaźnik wyniósł 319 tys. Stopa bezrobocia
w obydwóch krajach oscyluje w granicach
7 proc. Kanada stale się rozwija, podczas gdy
Stany Zjednoczone próbują znaleźć wyjście
z kryzysu gospodarczego i politycznej nie-
poradności. Jednak dobre wyniki makro-
ekonomiczne nie idą w parze z kulturą pro-
wadzenia biznesu. Bowiem to właśnie Ka-
nadyjczycy spośród wszystkich krajów Ame-
ryki Północnej wykazują się najgorszą mo-
ralnością płatniczą. Zaledwie 44 proc. faktur
regulują na czas. Faktem jest, że w porów-
naniu do 2007 roku notuje się 5,5-proc. po-
prawę. Najszybciej płacą firmy mikro. Te w ter-
minie swoje zobowiązania regulują w 50 proc.
Na przeciwległym biegunie znajdują się te naj-
większe podmioty, które w terminie regulują
12 proc. wszystkich swoich zobowiązań.
Jest to najgorszy wynik wśród wszystkich ze-
stawionych krajów, choć trzeba dodać, że te
zaległości w blisko 83 proc. są regulowane
w terminie nie przekraczającym 30 dni. War-
to również zaznaczyć, że najlepszymi płat-
nikami są firmy z branży rolnej i leśnej. Fakt
ten nie dziwi, biorąc pod uwagę, że lwia część
Kanady pokryta jest lasami i glebami pod
uprawę, a więc znaczna część przedsię-
biorstw działa właśnie w tych branżach. Co
więcej, ogromna konkurencja sprawia, że ter-
min płatności staje się kluczowym kryterium
do długofalowej współpracy pomiędzy kon-
trahentami.

Nieznacznie gorzej wygląda sytuacja
wśród firm usługowych, także tych z sekto-
ra usług finansowych. Na przeciwległym
biegunie znajdują się przedsiębiorstwa z bran-
ży produkcji przemysłowej, górnictwa i sprze-
daży hurtowej.

Poprawa moralności płatniczej widocz-
na jest także w USA. Tylko na przestrzeni
ostatnich czterech lat odnotowano 10-proc.
wzrost terminowo regulowanych faktur. Sy-
tuacja uległa znaczącej poprawie. Jednak nie
powinna napawać optymizmem, bowiem
na koniec 2013 roku niemal co druga płatność
była przeterminowana.

To duży kłopot dla podnoszącej się z ko-
lan i pogrążonej w recesji gospodarki Stanów
Zjednoczonych. Analogicznie, jak w przy-
padku Kanady, nie płacą głównie spółki
duże z sektora produkcji przemysłowej, gór-
nictwa i branży budowlanej oraz handlu
hurtowego. Co ciekawe, najlepszymi płatni-
kami w USA okazują się być spółki mikro
i małe, głównie działające w sektorze rolnic-
twa. Tym samym wpisują się w światowy
trend. Jednak w odróżnieniu od ich odpo-
wiedników z Europy i Azji, te najmniejsze
amerykańskie spółki płacą nierzadko z czte-
romiesięcznym opóźnieniem.

Podobnie jak w USA, również w Meksy-
ku odnotowano poprawę moralności płat-
niczej przedsiębiorstw, choć sytuacja nie na-
pawa optymizmem. Od 2010 roku o ponad
13 proc. spadł odsetek w terminie regulowa-

nych zobowiązań płatniczych. – z blisko
70 proc. w 2010 roku do 56,9 proc. w 2013
roku. W Meksyku w równym stopniu faktu-
ry przeterminowują małe, mikro, średnie
i duże firmy. Jest to jeden z nielicznych wy-
jątków na świecie, gdzie wartości te są po-
równywalne. W tym kraju najszybciej płacą
swoje faktury firmy z sektora rolno-uprawnego
oraz budowlanki. Fakt ten nie powinien spe-
cjalnie dziwić, bowiem znaczną część Mek-
syku – 37 proc. stanowią tereny rolnicze, co
przez lata wpływało na kształt całej gospo-
darki. Choć rolnictwo przynosi zaledwie
10 proc. PKB to jest dumą eksportu, mimo
iż większość gospodarstw nie korzysta z no-
winek technologicznych i opiera się na tra-
dycyjnych metodach. Największy dochód
państwa stanowi handel, na następnym miej-
scu są usługi i produkcja przemysłowa.

Europa
Na tle piętnastu zestawionych i porów-

nanych krajów europejskich Polska pod
względem moralności płatniczych wypada
niemal na samym końcu. Pod tym względem
gorzej jest tylko w Wielkiej Brytanii i Por-
tugalii. W Polsce zaledwie 30,5 proc. fak-
tur regulowanych jest na czas, w Portugalii
– 16,5 proc., a w Wielkiej Brytanii – 28,7 proc.
Jednocześnie w Polsce blisko 11 proc. faktur
ma przeterminowanie powyżej 90 dni, w tym
8,7 proc. powyżej 121 dni. Podobną sytuację
obserwujemy tylko w Portugalii.

Europa znajduje się w największej rece-
sji od drugiej wojny światowej. W porówna-
niu z Azją i Ameryką, w Europie płaci się naj-
później. Na starym kontynencie zaledwie
38 proc. faktur opłacanych jest w terminie,
podczas gdy w Ameryce 51,4 proc., a w Azji
46,5 proc. Sytuacja w Europie jest bardzo
mocno zróżnicowana. Najlepszymi płatnikami
są Duńczycy i Niemcy, gdzieś po środku kra-
je Beneluksu, Węgry, Hiszpania i Turcja.
Najgorzej płaci się we Francji, w Czechach,
Wielkiej Brytanii, Polsce i Portugalii.

Wydarzenia ostatnich lat jasno pokazu-
ją, że nie wszystkie państwa z Europy przez
kryzys przeszły lub przejdą suchą nogą.
Przykładem jest Cypr, który w obliczu fi-
nansowej katastrofy poprosił o międzynaro-
dową pomoc finansową. Otrzymał ją z Unii
Europejskiej w wysokości 10 mld euro. W za-
mian musi zrestrukturyzować banki: Bank of
Cyprus i Laiki, przy czym ten drugi będzie zli-
kwidowany. Koszty tej operacji poniosą
głównie deponenci posiadający w tych ban-
kach depozyty powyżej 100 tys. euro. Boga-
ci klienci Bank of Cyprus stracili nawet
60 proc. swoich oszczędności. Dodatkowo
grecki Bank Pireus przejął łącznie blisko 350
greckich filii cypryjskich banków. A przecież
wiadomo, że Grecy mają swoje kłopoty.
Grecja siódmy rok z rzędu pogrążona jest
w głębokiej recesji i od blisko trzech lat uza-
leżniona jest od międzynarodowej pomocy fi-
nansowej, która chroni ją przed bankructwem.
Klienci greckich banków na przestrzeni ostat-
nich lat wycofali miliard euro depozytów.

W zamian za wsparcie z Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego i Unii Euro-
pejskiej greckie władze zobowiązały się wpro-
wadzić dotkliwy program oszczędnościowy,
polegający na zmniejszeniu wydatków bu-
dżetowych i podwyższeniu podatków. Do-
tkniętych nim zostało wiele przedsiębiorstw,
które musiały zakończyć lub ograniczyć
działalność. Zła sytuacja panuje też w innych
krajach Południa. W Hiszpanii, pomimo
pewnych oznak ożywienia, trudno mówić
o wyjściu z recesji. Prawdą jest, że w ogrom-
nym stopniu udało się ograniczyć deficyt fi-
nansów, a tegoroczna inflacja wyniesie oko-
ło 1 proc. Dodatkowo na 2013 rok Komisja
Europejska nie zaleca Hiszpanii nowych
oszczędności, a w ogłoszonych w zeszłym ty-
godniu rekomendacjach gospodarczych przy-
znała temu państwu dwa dodatkowe lata na
zbicie deficytu.

Jednocześnie Hiszpania poprawiła swo-
ją konkurencyjność. Reformy, które były
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bardzo trudne, przynoszą pozytywne re-
zultaty. Wskaźniki dają nadzieję, że hisz-
pańska gospodarka ma przed sobą lepszą
przyszłość. Według opublikowanych w kwiet-
niu rządowych prognoz gospodarczych
w przyszłym roku produkt krajowy brutto
tego kraju wzrośnie o 0,5 proc., wobec pro-
gnozowanego spadku PKB w bieżącym
roku o 1,3 proc. Na rok 2015 przewiduje się
wzrost PKB Hiszpanii o 0,9 proc. Trudna
pozostanie sytuacja na rynku pracy. Bez-
robocie w przyszłym roku zmniejszy się do
26,1 proc., a w 2015 roku – do 25,8 proc. Po-
dobną sytuację obserwujemy w Portugalii,
Francji czy w Chorwacji.

Jednak w Europie nie wszystkie państwa
zostały dotknięte kryzysem w jednakowym
stopniu. Dobrym tego przykładem jest Da-
nia, która jest bez dwóch zdań najlepszym
płatnikiem na starym kontynencie – ponad
87 proc. faktur opłacanych jest w terminie.
Dodatkowo w Danii nie notuje się przeter-
minowań dłuższych niż 90 dni. Nieznacznie
gorzej jest w Niemczech, w których przed-
siębiorcy od lat słyną ze swojej rzetelności
i terminowości, ale nie zawsze tak było.
Jeszcze pięć lat temu w Niemczech zaledwie
połowa faktur regulowana była w terminie.
Jednak zmiany w prawie i rozwiązanie pro-
blemu na szczeblu rządowym, jak również
współpraca instytucji państwowych z różne-
go rodzaju stowarzyszeniami, izbami go-
spodarczymi skupiającymi przedsiębiorców
przełożyła się na widoczną i odczuwalną po-
prawę. Na koniec 2013 roku ponad 75 proc.
faktur regulowanych było na czas, a kolejne
23 proc. było opłacanych w terminie do 30 dni.
Praktycznie nie istnieje problem opóźnionych
płatności w dłuższej – kilkumiesięcznej per-
spektywie. Najlepiej płacą firmy mikro i małe
oraz działające w przemyśle ciężkim, handlu
detalicznego i hurtowego.

Zestawienie moralności płatniczej de
facto odzwierciedla dobrą sytuację gospodarek
poszczególnych państw. Potwierdzeniem

tego jest Turcja, która obecnie należy do naj-
szybciej rozwijających się gospodarek na
świecie. Na koniec 2013 roku właśnie w Tur-
cji ponad 54,6 proc. płatności regulowanych
było na czas, 31,2 proc. opłacanych jest w ter-
minie do 30 dni, i 7,3 proc. w terminie od 30
do 60 dni. W Turcji, podobnie jak w Meksy-
ku, moralność płatnicza firmy nie jest uza-
leżniona od jej wielkości. Pod tym względem
wszystkie one wypadają podobnie. Co cie-
kawe, najlepszymi płatnikami w Turcji są pod-
mioty działające w sektorze usług finanso-
wych, te płacą w terminie 70 proc. swoich zo-
bowiązań. 

Kolejną grupę państw stanowię te, w któ-
rych terminowość oscyluje w granicach
50–40 proc. Do tych zaliczamy Belgia, Ho-
landię, Hiszpanię i Węgry. Kraje Beneluksu od
lat należą do najbardziej stabilnych gospo-
darczo. Pomimo odczuwalnego spowolnie-
nia zarówno w Holandii, jak i w Belgii nie
można mówić o kryzysie. Holenderscy przed-
siębiorcy w połowie swoje zobowiązania
płacą na czas, Belgowie w 46,6 proc. Przy
czym w przypadku Holendrów odnotowano
1-proc. spadek moralności płatniczej, a Bel-
gowie, podobnie jak w roku ubiegłym, po-
prawili swoją wiarygodność. W Holandii
najlepszymi płatnikami są firmy działające
w sektorze rolnictwa i produkcji przemysło-
wej roślin, nasion i kwiatów oraz sprzedaży
detalicznej. Te płacą 52 proc. swoich zobo-
wiązań w terminie. W Belgii najlepszymi płat-
nikami są najmniejsze podmioty, które pła-
cą trzy razy szybciej niż duże firmy, zatrud-
niające powyżej 250 osób.

Dania jest najlepszym płatnikiem na
świecie. Wydawać by się mogło, że to głów-
nie za sprawą skandynawskiej kultury. Czę-
ściowo to prawda, bowiem podobną sytuację
obserwujemy w Norwegii, Szwecji czy Islan-
dii. Wyjątkiem jest Finlandia. Tutaj zaledwie
38 proc. płatności dokonywanych jest na czas.
W porównaniu do roku ubiegłego stanowi to
7-proc. pogorszenie terminowości. Prawdą

jednak jest, że Finowie swoje zobowiązania
realizują w ciągu kilku dni po uzgodnionym
czasie. W efekcie nie występuje problem kil-
kumiesięcznego wstrzymywania płatności.
W przeciwieństwie do Polski i Portugalii.

Polska
Sytuacja w Polsce pod względem mo-

ralności płatniczej od lat jest bardzo zła. Na
koniec 2013 roku zaledwie 30 proc. faktur pła-
conych było w terminie. W porównaniu do sy-
tuacji z 2008 roku, uznawanego za początek
światowego kryzysu, nastąpił blisko 17-proc.
spadek w terminowości płacenia swoich zo-
bowiązań. Około 53 proc. faktur regulowa-
nych było z przekroczonym terminem płat-
ności do 30 dni. Warto podkreślić, że w Pol-
sce blisko 10,8 proc. zobowiązań płaconych
było po przekroczeniu 90 dni, w tym 8,7 proc.
po upływie czterech miesięcy. Za tak fatalne
dane w ogromnej mierze odpowiadają firmy
mikro i małe. To właśnie one najdłużej zwle-
kają z zapłatą. To – oprócz Portugalii – naj-
gorszy wynik w Europie.

Bolączką polskich przedsiębiorców jest nie
tylko niepłacenie w terminie, lecz także dłu-
gi czas przetrzymywania faktur. Najgorszy-
mi płatnikami są firmy z sektora rolniczego,
transportu i sprzedaży detalicznej. Dane
uwidaczniają także patologię z wstrzymaniem
płatności sięgającą ponad 120 dni. Pod tym
względem najgorzej wypadają polskie przed-
siębiorstwa z sektora transportu i górnictwa.
Tutaj po terminie 120 dni opłacanych było
ponad 16 proc. faktur. Niewiele lepiej było
w branży budowlanej. Nigdzie na świecie zja-
wisko to nie jest tak mocno widoczne jak
w Polsce. Problem ten narasta od lat.

Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się
w pogarszającej się koniunkturze i znacznie
mniejszej od oczekiwanej liczbie zleceń ze stro-
ny sektora publicznego, co zmuszało firmy
– szczególnie budowlane – do konkurowania
ceną w postępowaniach przetargowych.
Część firm przyjmowała warunki przetargo-
we, mimo że były trudne do spełnienia i te-
raz ma problemy z płynnością i kłopoty z za-
torami. Uwidocznił się efekt domina – jedna
firma poprzez niepłacone zobowiązania cią-
gnie w dół swoich kontrahentów. Poza tym
wydaje się, że przedsiębiorcy w ten sposób fi-
nansują swoją bieżącą działalność, traktując
opóźnione płatności jako darmowy sposób na
kredytowanie działalności.

Dane nie napawają optymizmem. Szcze-
gólnie w kontekście informacji dotyczących
starego kontynentu. Kredyt kupiecki jest nie-
odzownym elementem dzisiejszego handlu.
Wiele firm jednak nadużywa zaufania swo-
ich kontrahentów, narażając ich na ryzyko
utraty płynności finansowej. Zatory płatnicze
są bardzo niebezpieczne szczególnie w kon-
tekście kłopotów, z którymi boryka się coraz
większa liczba państw.

Tomasz Starzyk, Bisnode Polska

Polska: w podziale na wielkość firmy



Narzekamy na niski poziom płac. Pracodawcy
twierdzą, że pieniądze należy przeznaczać na inwe-
stycje, bo one tworzą nowe miejsca pracy, reduku-
ją skalę bezrobocia, zwiększają popyt i wpływy do
skarbu państwa. I oni to, jak twierdzą, czynią. Ale
to nieprawda. Pracodawcy bynajmniej nie łożą na in-
westycje, tłumacząc to dekoniunkturą, kryzysem etc.,
a w sektorze bankowym rosną ich depozyty sięgające
300 mld zł. Co więcej, coraz większą część swych do-
chodów przeznaczają na konsumpcję. Czy nie uwa-
ża pan, że opisana powyżej sytuacja szkodzi gospo-
darce?

– Nie ma niczego złego we wzroście wynagrodzeń,
jeśli nie wyprzedza on wzrostu produktywności.
Gdy wchodziliśmy w okres transformacji, w 1990 roku,
jej poziom był dramatycznie niski. Posłużę się przy-
kładem roku 1960: Polska i Hiszpania miały porów-
nywalną produktywność na poziomie 25 proc. tej wy-
stępującej w Stanach Zjednoczonych – ona stanowi
punkt odniesienia wobec innych państw. W 1990 roku
Hiszpanie osiągnęli 75 proc. produktywności USA,
a my mieliśmy nadal 25 proc. To pokazuje, że lata go-
spodarki centralnie sterowanej były zupełnie straco-
ne. Co prawda, Hiszpania w latach 60. nie była kra-
jem w pełni demokratycznym, ale z gospodarką
rynkową. W Polsce ustrojem był tzw. realny socjalizm.
To były skrajnie odmienne gospodarki. W realiach go-
spodarki centralnie sterowanej występuje brak bodź-
ców, motywacji do pracy, dobrego zarządzania,
sprawnych instytucji, czyli czynników niezbędnych do
szybkiego rozwoju gospodarczego. Od 1990 roku pro-
duktywność w Hiszpanii maleje.

Mimo boomu budowlanego, w tym infrastruk-
turalnego?

– Ta dziedzina gospodarki nie zwiększa produk-
tywności, jest bardzo konserwatywna. Co prawda, na-
stępuje postęp techniczny, ale w innych sektorach jest
on dużo szybszy. Opinia, że budownictwo jest kołem
zamachowym gospodarki, nie jest poparta żadnym
dowodem. W okresach powojennych, kiedy następuje
odbudowa, zapotrzebowanie na pracę jest bardzo
duże, ale wydajność pracy pozostaje niska. Budow-
nictwo jest pracochłonne. Niemniej, jeśli weźmiemy
pod uwagę wpływ tego sektora i innych na wzrost pro-
duktywności, to lokuje się on obok górnictwa i rol-
nictwa na niskim poziomie. Na przeciwległym biegunie
znajduje się np. przemysł maszynowy, motoryzacyj-
ny, farmaceutyczny, lotniczy, branża IT.

Bogactwo państwa, które nie dysponuje zasobami
cennych surowców, a do nich zalicza się Polska, w peł-
ni zależy od tego, ile osób pracuje, ile czasu poświę-
cają na pracę i jaka jest ich wydajność. Poziom za-
trudnienia uzależniony jest od trendu demograficz-
nego, jakości kształcenia, poziomu i efektywności in-
westycji i świadczeń społecznych, które mogą osła-
biać motywację do pracy. W Polsce mamy niestety ni-
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ski, w porównaniu z Europą, wskaźnik za-
trudnienia. Polacy zbyt wcześnie przechodzą
na emeryturę – mamy 16 mln pracujących
i ponad 9 mln emerytów i rencistów. Pracu-
jemy więcej, aniżeli w Europie Zachodniej, ale
nasza wydajność jest dwa razy mniejsza. Pod
względem rozwoju gospodarczego jesteśmy
zapóźnieni o 40–50 lat. Produkcję na miesz-
kańca mamy dwa razy mniejszą, około 20 tys.
dol. wobec 40 tys. w Europie Zachodniej,
a zasoby kapitału – aktywa finansowe, nie-
ruchomości, maszyny, etc. – na jednego
mieszkańca około 10 razy mniejsze. U nas się-
gają 21 tys. dol., we Francji wynoszą ponad
200 tys. Mimo że jesteśmy społeczeństwem
na dorobku, mamy podobną liczbę dni wol-
nych od pracy. W ciągu roku pracujemy 225
dni, a 140 dni odpoczywamy. Kluczowym pa-
rametrem dla wzrostu gospodarczego i do-
brobytu jest wydajność. Jak wspomniałem,
w 1990 roku wynosiła ona 25 proc. amery-
kańskiej i obecnie przekracza 40 proc. Ozna-
cza to znaczną poprawę dzięki lepszej orga-
nizacji pracy, stosowaniu nowoczesnych
technologii i maszyn. A skoro wydajność pra-
cy rośnie, pojawia się pytanie: czy wzrost wy-
nagrodzeń, z którym mieliśmy do czynienia,
i wzrost produktywności pozostawały w od-
powiedniej relacji; innymi słowy, jak wyna-
gradzany jest kapitał, a jak praca.

Jest pan członkiem Komisji Trójstron-
nej, która zawiesiła działalność z powodu boj-
kotu związków zawodowych. Podnoszą one
stale kwestię zbyt niskiego opłacania pracy
przez pracodawców.

– Takie instytucje ułatwiające dialog or-
ganizacji pracodawców ze związkami zawo-
dowymi, czyli „kapitału” i „pracy”, istnieją
w wielu państwach. Ich podstawowym za-
daniem jest zapewnienie ładu społecznego po-
przez porozumienie odnośnie wynagrodze-
nia pracy i kapitału w gospodarce. Trzecią stro-
ną jest rząd, przy czym jego rola może być róż-
na. Np. w Holandii jest głównie „dostawcą”
ekspertyz. W Polsce rola strony rządowej jest
znacznie większa, bo mamy duży sektor pu-
bliczny i rząd jest największym pracodawcą,
a poza tym przejście od gospodarki central-
nie sterowanej do rynkowej wymagało zu-
pełnie nowych regulacji i instytucji. W Niem-
czech są silne zarówno związki zawodowe, jak
i organizacje pracodawców. W przeciwień-
stwie do nas, patologicznych wręcz indywi-
dualistów, Niemcy są narodem kolektywi-
stycznym. Przez ostatnie 15 lat rozumne
związki zawodowe, władza i pracodawcy,
dzięki ugodzie dotyczącej obniżenia jed-
nostkowych kosztów pracy, doprowadzili do
zwiększenia konkurencyjności niemieckiej
gospodarki. Mieli wówczas, jak na ich realia,
wysokie koszty pracy i bezrobocie. Podobna
sytuacja miała wówczas miejsce w Szwecji.
Oba te kraje są obecnie wzorem sprawnej go-
spodarki. Władze potrafiły przekonać społe-
czeństwo do samoograniczenia w celu zmniej-
szenia jednostkowych kosztów pracy i ogra-

niczenia świadczeń socjalnych. Efektem był
wzrost konkurencyjności i zatrudnienia.

Szwecja była państwem dobrobytu, so-
cjalnym…

– Które od 2000 roku zmniejszyło rady-
kalnie, o 10 p.p. udział wydatków publicznych
w PKB, dzięki czemu pojawiły się dodatko-
we środki na inwestycje. W tym samym cza-
sie gospodarki krajów śródziemnomorskich
utraciły konkurencyjność z tego prostego
powodu, że szybciej od niej rosły wynagro-
dzenia i koszt pracy. Niczego nie mogły wy-
eksportować, zalewał je import. I mają bez-
robocie dwa razy wyższe niż w Polsce. Nie-
którzy rodzimi politycy i związki zawodowe
mówią pracodawcom: jak zwiększycie poziom
wynagrodzeń, to wzrośnie siła nabywcza
ludności i ludzie zaczną więcej kupować.

I gospodarka będzie się szybciej kręciła.
– Pozwolę sobie zadać pytanie: dlacze-

go inne państwa tego prostego rozwiązania
nie stosują? Jeżeli podwyżka wynagrodzeń
o 20 proc. ma przynieść takie korzystne
efekty, to może lepiej zwiększyć je o 200 proc.?

Przecież to absurd.
– Jeżeli ktoś mówi, że poprzez zwiększenie

zarobków, które będą rosły szybciej od wzro-
stu produktywności, i podwyższenie świad-
czeń socjalnych siła nabywcza się zwiększy,
ludzie będą więcej kupować i w rezultacie zy-
skają na tym przedsiębiorcy, to stawia wóz
przed koniem. Ostrzeżeniem powinna stać się
np. Grecja czy Portugalia. Wzrost wynagro-
dzeń powoduje zwiększenie kosztów pro-
dukcji, nasze produkty stają się mniej kon-
kurencyjne nie tylko w eksporcie, lecz także na
rynku krajowym, przegrywając z importo-
wanymi. Nabywając dobra pochodzące zza
granicy, nie zwiększamy naszej produkcji.
Zwiększamy zatrudnienie, ale za granicą. 

W Polsce nie mieliśmy do czynienia z taką
sytuacją. W całym okresie transformacji pro-
duktywność nieustannie rosła, mimo krót-
kotrwałych wahań, dzięki czemu mamy rów-
nowagę w handlu zagranicznym. Jeśli spoj-
rzymy na trendy wieloletnie, to zauważymy,
że w Polsce wzrost wynagrodzeń podąża za
wzrostem wydajności, ale go nie wyprzedza
– z wyjątkiem lat 2006–2007. Ta sytuacja za-
pewnia nam konkurencyjność i równowagę
w wymianie handlowej. Jeśli naszym priory-
tetem jest minimalizacja bezrobocia i wzrost
zatrudnienia, to musimy zaakceptować wol-
niejszy wzrost wynagrodzeń i świadczeń so-
cjalnych. Po roku 1990 przyjęliśmy strategię
wzrostu, stawiając silniejszy akcent na za-
trudnienie niż wynagrodzenia. Dysponowa-
liśmy ogromnymi zasobami pracy, które zo-
stały uwolnione, ponieważ w sektorze pu-
blicznym zapotrzebowanie na pracę było 3
razy mniejsze od poziomu zatrudnienia.
W PRL było pełne zatrudnienie, wręcz bra-
kowało rąk do pracy, ale wynikało to z bardzo
niskiej wydajności. W gospodarce rynkowej fir-
my, które miały wysokie koszty pracy przy ni-
skiej produktywności, nie były w stanie kon-

kurować, więc upadały. Przykładem mogą być
stocznie. Pamiętajmy, iż w Polsce w latach 80.
wskaźnik wynagrodzenia inżynierów w sto-
sunku do robotników był 1 do 1. Nie było sil-
nego motywatora do pracy i podwyższania
kwalifikacji. Stąd niska produktywność.

To kolejny absurd gospodarki socjali-
stycznej.

– Tak, bo stawiano na piedestał pracę fi-
zyczną, górnika czy hutnika. To owocowało
niską wydajnością pracy, państwo nie spraw-
dzało się w roli inwestora. Gdy 25 lat temu
ruszała u nas gospodarka rynkowa, znajdo-
waliśmy się w fatalnej sytuacji – ogromne za-
soby pracy, nikłe kapitały, zacofanie techno-
logiczne. Jak już powiedziałem, mamy obec-
nie na jednego mieszkańca zaledwie 21 tys. dol.
wszystkich aktywów, a na Zachodzie – 200 tys.
Niemieccy przedsiębiorcy dysponują 10 razy
większym kapitałem na pracownika niż pol-
scy – są poza naszym zasięgiem, jeśli chodzi
o technologię, oprzyrządowanie pracy itp. Nie-
mniej wydajność pracy rośnie u nas o 4 proc.
rocznie, podczas, gdy w Niemczech o 1 proc.
– tyle że z innego poziomu. W latach 2000–
2012 produktywność wzrosła o ponad
40 proc., a płace o 20 proc., słowem wyna-
grodzenie kapitału było wyższe, a siła prze-
targowa pracobiorców relatywnie słaba, nie
było presji na wzrost wynagrodzeń. Ten stan
rzeczy wynikał z naszych ogromnych zaso-
bów pracy, niskiej stopy zatrudnienia i małych
zasobów kapitału. Pracujący mają w tej sy-
tuacji słabą pozycję przetargową, nie mogą
się domagać wyższych pensji – wyjątek sta-
nowią bardzo poszukiwani specjaliści, jak in-
formatycy czy menedżerowie z dużym do-
świadczeniem i osiągnięciami. Mamy do
czynienia z powolnym wzrostem zapotrze-
bowania na pracę, bo poziom inwestycji jest
niewielki. Środki trwałe, jakie musimy zaan-
gażować średnio na stworzenie jednego
miejsca pracy to 200 tys. zł, a w przypadku
usług – 50 tys. zł. Jeśli ktoś uważa, że wy-
starczy 10 tys. zł, to świetnie – może kupić ło-
patę, grabie, taczkę… Ktoś te 200 tys. musi
wyłożyć, zainwestować, kierując się stopą
zwrotu z inwestycji ważoną ryzykiem i kosz-
tem kapitału. W Polsce mamy za mało kapi-
tału, bo stopa oszczędzania jest niska, wobec
tego jest wysoko wyceniany. Obowiązuje
prawo popytu i podaży.

Czy jednak poziom płac nie powinien
być bliżej poziomu produktywności? Czy
z pana punktu widzenia, jako przedstawi-
ciela pracodawców, proporcje 20 proc. do
40 proc., są właściwe?

– To jest błędnie postawione pytanie.
Mamy 2 mln zarejestrowanych bezrobotnych,
ukryte bezrobocie w rolnictwie, 2 mln młodych
ludzi, którzy wyjechali w poszukiwaniu pra-
cy za granicę. Musieliśmy podnieść wiek eme-
rytalny, bo żyjemy coraz dłużej i składki po-
krywają zaledwie połowę wypłacanych świad-
czeń. Stopa zatrudnienia osób powyżej 60.
roku życia co prawda wzrosła, ale nieznacz-
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nie, z 30 do 36 proc. – to nadal o połowę mniej
niż w Skandynawii. Mamy duże zasoby pra-
cy, których nie wykorzystujemy. W najbliższych
latach będą się one kurczyły, podaż pracy
zmaleje. Przez 10 nadchodzących lat poziom
życia w Europie Zachodniej i w naszym kra-
ju będzie na tyle różny, że osoby, które przy-
wiązują dużą wagę do dóbr materialnych,
będą nadal wyjeżdżać. Pozostali, preferują-
cy więzi rodzinne, przyjacielskie, związki z ro-
dzimą kulturą itd., winni szczególny nacisk po-
łożyć na rozumnie wybraną edukację, która
zapewni im znalezienie pracy w kraju. Nasze
społeczeństwo się starzeje; mamy obecnie
680 tys. 30-latków, ale 10-latków zaledwie
350 tys. To oznacza, że za 20 lat na rynek pra-
cy będzie wchodziło rocznie o 300 tys. mło-
dych ludzi mniej niż obecnie. Pracodawcy
będą konkurować o pracowników, zmusze-
ni oferować wyższe wynagrodzenia i lepsze
warunki pracy.

Wróćmy do kapitału, którego mamy
mało nad Wisłą. Czy przynajmniej część
z 300 mld zł zdeponowanych przez biznes
w bankach nie powinna zostać zainwesto-
wana?

– 300 mld zł kapitału na 16 mln zatrud-
nionych to wcale nie tak dużo, jak się wyda-
je, bo niecałe 20 tys. na pracownika. Firmy
muszą dysponować kapitałem obrotowym,
nie tylko na tworzenie miejsc pracy. W Pol-
sce mamy do czynienia z fatalnym zwycza-
jem – finansowaniem działalności firm po-
przez opóźnianie płatności, zamiast zapo-
bieganiem utracie płynności finansowej po-
przez wzięcie kredytu obrotowego. Innymi sło-
wy, polscy przedsiębiorcy mają niską moral-
ność płatniczą, jedną z najgorszych w Euro-
pie. Jeśli chcemy poprawić sytuację na ryn-
ku pracy, zwiększyć zatrudnienie i podnieść
poziom wynagrodzeń, musimy zwiększyć
krajowe oszczędności i inwestycje. Więcej kra-
jowego kapitału i inwestycji to więcej miejsc
pracy, wyższa produktywność i wyższe wy-
nagrodzenia, a do tego dywidenda dla kra-
jowych, a nie zagranicznych akcjonariuszy.
Konieczne jest obniżenie poziomu ryzyka pro-
wadzenia działalności gospodarczej, bo wów-
czas możemy liczyć na więcej inwestorów. Za-
wsze istnieje ryzyko, sukcesu nie da się za-
dekretować. Inwestując w Polsce, Niem-
czech, Rosji, Chinach itd., inwestor bierze pod
uwagę stopę zwrotu z kapitału z uwzględ-
nieniem ryzyka. Inwestując np. w Niem-
czech, ze względu na przewidywalność ryn-

ku, wypłacalność kontrahentów, sprawny
system sądowniczy, czyli koszt i czas docho-
dzenia należności, ryzykujemy mniej niż
w Polsce. Jeżeli nasz i niemiecki przedsiębiorca
ubiega się o kapitał, to Polak musi zapłacić
więcej – podobnie jak polski rząd, który po-
życzając pieniądze dla sfinansowania deficytu
budżetowego, płaci więcej niż niemiecki.

Należy ograniczać konsumpcję kosztem
oszczędzania?

– Zdecydowanie tak. Społeczeństwo na
dorobku musi więcej pracować i oszczędzać
większą część dochodu niż społeczeństwo bo-
gate. W przeciwnym razie nigdy go nie dogoni.
Oszczędzanie oznacza odłożenie konsump-
cji w czasie na rzecz zwiększenia inwestycji,
które pozwalają zwiększyć produktywność
i dochody w przyszłości. Dobrobyt w Niem-
czech czy w Skandynawii jest rezultatem cięż-
kiej pracy i oszczędzania kilku pokoleń. Pro-
blem polega na tym, że wielu Polaków nie ro-
zumie mechanizmów ekonomicznych i obraża
się na rzeczywistość, zamiast dostosować do
realiów swą strategię działania. Gdyby stopy
oszczędności i inwestycji były wyższe, szyb-
szy byłby wzrost gospodarczy i dobrobytu.

Niektórzy ekonomiści twierdzą, że nie-
ważne skąd pochodzi kapitał: z własnych
oszczędności czy zza granicy. Jestem innego
zdania. Jeżeli nie będziemy mieli własnego ka-
pitału i będziemy finansować inwestycje ko-
rzystając z kapitału zagranicznego, to dywi-
denda trafi do nich. Rzecz jasna rodzimy
przedsiębiorca może realizować inwestycje za
kredyt zagraniczny, ale pamiętajmy, że wte-
dy odsetki od kredytu trafią za granicę. Po-
lacy chcieliby, aby inwestorzy zagraniczni bu-
dowali fabryki w naszym kraju, ale protestu-
ją, kiedy inwestorzy zabierają zysk. Jeżeli po-
ziom oszczędności w Polsce będzie sięgał
15 proc. PKB, czyli tyle, ile w Niemczech, to
nigdy nie dogonimy zachodniego sąsiada. Że-
byśmy mogli się do niego zbliżyć, poziom
oszczędności powinien wynosić 20–25 proc.
Rodacy uważają, że biedny może oszczędzać
mało, a bogaty dużo. Oczywiście łatwiej jest
zaoszczędzić 10 proc. zarabiającemu 6 tys. zł,
niż temu, który zarabia 2 tys. zł. Możemy ta-
kie rozumowanie zaakceptować, jednak wów-
czas skazujemy się na permanentne ubóstwo.
Warto sięgnąć do historii i dowiedzieć się, jak
swoją gospodarczą potęgę budowali Szwaj-
carzy, Szwedzi czy Niemcy. W XIX wieku
Niemcy gonili bogatą Wielką Brytanię i Fran-
cję w oparciu o oszczędności i wytężoną pra-

cę. Polecam uwadze taką triadę: pracuję,
oszczędzam, inwestuję – w tej kolejności.
Oszczędności ludności w postaci kredytu tra-
fiają do przedsiębiorstw, oszczędzający otrzy-
mają w przyszłości dywidendę, a to oznacza
odłożenie konsumpcji w czasie. Tymczasem
większość z nas chce żyć tu i teraz, brak nam
cierpliwości.

Pytałem pana na początku naszej roz-
mowy o tkwiące w bankach 300 mld zł na-
szych biznesmenów. Ograniczają inwestycje
na rzecz konsumpcji?

– Są różne zachowania, ale muszę zgo-
dzić się z tezą, że w naszym kraju osoby za-
możne zbyt mało oszczędzają i inwestują. Nie-
mniej brak skłonności do oszczędzania do-
tyczy zarówno bogatych, jak i biednych
– mamy apetyt na życie i pragniemy natych-
miastowej nagrody. Ci pierwsi także mają
duży pociąg do konsumpcji. Do tego często
ostentacyjnej, budzącej zazdrość i napięcia
społeczne. Nie każdy ma predyspozycje do by-
cia przedsiębiorcą czy indywidualnego in-
westowania, ale każdy może inwestować, np.
za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.
Chodzi o to, by nasze oszczędności trafiły do
gospodarki. Nie jesteśmy krajem z silnym od
wieków mieszczaństwem o protestanckim eto-
sie pracy i oszczędzania. Jeśli spojrzymy na
gospodarkę w całym okresie transformacji,
w szczególności na ostatnie kilkanaście lat, to
stwierdzimy, że inwestycje wahały się w prze-
dziale 18–22 proc. PKB. Taki poziom w peł-
ni wystarcza np. Niemcom, ale nie nam. Łącz-
ny poziom inwestycji prywatnych i publicz-
nych, krajowych i zagranicznych, powinniśmy
utrzymywać na poziomie powyżej 25 proc.
PKB. Nie wystarczy dużo inwestować, trze-
ba inwestować z głową. Pamiętajmy, że in-
westycje prywatne z reguły są bardziej efek-
tywne niż publiczne – rządowe i samorzą-
dowe. Ma rację prof. Leszek Balcerowicz
twierdząc, że socjalizm przegrał z kapitali-
zmem, bo rząd nie sprawdził się w roli in-
westora.

Polskich przedsiębiorców charakteryzu-
je niechęć do korzystania z kredytu, wolą in-
westować z własnych zasobów, a te są zwy-
kle ograniczone. Mam nadzieję, że współ-
praca przedsiębiorców z bankami będzie się
stopniowo poprawiać. Jest to niezbędne,
aby przekuć oszczędności w inwestycje. Li-
czę też, że przedsiębiorcy będą wydłużać ho-
ryzont planowania, co skłania do długoter-
minowych inwestycji i przechodzenia do
branż z przyszłością, produkcji o dużej war-
tości dodanej i wykorzystującej aktualne
osiągnięcia naukowe. Co do struktury inwe-
stycji, to zbyt dużo inwestujemy w nieru-
chomości, a zbyt mało w nowoczesne tech-
nologie. W Polsce nieruchomości stanowią aż
2/3 całości aktywów, podczas gdy w USA tyl-
ko 1/3. Wzrost produktywności zapewniają
maszyny, a nie mury.

Rozmawiał Andrzej Uznański

GOSPODARKA

Jeżeli ktoś mówi, że poprzez zwiększenie
zarobków, które będą rosły szybciej od wzrostu
produktywności, i podwyższenie świadczeń 
socjalnych siła nabywcza się zwiększy, ludzie będą
więcej kupować i w rezultacie zyskają na tym
przedsiębiorcy, to stawia wóz przed koniem



Igor Stokłosa

Polacy podróżują zdecy-
dowanie więcej niż kiedyś
i dzięki temu mają moż-
liwość poznawania kuch-

ni innych krajów, w tym kuchni
śródziemnomorskiej, gdzie króluje
makaron. Według sprzedawców
makaronów przekłada się to bez-
pośrednio na spożycie tego pro-
duktu w naszym kraju. Choć jesz-
cze kilkanaście lat temu makaron
był wyłącznie dodatkiem do zupy,
to dziś coraz częściej trafia na stół
jako danie główne. Takie nazwy, jak
penne, tagliatelle, fusilli do nie-
dawna brzmiały jak opowieści
zza siedmiu mórz. Dziś z po-

Zjadamy makaron
wart setki milionów

Choć lubimy 
jeść makaron, 
to wciąż 
daleko nam 
do Włochów. 
Wartość naszego
rynku szacowana
jest na około 
750 mln zł

RYNEK MAKARONÓW
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prawnym akcentem przy ich wypowiadaniu
nie mają problemu nawet dzieci. Spaghetti
bolognese czy carbonara królują nie tylko
w restauracjach włoskich, ale także na przy-
jęciach rodzinnych. Od kiedy zaś na ekra-
nach pojawił się Garfield, niemal każde
dziecko chce, by na jego urodzinach ser-
wowana była lasagne.

Tanio, szybko 
i smacznie

Tani i szybki w przyrządzaniu makaron
stanowi idealny sposób na to, aby przygo-
tować błyskawiczny obiad. Do makaronu pa-
suje niemalże wszystko – od słodkich owo-
ców, jogurtów czy serka twarogowego przez
sosy warzywne po dania mięsne. Jednakże
dietetycy ostrzegają – jedzenie makaronu
wcale nie jest takie zdrowe. Przede wszyst-
kim z powodu dużej porcji węglowoda-
nów. Makaron wykonany z białej mąki jest
często prawdziwą kopalnią kalorii, dzięki cze-
mu możemy sobie wyhodować spory brzu-
szek. Wbrew pozorom kalorie nie biorą się
z tłuszczu, lecz właśnie węglowodanów,
które dosyć szybko rozkładają się w naszym
organizmie, dając mu niewielką dawkę ener-
gii i o wiele częściej odkładając się zwyczajnie
w boczkach. Jednak i na to jest makarono-
wa recepta. Wystarczy zamienić zwykły, ja-
sny makaron na pełnoziarnisty, posiadają-
cy w sobie znacznie mniej węglowodanów
prostych, a więcej złożonych, które dostar-
czą nam energii na cały dzień. Makaron
z pełnego ziarna możemy jeść praktycznie
codziennie, ponieważ zawiera w sobie znacz-
nie więcej składników odżywczych niż zwy-
kły makaron.

Drugi plus – naprawdę niewiele czasu po-
trzeba, żeby go ugotować. Nawet jeśli doli-
czymy do tego czas robienia odpowiedniego
sosu, to przygotowanie całego dania nie
zajmuje zazwyczaj więcej niż godzinę. Wszyst-
ko zależy od naszej fantazji i chęci ekspery-
mentowania. Kolejny plus? Makaron nie
jest zbytnim obciążeniem dla naszego ukła-

du trawiennego. Problem pojawia się w mo-
mencie, kiedy do makaronu dodajemy cięż-
ki, wyjątkowo tłusty sos – przykładowo gu-
laszowy czy oryginalny sos boloński. Wów-
czas nie tylko kaloryczność dania diametral-
nie rośnie, lecz również obniża się przyswa-
jalność, co może prowadzić do problemów
trawiennych.

Daleko za Włochami
Mimo że zalet jest zdecydowanie więcej,

to Polakom wciąż daleko w spożyciu maka-
ronu do jego wielkich miłośników, czyli Wło-
chów. Mieszkańcy słonecznej Italii potrafią
bowiem zjeść w ciągu roku nawet 22 kg ma-
karonu, podczas gdy w Polsce w ciągu roku
zjemy tylko 10 kg. Jednak eksperci nie tracą
wiary. – Uważamy, że rynek będzie się rozwijał
– prognozuje Dorota Liszka, rzecznik Ma-
speksu – firmy, która w swoim portfolio ma
najbardziej popularny makaron w Polsce, czy-
li Lubellę.

Według niej wystarczy, że raz w tygodniu
makarony staną się pełnoprawnym elemen-
tem naszego głównego posiłku, a wszyscy pro-
ducenci będą musieli stawiać nowe fabryki.
Kiedy to nastąpi? Na razie trudno powiedzieć.
Na podstawie danych rynkowych można
wnioskować, że nieprędko.

Według analiz Panelu Gospodarstw Do-
mowych GfK w 2013 roku polskie gospo-
darstwa domowe kupiły łącznie ponad
137 tys. ton makaronu. Częstotliwość zaku-
pów tej kategorii wyniosła średnio „17 aktów
zakupowych w ciągu roku”. Najczęściej, bo
aż 14 razy, kupowano makarony krótkie, prze-
znaczając na nie 75 proc. całkowitej sumy pie-
niędzy wydawanych rocznie na makaron.
Z analiz wynika, iż polski rynek makaronów
w ostatnim roku był wart 749 mln zł.

Najwięksi gracze
Obecnie rynek makaronów w Polsce

dzieli się na trzy części: Lubella – zdecydo-
wany lider rynkowy, kilkunastu graczy środ-
ka i producenci marek ekonomicznych, w tym
produktów private labels. Kolejnymi naj-
większymi graczami na rynku makaronów są:
Wytwórnia Makaronu Goliard, Czanieckie
Makarony, Makarony Polskie i Kikizas Me-
lissa SA. Natomiast po Lubelli najważniejsze
marki w Polsce to: Goliard, Czaniecki, Me-
lissa Primo Gusto i Arrighi. W tych zesta-
wieniach nie można zapominać też o markach
własnych sieci handlowych. Liderem w tej kla-
syfikacji jest Biedronka, która posiada 28 proc.
udziału ilościowego z trzema głównymi mar-
kami: Vitalia, Dobrusia i Pastani.

– Znanym na tym rynku markom coraz
trudniej konkurować z markami własnymi
sieci – uważa Urszula Adamowicz, analityk
kategorii Panelu Gospodarstw Domowych
GfK, monitorującego ten segment rynku.
– Przede wszystkim ze względu na różnicę
cen w przeliczeniu na kilogram makaronu.
Produkty takich sieci sklepów, jak Biedron-
ka czy Lidl, są o prawie 3 zł tańsze w prze-
liczeniu na kilogram produktu niż asortyment
producentów markowych – dodaje.

Zwraca uwagę, że na przestrzeni kilku
ostatnich lat udział marek własnych w ryn-
ku makaronów stale wzrastał. W 2013 roku
przekroczył 50 proc. Według prognoz ana-
lityków GfK w 2014 roku dynamika wzrostu
tej kategorii utrzyma się na podobnym po-
ziomie. �

W jaki sposób dbają państwo o utrzymanie 
konkurencyjnej pozycji na rynku?

Beata Szostak, współwłaściciel firmy Międzybrodzkie Makarony Dybał SJ

– Na polskim rynku makaron to jeden z produktów pierwszej potrzeby. Na jego sprzedaż wpływa wiele czyn-
ników. To, na co my kładziemy duży nacisk, to m.in. ekspozycja w sklepie – dobór asortymentu, ułożenie na
półkach, dodatkowa ekspozycja. Dbamy, aby punkty sprzedaży miały dodatkowe ekspozytory oraz dobrej ja-
kości materiały reklamowe. Prowadzimy zarówno kampanię reklamową, jak i działania public relations, ma-
jące na celu podniesienie świadomości konsumenckiej. Jednak naszym największym wyróżnikiem jest fakt,
że od ponad 20 lat produkujemy makaron najwyższej jakości. Międzybrodzkie Makarony to świeżo wybijane
jaja oraz wysokiej jakości semolina z pszenicy durum. To właśnie tym składnikom Międzybrodzkie Makarony
zawdzięczają swojski, domowy smak.

�

Polakom wciąż daleko w spożyciu makaronu 
do jego wielkich miłośników, czyli Włochów.
Mieszkańcy słonecznej Italii potrafią bowiem zjeść
w ciągu roku nawet 22 kg makaronu, podczas 
gdy w Polsce w ciągu roku zjemy tylko 10 kg
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Jakie miejsce na gospodarczej mapie kraju zajmuje przemysł
rolno-spożywczy i jak ocenia pani wsparcie okazywane producentom
żywności, ze szczególnym uwzględnieniem producentów makaronu?

Marzena Trajer,
dyrektor Biura Analiz 
i Programowania
Agencja Rynku Rolnego

– Polski przemysł rolno-spożywczy jest ważną gałęzią naszej gospodarki. Dla dysponującego znacznym potencjałem
produkcyjnym rolnictwa stanowi kolejne ogniwo niezbędne dla przetworzenia surowców rolnych w produkty żywno-
ściowe oczekiwane przez konsumentów. Stanowi również istotną część naszego sektora przemysłowego, zatrudniając
ponad 400 tys. osób i wytwarzając ponad 18 proc. produkcji sprzedanej tego sektora.
W okresie transformacji rynkowej i po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej w polskim przemyśle rolno-spo-
żywczym miały miejsce znaczne inwestycje. Nastąpiło unowocześnienie technologii i poprawa jej standardów. Struk-
tura produkcji została dostosowana do potrzeb krajowego rynku oraz potrzeb eksportowych. Nastąpiła poprawa
efektywności działania przedsiębiorstw. Zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw posiada certyfikaty jakości
umożliwiające produkcję bezpiecznej i zdrowej żywności. Wdrażane są nowe systemy jakości. W polskim przetwór-
stwie rolno-spożywczym postępuje wzrost koncentracji produkcji. Struktura podmiotowa polskiego przemysłu spo-
żywczego jest aktualnie bardzo podobna do średniej unijnej. Polska żywność jest konkurencyjna w skali
międzynarodowej, o czym świadczą wyniki handlu zagranicznego. Przemysł rolno-spożywczy jest jedną z nielicznych
gałęzi gospodarki narodowej, która uzyskuje dodatni bilans w wymianie handlowej. Głównymi odbiorcami polskiej
żywności są – wymagające pod względem jakościowym – wysoko rozwinięte kraje UE. W ostatnich latach zwiększa
się także eksport do krajów pozaunijnych.

W warunkach dużego nasycenia rynku żywnościowego szczególnego znaczenia nabierają działania promocyjne i informacyjne. Aktualnie w ramach unij-
nego mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” realizowanych jest 13 kampanii promo-
cyjno-informacyjnych, dotyczących różnych grup produktowych i skierowanych na różne rynki. Jedną z nich jest 3-letnia kampania „Makarony Europy”,
prowadzona przez Polską Izbę Makaronów. Kampania, skierowana na rynek ukraiński, realizowana jest od 2012 roku i ma na celu m.in. zwiększenie eks-
portu makaronów europejskich na ten rynek. Całkowity budżet kampanii wynosi 3 mln euro, z tego 1,5 mln euro pochodzi z budżetu UE, a pozostała
część środków finansowych pochodzi z budżetu krajowego i z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. W związku z zakłóceniami wystę-
pującymi na rynkach rolnych, spowodowanymi rosyjskim embargiem, Unia Europejska zwróciła szczególną uwagę na konieczność wzmocnienia pozycji
unijnych producentów żywności. We wrześniu 2014 roku Komisja Europejska poinformowała o zwiększeniu o 30 mln euro unijnych funduszy na nowe
programy informacyjno-promocyjne. 
Omawiając kwestie wspierania tych działań, należy wspomnieć o jeszcze jednym, istotnym dla krajowych producentów działaniu. ARR uczestniczy w re-
alizacji branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych, którego celem jest wykreowanie nowych, silnych marek rozpozna-
walnych na świecie i kojarzonych z Polską. W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą korzystać z kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich
produktów za granicą, przez udział m.in. w największych imprezach targowo-wystawienniczych, szkoleniach marketingowo-rynkowych, seminariach bran-
żowych, konferencjach międzynarodowych i misjach gospodarczych. Program obejmuje rynki docelowe: Rosji, Niemiec, Chin, Francji, Ukrainy oraz
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Aby w pełni wykorzystać i rozwijać potencjał polskiego sektora rolnego i przemysłu rolno-spożywczego, potrzebne jest – obok działań marketingowych
– pogłębienie procesów konsolidacyjnych, rozwój innowacyjności oraz rozszerzenie asortymentu produkcji, a także dywersyfikacja kierunków eksportu
polskiej żywności, tj. poszukiwanie i zdobywanie nowych, perspektywicznych rynków zbytu. 

Jak radzą sobie krajowi producenci makaronu, biorąc pod uwagę
uzyskiwane wyniki, bezpieczeństwo produkcji oraz jakość wyro-
bów, i jak wypadają na tle branży reprezentującej rynki zagraniczne?

Marek Dąbrowski, prezes Polskiej Izby Makaronów

– Według danych Instytutu Gfk rynek makaronu w Polsce wynosi obecnie około 150 tys. ton rocznie przy niewielkim, około 3-procentowym wzroście.
W naszym kraju na różną skalę działa kilkudziesięciu producentów, przy czym ich liczba ciągle maleje. Wielu mniejszych producentów nie ma wystarcza-
jących mocy produkcyjnych ani dużego zaplecza kapitałowego, aby nadążyć za coraz bardziej restrykcyjnymi wymaganiami rynku.
Polski rynek makaronów zdominowany jest przede wszystkim przez marki własne sieci handlowych, które stanowią około 40 proc. całego rynku makaro-
nów – licząc ilościowo i około 30 proc. – licząc wartościowo. Rynkowym liderem oferującym produkty markowe jest Lubella. Kolejnymi największymi
producentami makaronów w Polsce są: Wytwórnia Makaronu Goliard, Czanieckie Makarony, Makarony Polskie, Ekomak.
Potencjał polskiego przemysłu makaronowego, w którego skład wchodzą rezerwy produkcyjne, infrastruktura, technologia oraz kadra, przemawiają za
tym, aby produkcja nastawiona była nie tylko na rynek krajowy, ale i na eksport, ponieważ polskie produkty mają bardzo dobrą jakość. Eksport makaronu
stale rośnie. W roku 2011 wynosił nieco ponad 30 mln euro, w 2012 – 33,2 mln euro, a w 2013 – 33,79 mln euro – według danych pochodzących
z The Market Access Database.
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Gala „VIP-a”

Występy musicalowe, recital Patrycji Markowskiej, specjały szefa kuchni 
hotelu Sheraton oraz nagrody rozlosowane w loterii to główne atrakcje 
II edycji gali „Magazynu VIP”, która zgromadziła ludzi sukcesu 
zasługujących na miano VIP-a, w tym laureatów statuetki wręczonej 
osobistościom uhonorowanym za dokonania w sferze kultury, biznesu, 
nauki i innych dziedzin życia publicznego

VIP BIZNESU

Laureaci

Od lewej: Michał Pachowski, Wincenty Krzyżak, Małgorzata Augustyniak,
Łukasz Kardas i Mariusz Gryżewski

Firma VIP-a 2014
• AMS S.A z Warszawy
• Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 

z Warszawy
• Słoneczna Tłocznia Sp. z o. o. S.K.A. 

z Zabierzowa
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

im. Władysława Jagiełły z Łodzi
• TVP POLONIA z Warszawy

Lider Bankowości Spółdzielczej 2014
• Bank Spółdzielczy w Przemkowie

pełna VIP-ów

Katarzyna Dowbor i Michał Olszański



Już od progu uczestników tegorocznej
gali „Magazynu VIP”, przybywają-
cych na uroczystość, witała muzyka
na żywo w wykonaniu kwartetu

smyczkowego, zapowiadając udany wieczór
w wyjątkowej oprawie artystycznej. Gdy
tylko sala bankietowa się wypełniła, przedstawiciele Zespołu Reprezen-
tacyjnego Wojska Polskiego powitali gości utworem instrumentalnym na
skrzypce i saksofon, dając przedsmak tego, co czeka ich za sprawą barw-
nego występu artystów w dalszej części wieczoru. Chwilę później na sce-
nie pojawili się prowadzący galę – Katarzyna Dowbor i Michał Olszań-
ski, zapraszając do wspólnego spędzenia niecodziennego wieczoru w wy-
jątkowej atmosferze. Słowo powitania skierował do gości również redaktor
naczelny „Magazynu VIP” Mariusz Gryżewski. Występując w roli go-
spodarza wieczoru, pogratulował bohaterom tegorocznej uroczystości wy-
różnień, będących podsumowaniem ich dotychczasowej pracy. – Dzisiejsi
laureaci reprezentują odległe od siebie dziedziny: kulturę, sztukę, biznes,
ochronę zdrowia, samorządy, a jednak wszystkich łączy wspólny mianownik
– w sferze, jaką reprezentują, są niewątpliwymi liderami. Ich praca przy-
nosi nie tylko wymierne efekty ekonomiczne, lecz także wpływa na pro-
mocję Polski oraz polskiej kultury i przedsiębiorczości oraz sprzyja po-
wstawaniu nowatorskich produktów i usług – mówił ze sceny, życząc
wszystkim wielu wrażeń i miłych chwil.

Ceremonię wręczenia nagród bezpośrednio poprzedził brawurowy
występ Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w prawdziwie roz-
rywkowym repertuarze, bowiem tym razem artyści zaprezentowali frag-
menty znanych i lubianych musicali, wprawiając gości w dobry nastrój.
Po tak udanym wstępie nastąpiła oczekiwana przez wszystkich ceremo-
nia wręczenia statuetek tegorocznym zwycięzcom. Jako pierwsi nagro-
dy odebrali z rąk redaktora naczelnego „Magazynu VIP” najlepsi przed-
siębiorcy, którzy znakomicie sprawdzają się jako menedżerowie. Laure-
aci zarządzają świetnie prosperującymi firmami, cieszącymi się uznaniem
ze względu na jakość i rzetelność traktowane jako wartości nadrzędne. Uho-
norowani w kategorii VIP Biznesu 2014 dowiedli, że doskonale wiedzą,
czym jest sukces i jak skutecznie do niego dą-
żyć, stawiając na szeroko rozumiany rozwój,
pozytywny wizerunek i wyniki. Gratula-
cjom gospodarza uroczystości towarzyszy-
ły krótkie prezentacje sylwetek laureatów

VIP BIZNESU
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Od lewej: Zbigniew Pajewski, Jarosław Cybulski, Jerzy Bar, Eugeniusz Gorczowski,
Ewa Sojka, Eugeniusz Zieliński

Od lewej: Michał Michalik, Magdalena Bogulak, Mariusz Gryżewski

Hotel VIP-a 2014
• Hotel Apollo z Darłowa, 

kategoria „hotel wypoczynkowy”
• Hotel Gorczowski z Chorzowa, 

kategoria „hotel biznesowy”
• Pałac Sulisław Hotel&Spa z Sulisławia, 

kategoria „hotel pięciogwiazdkowy”
• Pałac Żaków z Żakowa, 

kategoria „hotel zabytkowy”
• Z-Hotel Business & SPA z Otwocka, 

kategoria „business&spa”

Klinika VIP-a 2014
• Centrum Medyczne MML, 

kategoria „centrum medyczne” z Warszawy
• MediArt Instytut, kategoria 

„medycyna estetyczna” z Poznania
• Sharley Instytut Zdrowia i Urody 

Medical SPA, kategoria „uroda i kosmetyka” 
z Warszawy

Patrycja Markowska



i zdjęcia ilustrujące bohaterów wieczoru – ich
codzienną pracę, sukcesy, sposoby na relaks.

Po wręczeniu nagród najlepszym przed-
stawicielom krajowego biznesu w tak różnych
branżach, jak motoryzacja, usługi IT, rolnic-
two, fotonika, farmacja, nieruchomości, na
scenie pojawili się ci, których wszyscy do-
skonale znają z ekranu – przedstawiciele ży-
cia publicznego, którzy reprezentują bogaty
dorobek, a przy tym cieszą się autorytetem
i sympatią. W pierwszej turze statuetki VIP
2014 trafiły do wyjątkowych osobowości, któ-
re na co dzień wprowadzają nas w świat fil-
mu i teatru, a robią to z klasą i wdziękiem, ba-
wiąc, wzruszając i nieprzerwanie zachwyca-
jąc widzów. W ramach II edycji gali VIP-a do-
ceniono talent i dotychczasowe osiągnięcia
Jana Nowickiego, Daniela Olbrychskiego,
Wojciecha Malajkata, Cezarego Pazury, Zbi-
gniewa Buczkowskiego i jedynej damy w ak-
torskim gronie laureatów – Emilii Krakowskiej.
Gdy wielcy kina zeszli ze sceny, ich miejsce za-
jęli kolejni VIP-owie 2014, tym razem repre-
zentujący różne dziedziny życia publicznego,
mający wybitne osiągnięcia w swoich dzie-
dzinach. W tej grupie wyróżnionych znaleź-
li się: zasłużony dla sportu mistrz kolarstwa

i organizator prestiżowego wyścigu Tour de
Pologne Czesław Lang, wybitny śpiewak
operowy, podbijający największe sceny świa-
ta – Marek Torzewski, najbardziej znany
w kraju specjalista w dziedzinie seksuologii
– prof. Zbigniew Lew-Starowicz oraz drugi
profesor, tym razem ekspert z zakresu pol-
szczyzny, rozjaśniający zawiłości języka w pra-
sie, radiu i telewizji oraz publikacjach autor-
skich, a także ceniony specjalista w zakresie
języka mediów, polityki i reklamy – prof. Je-
rzy Bralczyk. W tej grupie płeć piękną repre-
zentowała Krystyna Czubówna, wieloletnia
prezenterka „Panoramy” obdarzona niepo-

VIP BIZNESU
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Od lewej: Kamil Kowalczyk, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Mikołaj Pawilcz,
Iwona Kusiak, Iwona Kusiak, Mariusz Gryżewski

Od lewej: prof. Jerzy Bralczyk, Czesław Lang, Krystyna Czubówna,
prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Marek Torzewski
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Magnesy dla Biznesu
• Gmina Góra Kalwaria
• Gmina Lesznowola
• Gmina Narewka
• Gmina Siechnice
• Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego

Nagroda specjalna
• Roman Kłosowski

Wyjątkowe Osobowości 
Życia Publicznego
• prof. Jerzy Bralczyk
• Krystyna Czubówna
• Czesław Lang
• prof. Zbigniew Lew-Starowicz
• Marek Torzewski

Auto VIP-a 2014
• Mazda Nivette, 

kategoria „salon samochodowy” 
– Salon Mazdy Nivette z Warszawy

Roman Kłosowski

Mazda 6 wystawiona przez salon Mazda
Nivette z Warszawy



VIP BIZNESU

wtarzalnym głosem, bez którego trudno wy-
obrazić sobie programy dokumentalne,
zwłaszcza przyrodnicze.

Po wręczeniu nagród VIP-om po-
wszechnie znanym i lubianym przyszedł
czas na tych, którzy ukryci w gabinetach, czu-
wają nad jakością krajowej ochrony zdrowia
i zarządzają budżetem przychodni i szpita-
li, aby realizowane inwestycje i podejmowa-
ne decyzje przekładały się na właściwą opie-
kę medyczną oraz komfortowe warunki po-
bytu pacjentów, a także zapewniały pożądane
wyniki leczenia, a placówce stabilną sytuację
finansową. Statuetki VIP w Ochronie Zdro-
wia 2014 trafiły w ręce menedżerów, którzy
mimo nadwyrężonego zaufania do publicz-
nej ochrony zdrowia efektywnie łączą dąże-
nia biznesowe z troską o dobro pacjen-
tów. W tej kategorii doceniono działalność

�

Od lewej: Krzysztof Wójciak, Igor Markowicz, Marek Piksa, Adam Wudarczyk,
Krzysztof Marczak, Paweł Bisek, Jan Frysztak, Grzegorz Timofiejczyk, Michał Nivette,
Mariusz Gryżewski

Od lewej: Cezary Pazura, Wojciech Malajkat, Zbigniew Buczkowski, Emilia Krakowska,
Jan Nowicki, Daniel Olbrychski, Mariusz Gryżewski
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Produkt VIP-a 2014
• Kolekcje Wrześniak Glassworks, kategoria „produkt luksusowy” – Huty Szkła 

Tadeusza Wrześniaka ze Skrzyszowa
• Linia Produktów Uzupełniających Niedobory Żywieniowe, kategoria „zdrowie” 

– DORSIM Sp. z o.o. z Urli
• Pijalnie Czekolady i Kawy Mount Blanc, kategoria „produkt ekskluzywny” 

– Mount Blanc Sp. z o.o. z Krakowa
• Preparat OPRIN, kategoria „farmacja” – Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM 

z Zakroczymia
• Program Ochrony Zdrowia Rodziny, kategoria „zdrowie” – VIGGET Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania
• Rejsy wycieczkowe, kategoria „turystyka” – Grupa Atlas Tours z Żor
• RUCH z Benefią, kategoria „ubezpieczenia” – Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Vienna Insurance Group z Warszawy
• Tablet MODECOM FreeTAB 9000 IPS ICG, kategoria „elektronika” – Modecom 

z Ożarowa Mazowieckiego

VIP 2014
• Zbigniew Buczkowski
• Emilia Krakowska
• Wojciech Malajkat
• Jan Nowicki
• Daniel Olbrychski
• Cezary Pazura

Lidia Stanisławska i Roman Kłosowski

Występ grupy Silk Queen



� 9 najskuteczniej zarządzanych podmiotów
medycznych i skuteczność osób odpowie-
dzialnych za ich codzienne funkcjonowanie
oraz rozwój. Swoje nagrody mieli również
najlepsi gospodarze jednostek samorządu te-
rytorialnego, którzy skutecznie wykorzystu-
ją potencjał zarządzanych obszarów, odga-
dują potrzeby lokalnej społeczności i go-
spodarują budżetem tak, aby wpływać na za-
sobność gminy, a zarazem na prosperity ca-
łego regionu.

Gdy dwoje włodarzy gmin uznanych za
najbardziej zasługujące na statuetkę VIP
Samorządu 2014 wróciło z nagrodą do sto-
lików, honorowe miejsce na scenie zajął lau-
reat specjalnej statuetki VIP 2014 – nagro-
dzony za całokształt pracy artystycznej Ro-
man Kłosowski. Ogłoszenie nazwiska laure-
ata spotkało się z gromkim aplauzem i owa-
cjami na stojąco, będącymi najlepszym wy-

razem uznania dla dziesiątek ról stworzonych
przez aktora w jego 60-letniej karierze, a za-
razem dowodem słuszności wyboru kapitu-
ły. Na laureata tej specjalnej nagrody czeka-
ła szczególna niespodzianka – dedykowany
aktorowi występ Lidii Stanisławskiej, która nie
tylko zaśpiewała dla artysty, lecz także pod-
kreślając zażyłość łączącą ją z aktorem,
wspominała wspólne chwile i raczyła gości
anegdotami.

Po tym emocjonalnym, pełnym wzruszeń
minirecitalu przeplatanym osobistymi re-
fleksjami i podziękowaniu Romana Kłosow-
skiego nastąpiło płynne przejście od kultury
do biznesu, by uhonorować Firmy VIP-a
2014, Hotele VIP-a 2014, Kliniki VIP-a 2014
oraz Produkty VIP-a 2014, czyli przedsię-
biorstwa, obiekty hotelarskie, placówki me-
dyczne i kosmetyczne oraz wyroby, które wy-

VIP BIZNESU

Od lewej: Czesław i Anna Koliszowie, Kazimierz Golec, Andrzej Szczepocki,
Władysław Brzozowski, Kazimierz Okińczyc, Józef Dąbek, Mariusz Gryżewski

Od lewej: Marian Glita, Wielisława Przygucka, Janusz Chojnacki, Bożena Baier,
Tomasz Nasiłowski, Wiktor Karol, Agnieszka Łozowska
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VIP Biznesu 2014
• Władysław Brzozowski, właściciel Gospodarstwa 

Rolnego Produkcyjno-Nasiennego Władysław Brzozowski 
w Mienianach 

• Anna i Janusz Chojnaccy, właściciele Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Usługowego „Hygieia” SJ z Krakowa

• Jan Chorostkowski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. z Wrocławia

• Józef Dąbek, prezes zarządu Kopalni Wapienia 
„Morawica” SA z Morawicy

• Marian Glita, prezes firmy MG Speed Sp. z o.o. 
z Jędrzejowa

• Kazimierz Golec, prezes zarządu Zakładu Mechaniki 
Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o. z Gliwic

• Wiktor Karol, prezes zarządu Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp. z o.o. 
ze Świdnicy

• Anna i Czesław Koliszowie, właściciele firmy ANKOL 
z Chorzelowa

• Jakub Łozowski, przewodniczący rady nadzorczej firmy 
MODECOM S.A. z Ożarowa Mazowieckiego

• Tomasz Nasiłowski, prezes zarządu firmy 
InPhoTech Sp. z o.o. z Warszawy

• Kazimierz Okińczyc, prezes zarządu Koszalińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” z Koszalina

• Wielisława, Jerzy i Tomasz Przyguccy, właściciele firmy 
Przyguccy Inter-Car Sp. z o.o. z Łodzi

• Andrzej Szczepocki, prezes zarządu Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów z Kleszczowa

Artyści Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego



VIP BIZNESU

różniają się na rynku atrakcyjną ofertą, ja-
kością, innowacyjnością i potencjałem roz-
wojowym. Przy okazji gali „Magazynu VIP”
wręczono także certyfikaty przyznane w ra-
mach Programu Promocji Samorządów
„Magnesy dla Biznesu” 2014, skierowanego
do jednostek terytorialnych, którym udało się
stworzyć najdogodniejsze warunki dla roz-
woju przedsiębiorczości i wypracować atrak-
cyjna ofertę inwestycyjną przy jednoczesnej
skuteczności w działaniach na rzecz sytuacji
społeczno-gospodarczej w obrębie jednost-
ki samorządowej.

Po zakończeniu oficjalnej części gali i ce-
remonii wręczenia nagród goście udali się do
bufetu, by spróbować specjałów przyrzą-
dzonych pod okiem szefa kuchni hotelu
Sheraton, porozmawiać przy drinkach i za-
poznać się ze smakowitą ofertą sponsorów
gali – aromatycznymi nalewkami staropol-
skimi Karola Majewskiego, wytwarzanymi tra-
dycyjną metodą na bazie różnych owoców
i roślin, oraz rozpływającymi się w ustach
smakołykami firmowanymi przez Manufak-
turę Czekolady. Po uczcie dla podniebienia
i przerwie sprzyjającej nieformalnym spo-
tkaniom w luźnej atmosferze dla uczestników
gali VIP-a nadszedł czas na kolejną dawkę ar-
tystycznej strawy. Dla gości gali wystąpiła Pa-
trycja Markowska, której koncert spotkał się
z entuzjastycznym przyjęciem i wywołał pod

sceną prawdziwe poruszenie. Jeszcze więcej
emocji zapewniła loteria, w której spośród wi-
zytówek pozostawionych przez gości rozlo-
sowano wiele cennych nagród. Zwieńczeniem

bankietu była zabawa na parkiecie przy
utworach legendarnego zespołu Queen w wy-
konaniu grupy Silk Queen oraz muzyce ta-
necznej prezentowanej przez didżeja. �

Od lewej: Krzysztof Harmaciński, Maria
Jolanta Batycka-Wąsik, Mariusz Gryżewski

Od lewej: Mateusz Kuczabski, Leszek Szpakowski, Janusz Solarz, Mariusz Wójtowicz,
Krzysztof Skubis, Wanda Korzycka-Wilińska, Andrzej Kondaszewski, Małgorzata Zała-
wa-Dąbrowska, Maria Aleksandra Kąkol, Mariusz Gryżewski
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VIP Samorządu 2014
• Maria Jolanta Batycka-Wąsik, 

wójt gminy Lesznowola
• Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława

VIP w Ochronie Zdrowia 2014
• Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
• Wanda Korzycka-Wilińska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela 

w Bydgoszczy
• Mateusz Kuczabski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

PIASTUN w Piastowie
• Marian Przylepa, dyrektor naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 

w Lublinie
• Janusz Solarz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
• Leszek Szpakowski, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Siedlcach
• Mariusz Wójtowicz, prezes zarządu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu
• Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz w Warszawie
• Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer 

w Warszawie



Złoto dla preparatu NervoCalm
Prestiżowy tytuł Najwyższa Jakość Qu-

ality International 2014 wraz z sygnowanym
przez instytucje patronujące certyfikatem i go-
dłem o międzynarodowym znaczeniu po-
świadcza czytelną politykę jakości firmy
LEK-AM, a Złote Godło QI, przyznane za
produkt NervoCalm, jest symbolem stoso-
wania standardów jakościowych o najwyż-
szych parametrach.

Warto przypomnieć, że nagrodzony Zło-
tym Godłem QI suplement diety Nervo-
Calm został stworzony z myślą o osobach,
które narażone są na długotrwały lub okre-
sowy stres. Dzięki bogatej kompozycji aż 9 na-
turalnych składników NervoCalm zapewnia
dwukierunkowe wspomaganie układu ner-
wowego – po pierwsze: szybko uspokaja, po
drugie: pozwala normalnie funkcjonować
w stresujących sytuacjach. Może właśnie on
okaże się skutecznym sposobem na pokonanie
towarzyszącego nam w codziennym życiu
stresu.

Nagroda „VIP-a” dla Oprinu!
10 października bieżącego roku odbyła się

druga edycja gali „Magazynu VIP”, podczas
której najbardziej wpływowym osobowo-
ściom ze świata kultury, sportu czy nauki wrę-
czone zostały statuetki VIP 2014. Nagrody,
które w blasku jupiterów odebrali tegorocz-

ni zwycięzcy, zostały również przyznane w ka-
tegoriach: VIP Biznesu, VIP w Ochronie
Zdrowia, VIP Samorządu. Otrzymali je naj-
lepsi managerowie firm oraz instytucji
z różnych dziedzin życia publicznego. Do-
datkowo wyróżniającym się na rynku wyro-
bom reprezentującym najwyższą jakość przy-

znano nagrody w kategorii Produkt VIP-a.
Wśród ośmiu nagrodzonych Produktów
VIP-a znalazł się suplement diety OPRIN
Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM
z Zakroczymia.

Innowatory WPROST
Innowatory WPROST to nagroda przy-

znawana od 2011 roku. W latach 2011–2013
była przyznawana na podstawie „Listy 500
najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw”,
opracowywanej przez zespół Instytutu Nauk
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
W tym roku podstawą do wyróżnienia tych,
którzy inwestują w innowacje, było autono-
miczne badanie Innovation Research 2014.
Statuetki Innowatorów trafiły do najlep-
szych firm z ośmiu sektorów gospodarki: far-
macja, przemysł, budownictwo, energetyka,
usługi dla biznesu (w tym e-biznes), teleko-
munikacja + IT, finanse, nauka. W każdej
kategorii nominowanych do nagrody było
10 firm, a dwóm najlepszym zostały przy-
znane statuetki. Przedsiębiorstwo Farma-
ceutyczne LEK-AM było już nominowane
w kategorii farmacja w 2012 roku, a podczas
gali, która odbyła się 23 października w Ho-
telu InterContinental w Warszawie, otrzymało
zaszczytny tytuł „Innowator Wprost 2014”.

www.lekam.pl

Firma LEK-AM i jej produkty
znów na topie
Przedsiębiorstwu Farmaceutycznemu LEK-AM z Zakroczymia powodów do
satysfakcji ostatnio nie brakuje. Tylko w październiku bieżącego roku firma
trzykrotnie stawała na podium, odbierając dowody uznania zarówno za swoje
produkty, jak i efektywnie realizowaną strategię rozwoju

VIP BIZNESU

Certyfikat i Złote Godło w kategorii
QI PRODUCT – za najwyższą jakość
suplementu diety NervoCalm – odebrała
Danuta Hanna Jakubowska, PR manager
w firmie LEK-AM

Gala „Magazynu VIP”. Od lewej: Adam Wudarczyk, kierownik
produktu w firmie LEK-AM, oraz Mariusz Gryżewski, redaktor
naczelny „Magazynu VIP”

Statuetkę Innowatora Wprost 2014 w imieniu zarządu firmy
odebrał Arkadiusz Hejduk, dyrektor ds. badań i rozwoju
w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym LEK-AM Sp. z o.o.
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Hotel Apollo w Darłowie to historyczny obiekt o kameralnym charakterze. Pochodzi z XIX wieku i jest jedynym tego typu ho-
telem na Pomorzu. Położony jest przy samej plaży, w sąsiedztwie różanej wydmy, w centrum nadmorskiej dzielnicy Darłowa
– Darłówka Wschodniego.

Dogodna lokalizacja tuż przy plaży nad Bałtykiem oraz stylowa fontanna od frontu hotelu, pośród spacerowego skweru
z rzadką roślinnością, pozwolą Państwu spędzić wymarzone wakacje nad morzem w atmosferze relaksu i odprężenia.

Planujesz wesele lub wyjazd firmowy? Hotel Apollo jest doskonałym miejscem do organizacji różnego rodzaju uroczystości.
Specjalizujemy się w organizacji wesel oraz wszelkich pobytów firmowych, w tym konferencji i szkoleń.

Jesteśmy również w trakcie realizacji projektu budowy apartamentów z możliwością biznesowej współpracy poprzez udo-
stępnienie ich okresowo pod zarząd hotelu.

Hotel**** Apollo
ul. Kąpielowa 11, 16-153 Darłowo
tel.: (94) 314 24 53, 602 472 378

tel./fax: (94) 314 11 63
recepcjaapollo@gmail.com 

www.apollohotel.pl

www.facebook.com/hotel.apollo



Właściciel gospodarstwa, Wła-
dysław Brzozowski, założył go-
spodarstwo w 1999 roku na ba-
zie byłego PGR-u. Wykupił

wówczas wszystkie grunty z infrastrukturą od
Agencji Własności Rolnej, a z czasem po-
szerzył areał o 210 dodatkowych hektarów.
Dziś zarządza gospodarstwem o powierzchni
510 ha, gdzie oprócz zbóż uprawia przemy-
słowo rzepak, buraki cukrowe i kukurydzę,
a także pszenicę towarową, dostarczaną do
własnego młyna, prowadzonego w budynku
odkupionym od lokalnych zakładów zbożo-
wo-młynarskich.

Gospodarstwo, formalnie będące firmą
rodzinną, należącą do Władysława Brzo-
zowskiego, jego żony i czworga dzieci, fak-
tycznie jest oczkiem w głowie założyciela i spo-
czywa na jego barkach. To on od początku
osobiście kieruje gospodarstwem, nadzoru-
je wszelkie prace polowe, planuje inwestycje
i z powodzeniem pozyskuje dofinansowanie
w postaci dotacji ze źródeł zewnętrznych,
głównie funduszy europejskich. Ważną datą
w rozwoju gospodarstwa był rok 2004, kie-
dy to za sprawą środków z funduszy unijnych

o wartości 2 ml 600 tys. zł możliwy był zakup
nowoczesnego sprzętu do produkcji rolnej:
wydajniejszego kombajnu, dwóch ciągni-
ków dużej mocy, maszyn i narzędzi do prac
pielęgnacyjnych, a w efekcie usprawnienie prac
i poprawa sytuacji finansowej. Wejście Pol-
ski do Unii Europejskiej otworzyło wiele
furtek dla gospodarki i rolnictwa, a Włady-
sław Brzozowski wiedział, jak skorzystać z za-
istniałych szans na rozwój. Oprócz inwesty-
cji w sprzęt zaczął sprowadzać z Zachodu na-
siona, które szybko przyniosły plony w postaci
różnych odmian pszenicy, jęczmienia i ku-
kurydzy, nieporównywalne z wcześniejszymi
wynikami produkcji, a zarobione pieniądze za-
inwestował w dalsze modernizacje, tym razem
infrastruktury. Mając za sobą poważne re-
monty obiektów znajdujących się na terenie
gospodarstwa i inwestycje w najlepsze ma-
szyny spośród dostępnych na rynku, Wła-
dysław Brzozowski nie ustaje w staraniach,
żeby dalej udoskonalać produkcję i unowo-
cześniać uprawy. Już teraz planuje skorzystać
z funduszy europejskich dostępnych w ramach
nowej perspektywy finansowej na lata 2014–
2020, aby dalej inwestować w sprzęt naj-

wyższej klasy i unowocześniać produkcję
nasion oraz pozostałe uprawy. Zamierza
też dalej powiększać areał.

Na efekty dobrego ukierunkowania roz-
woju i rozsądnego gospodarowania budże-
tem nie trzeba było długo czekać. Okoliczni
rolnicy chwalą sobie jakość nabywanych od
Władysława Brzozowskiego nasion i z wy-
przedzeniem zamawiają materiał siewny na
kolejny sezon, a zarazem wiedzą, że mogą li-
czyć na okazaną pomoc. Gospodarstwo
utrzymuje również stałą współpracę w ramach
umowy z Centralą Nasienną w Kielcach, któ-
ra systematycznie odbiera znaczne ilości
nasion dla producentów na swoim terenie.
Obok ciągłych inwestycji w sprzęt i infra-
strukturę właściciel gospodarstwa stale eks-
perymentuje z nowymi rodzajami nawozów,
odżywek i środkami, które korzystnie wpły-
wają na glebę, a tym samym podnoszą jakość
upraw i plonów. O ile odbiorcy Władysława
Brzozowskiego doceniają jakość oferowanych
nasion, o tyle jurorzy wielu konkursów na-
gradzają jego gospodarność, wydajność prac
i systematyczny rozwój przy zachowaniu
wszelkich reguł bezpieczeństwa. �
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Nowocześnie
i bepiecznie

W Mienianach koło Hrubieszowa od 15 lat prężnie rozwija się Gospodarstwo
Rolne Produkcyjno-Nasienne Władysław Brzozowski, które specjalizuje się 
w gospodarce nasiennej zbóż: pszenicy i jęczmienia browarnego, a dzięki 
jakości upraw i materiału siewnego oraz sprawnemu zarządzaniu cieszy się
dobrą opinią i równie dobrą kondycją ekonomiczną
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Walory gminy Lesznowola 
jako miejsca inwestycji:

• bliskie sąsiedztwo Warszawy oraz dwóch lotnisk (Lotnisko Chopina 
– Okęcie, Warsaw Modlin Airport),

• 98 proc. powierzchni gminy posiada aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego,

• łatwy i szybki dostęp do miejscowych planów zagospodarowania dzięki interaktywnemu 
Internetowemu Systemowi Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego, który pozwala racjonalnie i w możliwie optymalny sposób planować 
inwestycje mieszkaniowe i te związane z działalnością gospodarczą,

• brak uciążliwego przemysłu,
• trzecia gmina w Polsce pod względem dochodów na mieszkańca,
• wysokie nakłady inwestycyjne,
• najwięcej spółek handlowych oraz spółek z zagranicznym kapitałem na terenie całej 

aglomeracji warszawskiej, łącznie ponad 2 tys. spółek i blisko 5 tys. podmiotów 
gospodarczych z sektora prywatnego,

• gmina posiada zaplecze w postaci ok. 50 ha terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych 
w pobliżu ulicy Puławskiej w Mysiadle, dla których powstała już koncepcja 
zagospodarowania przestrzennego,

• dalsze skuteczne pozyskiwanie terenów inwestycyjnych,
• rozbudowana infrastruktura społeczna: nowoczesna baza edukacyjno-sportowa,
• rozbudowana infrastruktura techniczna: wodociągi 100 proc., kanalizacja 87 proc.,
• przekształcona służba zdrowia,
• przyjazny samorząd, stosujący przejrzyste procedury działania,
• urząd gminy oraz jednostki organizacyjne posiadają certyfikat jakości ISO 9001:2001.

Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Warszawa
gmina@lesznowola.pl
www.lesznowola.pl

Lesznowola 

– zapraszamy inwestorów!



Jak kierowana przez pana firma odnaj-
duje się wśród niemałej przecież konkurencji,
jaka jest typowa dla branży budowlanej? Czy
można powiedzieć, że Jaekel Bud-Tech na
trwałe wpisał się w gospodarczy krajobraz
Chorzowa?

– Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozy-
cji na rynku, która z roku na rok zwiększa
swoją konkurencyjność w sferze usług bu-
dowlanych. Działamy na rynku od 1995 roku,
w związku z czym zdążyliśmy zdobyć za-
ufanie wielu klientów. Jednym z naszych atu-

tów, który zawsze pomaga w ne-
gocjacjach, jest konkurencyjna
cena, podparta wieloletnim do-
świadczeniem, wiedzą i praktyką.
Mam nadzieję, iż wszystkie te
czynniki spowodowały wpisanie
na trwałe firmy Jaekel-Bud-Tech
w gospodarczy krajobraz Chorzowa i całej
Polski, w której realizowaliśmy prace bu-
dowlane.

Co stanowi największy potencjał firmy
i jest jednocześnie podstawą jej sukcesu?

– Moim zdaniem potencjałem firmy
oraz podstawą jej sukcesu jest wykwalifiko-
wany zespół pracowników. Kładziemy ogrom-
ny nacisk na realizację naszych projektów
zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami,
jakich oczekują inwestorzy. Stawiamy na
bezpośrednią, elastyczną współpracę z in-
westorami na przestrzeni całego procesu in-
westycyjnego. Wszystko to sprawia, iż jeste-
śmy prężnie działającą firmą, która odnosi
sukcesy na wielu płaszczyznach.

O renomie każdej firmy, szczególnie bu-
dowlanej, świadczy jej portfolio. Który z do-
tychczasowych projektów określiłby pan
mianem „perełki”?

– Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy
wiele ciekawych projektów od budowy pa-
wilonów handlowych przez osiedle miesz-

kaniowe po 4-gwiazdkowy hotel. To właśnie
ostatnią inwestycję – Hotel Gorczowski
– uznałbym za najciekawszą. Zaadaptowa-
liśmy popadający w ruinę budynek, który nie-
gdyś był restauracją wraz z kasynem. Cał-
kowicie odnowiliśmy fasadę oraz wnętrza, któ-
rym nadaliśmy nowoczesny charakter. Pro-
wadząc prace remontowe, zachowaliśmy
także kilka akcentów w stylu klasycznym, m.in.
odtworzyliśmy wygląd kominka. Pozostawi-
liśmy również zabytkowy witraż z 1919 roku
w oknie przy recepcji. W pokojach znalazły
się elementy zielone pod postacią naturalnego
mchu konfekcjonowanego, sprowadzanego
z Alp, którym wyłożone są niektóre ściany.
W prace związane z powstawaniem tego miej-
sca włożyłem całe serce, dlatego bez waha-
nia określiłbym je mianem „perełki”. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.jaekel.com.pl
www.hotelgorczowski.pl
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Solidność fundamentem działalności

Rozmowa 
z Eugeniuszem 
Gorczowskim, 
prezesem 
Jaekel-Bud-Tech
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Firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
DACH BUD od 1986 roku zajmuje się budownic-
twem mieszkaniowym, a realizowane inwestycje
wznoszone są z wysokiej jakości materiałów bu-
dowlanych. W ofercie firmy można znaleźć sze-
roką gamę mieszkań, lokali usługowych i miejsc
parkingowych w prestiżowych dzielnicach Wro-
cławia. Od początku istnienia firmą kieruje Jan
Chorostkowski – długoletni praktyk budowlany,
autor wielu publikacji z dziedziny budownictwa.
Dziś jako Prezes Zarządu Spółki PBO DACH BUD
Sp. z o.o. Jan Chorostkowski zarządza jedną
z największych firm deweloperskich na Dolnym
Śląsku. PBO DACH BUD Sp. z o. o. jest rdzen-
nym wrocławskim deweloperem, który otrzymuje
liczne nagrody i wyróżnienia. Solidność, rzetel-
ność, wiarygodność, a przede wszystkim uczci-
wość firmy potwierdzane są przez rzesze
zadowolonych klientów Spółki, kupujących
mieszkania i lokale usługowe.

SPEŁNIAMY 
MARZENIA 
O WŁASNYM 
MIESZKANIU
OD BLISKO 30 LAT

Zespół budynków mieszkalno-usługowych 
przy ul. Przyjaźni 101-105a we Wrocławiu

„Osiedle Grawerskie” we Wrocławiu – osiedle domków
jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej

Zespół wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych przy ul. Kminkowej we Wrocławiu



Dlaczego kierowana przez panią insty-
tucja to bank „solidny, godny zaufania i bez-
pieczny”, jak głosi państwa hasło reklamo-
we?

– Ponieważ od ponad 40 lat budujemy
swoją pozycję rynkową w oparciu o zasady
tradycyjnej i solidnej bankowości – przejrzy-
stość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowie-
dzialność, doradztwo, przedsiębiorczość oraz
innowacyjność. Jesteśmy instytucją uniwer-
salną, oferującą usługi dostosowane do po-
trzeb klientów, oparte na partnerstwie i no-
woczesnych rozwiązaniach technologicz-
nych. Oprócz typowych produktów banko-
wych oferujemy produkty ubezpieczeniowe,
leasingowe i inne, zapewniające komplekso-
wość usług finansowych.

Współcześni klienci z jednej strony nie
lubią monotonii i nieustannie trzeba im pro-
ponować coś nowego, z drugiej zaś cenią so-
bie ten rodzaj stagnacji, który daje poczucie
bezpieczeństwa. Czy stwierdzenie, że bank
spółdzielczy jest w stanie sprostać obu tym
oczekiwaniom, co daje mu przewagę nad ko-
mercyjnymi odpowiednikami, nie będzie
nadużyciem?

– Od wielu lat stawiamy na projekty, któ-
re mają na celu rozwój infrastruktury infor-
matycznej. Ostatnio wprowadziliśmy nowe
rozwiązania: aplikację mobilną na smartfo-
ny, aplikację informatyczną, instalowaną na
telefonie komórkowym, oraz możliwość za-
łożenia konta czy lokaty przez internet bez ko-
nieczności wizyty w banku. Poprzez wysoki
standard usług oraz nowy wizerunek banku
chcemy pokazać naszym klientom, że jeste-
śmy instytucją nowoczesną i konkurencyjną,
otwartą na klienta i jego potrzeby.

Pamiętamy również, że klienci, mimo iż
chętnie korzystają z elektronicznych kanałów
dostępu do usług finansowych, cenią sobie wi-
zytę w banku, osobisty kontakt i profesjonalne
doradztwo. Obsługa w naszej placówce od-
bywa się szybko. Szybko też zapadają kluczowe
dla klientów decyzje. Istnieje możliwość ne-
gocjacji i zrozumienia w sytuacjach trudnych.
To atuty, które od ponad 40 lat zachęcają
mieszkańców regionu do korzystania z naszych
usług. Ważne są też oferowane przez nas atrak-
cyjne produkty: lokaty, konta dla młodych i se-
niorów, różnego rodzaju kredyty. Ponadto do-
radzamy i pomagamy w kojarzeniu partnerów
handlowych. Słowem, staramy się wspierać
rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Poza działalnością stricte biznesową
angażują się państwo także w tę charyta-
tywną. Czy tego typu aktywność sprawia, że
w oczach lokalnej społeczności zyskują
państwo obraz „ludzkiej instytucji”?

– Ależ oczywiście, problemy osobiste na-
szych członków i ich rodzin nie są dla nas obo-

jętne. W życiu lokalnych środowisk jesteśmy
obecni od wielu lat, co przejawia się we wspie-
raniu przeróżnych inicjatyw, organizacji spo-
łecznych i sportowych. Co roku przekazuje-
my środki do szkół, przedszkoli, samorządów
szkolnych, pomagamy finansowo w obcho-
dach Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Święta
Miodu i Wina, wspieramy krwiodawców. Fun-
dujemy stypendia dla najzdolniejszych
uczniów, którzy kończą szkoły podstawowe
i gimnazjalne, a także upominki dla dzieci sys-
tematycznie oszczędzających w SKO. Rok-
rocznie 6 grudnia „Bankowy Mikołaj” od-
wiedza szkoły, obdarowując najmłodsze dzie-
ci słodyczami oraz upominkami, a przed świę-
tami Bożego Narodzenia udaje się z pre-
zentami do rodzin wielodzietnych. Wśród na-
szej społeczności zyskaliśmy miano banku
przyjaznego i otwartego na potrzeby innych.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.bs-przemkow.pl
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Bank z ludzką twarzą
Naszym mottem są słowa wypowiedziane 
przez Raya Kroca, założyciela firmy McDonald: 
„Róbcie jak ja, akcentujcie wasze silne strony,
dbajcie o jakość produktu lub usługi, bądźcie 
bez zarzutu, zaoferujcie rzecz doskonałą, wasi 
konkurenci zmęczą się pościgiem za wami” 
– mówi Janina Pilarek, prezes Banku 
Spółdzielczego w Przemkowie
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Które z dokonanych ostatnio zmian w za-
kładzie wskazałaby pani jako najistotniejsze
dla jego dalszego efektywnego funkcjono-
wania, a jednocześnie służące wzmocnieniu
jego konkurencyjności?

– Podstawowym warunkiem skuteczne-
go funkcjonowania nowoczesnego zakładu
opieki zdrowotnej jest przyjazna dla pacjen-
tów i pracowników infrastruktura oraz apa-
ratura medyczna najnowszej generacji. Naj-
ważniejszą inwestycją ostatnich lat, ewi-
dentnie wpływającą na konkurencyjność
usług, było uruchomienie Pracowni Tomo-
grafii Komputerowej oraz Rezonansu Ma-
gnetycznego w przychodni przy ul. Żerom-
skiego 13. Pomysł stworzenia nowych pra-
cowni wysokospecjalistycznych powstał po
szczegółowej analizie zapotrzebowania na
usługi diagnostyczne. Biznesplan nowej in-
westycji został zaakceptowany przez radę spo-
łeczną, Biuro Polityki Zdrowotnej oraz pre-
zydenta m.st. Warszawy. Projekt uzyskał
wsparcie Mazowieckiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ. Koszt inwestycji, całkowi-
cie pokrytej z naszych środków, wyniósł oko-
ło 6,5 mln zł. W ten sposób stworzyliśmy no-
woczesne pracownie diagnostyczne, zapew-
niając dostęp do bardzo ważnych usług me-
dycznych, w tym do diagnostyki onkolo-
gicznej. Bardzo ważną inwestycją było także
wybudowanie nowej przychodni w Łomian-
kach oraz remont dotychczas użytkowanego
obiektu. Celem realizacji projektu, w wyso-
kości około 5 mln zł., jest rozszerzenie zakresu
świadczonych usług i uruchomienie nowych
poradni i pracowni, w tym w zakresie chirurgii
ogólnej, kardiologii, neurologii i urologii. 

Co według pani wpływa w największym
stopniu na zadowolenie pacjentów z usług
świadczonych przez SPZZLO Warszawa-
-Żoliborz?

– Jesteśmy dużym zakładem, udziela-
jącym kompleksowo świadczeń zdrowotnych.
Dysponujemy szeroką gamą usług me-
dycznych w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej, specjalistyki, stomatologii, re-
habilitacji, zdrowia psychicznego, diagno-
styki, transportu medycznego, medycyny
szkolnej oraz medycyny pracy. Dla pacjen-
tów ważna jest także nowoczesna infra-
struktura oraz dostęp do wysokospecjali-
stycznej diagnostyki. Mamy również zna-
komitą, profesjonalną kadrę medyczną, cze-
go najlepszym potwierdzeniem są liczne po-
chwały, które do nas docierają. Niektórzy pa-
cjenci leczą się u nas od pokoleń, przycho-
dzą całymi rodzinami, polecają nasze pla-
cówki innym. Również rokrocznie przepro-
wadzane badanie satysfakcji klienta ze-
wnętrznego wypada znakomicie.

Na jakich założeniach bazuje przyjęta
przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz polityka
jakości?

– Realizowana polityka jakości zakłada
zapewnienie wysokiego poziomu usług me-
dycznych, systematyczną modernizację in-
frastruktury i zakup sprzętu, podnoszenie
kwalifikacji i kompetencji pracowników, dba-
nie o wizerunek zakładu, realizację celów biz-
nesowych oraz monitorowanie poziomu sa-
tysfakcji pacjenta. Funkcjonujemy w oparciu
o wytyczne Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2000 oraz przyznanej nam przez
Centrum Monitorowania Jakości akredyta-

cji w zakresie podstawowej opieki zdrowot-
nej. Uzyskany wynik, 96 proc. możliwej licz-
by punktów, zapewnia najwyższe standardy.
Wysoką jakość usług gwarantują również wy-
tyczne Total Quality Menagement. Wdroży-
liśmy koncepcję zarządzania przez jakość, któ-
ra jest oparta na 9 filarach, takich jak przy-
wództwo, polityka i strategia, zarządzanie
ludźmi, zarządzanie zasobami, zarządzanie
procesami, satysfakcja klientów/pacjentów, sa-
tysfakcja pracowników, współpraca z oto-
czeniem oraz efekt końcowy.

Jakie zadania wyznaczyła sobie pani do
realizacji w najbliższym czasie, by zakład
nadał zajmował tak wysoką pozycję, po-
twierdzoną wielokrotnie przez ogólnopolskie
gremia konkursowe?

– Otrzymane nagrody i wyróżnienia to nie
tylko satysfakcja, ale i ogromne wyzwanie na
przyszłość. Strategia na najbliższe lata zakłada
istotne inwestycje infrastrukturalne. Jedną
z ważniejszych będzie z pewnością II etap in-
formatyzacji, w tym wdrożenie nowych sys-
temów oraz zakup niezbędnych urządzeń.
Planujemy także modernizację wybranych po-
radni i pracowni. Jednakże największą inwe-
stycją będzie uruchomienie nowej przy-
chodni przy ul. Klaudyny, która z pewnością
wpłynie na poprawę dostępności do usług.
Bardzo ważne dla naszego zakładu jest tak-
że utrzymanie niezależności finansowej oraz
dodatniego wyniku finansowego, którym
szczycimy się od lat. 

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.spzzlo.pl
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Jakość warta rekomendacji
Rozmowa z Małgorzatą Załawą-Dąbrowską, dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
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Dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz odbiera z rąk ministra
zdrowia Bartosza Arłukowicza nagrodę „Sukces Roku 2011
w Ochrona Zdrowia – Liderzy Medycyny”

Prezydent Bronisław Komorowski i dyrektor SPZZLO
Warszawa-Żoliborz Małgorzata Zaława-Dąbrowska podczas
gali „Teraz Polska”



Tak jak drobiazgi potrafią zepsuć
dzień lub wprawić w stan euforii,
odpowiednio dobrane elementy
wystroju wnętrz czynią nasze po-

mieszczenie przyjaznym, a nietrafione spra-
wiają, że jak najszybciej chcemy zmienić
otoczenie. Dlatego warto postawić na pro-
dukty wysokiej jakości, a przy tym przyku-
wające uwagę ciekawym wzornictwem i ko-
lorystyką. Taką opinią cieszą się na świecie ro-
dzime wyroby produkowane w hutach szkła
Tadeusza Wrześniaka pod marką Wrześniak
Glassworks. Polskie kolekcje prezentowane na
międzynarodowych targach szybko trafiają na
salony i zdobywają kolejnych klientów, któ-
rzy cenią jakość wykonania, niepowtarzalność
form i bogatą gamę kolorów.

Trudno się dziwić – produkty zebrane pod
marką Wrześniak Glassworks zadowolą naj-
bardziej wymagających klientów, zarówno mi-
łośników klasyki i minimalizmu, jak i zwo-
lenników wyrafinowanych form, które od pro-
gu przyciągają wzrok i wprawiają w za-
chwyt. W ofercie hut każdy znajdzie propo-
zycje, które trafią w jego gust i dopełnią sty-
lowe wnętrze lub pomogą przeprowadzić
aranżacyjną rewolucję i nadać dotychczaso-
wej przestrzeni zupełnie nowy charakter.
Kanciaste bryły, delikatne krągłości, faliste wy-

kończenia sprawdzą się zarówno w domowym
zaciszu, jak i biurowej codzienności – wszę-
dzie tam, gdzie zależy nam na stworzeniu nie-
powtarzalnego klimatu i wyczarowaniu uni-
kalnych aranżacji.

Podziwiając wyroby ze szkła firmowane
przez Tadeusza Wrześniaka, aż chce się
wcielić w rolę projektanta wnętrz i zaszaleć
z aranżacją, by zerwać z monotonią i prze-
widywalnością. Bogaty asortyment hut szkła
to niewyczerpane źródło inspiracji i gotowe
pomysły na minimalizm przełamany awan-
gardą, klasyczną elegancję z pazurem, sub-
telny design ze szczyptą zadziorności. Nie-
zależnie od tego, czy wybierzemy wyraziste
wazony, będące kropką nad „i” dla stylowej
aranżacji salonu lub recepcji, pastelowe,
smukłe świeczniki, które oczarują gości w sa-
lonie, a nam umilą długie wieczory, czy
oszczędne w formie, przejrzyste salaterki, pa-
tery, kieliszki – przyklaśniemy na widok efek-
tu. Może nawet zaszklą nam się oczy? Bo
dom i miejsce pracy to wyjątkowe przestrze-
nie, które warto urządzić nietuzinko-
wo, najlepiej posiłkując się pro-
duktami z najwyższej pół-
ki, a takie są
szklane cuda
Wrześniak

Glassworks, które łączą rzetelność tradycyj-
nego rzemiosła ze współczesnymi trenda-
mi w designie i tym, co wnosi dorobek XXI
wieku.

www.glassworks.pl

Ponadczasowe 
piękno

Kto z nas nie lubi przebywać w urządzonych ze smakiem
pomieszczeniach i otaczać się przyjemnymi dla oka 
rzeczami? To detale przemieniają nudną przestrzeń w miejsce
wyjątkowe i decydują o tym, czy czujemy się w nim dobrze

ukryte w szkle
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Czym się pani kieruje, zarządzając pla-
cówkami SZPZLO Warszawa-Wawer i pla-
nując ich dalszy rozwój?

– Od 15 lat zarządzając zespołem przy-
chodni w Wawrze, podejmuję decyzje z my-
ślą o pacjentach, o zapewnieniu im oczeki-
wanej opieki przez wykwalifikowany perso-
nel, w zgodzie z obowiązującą wiedzą me-
dyczną, przepisami prawa i w jak najlepszych
warunkach. Staram się, aby kadra naszego ze-
społu pracowała w przyjaznym otoczeniu,
w oparciu o sprawdzony sprzęt diagnostycz-
ny, odpowiadający standardom. Doskonaląc
działania, musimy brać pod uwagę uwarun-
kowania funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia w Polsce. Świadczenia realizujemy
w oparciu o kontrakty zawarte z NFZ. Nasze
plany są weryfikowane przez finanse.

Jakie inwestycje czekają zespół w naj-
bliższym czasie i co zyskają dzięki nim pa-
cjenci?

– Jesteśmy w przeddzień rozpoczęcia bu-
dowy nowej przychodni na osiedlu Marysin
Wawerski. Przy ul. Begonii 10 powstanie no-
woczesny obiekt, do którego przeniesie się
Przychodnia Rejonowa nr 4. Ponieważ kwe-
stie własnościowe nie pozwalały na przebu-
dowę i gruntowny remont starego obiektu, de-

cyzja o budowie była najlepszą z możliwych.
Marysin Wawerski to duże i rozbudowujące
się osiedle – nowa przychodnia jest tam bar-
dzo potrzebna. Wszystkie prace powinny
zakończyć się w 2015 roku.

Co najbardziej cieszy, gdy patrzy pani na
osiągnięcia przychodni, za których kondy-
cję i ofertę pani odpowiada, a jakie proble-
my równoważą sukcesy?

– Z problemami stykamy się na co dzień.
Musimy dostosowywać nasze plany i strate-
gie do rygorów narzucanych przez ustawo-
dawcę, płatnika świadczeń, stąd organizację
pracy podporządkowujemy warunkom kon-
traktów. Jednocześnie, dbając o efektyw-
ność, modernizujemy bazę lokalową, inwe-
stujemy w sprzęt. Mamy dobrą ofertę: pod-
stawową opiekę zdrowotną, szeroki zakres
ambulatoryjnych świadczeń specjalistycz-

nych, stomatologię, rehabilitację, poradnie:
zdrowia psychicznego i uzależnień, medycy-
nę pracy. Wykorzystując fundusze unijne, pro-
wadzimy program: „Dzienny ośrodek dla
osób z chorobą Parkinsona”. Zapewniamy też

hospicyjną opiekę domową, nasi pacjenci ko-
rzystają na miejscu z laboratorium anali-
tycznego, pracowni rtg. Posiadany certyfikat
ISO 9001:2008, potwierdzający stosowanie
systemu zarządzania jakością, jest dla nas zo-
bowiązaniem do dalszego rozwoju, podob-
nie jak otrzymywane wyróżnienia i nagrody.
Cieszy mnie, że wysiłek całego zespołu jest
oceniany pozytywnie, przede wszystkim przez
pacjentów. Pracujemy właśnie dla nich.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.zoz-wawer.waw.pl
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Pracujemy

Cieszy mnie, że wysiłek całego zespołu jest 
oceniany pozytywnie, przede wszystkim przez 
pacjentów – mówi lek. med. Maria Aleksandra
Kąkol, dyrektor Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Wawer
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Posiadany certyfikat ISO 9001:2008, potwierdzający
stosowanie systemu zarządzania jakością, 
jest dla nas zobowiązaniem do dalszego rozwoju, 
podobnie jak otrzymywane wyróżnienia i nagrody

dla pacjentów



Dla klientów wymagających przygotowaliśmy także program skrojony
na ich indywidualną miarę: Przyguccy Select oraz Przyguccy VIP Ser-
wis. Zapraszamy do naszych punktów i do skorzystania z komplekso-
wej oferty, wzbogaconej o indywidualnie dopasowane rozwiązania oraz
oferty promocyjne.

www.przyguccy.pl

Autoryzowany salon 
i serwis Renault 

i Dacia 
– Przyguccy Inter-Car

Łódź,
ul. Przybyszewskiego

176/178
tel. (42) 250 26 00

salon@przyguccy.pl

Salon skuterów, 
motocykli i rowerów 
– Moto Przyguccy:

Łódź, 
ul. Legionów 106
tel. (42) 630 00 70,

697 991 666
moto@przyguccy.pl

Oferujemy:
• samochody nowe Renault i Dacia,
• samochody używane,
• serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz blacharsko-lakierniczy wszystkich marek,
• sprzedaż części,
• wypożyczalnię aut,
• sprzedaż skuterów, motocykli i rowerów marek Vespa, Piaggio, Gilera, Aprilia oraz Romet.

Eksperci firmy Przyguccy Inter-Car zapraszają
do największego centrum motoryzacyjnego w regionie.



Co oznacza dla pana uhonorowanie
statuetką VIP-a Biznesu?

– Jest to ważna osobista nagroda, ale nie
ma co ukrywać, że zarządzam spółdzielnią,
która osiąga bardzo dobre wyniki zarówno
w sferze gospodarczej, jak i kulturalnej oraz
społecznej, więc zapewne nie otrzymałbym ta-
kiego wyróżnienia, gdyby nie ludzie, z który-
mi pracuję. Statuetka jest dla mnie nie tylko
źródłem osobistej satysfakcji, ale i wyrazem
uznania dla sposobów organizacji pracy w fir-
mie, w której jestem prezesem.

Jakie inne wyróżnienia zdobyła pana
spółdzielnia?

– Zostaliśmy uhonorowani
między innymi statuetkami Złoty
Laur i Filar Spółdzielczości, cer-
tyfikatami „Orły Polskiego Bu-
downictwa” i „Rzetelni w Bizne-
sie”, nagrodą Fair Play oraz otrzy-
maliśmy tytuł i godło promocyjne
„Dobra Spółdzielnia”.

Co wyróżnia łódzką Spół-
dzielnię im. Władysława Jagieł-
ły na tle innych?

– Podstawowym obowiąz-
kiem zarządcy spółdzielni jest
dbanie o mieszkańców oraz o jak
najlepszy stan techniczny zarzą-
dzanych nieruchomości. Jednak
zawsze można zrobić o wiele
więcej niż obowiązkowe mini-
mum, czego nasza spółdzielnia
jest doskonałym przykładem. Nie
ograniczamy się do zwoływania
zebrań, ale staramy się systema-
tycznie podejmować działania
na rzecz naszych mieszkańców,
jednocześnie będąc otwartymi
również na mieszkańców z innych
spółdzielni. Przykładowo pro-
wadzimy Akademię dla Doro-
słych – swego rodzaju Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, mamy
swój teatr, w którym udzielają się
mieszkańcy, sprawiając przyjem-
ność nie tylko sobie, ale i sąsia-

dom. Są to inicjatywy kierowane szczegól-
nie do osób starszych, bo dzięki oferowanym
przez nas formom aktywności zamiast sie-
dzieć w domu, mają możliwość samoreali-
zacji i spełniania się, a tym samym mogą
urozmaicić swoją jesień życia. Ludzie bar-
dzo pozytywnie reagują na spektakle wy-
stawiane w naszym teatrze – ostatnie przed-
stawienie obejrzało około 500 osób. Za-
praszamy do siebie także profesjonalne te-
atry z innych miast. Organizujemy turnieje
brydżowe i szachowe, zajęcia fitness, kursy
komputerowe i języka angielskiego, gimna-
stykę dla seniorów, więc wachlarz zajęć

mamy szeroki. Oczywiście nie zapominamy
o dzieciach – organizujemy zajęcia tanecz-
ne, plastyczne, lekcje śpiewu, współprowa-
dzimy świetlicę środowiskową. W tym miej-
scu chciałbym nadmienić, że mieszkańcy
i członkowie spółdzielni pozwalają prze-
znaczać część naszych środków na tego typu
działania. Dzięki temu prawie wszystkie
organizowane u nas zajęcia – z wyjątkiem ję-
zyka angielskiego – są za darmo. Co więcej,
jeśli chodzi o samorealizację mieszkańców
i ich dzieci, tym różnimy się od innych, że
działamy non profit. Kiedy w teatrzyku wy-
stępują najmłodsi, na sali jest tłum, bo nie
ma wdzięczniejszego aktora niż małe dziec-
ko. Te wszystkie działania łączą ludzi, a nam
pomagają zapracować na dobrą opinię.
Zysk jest dla nas sprawą drugorzędną, naj-
ważniejsze jest zadowolenie mieszkańców.

Z jakich osiągnięć jest pan najbardziej
dumny?

– Przede wszystkim z tego, że do 2002
roku odrestaurowaliśmy całe zasoby spół-
dzielni, łącząc termomodernizację z wy-
mianą okien i remontami kapitalnymi tych
zasobów z 15-letnią gwarancją. W 2003 roku
podjęliśmy inwestycję wymiany dźwigów,
których aktualnie mamy 146 – są to nakła-
dy na poziomie 69 mln zł. Udało nam się
zrealizować te inwestycje bez zaciągania kre-
dytu, dzięki czemu możemy oferować
mieszkańcom niższe opłaty. Ponadto, do-
starczamy telewizję i Internet, z których ko-

rzysta 4 tys. spośród 5,5 tys. posiadaczy
mieszkań – na łódzkim rynku nie ma tań-
szej oferty. Dodatkowo zbudowaliśmy już
trzy parkingi, a obecnie budujemy czwarty.
Są one objęte systemem monitoringu.
W spółdzielni mieszkaniowej najważniejsze
jest to, aby umieć się komunikować z ludź-
mi, bo kiedy jest porozumienie, można
bardzo wiele zdziałać.

Rozmawiał 
Mateusz Arwaniti-Sierański

www.smjagiello.pl
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Zysk jest dla nas drugorzędny
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Podstawowym obowiązkiem zarządcy
spółdzielni jest dbanie o mieszkańców 
oraz o jak najlepszy stan techniczny
zarządzanych nieruchomości. Jednak 
zawsze można zrobić o wiele więcej niż
obowiązkowe minimum, czego nasza
spółdzielnia jest doskonałym przykładem

Rozmowa z Wiesławem 
Cyzowskim, prezesem
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Władysława Jagiełły 
w Łodzi
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Jakie założenia przyjętej polityki po-
magają wyróżnić się na rynku motoryza-
cyjnym?

– Chcąc skutecznie konkurować na ryn-
ku motoryzacyjnym, niezbędne jest własne
know-how. Branżę trzeba poznawać długo
i z najdrobniejszymi detalami. Należy również
spełniać oczekiwania potencjalnych nabyw-

ców luksusowych samochodów. MG Speed
Sp. z o.o. spełnia powyższe warunki, a do-
datkowo posiada 15-letnie doświadczenie
w branży samochodowej. Nasza oferta obej-
muje auta fabrycznie nowe z pełną gwarancją
producenta, samochody luksusowe w cenie niż-
szej nawet do 30 proc. niż u dealera, a także
pełen pakiet leasingowy i ubezpieczeniowy.

Czym kierują się państwo, dobierając
marki oferowane klientom i jakie aspekty de-
cydują o jakości oferty firmy?

– Kierujemy się obecnymi trendami, ja-
kie występują na rynku motoryzacyjnym,
ale przede wszystkim zaspokajamy potrzeby
naszych klientów, którzy doskonale wiedzą,
jakie auta luksusowe chcieliby mieć. Jednym
słowem, kompleksowo dopieszczamy kone-
serów luksusowych aut.

Jak ocenia pan popyt na luksusowe sa-
mochody na krajowym rynku? Czy wybór
specjalizacji dobrze wróży kondycji firmy
i jej dalszemu rozwojowi?

– W ostatnich latach popyt na luksuso-
we samochody na rynku krajowym ciągle ro-
śnie i na dzień dzisiejszy można być tylko za-
dowolonym z wyników finansowych, co do-
brze wróży kondycji firmy i jej dalszemu roz-
wojowi. Ludzie bardzo bogaci posiadają kil-
ka, a nawet kilkanaście samochodów luksu-
sowych, między innymi po to, aby zaimpo-
nować zarówno ludziom bogatym, jak i tym
mniej zamożnym, a przyjemnym obowiąz-
kiem MG Speed Sp. z o.o. jest zaspokoić ich
oczekiwania.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Z myślą o koneserach
Przede wszystkim zaspokajamy potrzeby 
naszych klientów, którzy doskonale wiedzą, 
jakie auta luksusowe chcieliby mieć 
– mówi Marian Glita, prezes MG Speed Sp. z o.o.

MG SPEED SP. Z O.O.
SALON SAMOCHODÓW LUKSUSOWYCH 
W WARSZAWIE, UL. POŁCZYŃSKA 82

� nowe i używane luksusowe auta światowych producentów do 30% taniej,
� auta fabrycznie nowe z pełną gwarancją producenta,
� pełna oferta leasingowa i ubezpieczeniowa,
� zaspokajamy wszelkie zachcianki i kompleksowo dopieszczamy koneserów luksusowych aut,
� przebijemy każdą ofertę na nowy, luksusowy samochód.

WWW.MGSPEED.PL
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Coraz 
częściej 

konkurujemy
jakością

Polska oferuje 
inwestorom świetnie

wykształconych 
pracowników, którzy

są cenieni na całym
świecie. To sprawia,

że coraz częściej
konkurujemy 

z innymi krajami
jakością, a nie tylko
kosztami produkcji

czy pracy – zapewnia
wicepremier, 

minister gospodarki
Janusz Piechociński
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Powstałe w ciągu ostatnich 25 lat firmy
stanowią dziś nie tylko fundament naszej go-
spodarki, ale także dowodzą sukcesu polskiej
przedsiębiorczości. Jakie kroki należałoby ak-
tualnie podjąć, by nie tylko nie zaprzepaścić
ich dotychczasowego dorobku, ale także zna-
cząco przyczynić się do ich dalszego rozwoju?

– Priorytetem Ministerstwa Gospodarki
jest tworzenie przyjaznego otoczenia dla
biznesu. Wspieramy przedsiębiorców, przy-
gotowując dla nich korzystne warunki do
funkcjonowania i zwiększania innowacyj-
ności. Sytuacja gospodarcza stawia przed
nami duże wyzwania, dlatego monitorując ry-
nek i jego wymagania, upraszczamy prawo
i dostosowujemy je do wymogów efektywnej,
innowacyjnej gospodarki. Jedną z naszych
propozycji jest Program Rozwoju Przedsię-
biorstw, który zawiera kompleksowy system
wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem
aspektu innowacyjności. Dziś przede wszyst-
kim nowoczesne technologie mogą zapewnić
nam konkurencyjność na globalnym rynku.
Integralną część programu stanowi dokument
pt. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”,
wskazujący najważniejsze dziedziny dzia-
łalności badawczo-rozwojowej i innowacji.
Zachęcamy firmy i instytucje otoczenia biz-
nesu do współpracy w obszarze prac ba-
dawczych i wdrażania ich wyników. Ponad-
to ułatwiamy przedsiębiorcom prowadzenie
działalności gospodarczej i likwidujemy zbęd-
ne bariery administracyjne. Przykładem są na-
sze ustawy deregulacyjne, których celem jest
m.in. ograniczenie biurokratyzacji oraz li-
kwidacja zbędnych procedur. Tworzymy pra-
wo przyjazne dla firm, które zachęca do pro-
wadzenia działalności, a nie odstrasza skom-
plikowanymi procedurami i zasadami. Pod-
jęliśmy także szereg działań, które mają
zwiększyć konkurencyjność naszych firm i pro-
mować rodzime produkty m.in. poprzez
branżowe programy promocji. Regularnie
spotykamy się z przedstawicielami między-
narodowego biznesu i administracji, aby
wspólnie omawiać obszary współpracy. Bu-
dujemy wiedzę o naszym kraju i dobry wize-
runek Polski za granicą. Ważnym elementem
dialogu są też oficjalne wizyty połączone z mi-
sjami biznesu.

Wejście Polski do Unii Europejskiej
z jednej strony otworzyło nowe rynki zbytu,
z drugiej strony wymusiło na przedsiębior-
cach dostosowania produkcji do określonych
norm i wymagań, w tym posiadania okre-
ślonych certyfikatów. Czy polscy przedsię-
biorcy mocno odbiegają od swoich zachod-
nich konkurentów, biorąc pod uwagę jakość
produktów i usług?

– Polska jest atrakcyjnym i stabilnym part-
nerem gospodarczym. Tworzymy dobre wa-
runki do rozwoju przedsiębiorczości, odno-
towujemy wzrost eksportu i przyciągamy do
Polski zagraniczne inwestycje. Dzięki temu
mamy stabilną gospodarkę. Głównymi od-
biorcami polskiego eksportu – około 76 proc.

– są państwa Unii Europejskiej. Swoją uwa-
gę koncentrujemy zwłaszcza na krajach bli-
skich kulturowo i gospodarczo, takich jak
Niemcy, Czechy, Węgry, Słowacja i Litwa. In-
tensywnie współpracujemy także z Francją,
Włochami i Szwecją, jako najważniejszymi in-
westorami w Polsce i partnerami strategicz-
nymi wielu projektów przemysłowych.

Innowacyjność, talent, pracowitość i po-
mysłowość to główne cechy naszych przed-
siębiorców, które stanowią o ich potencjale.
Prowadzenie firmy to nie tylko zysk – choć
oczywiście to jedna z najistotniejszych kwe-
stii. Liczą się też aspekty pozafinansowe, ta-
kie jak społeczna odpowiedzialność biznesu,
która jest pomostem pomiędzy przedsię-
biorcami a sferą społeczną. Naszą markę i po-
zycję budują również profesjonalne i wy-
kwalifikowane kadry. Polska oferuje inwe-
storom świetnie wykształconych pracowników,
którzy są cenieni na całym świecie. To spra-

wia, że coraz częściej konkurujemy z innymi
krajami jakością, a nie tylko kosztami produkcji
czy pracy. Także dogodne położenie Polski
w centrum Europy czyni nasz kraj idealnym
miejscem do lokowania inwestycji, które
mają swoich odbiorców na rynkach Europy,
zarówno Zachodniej, jak i Wschodniej.

Czy zasadne jest w pana ocenie sięganie
przez administrację publiczną do rozwiązań
biznesowych służących doskonaleniu dzia-
łań, takich jak systemy zarządzania jakością,
biorąc pod uwagę fakt, że Ministerstwo
Gospodarki również dysponuje takim na-
rzędziem?

– Dokumenty rządowe długo- i średnio-
okresowe – m.in.: długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju Polska 2030, Trzecia fala no-
woczesności, średniookresowa Strategia Roz-
woju Kraju 2020, zintegrowana strategia
rozwoju Sprawne Państwo 2020 – wskazują
na konieczność podejmowania działań na
rzecz wzmacniania potencjału instytucjo-
nalnego administracji. Do tych aktywności za-
liczamy np. podnoszenie jakości usług pu-
blicznych, wzmacnianie proklienckiego po-
dejścia w zarządzaniu urzędami admini-
stracji publicznej, wdrażanie nowoczesnych
metod zarządzania w urzędach oraz pod-
noszenie kompetencji kadr zatrudnionych
w urzędach. W 2008 roku w Ministerstwie

Gospodarki wprowadzono system zarzą-
dzania jakością zgodny z wymaganiami nor-
my ISO 9001. Oparty jest on na podejściu
procesowym, celem zapewnienia i podno-
szenia jakości działań związanych z realiza-
cją misji i planu zarządzania strategicznego.
System ten stanowi jeden z elementów zin-
tegrowanego systemu zarządzania, na który
składają się także: system przeciwdziałania za-
grożeniom korupcyjnym oraz system zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji. Zinte-
growany system zarządzania sprzyja w szcze-
gólności lepszej organizacji pracy i określe-
niu zadań. Wpływa także na podnoszenie
kompetencji i odpowiedzialności pracowni-
ków oraz ich gotowości do spełniania wy-
magań klientów, efektywnemu gospodaro-
waniu posiadanymi zasobami, pozytywnemu
kształtowaniu wizerunku resortu, jak również
zwiększeniu zaufania społecznego do insty-
tucji publicznych.

Do nowoczesnych metod zarządzania
dołączyła niedawno norma w zakresie spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu ISO
26000. Jak postrzega pan przyszłość tej
normy na krajowym gruncie?

– Norma PN-ISO 26000 to istotny krok
do uświadomienia wyzwań i potrzeb w pro-
cesie zrównoważonego rozwoju. Określa
ona zakres odpowiedzialności organizacji za
wpływ podejmowanych przez nią decyzji
i działań na społeczeństwo i środowisko. Waż-
nym elementem kształtowania przewagi kon-
kurencyjnej w gospodarce jest nie tylko efek-
tywność finansowa i jakość oferowanych na
rynku produktów czy usług, lecz także pro-
fesjonalne kształtowanie relacji z otocze-
niem, budowanie wiarygodności i reputacji
oraz przejrzyste i etyczne postępowanie.
Norma PN-ISO 26000 pozwala na kom-
pleksowe zdefiniowanie strategicznego po-
dejścia do zarządzania organizacją zgodnie
z zasadami społecznej odpowiedzialności.
W Ministerstwie Gospodarki kładziemy na-
cisk na wyjaśnienie i propagowanie spo-
łecznej odpowiedzialności. Nie zawężamy jej
jedynie do przedsiębiorstw, lecz kierujemy ją
także do instytucji pozarządowych oraz or-
ganizacji publicznych.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Fakty 75

Innowacyjność, talent, pracowitość i pomysłowość
to główne cechy naszych przedsiębiorców, które
stanowią o ich potencjale. Prowadzenie firmy 
to nie tylko zysk – choć oczywiście to jedna 
z najistotniejszych kwestii. Liczą się też 
aspekty pozafinansowe, takie jak społeczna 
odpowiedzialność biznesu, która jest pomostem
pomiędzy przedsiębiorcami a sferą społeczną



Przejął pan stery jednostki z wieloletnimi
tradycjami. Jaką ma pan koncepcję rozwo-
ju firmy i jak widzi pan przyszłość PCBC pod
swoim kierownictwem?

– Widzimy, że w obszarze certyfikacji robi
się na rynku gęsto od konkurencji i nawet tak
duże podmioty o ugruntowanej przez lata po-
zycji, jak PCBC, muszą stawić jej czoła. Pro-
blem jest poważny bo małe firmy, które
mają niższe koszty funkcjonowania, odbierają
nam klientów. Chcę jednak podkreślić, że naj-
ważniejsze jest, aby konkurować nie tylko ceną,
ale także jakością usług oferowanych przez
jednostki certyfikujące. Uważam, że warun-
kiem sine qua non do przeprowadzenia oce-
ny systemu zarządzania funkcjonującego
w organizacji, jest wybór jednostki certyfi-
kującej, która posiada odpowiednie kompe-
tencje potwierdzone przede wszystkim przez
jednostkę akredytującą, jak np. PCA. Orga-
nizacje, wybierając jednostkę w sposób świa-
domy, powinny zatem kierować się nie tylko
ceną, ale przede wszystkim potwierdzonymi

kompetencjami, doświadczeniem, zakresem
świadczonych usług, czy też tradycją funk-
cjonowania jednostki w obszarze systemu oce-
ny zgodności.

Od lat jesteśmy kojarzeni z usługami
w zakresie certyfikacji, jednak niewiele osób
wie, że mamy też własne laboratoria, i wła-
śnie na usługach badawczych chcemy skon-
centrować większą uwagę. Mała firma nie wej-
dzie w obszar badań, bo usługi w tym zakresie
wymagają zarówno specjalistycznej wiedzy,
jak i odpowiedniego zaplecza. Trzeba zain-
westować w laboratorium, profesjonalny
sprzęt, kompetentny zespół, a to wszystko
kosztuje. My mamy większe możliwości i za-
mierzamy tę przewagę wykorzystać. Oczy-
wiście nadal będziemy się specjalizować w cer-
tyfikacji systemów zarządzania, jednak rów-
nolegle planujemy w większym niż dotychczas
stopniu rozwijać prace badawcze. Myśląc
o rozwoju, musimy rozbudować działal-
ność z uwzględnieniem obszarów, które nie
były do tej pory eksploatowane.

Jakie obszary certyfikacji zamierza pan
włączyć do oferty PCBC?

– Na pewno duży potencjał w kontekście
certyfikacji ma segment zdrowej żywności.
W społeczeństwie obserwujemy rosnącą
ekoświadomość, konsumenci zwracają coraz
większą uwagę na to, co jedzą, zaczynają do-
konywać przemyślanych wyborów żywie-
niowych. Poza tym chcemy specjalizować się
w certyfikatach branżowych – przykładem
może być medycyna czy branża elektryczna
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Na
rynkach zagranicznych bezpieczeństwo jest
sprawą priorytetową, nabywcy szukają na pro-
duktach znaku bezpieczeństwa – w Polsce
tego nie ma. Może warto podjąć wyzwanie
stworzenia w Polsce krajowego znaku jako-
ści? To jednak perspektywa wielu lat, gdyż taki
projekt wymaga szerszej kooperacji i wspar-
cia ministerialnego. Będziemy dalej rozwijać
obszar certyfikacji gospodarstw ekologicznych,
bo te są przyszłością i stanowią nasz atut, któ-
rym możemy konkurować z Zachodem. 
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Będziemy stać na straży jakości
Nadal będziemy się specjalizować w certyfikacji systemów zarządzania, 
jednak równolegle planujemy w większym niż dotychczas stopniu 
rozwijać prace badawcze. Myśląc o rozwoju, musimy rozbudować 
działalność z uwzględnieniem obszarów, które nie były do tej pory 
eksploatowane – mówi dr Michał Pachowski, nowy prezes zarządu 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
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Jakie metody zamierza pan zastosować
do walki z konkurencją na rynku badań i cer-
tyfikacji?

– Walka na pięści o klienta jest niestety
częstym zjawiskiem rynkowym i wtedy zwy-
kle w grę wchodzi cena. Jestem zdania, że je-
żeli na rynku konkuruje się ceną, wszyscy są
przegrani. Stąd w pewnych dziedzinach
współpracujemy z innymi spółkami z bran-
ży, bo oprócz tego, że musimy zarabiać, mamy
misję wobec konsumentów i gospodarki,
dlatego powinniśmy stać na straży jakości. In-
nym ważnym czynnikiem decydującym o po-
zycji w segmencie usług są kontakty i relacje
międzyludzkie, dlatego trzeba dać się poznać
od najlepszej strony, a potem utrzymać do-
brą opinię, popartą profesjonalizmem i rze-
telnością certyfikacji. Najważniejsze, żeby
klienci zrozumieli, że certyfikacja to przede
wszystkim korzyści, które przysłaniają koszt,
zwykle kojarzony z certyfikatem w pierwszej
kolejności i skutecznie odwodzący od zabie-
gania o niego. Dalej będziemy szukać nowych
rynków zbytu i klientów na rynkach wschod-
nich, bo ten kierunek również daje nam
duże szanse na uzyskanie przewagi. PCBC
może stać się oknem na świat dla firm ze
Wschodu.

W tym roku obchodzimy 25-lecie wol-
nego rynku w Polsce. Czy jakość zmieniła się
w tym okresie równie mocno jak gospodar-
ka?

– W wielu przypadkach doskonale spraw-
dza się powiedzenie: „Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie”, bo polscy konsumenci często
stereotypowo kojarzą jakość z produktami za-
chodnimi, często zupełnie niesłusznie. Pro-
szę mi wierzyć, że wiele krajowych firm
może bez przesady powiedzieć o swoich wy-
robach: „Dobre, bo polskie”. Jednocześnie
nigdy nie ma takiego momentu, żeby można
było powiedzieć: „Jest dobrze” i odpuścić
starania. Cały czas musimy dążyć do tego, by
było jeszcze lepiej, co bez wątpienia przyczyni
się do wzmocnienia naszej pozycji na rynku
światowym.

Jak firmy patrzą dziś na jakość i możli-
wości w zakresie certyfikacji?

– Z jakością niestety bywa różnie. Rynek
nieco się zepsuł, ponieważ podstawowym kry-
terium wyborów konsumenckich stała się
cena. W konsekwencji jakość zeszła na dal-
szy plan, bo ta kosztuje i wymaga poniesio-
nych na ten cel wydatków. W Polsce jest przy-

szłościowa myśl, są rozsądne koncepcje,
ale gdzieś po drodze giną. Kiedy przedsię-
biorca szuka kosztów, które w pierwszej
kolejności może ukrócić, pada na systemy
zarządzania, znaki jakości, certyfikację.
Jakość się ulatnia. Przykład Chin pokazuje,
że zdobyli rynek ceną i ilością, a teraz coraz
bardziej stawiają na jakość. My na tej dro-
dze już dawno powinniśmy być, bo z czasem
coraz trudniej jest znaleźć swoje miejsce na
rynku. Wierzę, że im bardziej polskie społe-
czeństwo będzie się bogacić, tym większą rolę
będzie odgrywała na rynku jakość, bo teraz
głównym czynnikiem hamującym w tej sfe-
rze jest bariera finansowa. Osobiście uważam,
że Polak jest zbyt biedny, żeby oszczędzać na
jakości.

Jaką rolę w kształtowaniu jakości od-
grywa czynnik ludzki?

– Jest kluczowy w rozwoju rynku badań
i certyfikacji. Nie tylko ta branża opiera się na
kapitale ludzkim, w ogóle biznes tworzy
człowiek, a nie zbiór procedur. Siedzibę,
wyposażenie zawsze można zmienić, ale je-
śli nie zarządza się dobrym zespołem, to żad-
na działalność nie ma przed sobą przyszło-
ści. Odkąd jesteśmy spółką akcyjną, musimy
właściwie rozdzielać misję, a więc działalność

służącą edukacji i upowszechnianiu jakości,
od konieczności wypracowania zysku na
rzecz właściciela. Ciężko to pogodzić, bo
mimo że idea krzewienia jakości jest słuszna,
to jednak jesteśmy rozliczani z wymiernych
wyników ekonomicznych. Dlatego w tej chwi-
li nie jestem w stanie zadeklarować, że dalej
będziemy kształcić kadry dla rynku certyfikacji,
w którym to obszarze PCBC ma historycz-
nie duże zasługi. Pamiętajmy, że to zadanie
było częścią działalności PCBC w okresie, kie-
dy jednostka funkcjonowała na zupełnie
innych zasadach i miała nieco inne cele.

Jakie są aktualnie widoki na prywaty-
zację PCBC?

– Rzeczywiście były takie plany, ale trud-
no mi wyobrazić sobie rynek certyfikacji bez
PCBC w obecnym kształcie, dlatego jestem
przeciwny prywatyzacji firmy. Problemem by-
łaby nawet właściwa wycena PCBC, bo nie
jest to zwykły podmiot usługowy. Trudno roz-
patrywać tę jednostkę zarówno w kategorii
wartości majątkowej, jak i dochodowej. Na-
wet jeśli udałoby się znaleźć właściwe meto-
dy wyceny, to rodzi się pytanie: kto miałby
kupić PCBC? Przecież konkurencji zależy na

klientach, a nie na PCBC, a tych można prze-
jąć bez wykupywania firmy.

Coraz więcej firm zachodnich chce in-
westować w Polsce, ale często mają własne
ośrodki badawcze, wdrożone certyfikaty.
To dla państwa istotne ograniczenie?

– Wszystko zależy od branży. Absolutnie
nie wykluczam żadnej możliwości współpracy,
natomiast z racji historycznej pozycji rynko-
wego lidera, jaką PCBC cały czas utrzymu-
je, chcielibyśmy nie tylko zachować ten sta-
tus w obszarze certyfikacji, ale zdobyć miej-
sce w czołówce także w sferze badań. Jeżeli
będziemy decydować się na projekty reali-
zowane we współpracy, to tylko na zasadzie
partnerskiej, aby zysk leżał po obu stronach.
My też mamy swoją myśl techniczną, którą
warto rozwijać we własnym zakresie. Zna-
czącym, niezagospodarowanym rynkiem są
pod tym względem uczelnie. Mają fachow-
ców, dobry sprzęt, ale czasem niestety rów-
nież problem na poziomie komercjalizacji po-
mysłu, bo brakuje im doświadczenia rynko-
wego, które my mamy – na pewno bliżej nam
do współpracy badawczej z uczelniami niż
z zagranicznymi firmami prywatnymi. Już te-
raz mamy kontakt z uczelniami, ale ma on ra-
czej wymiar szkoleniowy. Zależy mi, żeby roz-
winąć współpracę na poziomie badawczym,
gdzie powstaje innowacyjna myśl. Dzięki
wspólnym projektom możemy wypracowy-
wać zysk dla nauki i biznesu, a zarazem two-
rzyć wartość dodaną dla gospodarki. 

Jakie zadania czekają pana na nowym
stanowisku w najbliższej przyszłości?

– Na pewno będziemy pracować nad wi-
zerunkiem spółki, żeby PCBC było marką do-
brze postrzeganą na rynku. Poprzez wyda-
rzenia takie jak Polski Dzień Jakości chcemy
podkreślać, że istniejemy, mamy się dobrze,
a będziemy jeszcze silniejszym graczem.
Pokażemy, że mimo napotykanych proble-
mów jakość jest z powodzeniem rozwijana
i doskonalona, a firmy, które decydują się na
certyfikację, wiele zyskują. Mamy nadzieję, że
również przy takich szczególnych okazjach
przekonamy niedowiarków, że inwestycje
w jakość mają sens i są opłacalne. Jestem
prezesem od kilku miesięcy i chciałbym,
żeby październikowa uroczystość była także
nowym początkiem dla firmy, wejściem na
nowy etap rozwoju. Wierzę, że nowe otwar-
cie będzie korzystnym podmuchem w żagle.

Czy mimo nowych obowiązków i pracy
na uczelni jest czas na hobby?

– Tak. Mam dość nietypowe hobby,
a mianowicie filokartystykę – mówiąc naj-
ogólniej zbieram historyczne pocztówki,
głównie z przedwojennej Warszawy. Mam już
sporą kolekcję, która obrazuje, jak bardzo
zmieniały się kanony na przestrzeni lat. Do-
datkowo natrafienie na kartkę, którą ktoś za-
pisał, ma wartość sentymentalną i wzbudza
dreszcz emocji. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Wierzę, że im bardziej polskie społeczeństwo
będzie się bogacić, tym większą rolę będzie 
odgrywała na rynku jakość, bo teraz głównym
czynnikiem hamującym w tej sferze jest bariera 
finansowa. Osobiście uważam, że Polak jest zbyt
biedny, żeby oszczędzać na jakości





Jerzy Bojanowicz

Onormach wydawanych przez Mię-
dzynarodową Organizację Nor-
malizacyjną ISO (International
Organization for Standardiza-

tion), pozarządową organizację zrzeszającą
krajowe organizacje normalizacyjne (Polskę
reprezentuje Polski Komitet Normalizacyjny),
można napisać wielotomowe dzieło. Tylko
w 2013 roku ISO stworzyła 1103 międzyna-
rodowe standardy (do końca 2013 roku
– 19977), których opublikowanie zajęło 58793
strony. Najpopularniejsze z nich dotyczą
zarządzania jakością. To normy z serii 9000.

Uważam jednak, że nazywanie systemów
ISO systemami jakości jest mylące, gdyż one
po prostu zakładają powtarzalność produk-
cji czy usługi. Innymi słowy: jakaś firma może
produkować dokładnie takie same produkty,
ale kiepskiej jakości. Moje podejście do ISO
skomentował przed laty ówczesny prezes za-
rządu Polskiego Centrum Badań i Certyfika-
cji SA dr inż. Wojciech Henrykowski: – Na
świecie nie ma doskonałości. Przykładem pro-
my kosmiczne: wydawałoby się, że nic bar-
dziej doskonałego nie skonstruowano, a Co-
lumbia się rozpadła podczas 25. lotu. Dlatego
jeśli ktoś zaplanuje produkcję bubla, to takie
będzie wprowadzał do obrotu. Ale, teore-
tycznie, nie powinien bubla wypuścić, bo
w polityce jakości jest punkt dotyczący pro-
jektowania, które powinno zagwarantować,
iż oferowany przez niego wyrób jest dobry.

Znak CE
Dlatego ISO to jedno, a np. istniejące

w obecnej formie od 1993 roku oznakowanie
CE (Conformité Européenne), to zupełnie co
innego. Jest deklaracją producenta, że jego wy-
rób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „No-
wego Podejścia” Unii Europejskiej dotyczą-
cych zagadnień związanych z bezpieczeń-
stwem użytkowania, ochroną zdrowia i śro-
dowiska. Określają one zagrożenia, które pro-
ducent powinien wykryć i wyeliminować.
Dlatego oznaczając swój wyrób znakiem
CE, producent deklaruje, że spełnia wyma-
gania wszystkich odnoszących się do niego
dyrektyw. Znak CE powinien być umieszczany

na wyrobach z blisko 30 grup, jak np. elek-
tryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
elektroniczny sprzęt powszechnego użytku,
urządzenia techniki informatycznej, komer-
cyjne urządzenia chłodnicze, narzędzia z na-
pędem elektrycznym, elektryczne i elektro-
niczne przyrządy pomiarowe, urządzenia
medyczne, zabawki dla dzieci do lat 14.

Umieszczając znak CE na produkcie, wy-
twórca na własną odpowiedzialność deklaruje,
że jego produkt jest zgodny ze wszystkimi ma-
jącymi zastosowanie do tego produktu wy-
maganiami prawnymi, koniecznymi do uzy-
skania znaku. W tym celu wcześniej musi prze-
prowadzić badania i analizy, a następnie pod-
dać wyrób procedurze oceny zgodności z od-
powiednimi dyrektywami. Dodam, że znak
CE umożliwia swobodny przepływ towarów
na rynku europejskim: pozwala na sprzedaż
oznaczanego nim produktu na terenie Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego EOG
(European Economic Area), w którego skład
wchodzi 28 państw członkowskich UE oraz
kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolne-
go Handlu (European Free Trade Association,
EFTA): Islandia, Norwegia i Liechtenstein
oraz Turcja. Dotyczy to również produktów
wykonanych w krajach trzeciego świata,
sprzedawanych na terenie EEA i Turcji.

Podobne znaczenie ma certyfikat bez-
pieczeństwa „B”, który potwierdza, że dany
wyrób, używany zgodnie z zasadami okre-
ślonymi przez producenta, nie stanowi za-
grożenia dla życia, zdrowia, mienia i środo-
wiska. Umieszczony na wyrobie znak „B” jest
informacją dla klienta i sprzedawcy, że bez-
pieczeństwo wyrobu zostało potwierdzone
przez niezależną od producenta jednostkę cer-
tyfikującą, a jego produkcja jest nadzorowa-
na przez tę jednostkę.

– Kiedyś znak „B” był obowiązkowy – dziś
jest dobrowolny, ale nasz znak „B” spełnia też
określone wymagania funkcjonalne, m.in. po-
twierdza bezpieczeństwo użytkowania wyrobu
i stabilności jego produkcji oraz spełnie-
nie przez wyrób norm zharmonizowanych
z dotyczącymi go dyrektywami, co jest do-
datkowym potwierdzeniem wiarygodności de-
klaracji zgodności producenta – mówił mi pre-
zes Henrykowski. I dodał: – Znak „CE” po-

twierdza spełnianie przez wyrób wymagań
norm zharmonizowanych związanych ze
wszystkimi dotyczącymi go dyrektywami,
ale wszystkie oznaczone tym znakiem czaj-
niki elektryczne są bezpieczne, czyli nie „ko-
pią”, niemniej niektóre zagotują wodę tylko
2–3 razy.

Uprawnienia 
i świadectwa kwalifikacyjne 

Choć każda certyfikacja kosztuje – jeśli
nie finalny „papierek”, to przeprowadzenie ca-
łego procesu – to często ISO czy CE to za
mało. Dowodem na to jest wiele firm, które
legitymują się dodatkowymi certyfikatami,
uprawnieniami i świadectwami kwalifikacyj-
nymi, odwołującymi się do unijnych dyrek-
tyw i norm ISO, a wydanymi przez upraw-
nione instytucje. Przykładami mogą być re-
prezentanci branży konstrukcji stalowych.
I tak Mostostal Płock może pochwalić się do-
kumentami sygnowanymi przez Urząd Do-
zoru Technicznego, Ministerstwo Infra-
struktury, Niemiecki Instytut Spawalnictwa
(SLV) i Polski Rejestr Statków. – Wszystkie
certyfikaty i uprawnienia są potrzebne, bo je-
den inwestor wymaga takich, a drugi – innych.
Obecnie zdobywamy wszelkie uprawnienia
wymagane przez Transportowy Dozór Tech-
niczny, bo zbiorniki w Gdańsku będę podle-
gały jego odbiorowi, a nie UDT – tłumaczył
mi Wiktor Guzek, prezes zarządu, dyrektor
Mostostalu Płock SA.

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Skan-
ska w Kielcach ma świadectwa kwalifikacji Mi-
nisterstwa Infrastruktury uprawniające do wy-
konywania konstrukcji mostowych bez ogra-
niczeń oraz do remontu i montażu konstrukcji
mostowych, świadectwo kwalifikacyjne In-
stytutu Spawalnictwa, certyfikat Instytutu Spa-
walnictwa GSI SLV Berlin-Brandenburg do
przeprowadzania robót spawalniczych zgod-
nie z normami DIN ENISO 3834-2, a także
licencje uprawniające do nakładania pęcz-
niejących farb ogniochronnych „Flame Stal”
i „System Steelguard”. – Choć słupy trakcyjne
nie są wyrafinowaną konstrukcją, to uzyska-
nie świadectwa kwalifikacji Centrum Na-
ukowo-Technicznego Kolejnictwa do budo-
wy sztywnych konstrukcji wsporczych pod-
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Certyfikaty i aprobaty
Gdy kupuję czajnik, żelazko czy telewizor, interesuje mnie przede wszystkim,
czy ma znak CE, a nie czy jego producent wdrożył system zarządzania 
jakością zgodny z normami ISO, nawet zintegrowany. Podobnie gdy wsiadam
do windy, jest dla mnie ważne, czy jej producent ma stosowne aprobaty, 
a jeśli korzystam z usług np. spawacza, to czy ma stosowne uprawnienia
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trzymujących nad torami sieci trakcyjne: słu-
py, dźwigary, odciągi zajęło nam sporo czasu
– mówi Jerzy Jończyk, dyrektor WKS. Ponie-
waż certyfikaty te pozwalają na eksport kon-
strukcji, niewielkie ilości są dostarczane dla
Skanska Polska, która prowadzi prace w Niem-
czech, a większe – głównie elementy hal i mo-
stów – dla Skanska Szwecja, Finlandia i Nor-
wegia.

Jedyni w Polsce
Rodzaje urządzeń podlegających dozoro-

wi technicznemu określa rozporządzenie Rady
Ministrów z 7 grudnia 2012 roku: rodzaje, za-
kres i terminy badań technicznych dla po-
szczególnych rodzajów urządzeń technicz-
nych. Rozporządzenia określają warunki tech-
niczne dozoru technicznego, jakim powinny od-
powiadać urządzenia ciśnieniowe, urządzenia
transportu bliskiego, zbiorniki bezciśnieniowe
i niskociśnieniowe przeznaczone do magazy-
nowania materiałów trujących lub żrących,
dźwigniki, zbiorniki bezciśnieniowe i niskoci-
śnieniowe przeznaczone do magazynowania
materiałów ciekłych zapalnych oraz przenośniki
kabinowe i krzesełkowe.

Urząd Dozoru Technicznego działa jako
Jednostka Notyfikowana w ramach dyrektyw
obejmujących: urządzenia ciśnieniowe, proste
zbiorniki ciśnieniowe, dźwigi, maszyny, ci-
śnieniowe urządzenia transportowe, wyroby bu-
dowlane, urządzenia gazowe, efektywność
energetyczną kotłów, atmosfery wybuchowe,
kompatybilność elektromagnetyczną, niskie
napięcia i dyrektywę hałasową. Z kolei Ośro-
dek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa w Gli-
wicach jest jednostką kwalifikującą i certyfiku-
jącą m.in. wyroby spawalnicze (tj. urządzenia
do spawania, cięcia i zgrzewania, materiałów
dodatkowych do spawania, napawania i luto-
wania, konstrukcji spawanych) na zgodność
z wymaganiami norm i przepisów krajowych,
międzynarodowych i europejskich; systemy za-
rządzania jakością w spawalnictwie według wy-
magań stosownych norm i systemu; personel
spawalniczy (Instytut wydaje dyplomy uzna-
wane w krajach UE i poza Europą) oraz pro-
cesy spawalnicze, potwierdzając, że spełniają
one wymagania jakościowe zgodnie z PN-EN
ISO 3834:2007/EN ISO 3834:2005.

Najważniejszą polską placówką naukową
zajmującą się problematyką infrastruktury ko-
munikacyjnej jest Instytut Badawczy Dróg i Mo-
stów. Aprobaty techniczne na stosowanie wy-
robu budowlanego w inżynierii komunikacyj-
nej udziela dyrektor IBDiM na podstawie
rozporządzenia ministra infrastruktury z 8 li-
stopada 2004 roku. Obejmują one wyroby bu-
dowlane stosowane do budowy i utrzymania:
dróg publicznych, dróg wewnętrznych, znaków
i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, drogowych obiektów
inżynierskich, kolejowych obiektów inżynie-
ryjnych i nawierzchni lotniskowych, a także wy-
roby budowlane, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy albo których właściwości użyt-

kowe odnoszące się do wymagań podstawo-
wych różnią się istotnie od właściwości okre-
ślonej w Polskiej Normie.

Na podstawie wydanych aprobat tech-
nicznych dla grup wyrobów budowlanych
IBDiM opracowuje zalecenia udzielania apro-
bat technicznych obejmujących m.in. urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:
urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i ro-
werzystów, słupki blokujące i blokady par-
kingowe, progi zwalniające i podrzutowe,
sztuczne wyspy dla pieszych, separatory ru-
chu, osłony zabezpieczające, poduszki zde-
rzeniowe, lustra drogowe, osłony przeciwol-
śnieniowe, zasłony przeciwśnieżne czy też ba-
lustrady stosowane na obiektach mostowych.
IBDiM wydaje również świadectwa kwalifikacji,
którymi legitymuje się ponad 20 przedsię-
biorstw, głównie budujących drogi ekspresowe
i autostrady.

Ekożywność 
i ekogospodarstwa

Certyfikacją objęte
są nie tylko maszyny
i urządzenia. Już
w latach 70. ub.
wieku na Za-
chodzie za-
częto certy-
fikować go-
spodarstwa
ekologiczne
i żywność
ekologiczną,
która poja-
wiła się rów-
nież w Pol-
sce. Obecnie
szczegółowe
wymagania
w zakresie rol-
nictwa ekolo-
gicznego za-
warte są w Usta-
wie z czerwca
2009 roku o rolnic-
twie ekologicznym,
Rozporządzeniu Rady
(WE) nr 834/2007
w sprawie produkcji eko-
logicznej i znakowania
produktów ekologicznych
i Rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 889/2008 ustana-
wiającym szczegółowe zasady
wdrażania rozporządzenia Rady (WE)
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych w od-
niesieniu do produkcji ekologicznej, znakowa-
nia i kontroli.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli
gospodarstwo uzyskuje status ekologicznego
gospodarstwa rolnego i otrzymuje certyfikat
zgodności potwierdzający zgodność procesu
produkcji z wymaganiami Rozporządzenia
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Rady WE nr 834/2007. Do przeprowadza-
nia kontroli oraz wydawania i cofania cer-
tyfikatów zgodności upoważnione są jed-
nostki certyfikujące zatwierdzone przez mi-
nistra rolnictwa i rozwoju wsi. Jeśli chodzi
o zakres certyfikacji, to w PCBC zajmują się
ekologiczną produkcją roślinną i zwierzęcą,
materiału siewnego i/lub wegetatywnego
materiału rozmnożeniowego, produkcją
grzybów, zbiorów ze stanu naturalnego,
pszczelarstwem, produktami akwakultur,
przetwórstwem produktów ekologicznych,
produkcją pasz lub drożdży oraz wprowa-
dzaniem na rynek produktów ekologicznych,
w tym importowanych z państw trzecich.
Dotychczas wydano 4439 certyfikatów eko-
logicznych gospodarstw rolnych oraz prze-
twórni i pozostałych działalności w rolnic-
twie ekologicznym. Obejmują one m.in.
czereśnię, jabłoń domową, wiśnię, mie-
szankę wieloletnią traw z motylkowatymi
drobnonasiennymi, siano, dynię olbrzymią,
facelię błękitną, kapustę głowiastą białą, mar-
chew jadalną, ogórki, ziemniaki, agrest,
malinę właściwą, orzech włoski, cebulę
zwyczajną i porzeczkę czarną, a także jałówki
cielne (hodowla bydła) i krowy/mleko kro-
wie.

Ale to nie koniec ekocertyfikacji. W 1992
roku ustanowiono oznakowanie Ecolabel, któ-
re jest głównym oficjalnym europejskim wy-
różnieniem przyznawanym wyrobom o ogra-
niczonym poziomie wpływu na środowisko.
Wskazuje ono, że w ciągu całego cyklu życia
są one mniej szkodliwe dla środowiska niż po-
dobne wyroby. Kryteria techniczne opraco-
wane i przyjęte przez Komitet EUEB (Eu-
ropean Union Ecolabelling Board) obejmu-
ją blisko 30 kategorii wyrobów, wśród których
są farby, polepszacze gleby, papier higieniczny,
papier do kopiowania, detergenty do prania,
żarówki, tekstylia, materace, komputery PC,
komputery przenośne, uniwersalne środki
czyszczące i sanitarne, detergenty do ręcznego
zmywania naczyń, detergenty do zmywarek,
telewizory, twarde pokrycia podłogowe, usłu-
gi hotelarskie.

Obecnie podstawą przyznawania ozna-
kowania jest rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010.
Wyroby z oznakowaniem EU Ecolabel – od
surowców po produkcję, pakowanie, dystry-
bucję i sprzedaż – są oceniane przez nieza-
leżnych ekspertów w celu zapewnienia, że speł-
niają kryteria, które zmniejszają wpływ na śro-
dowisko. Stosowana jest metodologia oceny
cyklu życia wyrobu. W 2005 roku PCBC zo-
stało narodową jednostką (w każdym kraju
jest jedna) uprawnioną do przyznawania
tego znaku. Pierwszy znak w lutym 2005 roku
uzyskały ekologiczne środki ulepszania
gleby i podłoży uprawowych firmy Xero
Flor Pl Sp. z o.o., która od 1996 roku jest pro-
ducentem trawników rolowanych, mat we-
getacyjnych i systemów zielonych dachów.
Dotychczas w Polsce znak Ecolabel uzyska-

ło (stan na 1.08.2014) 195 grup wyrobów
– ostatnio, bo w lipcu bieżącego roku – usłu-
gi zakwaterowania turystycznego oferowane
przez Hotele Scandic we Wrocławiu i Gdań-
sku.

Standaryzacja standardów
Na systemy ISO „nakładają się” systemy

komercyjne, takie jak BRC (British Retail Con-
sortium) czy Global Standard for Food Sa-
fety, którego niemiecko-francuskim odpo-
wiednikiem jest IFS (International Food
Standard), wydawany przez stowarzyszenie
HDE. Tych certyfikatów obecne w Polsce sie-
ci handlowe wymagają od swoich dostawców,
którzy często rezygnują z ISO, bo 90 proc.
produkcji sprzedają w sieci. Owszem, stosu-
ją standardy ISO, ale już tego systemu nie cer-
tyfikują, bo to koszty, ale w różnych branżach
różnie to wygląda.

Jeszcze niedawno przedsiębiorstwa
związane z branżą motoryzacyjną stosowały
kilka standardów jakości: normy, które po-
wstały w krajach-producentach samocho-
dów. W 1987 roku francuscy producenci Re-
nault, Peugeot i Citroën uzgodnili ogólny do-
kument określający procedury przenoszące
na dostawców całkowitą odpowiedzialność
za jakość. Powstał standard AQF (Assurance
Qualité Fournisseur), który w 1994 roku
przekształcił się w bardziej sprecyzowany
EAQF (evaluation d’aptitude sur la qualite
pour les fournisseur), opublikowany przez
GECA (Group d’Etude sur la Certification
Automobile) na potrzeby Citroëna, Fiata,
Peugeot i Renault. W 1991 roku pojawiły się
pierwsze publikacje specyfikacji systemu
zarządzania jakością opracowanego przez
Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu
Motoryzacyjnego (Verband der Automobi-
lindustrie Standard) – VDA 6 dla Volkswa-
gena, Audi, Porsche, SEAT-a, Peugeota,
Citroëna, Renault i Daimlera. Wydana
w 1998 roku 4. edycja VDA 6.1 została pod-
pisana przez grupę 27 głównych udziałow-
ców rynku branży motoryzacyjnej, m.in.
Chrysler, Audi, BMW i Volkswagen. Wcze-
śniej, bo w 1994 roku, Włoskie Narodowe
Stowarzyszenie Producentów Samochodo-
wych ANFIA (Associazione Nazionale Fra
Industrie Automobilistiche, Italian Auto-
motive Industry Network) powołało Sto-
warzyszenie Specjalistów z zakresu Syste-
mów Jakości, którego celem było opraco-
wanie wytycznych dla dostawców przemy-
słu motoryzacyjnego – standard AVSQ.
Opracowany standard służył jako podstawa
systemu jakości największym producentom
włoskiego przemysłu (Alfa Romeo, Lancia,
Maserati, Fiat i Ferrari). Także w 1994
roku wprowadzono najbardziej rozpozna-
walny na świecie standard motoryzacyjny:
QS-9000 (skrócona nazwa pełnej definicji:
Quality System Requirements). Został stwo-
rzony i wymagany przez tzw. Wielką Trójkę
amerykańskich producentów (Chrysler Da-

imler, Ford i General Motors) w celu ujed-
nolicenia systemów jakości u dostawców
oraz związanego z nimi systemu doku-
mentacji. Podstawą była norma ISO 9001
z 1994 roku rozszerzona o dodatkowe wy-
magania właściwe dla rynku motoryzacyj-
nego i specyficzne dla tych trzech firm.

Wymóg spełniania wielu norm, nakładany
przez koncerny na podwykonawców, a więc
obowiązek certyfikacji według różnych sys-
temów, był kosztowny i czasochłonny. Nic
dziwnego, że Międzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna stworzyła na polecenie IATF
(International Automotive Task Force) nowy
zbiór wymagań – ISO/TS 16949, który
uwzględnia doświadczenie i wymagania
norm dostawców francuskiego, włoskiego,
niemieckiego i amerykańskiego przemysłu
motoryzacyjnego. IATF najpierw rozwinęło
ISO/TS 16949:1999, a następnie zweryfiko-
wało i opublikowało standard w marcu 2002
roku jako ISO/TS 16949:2002. Jego celem jest
rozwój globalnego systemu zarządzania,
który kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie,
zapobieganie wadom i redukcję zmienności
oraz strat w łańcuchu dostaw. Dodatkowo
ISO/TS 16949:2002 uzupełniono o specy-
ficzne wymagania klientów indywidualnych.

Normy się mnożą
Inwencja „producentów” norm i stan-

dardów jest nieograniczona. Sejm w ekspre-
sowym tempie przyjął nowelizację ustawy
o systemie monitorowania i kontrolowania ja-
kości paliw, którą 14 października podpisał
prezydent Bronisław Komorowski. Ustawa
wprowadza normy jakości dla paliw stałych
(węgiel i jego pochodne), które mogą za-
szkodzić polskiemu górnictwu. Dopuszcza-
niem węgla na rynek polski ma zająć się Służ-
ba Celna, a kontrolą obrotu – Inspekcja Han-
dlowa.

Także krajowi przedsiębiorcy i organiza-
cje mają możliwość zgłaszania do PKN pro-
pozycji Polskich Norm własnych lub Polskich
Dokumentów Normalizacyjnych, co pozwoli
na ich opracowanie przez odpowiedni Organ
Techniczny i powszechne stosowanie w kra-
ju. Propozycje polskich tematów z dziedziny
elektroniki i elektrotechniki notyfikuje się
w CENELEC (Comité Européen de Nor-
malisation Electrotechnique, Europejski Ko-
mitet Normalizacyjny Elektrotechniki), ale w
ostatnich latach zgłoszona została tylko jed-
na propozycja, a z pozostałych dziedzin
w CEN (Comité Européen de Normalisation,
Europejski Komitet Normalizacyjny). I tak
w sierpniu Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
zgłosił nową metodę oznaczania zawartości
parafiny w ropie naftowej, a Instytut Techni-
ki Budowlanej w Warszawie – wymagania
w odniesieniu do hałasu wytwarzanego przez
urządzenia wyposażenia technicznego bu-
dynku, w budynkach mieszkalnych, za-
mieszkania zbiorowego i użyteczności pu-
blicznej. �
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Co decyduje o dobrej kondycji finanso-
wej SKOK-u Chmielewskiego i pozwala
cieszyć się uznaniem klientów, a jednocze-
śnie konkurować z ofertą banków komer-
cyjnych?

– SKOK ma już swoją historię – w tym
roku minęło 20 lat od założenia Kasy. To czas
pracy całego zespołu nad rozpoznawalnością
marki i właściwym ukierunkowaniem rozwoju.
Co nas wyróżnia? Od początku postawiliśmy
na budowanie relacji z naszymi członkami
i na przestrzeni 20 lat udało nam się w tej sfe-
rze wiele osiągnąć. Są osoby związane z nami
od początku, inni przynależą do Kasy od kil-
ku albo kilkunastu lat. Jednak niezależnie od
czasu trwania tej współpracy, naszych człon-
ków łączą ze SKOK-iem silne więzi, co po-
twierdzają badania satysfakcji klientów.
Dużą wagę przywiązujemy do tworzenia
przejrzystej oferty i edukacji. Tłumaczymy na-
szym członkom w jaki sposób najrozsądniej
oszczędzać i nie pogłębiać zadłużenia, po-
kazujemy różne możliwości pomnażania
kapitału. Nie traktujemy ich jak anonimowych
petentów, lecz jak partnerów do rozmowy, a
oni doceniają naszą otwartość i sprawną ko-
munikację.

Oferta też państwa wyróżnia, czy jest
porównywalna z tym, co proponują inne
banki?

– W latach 90., kiedy SKOK stawiał
pierwsze kroki na rynku finansowym, oferta
była wyraźnie lepsza, teraz jest porównywalna,
ale zawsze jasna i przystępna. Zawsze wyja-
śniamy wszelkie niuanse i zawiłości, żeby
klient od początku wiedział, czego się spo-

dziewać i świadomie podejmował decyzje. To,
że niczego nie ukrywamy i stosujemy polity-
kę przejrzystości, procentuje. Większość z po-
nad 200 tys. członków Kasy to ludzie, którzy
przystąpili do SKOK-u z polecenia. Nie sto-
sujemy wielu środków służących promocji, bo
najlepiej sprawdza się marketing relacyjny
oparty na właściwie dobranym zespole pra-
cowników.

Z jakich dotychczasowych osiągnięć
jest pan najbardziej dumny?

– Najważniejsze jest dla mnie to, że nasi
klienci są od lat nieprzerwanie zadowoleni
z naszej oferty i obsługi, a w efekcie pozostają
w SKOK-u. Naszym sukcesem jest też stabilna
załoga, która wpływa na jakość i trwałość re-
lacji. To daje równowagę i stabilizację. Obok
ludzkiego wymiaru działalności nie możemy
zapominać o konieczności generowania przy-
chodów i biznesowych aspektach rozwoju. Od
20 lat systematycznie budujemy solidne pod-
stawy ekonomiczne Kasy i skutecznie po-
mnażamy zyski. W tym miejscu nie mogę po-
minąć wagi jakości naszych produktów oraz
obsługi klienta, o którą od lat dbamy. Ten istot-
ny element pozwala nam budować długofa-
lowe relacje z naszymi członkami.

Jaką rolę w tych staraniach i realizacji
strategii rozwoju banku zajmuje jakość po-
twierdzona certyfikatem ISO?

– Kilkanaście lat temu przyjęliśmy poli-
tykę jakości i wzięliśmy na siebie zobowiązanie,
żeby jej sumiennie przestrzegać. Jednym
z ważniejszych wydarzeń w historii SKOK-u
była decyzja o wdrożeniu systemu jakości, któ-
ry jest swego rodzaju drogowskazem pro-
wadzącym do rozwoju przy zachowaniu
bezpieczeństwa na każdym etapie działalności.
Przy tak dużej organizacji trudno wyobrazić
sobie rozwój bez wsparcia w postaci polity-
ki jakości. Jej postanowienia są niczym kom-
pas, który wyznacza właściwy kierunek. Ko-
rzyści są odczuwalne przez personel i klien-
tów. Za sprawą procedur pracownicy łatwiej
się poruszają w strukturach organizacji i obo-
wiązkach, a członkowie Kasy mogą być pew-
ni, że dzięki realizowanej polityce jakości otrzy-
mają to, czego potrzebują. To szczególnie
ważne w przypadku spółdzielni, gdzie liczy się
więcej niż sprzedaż. Wszyscy zyskują poczucie
bezpieczeństwa.

Jak przedstawia się wizja rozwoju
SKOK-u w świetle dostępnych współcześnie
narzędzi oraz oczekiwań klientów?

– Nasza dotychczasowa działalność to 20
lat rozwoju, ale również zmian, które zaszły
na rynku i w naszym życiu. SKOK Chmie-

lewskiego łączy pokolenia. Zaczynaliśmy
w zupełnie innej rzeczywistości, teraz naszy-
mi członkami są dzieci, a nawet wnuki pierw-
szych klientów. Młode pokolenie ma całkiem
inne oczekiwania, co wymusza na nas do-
stosowanie oferty i metod komunikacji do ich
potrzeb. Dlatego staramy się nadążać za roz-
wojem nowych technologii i multimedialnych
narzędzi będących alternatywą dla kontaktu
twarzą w twarz. Chcemy się wciąż rozwijać
i zmieniać w odpowiedzi na potrzeby młodych
członków, jednocześnie zachowując tradycyjny
model bezpośredniej komunikacji, który od lat
się sprawdza.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.skokchmielewskiego.pl

Zmieniamy się 
dla naszych członków

Rozmowa 
z Bogumiłem 
Krzyszczakiem, 
prezesem SKOK-u
Chmielewskiego

SKOK Chmielewskiego łączy pokolenia. 
Zaczynaliśmy w zupełnie innej rzeczywistości, 
teraz naszymi członkami są dzieci, a nawet 
wnuki pierwszych klientów
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Michał Tabaka

Nie powinno nas dziwić, że coraz
więcej rozwiązań kopiujemy ze sfer
biznesu, słusznie domniemując, że
skoro „tam” się sprawdzają, to

niby dlaczego nie „tu”. Myślenie trafne cho-
ciażby dlatego, że dzisiaj, rozglądając się do-
okoła, widzimy same „biznesy”. Czyż pro-
wadzenie szkoły to nie biznes z prawdziwe-
go zdarzenia? Mamy przecież przykłady za-
mykania szkół, których dyrekcja myślała, że
rekrutacja odbywa się z automatu, bez ja-
kiegokolwiek wysiłku z ich strony. Teraz
ucznia trzeba „skusić”, nieraz marketingowo
podejść, co z pewnością zrobi konkurencja.
A przychodnia lekarska to nie biznes? Tar-
gowisko? Sklep z bułkami, który odwiedza-
my co rano? Dzisiaj, chcąc utrzymać się w ja-
kiejś branży, nie tylko trzeba być dobrym i so-
lidnym. Niezbędne, by o naszej „wyjątko-

wości” wiedzieli inni, a nie jedynie nasze od-
bicie w lustrze. Siłą rzeczy sięgamy więc po
instrumenty marketingowe.

ISO 9001:2015
Przejmowanie pewnych zasad stricte

z biznesu wydaje się zatem jak najbardziej
uzasadnione. I właśnie tak jest z nową nor-
mą ISO 9001:2015. Systemy zarządzania ja-
kością tylko wtedy będą skuteczne i efektyw-
ne, gdy będą w pełni współgrały z otaczają-
cą rzeczywistością. Jeżeli zmienią się warunki,
zmienić się również musi zarządzanie jako-
ścią.

Poprzednia norma ISO 9001:2008 ma już
ponad siedem lat. Szkopuł w tym, że właśnie
w owym czasie tę rzeczywistość dopadło
dosyć okrutne przewartościowanie. Szyderca
stwierdziłby, że tylko na pewien czas, gdyż roz-
pasanie kredytowe banków i dmuchanie ba-
niek finansowych znowu ma miejsce. Racjo-

nalista odparłby z kolei, że kryzys z 2008 roku
jednak nas czegoś nauczył i już tych samych
błędów nie popełnimy – najwyżej inne. Tak czy
inaczej otoczenie się zmieniło i czas najwyż-
szy dostosować do tego systemy zarządzania
jakością. Wszak to właśnie normy ISO 9001
przez swoją kompleksowość powinny stano-
wić fundament wielu przedsiębiorstw zróż-
nicowanych pod względem wielkości, branży
czy stanu zatrudnienia. Ukierunkowane są one
na zrozumienie i spełnienie wymagań klien-
ta, a więc określonych potrzeb względem wy-
robów danej organizacji, przyjęcie podejścia
procesowego, dostarczanie wyników sku-
teczności procesów oraz ich ciągłe doskona-
lenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Stan-
dard ten zaleca objęcie procesów organizacji
cyklem PDCA, znanym również jako Cykl De-
minga. To podstawy w prowadzeniu firmy.

Nie może więc dziwić, iż specjaliści z za-
dowoleniem przyjęli publikację projektu Mię-
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Jakość to też już rynek
Zarządzanie jakością za chwilę wchodzi na nowe tory. Przynajmniej na papierze
wydają się szersze, przeznaczone do szybszej i – co ważniejsze – efektywniejszej
„jazdy”. Mowa o normie ISO 9001:2015. W błędzie jest każdy, kto twierdzi,
że zmian żadnych nie będzie, że kolejna norma wypiera jedynie poprzednią,
w rzeczywistości nie pozostawiając odczuwalnych modyfikacji. Tutaj można
nawet pokusić się o ryzykowną hipotezę, że szykuje się mała rewolucja
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dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
(ISO) nowej wersji najpopularniejszej ze
swoich norm: ISO 9001. Pierwsze wzmian-
ki o takim kroku można było usłyszeć
w czerwcu 2013 roku. Inne normy także cze-
ka „renowacja”. Norma ISO 14001:2015, re-
gulująca zagadnienia z obszaru zarządzania
środowiskowego (która zastąpi normę ISO
14001:2004), będzie opublikowana na prze-
łomie czerwca i lipca 2015 roku. We wrześniu
2016 roku można spodziewać się wydania
normy ISO 45001:2016, dotyczącej zarzą-
dzania bezpieczeństwem i higieną pracy (za-
stąpi ona OHSAS 18001). Tym samym do
końca 2016 roku wszystkie najczęściej sto-
sowane standardy będą ujednolicone pod
względem struktury oraz zestawu wspól-
nych wymagań.

Oficjalna publikacja ISO 9001:2015 prze-
widywana jest na wrzesień 2015 roku. I w tym
elemencie, jak i w całej złożonej z nich ukła-
dance, istotna jest uniwersalność. Takie skon-
struowanie zasad, by były czytelne i proste,
a ich wdrażanie nowym podmiotom szło zde-
cydowanie sprawniej.

Co ulegnie modyfikacji? Wracamy do
zmiany myślenia. Zarządzanie to rynek. A ry-
nek jest różny. Nie ma więc jakiegokolwiek sen-
su, by te same zasady zarządzania obowią-
zywały pod każdą szerokością geograficzną.
Teraz każdy będzie musiał dostosować swo-
je zarządzanie jakością do otaczających go
konkretnych warunków rynkowych. To rzecz
jasna stawia większe wymagania po stronie
samych podmiotów. Już nie wystarczy przy-
jęcie ogólnej normy. Niezbędna stanie się
w pierwszej kolejności analiza naszego oto-
czenia. I dopiero potem można będzie usta-
lić, jak konstruować pod te dane system za-
rządzania. To ma przełożyć się na zdecydo-
wanie lepsze wyniki.

W porównaniu z ISO 9001:2008 bę-
dziemy mieć z pewnością do czynienia z szer-
szym spojrzeniem na zarządzanie ryzykiem
i wykorzystywanie istniejących możliwości
poprzez systematyczne określanie i moni-
torowanie kontekstu biznesowego, jak rów-
nież potrzeb i oczekiwań zainteresowanych
stron. Ma to dać znaczące udoskonalenie
systemu zarządzania jakością i jego zdolności
osiągania zamierzonych wyników. Za te z ko-
lei bardziej odpowiedzialne ma być samo kie-
rownictwo. By naprawdę osiągnąć zamie-
rzone cele, bez zaangażowania z tej strony
po prostu nie da rady. Na tym nie wszystko.
Nowa norma oznacza również bardziej wy-
raziste ukierunkowanie na cele rozumiane
jako czynniki doskonalenia oraz na plano-
wanie pod kątem realizacji założonych ce-
lów. Norma wymaga zwrócenia większej
uwagi na procesy, produkty i usługi reali-
zowane na zewnątrz. Podejście to narzuca-
ją realia funkcjonowania dzisiejszych orga-
nizacji, które działają w warunkach out-
sourcingu i środowisku złożonych łańcuchów
dostaw.

Nowe spojrzenie
Zmiany będą „szeroko zakrojone”, gdyż

tak naprawdę nie dotyczą poszczególnych ele-
mentów, a przede wszystkim innego myśle-
nia, nowego spojrzenia na zarządzanie ja-
kością. Jedni więc od razu znajdą się w od-
mienionym środowisku, innym może to za-
jąć nieco więcej czasu. Nie ma co jednak ob-
gryzać paznokci z nerwów, bo już teraz
można wybierać w ofertach firm, które nas do
tego odpowiednio przygotują.

– DNV GL wspiera analizę propozycji no-
wych wymagań, organizując webinaria oraz
sesje informacyjne poświęcone omówieniu za-
powiedzianych zmian. Klienci mogą też za-
sięgać informacji u naszych audytorów. We
właściwym ukierunkowaniu działań pomoc-
na będzie także wprowadzona przez nas nie-
dawno nowa metoda audytowania Risk Ba-
sed Certification – Następna Generacja, któ-
ra zakłada szersze spojrzenie na potrzeby za-
interesowanych stron, zagrożenia i szanse,
pod kątem dalszej optymalizacji systemu
zarządzania oraz efektywnego osiągania ce-
lów i wyników biznesowych – przekonują
przedstawiciele DNV GL, istniejącej od prze-
szło półtora wieku spółki – wiodącego do-
stawcy oprogramowania służącego do za-
rządzania ryzykiem i poprawy wyników z ak-
tywów w energetyce, przetwórstwie i przemyśle
morskim.

Po pierwsze jednak bez nerwów. Nie trze-
ba wprowadzać jeszcze żadnych oficjalnych
zmian w funkcjonującym systemie do czasu
publikacji normy ISO 9001:2015. Chyba że
jesteśmy ambitni i upieczemy dwie pieczenie
na jednym ogniu, automatycznie doskonaląc
obecnie funkcjonujący system. Po wrześniu
2015 roku wyboru już nie będzie. Najpierw bę-
dziemy musieli przygotować wstępny har-
monogram działań dostosowawczych w celu
określenia potencjalnych kosztów i niezbęd-
nych zasobów. Czyli najpierw „na co nas
stać”, a potem „co kupujemy”. Następnie
szkolenia czy inne sposoby służące pogłę-
bieniu wiedzy na temat obecnych systemów
zarządzania jakością. Istotne jest zidentyfi-
kowanie różnic, by stały się one dla nas sa-
mych oczywistością. Rzecz jasna równolegle
musimy obserwować ewentualne zmiany,
które zawsze mogą nastąpić.

O niezbędnych działaniach w związku
z rychłym wejściem w życie nowej normy wie-
dzą z pewnością placówki medyczne, które
funkcjonują w oparciu o systemu zarządza-
nia jakością według ISO 9001:2008. Po opu-
blikowaniu nowej normy będą zobligowane
do przeprowadzenia przeglądu swoich sys-
temów jakości, a następnie do dostosowania
ich do nowych wymagań. Ponadto, w celu
utrzymania certyfikatu, placówki medyczne
będą musiały poddać się w wyznaczonym cza-
sie certyfikacji na zgodność z wymaganiami
nowego wydania normy. Nastąpi to jednak nie
wcześniej niż po opublikowaniu nowego
standardu, ale też nie później niż przed koń-

cem przewidzianego okresu przejściowego.
Okres przejściowy będzie wynosił 3 lata od
daty ukazania się normy, czyli do września
2018 roku. Przez ten czas na rynku będą funk-
cjonowały zarówno systemy na zgodność
z normą ISO 9001 z 2008 roku, jak i z 2015
roku. Po upływie okresu przejściowego pla-
cówki medyczne nie będą już miały możli-
wości certyfikowania (recertyfikowania) się
na bazie „starego” wydania normy ISO
9001:2008, a certyfikaty wydane na zgodność
z normą ISO 9001:2008 staną się nieaktu-
alne.

Sprawdzone schematy
Część przedsiębiorców w kraju nad Wi-

słą pewnie podniesie zasadny lament doty-
czący kosztów nowej certyfikacji wedle
ISO 9001:2015. Bardzo dobrą wiadomością
będzie dla nich to, że można ubiegać się
o 50-proc. dofinansowanie z Unii Europej-
skiej na wdrożenie i certyfikację ISO 9001.

Z dofinansowaniem lub nie koszty nie
mogą stać się przyczynkiem do tego samego,
co w pewnym stopniu stało się na polskim
rynku po kryzysie z 2008 roku. Wtedy, kiedy
podmuch hipotecznej bańki zza oceanu
w końcu odczuliśmy na swoich polskich po-
liczkach, wiele firm – między innymi tnąc kosz-
ty – porzucało na jakiś czas normy ISO. To
zdecydowanie zły krok, mogący pomóc
ewentualnie na krótką metę. W dłuższej per-
spektywie tylko zaszkodzi.

Bardzo możliwe, że najlepszą receptą
na takie zachowania będzie właśnie ISO
9001:2015. Norma, która kładzie akcent na
zmianę myślenia i patrzenia na zarządzanie
jakością. Jeżeli przestaniemy traktować na-
sze certyfikaty wyłącznie jako konieczny do-
kument i ramkę do powieszenia na ścianie,
a dojrzymy w nich „sprzymierzeńców”, to tak-
że zwrócimy się do nich w gorszych czasach.
Zawsze to lepsze niż odwracanie się (nawet
czasowe) do norm plecami. Z pewnością na-
sza firma na tym nie zyska, a na cięcia kosz-
tów zawsze są inne sposoby.

Chcąc się dalej rozwijać i utrzymywać
na rynkowej powierzchni, musimy na
wszystko patrzeć jak na system naczyń po-
łączonych. Wdrażanie sprawdzonych stan-
dardów, pilnowanie ich, dbanie o nie, a tak-
że ich rozwijanie samoistnie rodzi w nas au-
tomatyzm. Tak też powinniśmy traktować
nowe normy. To nie kolejne szpony biuro-
kracji skierowane w naszą stronę, tylko
sprawdzone schematy – wdrażane przez ko-
lejne podmioty.

I na koniec: tak naprawdę nie ma alter-
natywy. Kręcenie nosem nie pomoże, a jest
bardzo możliwe, że już po wprowadzeniu nor-
my pojawi się na naszej twarzy uśmiech nie-
dowierzania. Tymczasem czekajmy na nor-
mę ISO 9001:2015. Być może fachowcy
mają rację i faktycznie czeka nas rewolucja?
Oby jak najmniej bolesna i krwawa, a jak naj-
bardziej płodna. �
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Zczego wynika jakość produktów
firmy WIŚNIOWSKI? To efekt
działania wielu zmiennych. Nie-
wątpliwie jedną z nich jest zarzą-

dzanie procesami w firmie w oparciu o zin-
tegrowany system zarządzania. Niedawno
działanie tego systemu zostało bardzo skru-
pulatnie sprawdzone. Jaki był efekt audytu?
Audytorzy TÜV SÜD – jednej z najbardziej
renomowanych organizacji certyfikujących
– odwiedzili firmę WIŚNIOWSKI między
8 a 9 września 2014 roku. Celem odbywają-
cego się co roku badania było potwierdzenie,
że procesy objęte certyfikatem spełniają wy-
magania norm: ISO 9001 oraz OHSAS
18001:2007. Audyt nie wykazał żadnych nie-
zgodności i zakończył się pozytywną reko-
mendacją dla firmy. Nie oznacza to jednak,
że pracownicy mogą spocząć na laurach.

Umiejętność zarządzania ryzykiem
Oczywiście, warto zadać sobie pytanie:

„W jakim celu firmy wdrażają systemy i pod-
dają się audytom?”. Tegoroczne badanie
standardów jakości oraz bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w firmie WIŚNIOWSKI stano-
wi dobry punkt wyjścia do przybliżenia za-

gadnienia audytów i związanych z nimi cer-
tyfikatów.

W firmie WIŚNIOWSKI funkcjonuje
udokumentowany i praktycznie realizowany
zintegrowany system zarządzania, który skła-
da się z dwóch podsystemów. Jednym z nich
jest wdrożony w 2001 roku system zarzą-
dzania jakością zgodny z normą ISO
9001:2009, a drugim – system zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS
18001:2007 wdrożony w 2011 roku.

ISO
Międzynarodowa norma ISO 9001,

opracowana przez Międzynarodową Orga-
nizację Normalizacyjną (ang. International
Organization for Standardization – ISO ),
znajduje zastosowanie we wszystkich bran-

żach produkcyjnych i usługowych. Wskazu-
je ona i określa międzynarodowe wymagania
związane z systemem zarządzania jakością.
Należy podkreślić, że system zarządzania ja-
kością dotyczy całego sytemu procedur za-
rządczych, związanych z procesami, które
gwarantują zaprojektowanie i wyproduko-
wanie dobrego produktu, czyli dotyczy przy-
czyny, a nie tylko końcowego rezultatu. Nor-
ma stanowi także podkreślenie roli ciągłego
doskonalenia organizacji, co ma bezpośred-
ni wpływ na zadowolenie klienta z jakości
otrzymanego produktu czy usługi. – Dzięki
sformalizowanym procesom możemy za-
gwarantować, że produkujemy wyroby o wy-
sokiej jakości, które poddawane są stabilnym
i powtarzalnym metodom kontroli, nie-
ustannie usprawniamy funkcjonowanie firmy,
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Zdany egzamin z jakości
Próby opisania, czym jest jakość, podejmowano już w starożytności. 
W literaturze można znaleźć dziesiątki różnych interpretacji. Część z nich
wychodzi z przesłanek filozoficznych, przyjmując, że jakość jest wartością
samą w sobie i istnieje niezależnie od tego, czy jest przez kogoś oceniana.
Tyle filozofia. Obecnie przedsiębiorstwa swoją przewagę konkurencyjną 
zdobywają dzięki certyfikatom, które są wiarygodnym potwierdzeniem 
przestrzegania wytycznych, norm i przepisów
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posiadamy przejrzyste zasady odpowie-
dzialności. Należy jednak podkreślić, że na-
sze procedury wykazują dużą elastyczność
i ewoluują nieustannie w kierunku zwiększa-
nia zaufania klientów i wzrostu konkuren-
cyjności na rynku – wyjaśnia Elżbieta Durlak,
dyrektor doskonalenia i rozwoju, pełnomoc-
nik ds. zintegrowanego systemu zarządzania.

OHSAS – certyfikowane 
bezpieczeństwo pracy

W obecnych realiach rynkowych prowa-
dzenie odpowiedzialnego biznesu to pod-
stawowe kryterium świadczące o rzetelno-
ści firmy. Firma WIŚNIOWSKI jako jedna
z pierwszych w branży uzyskała certyfikat
OHSAS 18001:2007 (od ang. Occupational
Health and Safety Assessment Series). Wdro-
żenie tego systemu jest potwierdzeniem dba-
łości właściciela i zarządu o zagadnienia do-
tyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z czym
wiąże się wzrost efektywności i jakości dzia-
łań proaktywnych, zapewniających pracow-
nikom wzorowe warunki pracy, a interesa-
riuszom – zdolność do świadomego zarzą-
dzania ryzykiem w środowisku pracy. – Pro-
aktywość ma swoje odzwierciedlenie w zwięk-
szeniu świadomości pracowników, co za-
owocowało zmniejszeniem liczby wypad-
ków przy pracy. Proaktywność gwarantuje też,
że projektując i produkując nasze wyroby, kie-
rujemy się aspektami bezpieczeństwa w ich
użytkowaniu przez naszych klientów – wyja-
śnia Elżbieta Durlak. System zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy określa wy-
magania dla pracodawców, które gwarantu-
ją zapewnienie właściwych warunków pracy,
jak i podejmowanie działań zmniejszają-
cych wystąpienie ryzyka utraty zdrowia lub ży-
cia przez pracowników.

Samokontrola przede wszystkim
W roku 2012 podjęta została decyzja

o utworzeniu – w ramach struktury organi-
zacyjnej – Działu Doskonalenia i Rozwoju.
W pionie, którym zarządza pełnomocnik
ds. zintegrowanego systemu zarządzania, pra-

cują wysoko wykwalifikowani specjaliści ds.
jakości oraz specjaliści ds. BHP. Coroczne, ze-
wnętrzne audyty to bardzo ważny element
sprawdzający działanie systemu. Jednak nie
mniej istotna jest permanentna, prowadzo-
na w sposób usystematyzowany samokon-
trola na każdym etapie produkcji. Taka idea
w firmie WIŚNIOWSKI jest mocno wspie-
rana i rozwijana. U jej podstaw leży genial-
nie proste założenie, że na każdym etapie pro-
dukcji pracownik powinien skontrolować
wyrób, który odbiera od swojego poprzednika.
Dzięki wdrożeniu takiego systemu samo-
kontroli jakość produktów będzie na naj-
wyższym poziomie.

– Tematyka samokontroli będzie poru-
szana w zaplanowanych na przyszły rok

szkoleniach dla naszych pracowników. Po-
staramy się im przypomnieć, czym są poję-
cia takie jak samokontrola i procedura. Nie-
jednokrotnie zdarza się bowiem, że słowa te
wywołują skojarzenia negatywne. Prawda
jest natomiast taka, że są one związane z okre-
śloną filozofią działania, ze sposobem funk-
cjonowania w organizacji. Cały system jest tak
skonstruowany, aby można go było w każdej
chwili zmienić i dostosować do określonych
potrzeb klienta – podsumowuje Elżbieta
Durlak.

Unikatowe rozwiązania
– Wrześniowy audyt wypadł bardzo do-

brze. W głównej mierze jest to zasługa całej
kadry kierowniczej. To właśnie oni, jako wła-
ściciele procesów, zapewniają nadzór nad pra-
widłowym ich przebiegiem. Zespół audyto-
rów TÜV SÜD był pod ogromnym wraże-
niem podjętych działań, a także dynamiki roz-
woju firmy. Wskazali oni wiele obszarów god-
nych uwagi, czyli rozwiązań unikatowych dla
firm produkcyjnych, jak również podzielili się
spostrzeżeniami, które stanowią „dobre prak-
tyki światowych standardów”. Wszystkie
uzyskane w czasie audytu informacje są dla
nas bardzo cenne, ponieważ jesteśmy orga-
nizacją, która w zamyśle cały czas się do-
skonali i rozwija – mówi Elżbieta Durlak, dy-
rektor doskonalenia i rozwoju, pełnomocnik
ds. ZSZ w firmie WIŚNIOWSKI.

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi
i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma prze-
staje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnę-
ła doskonałość i teraz musi tylko produkować
– już po niej” – stwierdził Henry Ford, zna-
ny amerykański przemysłowiec, założyciel
Ford Motor Company. Te słowa dobrze
pasują do filozofii funkcjonowania firmy
WIŚNIOWSKI. Uzyskane certyfikaty jasno
informują kontrahentów i pracowników, że
cała firma ewoluuje i podnosi standardy za-
równo zarządzania, jak i produkcji i dzięki
temu ma przed sobą stabilną przyszłość.

www.wisniowski.pl
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Na ile praktyki i narzędzia służące do-
skonaleniu jakości w ochronie zdrowia są
zbieżne ze stosowanymi w innych dziedzi-
nach? Co decyduje o specyfice działań pro-
jakościowych w tym szczególnym sektorze?

– Zasady jakościowe znajdują zastoso-
wanie we wszystkich dziedzinach produkcji
i usług. W ochronie zdrowia specyfika tych
działań jest oczywista: mamy tu do czynienia
z człowiekiem, w dodatku z chorym czło-
wiekiem. Wybrakowany przedmiot można
zwyczajnie wyrzucić. Fabryka produkująca
wadliwe wytwory po prostu zbankrutuje, bo
ludzie nie będą ich kupować. Natomiast
w ochronie zdrowia każdy błąd, każde za-
niedbanie czy wręcz splot niepomyślnych oko-
liczności dotyczy żywego człowieka. To on po-
niesie mniejszą lub większą szkodę. Dlatego

zasady i procedury jakościowe w ochronie
zdrowia trzeba stosować wyjątkowo rygory-
stycznie, cały czas pamiętając o tym, że po-
szkodowaną osobą będzie nasz pacjent.
Chociaż nie zawsze tylko on – wszyscy zna-
my przypadek, kiedy brak rygorystycznego
przestrzegania procedur doprowadził do za-
każenia hiszpańskiej pielęgniarki wirusem ebo-
li. Tak więc: wiedza profesjonalna, doświad-
czenie – to są elementy absolutnie podsta-
wowe, ale też jakość i ciągła pamięć o tym, że
ryzyko jest nieodłącznie związane z medycyną,
a tym, którego to ryzyko w największym stop-
niu dotyczy, jest nasz pacjent.

Jak ocenia pan zaangażowanie i wyniki
podmiotów działających na krajowym ryn-
ku ochrony zdrowia?

– Bardzo różnie. Część jednostek ochro-
ny zdrowia, zyskując coraz większą wiedzę na
temat jakości, podchodzi do niej poważnie.
Część – na szczęście to pojedyncze przypadki
– licząc na dodatkowe punkty w procesie kon-
traktowania i korzystając z unijnego finan-
sowania, zgłasza się do procesu akredytacji
kompletnie nieprzygotowana, na zasadzie
– a może się uda. W tych szpitalach wizyta-
torzy akredytacyjni znajdują obszary tak za-
niedbane, że włos się jeży na głowie. I wresz-
cie jest część szpitali, która wydaje się być zu-
pełnie niezainteresowana tematem; stąd
mamy nieco poniżej 20 proc. akredytowanych
szpitali w Polsce.

Jakie metody doskonalenia świadczeń
i organizacji pracy najlepiej sprawdzają się
w jednostkach ochrony zdrowia, a jakie są
rekomendowane przez TPJ jako warte upo-
wszechnienia?

– Myślę, że tutaj nie ma rozbieżności.
Trudno w kilku słowach omówić wszystkie ja-
kościowe narzędzia, powiem tylko o dwóch.
CMJ prowadzi obecnie dwa wielkie progra-
my. Pierwszy z nich to program „Bezpiecz-
ny szpital, bezpieczny pacjent”. W ramach
tego programu jednostki szpitalne są wizy-
towane najpierw przez konsultanta, który
wstępnie ocenia stan spełniania przez szpi-
tal standardów akredytacyjnych, opracowu-
je raport z tej wizyty i pozostaje do dyspozycji
szpitala w formie konsultacji mailowych i te-
lefonicznych. Mniej więcej po miesiącu od wi-
zyty konsultacyjnej przyjeżdża do szpitala
dwoje wykładowców, którzy, opierając się na
raporcie konsultanta, omawiają w ciągu
dwóch dni zagadnienia, sprawiające szpita-
lowi najwięcej trudności. Ten program jest
współfinansowany z funduszy unijnych.

Drugi program to „Higiena rąk to bez-
pieczna opieka”. Program oparty jest na
wytycznych Światowej Organizacji Zdro-
wia; przeprowadzone przez WHO badania
wskazują jednoznacznie, że poziom infekcji
w placówce zależy wprost od poziomu higieny
rąk. Nowością wymagającą zmiany przy-
zwyczajeń jest przedkładanie dezynfekcji rąk
personelu medycznego nad ich mycie. Do dzi-
siaj przystąpiło do programu wiele polskich
szpitali, doceniając co najmniej dwie korzy-
ści płynące z wdrożenia programu: zmniej-
szenie ilości zakażeń szpitalnych, co łączy się
z mniejszym cierpieniem pacjentów, oraz wy-
mierne korzyści finansowe. Obliczono, że
zmniejszenie poziomu zakażeń o jedną dzie-
siątą procenta już przynosi widoczny efekt
ekonomiczny.

W środowisku medycznym często po-
dejmuje się dyskusję na temat zasadności
wdrażania systemów opartych na ISO oraz
akredytacji. Jak pan postrzega znaczenie tych
narzędzi dla funkcjonowania szpitali i przy-
chodni oraz ich wpływ na ocenę placówek
medycznych z punktu widzenia pacjenta? 

– Nie jestem entuzjastą ISO w ochronie
zdrowia, chociaż trzeba przyznać, że po-
rządkuje ono pewne zagadnienia w zakresie
administracji i ochrony środowiska. Nato-
miast akredytacja porządkuje działania w sfe-
rze profesjonalnej, ściśle medycznej, czy-
niąc proces leczenia bezpieczniejszym dla pa-
cjenta i personelu. Na początku wymogi ja-
kościowe są rzeczywiście przez personel me-
dyczny postrzegane jako zbędne obciążenie
biurokratyczne, dopiero później, w trakcie po-
sługiwania się tymi narzędziami i procedu-
rami, stają się one rutynowym postępowa-
niem. Jeśli ktoś uważa, że procedury są
zbędne, przypomnę tylko wspomnianą na po-
czątku rozmowy hiszpańską pielęgniarkę.
Ku naszej wielkiej satysfakcji, w szpitalach,
które przystępują do akredytacji po raz trze-
ci lub czwarty, słyszymy, że dzisiaj nie wy-
obrażają sobie pracy bez procedur, które kie-
dyś były wprowadzane niejako pod przymu-
sem.

Z punktu widzenia pacjenta? To proste:
nie można powiedzieć, że w placówce akre-
dytowanej leczy się pacjentów lepiej, niż
gdzie indziej. Można natomiast zdecydowa-
nie stwierdzić, że na pewno leczy się tam bez-
pieczniej. Myślę, że dla pacjenta jest to prio-
rytetowe zagadnienie.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Gwarancja 
bezpieczeństwa

W szpitalach, które
przystępują do 
akredytacji po raz 
trzeci lub czwarty, 
słyszymy, że dzisiaj nie
wyobrażają sobie 
pracy bez procedur,
które kiedyś były 
wprowadzane niejako
pod przymusem 
– mówi Jerzy Kulikowski,
prezydent Towarzystwa
Promocji Jakości
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SAMODZIELNY PUBLICZNY 
SZPITAL KLINICZNY Nr 4 w Lublinie

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

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
to obecnie największy szpital Lubelszczy-
zny, zatrudniający wybitnych specjalistów,
kierowników jednostek dydaktycznych Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie i konsul-
tantów różnych szczebli. Z kadry tej
wywodzą się prekursorzy nowatorskich roz-
wiązań w dziedzinie medycyny, autorzy
wielu publikacji naukowych, organizatorzy
prestiżowych konferencji medycznych
i warsztatów 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
stanowili blisko 30 proc. hospitalizowanych.

Szpital dysponuje 841 łóżkami zgromadzonymi w 30 wysokospecjalistycznych oddziałach szpitalnych, w których leczy się
rocznie ponad 50 000 pacjentów, a w Poliklinice i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielamy ponad 178 000 porad.

SPSK Nr 4 w 2014 roku obchodzi 50-lecie swojego funkcjonowania na rynku ochrony zdrowia. 50-letni okres funkcjonowa-
nia szpitala charakteryzuje się ciągłym dążeniem do zmian zmierzających ku poprawie jakości świadczonych usług zdro-
wotnych, 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 wartością i celem.
W trakcie dynamicznego rozwoju i w konsekwencji realizacji 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 szpi-
tal jest placówką przyjazną pacjentom. Potwierdzają to uzyskane certyfikaty, a także zajmowane wysokie lokaty w plebiscytach i rankingach branżowych.
W ogólnopolskim konkursie medycznym Perły Medycyny nasz szpital wielokrotnie poddawał się ocenie kapituły konkursu, za każdym razem zajmując miej-
sce wśród laureatów, w tym w 2013 roku po raz drugi nagrodzony został 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. Podczas uroczystej gali XV edycji tego kon-
kursu w dniu 15 lutego 2014 roku, zorganizowanej przez samorząd województwa lubelskiego, okolicznościowy dyplom i statuetkę w imieniu pracowników
naszego szpitala odebrał dyrektor naczelny dr n. med. Marian Przylepa. Przyznanie naszemu szpitalowi tytułu „Ambasadora” jest wyrazem uznania za-
sług w zakresie rozwoju ochrony zdrowia w województwie lubelskim i w Polsce podczas 50-cioletniej działalności SPSK 4.

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

Dyrektor Naczelny
dr n. med. Marian Przylepa

www.spsk4.lublin.pl



Do głównych atutów banku można
zaliczyć umiejętne połączenie tra-
dycji na rynku usług finansowych
z nowoczesnym podejściem do

klientów, którym zapewnia się bliski i łatwy do-
stęp do placówek bankowych. Bank Spół-
dzielczy w Zambrowie prowadzi działalność
tak, aby świadczyć korzystne usługi kredyto-
we, oferować bezpieczne i rentowne rachun-
ki oszczędnościowe oraz niezawodne usługi
w zakresie rozliczeń pieniężnych dla osób fi-
zycznych i podmiotów gospodarczych, przy
jednoczesnym dążeniu do zbudowania silnego
kapitałowo, solidnego banku, cieszącego się
pełnym zaufaniem klientów, którzy są trak-
towani w sposób przyjazny i profesjonalny.

Klienci korzystają z szerokiej gamy pro-
duktów depozytowych, w tym dewizowych
i kredytowych, systemu rozliczeń elektro-
nicznych Home Banking, eBankNet, SMS
Banking, przekazów zagranicznych Western
Union, modułu Lista P, usługi rachunki ma-

sowe, kart płatniczych i kredytowych, ban-
komatów, obsługi dewizowej. Za prioryteto-
we cele zarząd uznaje dalsze wzmocnienie ka-
pitałowe, umocnienie pozycji w środowi-
sku, rozwój systemów informatycznych, do-
skonalenie produktów i usług bankowych
z myślą o potrzebach klientów i dopasowa-

nie ich do wymogów rynku, dwuzmianowy
system pracy i obsługę klienta w każdą sobotę,
dbanie o rozwój kadry kierowniczej poprzez
system szkoleń załogi, współpracę z samo-
rządem lokalnym w celu współuczestnicze-
nia w realizacji strategii rozwoju regionu.

Kapitał banku jest w 100 proc. polski,
a właścicielami są mieszkańcy miasta Za-
mbrów i powiatów: zambrowskiego, wyso-
komazowieckiego i białostockiego. Dobrą opi-
nię banku potwierdzają nagrody, takie jak
Orzeł Agrobiznesu, Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców, Bank Spółdzielczy Roku
2013, tytuł „Super Firmy 2014” oraz dziesiątki
podziękowań i dyplomów za wspieranie lo-
kalnych inicjatyw. Co ważne, bank pracuje
w oparciu o dwa rodzaje więzi: ekonomicz-
ne oraz społeczne, stąd znacząco przyczynia
się do aktywizacji gospodarczej środowiska
lokalnego.

www.bszambrow.pl

Ekonomia i zaangażowanie
Bank Spółdzielczy w Zambrowie, związany z miastem i regionem od ponad 
140 lat, konsekwentnie buduje swoją pozycję w oparciu o zdrowe fundamenty
oraz zasady bezpiecznego funkcjonowania

CSK MSW, jako jeden z nielicznych
szpitali w Warszawie, ma własne
lądowisko dla śmigłowców ratun-
kowych. Dzięki tej inwestycji ofia-

ry ciężkich wypadków, pacjenci do prze-
szczepu i wszyscy wymagający pilnej pomo-
cy są w bardzo krótkim czasie transportowani
drogą powietrzną do CSK, gdzie błyska-
wicznie trafiają w ręce lekarzy.

W ostatnim czasie zasoby szpitala po-
większyły się o nowoczesny budynek, w któ-
rym znajdą się: Centrum Medycyny Sporto-
wej, Oddział Chirurgii Plastycznej, Oddział
Urologii i Onkologii Urologicznej oraz część
przeznaczona na odpłatną opiekę medyczną
dedykowaną instytucjonalnym i indywidual-
nym posiadaczom kart abonamentowych.
Niedawno zakończyła się budowa Oddzia-
łu Chorób Dziecięcych i Noworodkowych
z Centrum Alergologii i Dermatologii Dzie-

cięcej. Jest to jedno z najnowocześniejszych
miejsc tego typu w Warszawie. Natomiast pla-
nowana realizacja projektu ośrodka radiote-
rapii pozwoli skutecznie odpowiadać na wy-
zwanie, jakie stanowi rosnąca liczba zacho-
rowań na nowotwory. To kolejne potwier-
dzenie kompleksowości świadczeń CSK – po-
cząwszy od diagnozy, przez usunięcie pro-

blemu, na rehabilitacji i przygotowaniu do po-
wrotu do pełnej aktywności skończywszy.

Eksperci z kraju i zagranicy są pod dużym
wrażeniem zarówno zaplecza technicznego
CSK, jak i umiejętności lekarskich jego kadry
medycznej. Wyniki zespołu Centralnego
Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie
w zakresie transplantacji nerki z trzustką sta-
wiają szpital na równi z najbardziej do-
świadczonymi w tej dziedzinie ośrodkami eu-
ropejskimi i amerykańskimi.

Wykonane dotychczas transplantacje
nerki i trzustki poprawiły komfort życia po-
nad stu ludzkim istnieniom. Kardiochirurdzy
pod kierownictwem dr. hab. n. med. Piotra Su-
walskiego, wykorzystujący techniki małoin-
wazyjne, znaleźli się w gronie laureatów
XXIII edycji konkursu Teraz Polska.

www.cskmswia.pl

Kompleksowo dla zdrowia

Szpital MSW

W ostatnich latach Centralny Szpital Kliniczny MSW za sprawą dużej skuteczności
w pozyskiwaniu funduszy unijnych, dotacji od organu założycielskiego 
i samodzielnie wypracowanych środków dynamicznie się rozwinął. Nie pozostało
to bez wpływu na poprawę jakości usług medycznych i zadowolenie pacjentów

Zenona Zalewska, prezes zarządu
Banku Spółdzielczego w Zambrowie
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System zarządzania jakością w SPZOZ
Łosice obejmuje stacjonarną opiekę
medyczną we wszystkich oddziałach
szpitala, usługi świadczone w Za-

kładzie Opiekuńczo-Leczniczym, ambula-
toryjną podstawową i specjalistyczną opiekę
zdrowotną, badania laboratoryjne oraz dia-
gnostykę obrazową.

Audyt zakończył się wynikiem pozytyw-
nym i – co warte podkreślenia – audytorzy nie
tylko zwrócili uwagę na wysoki poziom sa-
mego systemu zarządzania jakością w całej
placówce, ale byli pod dużym wrażeniem pro-
fesjonalizmu, zaangażowania, podejścia do
pacjenta i otwartości we współpracy kadry za-
rządzającej, wszystkich lekarzy, pielęgniarek
i pozostałego personelu medycznego oraz po-
mocniczego. Certyfikat został przyznany na
okres trzech lat.

Wdrożenie i certyfikacja systemów za-
rządzania jakością w branży medycznej ze
względu na specyfikę działalności ma duże
znaczenie i stanowi prestiż dla firmy. Zakła-
dy opieki zdrowotnej realizujące świadczenia
finansowane ze środków publicznych są zo-

bligowane do prowadzenia
właściwej polityki zarzą-
dzania jakością. Narodowy
Fundusz Zdrowia (NFZ)
dokonuje porównania i oce-
ny ofert również na pod-
stawie jakości udzielanych
świadczeń, potwierdzonej
certyfikatem jakości lub
akredytacji. Wymagania
normy nie ingerują w kształt
procedur medycznych związanych bezpo-
średnio z procesem leczenia pacjenta, lecz in-
tegrują je z innymi działaniami zakładu opie-
ki zdrowotnej.

Należy także podkreślić, iż obok aktual-
nie recertyfikowanej normy ISO 9001:2008 ło-
sicki szpital od października 2013 roku może
pochwalić się posiadaniem certyfikatu akre-
dytacyjnego. Certyfikat przyznawany przez
ministra zdrowia jest potwierdzeniem speł-
niania najwyższych w kraju standardów do-
tyczących bezpieczeństwa i jakości opieki
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz funkcjonowania jednostki.

Akredytacja szpitala polegała na ocenie
funkcjonowania jednostki w oparciu o zestaw
221 standardów umieszczonych w 15 dzia-
łach. Standardy ukierunkowane są na po-
prawę jakości i bezpieczeństwo opieki nad pa-
cjentem, wszechstronnie obejmują funkcjo-
nowanie szpitala. Ocena akredytacyjna jest
oparta na porównaniu stwierdzonej prakty-
ki postępowania i stanu jednostki z wzorca-
mi, jakie stanowią standardy akredytacyjne,
oraz na dokonaniu oceny stopnia ich speł-
nienia. Uzyskanie minimum 75 proc. możli-
wej do uzyskania punktacji skutkuje udziele-

niem akredytacji na 3
lata. SPZOZ w Łosi-
cach uzyskał 92 proc.

Wprowadzony w
szpitalu zintegrowany
system zarządzania ja-
kością obejmujący nor-
my ISO oraz procedu-
ry akredytacyjne, zde-
cydowanie wpłynął na
poprawę jakości świad-
czonych usług. Po-
twierdzeniem tego jest
fakt, iż w czerwcu 2014
roku podczas VIII Kon-
ferencji „Hospital Ma-
nagement Wyzwania

2014” Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Łosicach otrzymał tytuł „Naj-
lepszego Szpitala” w województwie mazo-
wieckim. Laur osobiście odebrał jego dyrek-
tor dr Henryk Brodowski. Kapituła konkur-
su doceniła wysoki poziom profesjonalizmu
w zakresie zarządzania, potwierdziła spraw-
ne działanie administracji, właściwe zarzą-
dzanie zasobami, doskonałe wyposażenie
szpitala, a tym samym wysoką jakość świad-
czonych usług i zadowolenie samych pa-
cjentów.

www.spzozlosice.pl

Recertyfikacja normy 
ISO 9001:2008 
w SPZOZ w Łosicach
W bieżącym roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Łosicach został przeprowadzony audyt recertyfikacyjny, mający na celu 
potwierdzenie zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami
normy ISO 9001:2008, która już od ponad trzech lat funkcjonuje w placówce

Henryk Brodowski,
dyrektor szpitala
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Maciej Otrębski

Niektóre z tych procederów mają
wymiar globalny. Jeszcze nie wy-
szliśmy ze światowego kryzysu fi-
nansowego, który powstał w wy-

niku nadużyć w bankach. Wciskano kredyty
ludziom, którzy nie mieli szansy ich spłacić.
Sprzedawano śmieciowe akcje. Budowano pi-
ramidy finansowe, które się w końcu zawa-
liły. Nic więc dziwnego, że społeczna odpo-
wiedzialność biznesu jest obecnie nie tylko ha-
słem, ale także potrzebą. Odpowiedzią na to
jest międzynarodowa norma ISO 26000.

Praca grupowa
– Odpowiedzialność społeczna cieszy się

w świecie i w Polsce rosnącym zaintereso-
waniem kadry menedżerskiej, instytucji oto-
czenia biznesu, inwestorów oraz administracji
państwowej – informuje Polski Komitet Nor-

malizacyjny – Stopniowo staje się wyznacz-
nikiem ładu korporacyjnego oraz priorytetem
w budowaniu kompleksowej strategii rozwoju
firmy.

Międzynarodowa Organizacja Norma-
lizacyjna ISO w 2005 roku powołała naj-
większą w jej dotychczasowej historii grupę
roboczą do spraw odpowiedzialności spo-
łecznej. Zgromadzono 450 ekspertów i 210

obserwatorów z 99 krajów członkowskich ISO
oraz 42 organizacji powiązanych. Repre-
zentowali oni kilka grup interesariuszy: prze-
mysł, instytucje rządowe, konsumentów, pra-
cowników, organizacje pozarządowe oraz
usługi, wsparcie, badania, naukę. Efektem pra-
cy tej grupy było opublikowanie normy ISO
26000 (Guidance on social responsibility)
w dniu 1 listopada 2010 roku. Ma ona za-
stosowanie do wszystkich organizacji – pu-
blicznych, prywatnych i non-profit – nieza-
leżnie od ich wielkości i lokalizacji, działają-
cych w krajach rozwiniętych i rozwijających
się.

Postrzeganie organizacji jako społecznie
odpowiedzialnej oraz jej rzeczywiste działa-
nia w tym zakresie mogą mieć wpływ na: prze-
wagę konkurencyjną; reputację organizacji;
zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pra-
cowników, konsumentów, klientów, użyt-
kowników; morale, zaangażowanie i wydaj-
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Zyski z uczciwości

Media przestrzegają dosyć często przed grożącymi nam, klientom nadużyciami
ze strony nieuczciwych przedsiębiorców. A to kuszącymi wysokim 
oprocentowaniem lokat, które później znikają w tajemniczy sposób, a to 
oferującymi bilety na tanie linie lotnicze, które nie istnieją, a to biorącymi 
zapłatę przelewem za towar, którego nie dostarczają. Są też przypadki 
dewastowania środowiska, gdy jakaś firma przyjmuje do utylizacji groźne 
odpady, a później je zostawia w wynajętej starej stodole, albo gdy wywozi
śmieci na dzikie wysypiska. Wszystko dzieje się z powodu niepohamowanej
żądzy zysku
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Produkt Najwyższej Jakości

• Ład organizacyjny
• Prawa człowieka
• Stosunki pracy
• Ochrona środowiska naturalnego
• Uczciwe praktyki rynkowe
• Relacje z konsumentami
• Zaangażowanie społeczne.

Źródło: www.odpowiezialnafrima.pl



ność pracowników; opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców,
sponsorów, relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucja-
mi rządowymi, mediami, dostawcami, podobnymi organizacja-
mi, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funk-
cjonuje.

ISO 26000 jest jednym z trzech dokumentów rekomendowa-
nych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom unijnym do
wdrożenia społecznej odpowiedzialności. Rekomendacja ta jest za-
warta w komunikacie Komisji, zawierającym odnowioną strategię
UE na lata 2011–2014.

Ułatwienie działań
Norma zawiera wytyczne, dotyczące odpowiedzialności or-

ganizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na
społeczeństwo oraz środowisko poprzez przejrzyste i etyczne po-
stępowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju,
w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa; uwzględnia oczekiwa-
nia interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decy-
zjami lub działaniami organizacji); jest zgodne z obowią-
zującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami
postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji
i praktykowane w obrębie jej sfery kontaktów.

Polski Komitet Normalizacyjny podkreśla, że ISO
26000 nie jest normą systemu zarządzania, a jej elementy
mogą być włączone do już istniejących systemów. Nie za-
wiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji ani
do zastosowania w celach regulacyjnych lub związanych
z umowami. Ma natomiast ułatwiać organizacjom działa-
nie w sposób odpowiedzialny społecznie, co jest pożądane
na całym świecie. Polska Norma PN-ISO 26000 została opu-
blikowana 5 listopada 2012 roku.

Bez obciążania następców
Odpowiedzialność biznesu jest elementem zrównoważonego

rozwoju. To doktryna ekonomii politycznej, zakładająca dążenie do
jakości życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywili-
zacyjny. Istotny przekaz zawiera początek słynnego zdania z raportu
Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ „Nasza Wspólna
Przyszłość” z 1987 roku: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym
możliwy jest rozwój zrównoważony, czyli taki, w którym potrzeby
obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans
przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Portal www.odpowiedzialnafirma.pl zwraca uwagę, że doktryna
ta zakłada, iż ludzkość, a w szczególności przedstawiciele bizne-
su, w ramach prowadzonej przez siebie działalności powinni brać
pod uwagę wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Świa-
domość i zbalansowanie tych trzech obszarów stanowi właśnie
o zrównoważonym rozwoju.

Społeczna odpowiedzialność natomiast skupia się na organi-
zacji, nie na świecie. Jest ściśle związana ze zrównoważonym roz-
wojem, ponieważ celem społecznej odpowiedzialności organiza-
cji powinien być wkład do tej idei. Społeczna odpowiedzialność biz-
nesu nie musi stanowić dodatkowego czynnika kosztowego w fir-
mie, lecz stając się strategią prowadzenia biznesu powinna być jed-
nocześnie skutecznym mechanizmem, tworzącym wartość doda-
ną poprzez stymulowanie innowacyjności i budowanie przewagi
konkurencyjnej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR – Corpo-
rate Social Responsibility) to koncepcja, według której przedsię-
biorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględnia-
ją interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z róż-
nymi grupami interesów.

W pogoni za zyskiem nie trzeba więc łamać prawa i krzywdzić
ludzi. Korzyści firmie przynoszą przede wszystkim – dobra stra-
tegia, innowacyjność, solidna praca, a także to, że zachowuje się
ona uczciwie. �

Aktualnie, poprzez przystąpie-
nie do realizacji projektów
dofinansowywanych ze środ-
ków unijnych, w szpitalu pro-

wadzony jest szeroki program inwestycji i modernizacji z jednocze-
snym zakupem nowoczesnych urządzeń medycznych. Dzięki temu
w najbliższym czasie szpital wzbogaci swoją ofertę o nowe proce-
dury w zakresie onkohematologii dziecięcej i alergologii.

Obecnie opiekę stacjonarną w szpitalu zapewnia 21 oddziałów
na 836 łóżkach. W Przychodniach Specjalistycznych dla Dorosłych
i Dzieci pacjenci mogą korzystać z usług medycznych ponad 50 po-
radni, natomiast w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyjmo-
wanych jest około 50 tys. pacjentów rocznie.

Działając na rynku ochrony zdrowia w formule szpitala wielo-
profilowego i wysokospecjalistycznego, należy zaakcentować wysoką
jakość oferowanych usług medycznych, między innymi poprzez no-
woczesne podejście do zarządzania. Skutecznym narzędziem umoż-
liwiającym zapewnienie najwyższych standardów w procesie dia-
gnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji w odniesieniu do pacjentów
oraz personelu jest wdrożenie systemów zarządzania jakością.
Szpital nr 2 w Rzeszowie od 1997 roku jest szpitalem akredytowa-
nym, posiada wdrożoną normę ISO 9001:2008 oraz szereg innych
certyfikatów, miedzy innymi: „Szpital Przyjazny Dziecku”, „Szpital
Przyjazny Pacjentom”, „Szpital bez Bólu”, a także międzynarodo-
wy certyfikat „Szpital Promujący Zdrowie”.

Korzyści wynikające z zarządzania szpitalem poprzez efektyw-
nie prowadzoną politykę jakości przedstawiają placówkę w pozy-
tywnym aspekcie wizerunkowym oraz merytorycznym. Jakość sta-
nowi gwarancję wiarygodności, rzetelności i kompetencji. Wpływa
na lepszą opiekę nad pacjentem, jego bezpieczeństwo, a tym samym
odnosi się do profesjonalizmu kadry zarządzającej oraz personelu,
który realizuje określone zadania. 

www.szpital2.rzeszow.pl

Gwarancja
kompetencji
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie jest placówką
medyczną, która od wielu lat systema-
tycznie rozszerza swoja działalność 
w zakresie świadczonych usług zarówno
dla pacjentów dorosłych, jak i dzieci
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Kilka lat temu systemy jakości oparte na
ISO święciły triumfy, a jednostki certyfikujące
przeżywały boom. Jak jest z jakością na
współczesnym rynku? Kiedy certyfikat prze-
stał być wyróżnikiem na tle konkurencji?

– Na początku 1994 roku rozpoczął się
w Polsce boom w zakresie przyznawania cer-
tyfikatów akredytacji jednostkom certyfiku-
jącym systemy zarządzania jakością i wyro-
by, jednostkom szkoleniowym i inspekcyjnym
oraz laboratoriom. Drugi boom związany był
z certyfikacją systemów zarządzania jako-
ścią w oparciu o normy ISO 9001, ISO 9002,
a w okresie późniejszym znowelizowaną
normę ISO 9001, oraz certyfikacją wyrobów
na znak bezpieczeństwa „B”.

Do wdrożenia w polskich i zagranicznych
przedsiębiorstwach nowej metody zarzą-
dzania organizacją, a więc zarządzania przez
jakość, powołano Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji, które powstało na bazie Usta-
wy Sejmowej z dnia 3 kwietnia 1993 roku
z datą rozpoczęcia działalności od 1 stycznia
1994 roku. Od ówczesnego premiera Wal-
demara Pawlaka, któremu PCBC bezpo-
średnio podlegało, otrzymałem nominację na
pierwszego dyrektora tej organizacji.

Wracając do certyfikacji, na moje za-
proszenie poszczególni premierzy oraz mi-
nistrowie, w tym: Waldemar Pawlak, Leszek
Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy
Buzek, Stanisław Dobrzański, wspólnie ze
mną – jako dyrektorem PCBC – wręczali
przedsiębiorstwom certyfikaty, co niewątpliwie
wiązało się z nobilitacją dla firm. Z drugiej
strony, wręczanie certyfikatów firmom przez
władze wchodzące w skład polskiego rządu
stanowiło dowód uznania dla polskiej jed-
nostki certyfikującej. Jednocześnie informa-
cje o przyznaniu certyfikatu danemu przed-
siębiorstwu prezentowane były w mediach,
zarówno polskich, jak i zagranicznych, co mo-
bilizowało kolejnych prezesów firm pro-
dukcyjnych i usługowych do rozpoczęcia pro-
cesu wdrażania systemu zarządzania jako-
ścią, a następnie jego certyfikacji przez
PCBC.

Ten boom nie przyszedł sam. Wymagał
ogromnego wysiłku z ramienia kierownictwa
i pracowników PCBC. Warto również za-
znaczyć, że po roku 1998 zagraniczne jed-
nostki certyfikujące w wyniku liberalnego po-
dejścia zaczęły otwierać swoje filie w Polsce.
Obecnie jest ich około 50, co jest ewene-

mentem, gdyż większość krajów Europy Za-
chodniej nie ułatwia otwierania oddziałów ob-
cym jednostkom certyfikującym na swoim te-
renie. Żadna z polskich jednostek certyfiku-
jących nie posiada swojego oddziału w An-
glii, Niemczech, Francji, Norwegii, Szwecji czy
w innych krajach, a więc myślę, że warto wy-
kazać aktywność w tym zakresie. Warto też za-
uważyć, że prezesi i właściciele firm angiel-
skich, niemieckich czy francuskich zgłaszają
wdrożony system zarządzania jakością do ro-
dzimych jednostek certyfikujących. Podobnie
dzieje się w innych krajach europejskich.
Myślę, że w Polsce ta specyficzna sytuacja wy-
nika z braku odpowiednich postaw patrio-
tycznych związanych z dbałością o rodzimą
gospodarkę oraz z faktu wyzwolenia się z sys-
temu nakazowo-rozdzielczego i skierowania
w większym stopniu uwagi na firmy zagra-
niczne.

Na współczesnym rynku certyfikaty są nie
tylko wyróżnikiem na tle konkurencji, są
wręcz nieodzowne w przypadku dostaw do
sieci handlowych. Stanowią one swego ro-
dzaju paszport, pozwalający określonym
wyrobom na przekraczanie granicy po-
szczególnych państw. Natomiast kwestie
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Jakość jest wtedy,
gdy wracają do nas klienci, 
a nie towary

Rozmowa z prof. nzw. 
dr. inż. Januszem B. 
Berdowskim, I dyrektorem
Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji, 
wykładowcą Total Quality
Management w Wyższej
Szkole Menedżerskiej 
w Warszawie oraz 
Europejskiej Uczelni 
Informatyczno-Ekono-
micznej w Warszawie,
konsultantem systemów
zarządzania jakością, 
audytorem PCBC, DQS,
EOQ
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związane z certyfikacją są obecnie w mniej-
szym stopniu nagłaśniane z uwagi na fakt, iż
prawie każde przedsiębiorstwo jest w posia-
daniu stosownego certyfikatu.

Jakie praktyki projakościowe i inwestycje
w jakość są w tej chwili najbardziej warto-
ściowe i godne rekomendacji?

– Najważniejszą praktyką projakościową
jest uznanie przez kierownictwo firmy syste-
mu zarządzania przez jakość jako bardzo do-
brej metody zarządzania przedsiębiorstwem.
Przykładowo, w standardzie BRC zaanga-
żowanie kierownictwa jest fundamentalnym
wymogiem i przedmiotem oceny podczas au-
ditu certyfikującego. W standardzie IFS za
brak zaangażowania kierownictwa przy wdra-
żaniu i utrzymaniu systemu jakości i bezpie-
czeństwa żywności można przyznać ocenę
związaną z nokautem, co jest równoznacz-
ne z odjęciem 50 proc. punktów z ogólnej puli,
a to oznacza nieprzyznanie certyfikatu.

Do projektu nowej normy ISO 9001:2015,
która wejdzie w życie prawdopodobnie we
wrześniu 2015 roku, będzie wprowadzony
nowy rozdział „Przywództwo”. W związku
z tym od naczelnego kierownictwa, prezesa
czy właściciela firmy zależeć będzie wdroże-
nie praktyk projakościowych oraz nadzór nad
wszystkimi procesami, w tym szczególnie nad
procesem inwestowania w nowe maszyny
i urządzenia mające wpływ na poprawę jakości
produkowanych wyrobów.

Które branże najlepiej radzą sobie
w utrzymywaniu jakości na wysokim po-
ziomie i jakie rozwiązania są aktualnie war-
te upowszechnienia?

– W oparciu o wyniki badań naukowych
przekazanych przez wyższe uczelnie i insty-
tuty branżowe można powiedzieć, że wszyst-
kie branże radzą sobie z utrzymaniem jako-
ści na wysokim poziomie, wdrażając nowo-
czesne metody wytwarzania produktów. Nie
sposób wymienić wszystkich branż, dlatego
ograniczę się do branży motoryzacyjnej i spo-
żywczej.

Każda firma produkująca samochody
oferuje klientowi gwarancję na piśmie o bez-
usterkowym działaniu pojazdu przez okres
2, 3, a nawet 5 lat. W tym celu jest wprowa-
dzona tak zwana „jakość ciągniona”, pole-
gająca na wymaganiu certyfikatów jakości od
swoich poddostawców, którzy mają wpływ
na jakość końcową produktu. Z tego wzglę-
du auditorzy branży motoryzacyjnej mają
ręce pełne roboty, gdyż w niektórych przy-
padkach tych poddostawców jest około 300,
a czasem więcej. Wszyscy poddostawcy mu-
szą legitymować się wdrożonym systemem
zarządzania jakością i certyfikatem TS, aby
być wpisanym na listę kwalifikowanych do-
stawców.

W czasie sprawowania władzy w PCBC
pod moim nadzorem obowiązywał znak
bezpieczeństwa „B”, który dawał gwarancję,
że produkt – po badaniach – jest bezpieczny
dla użytkownika. Lista wyrobów objętych obo-

wiązkowym znakiem „B” była publikowana
w „Monitorze Polskim”. Wyroby te podlegały
badaniom w akredytowanych laboratoriach,
a jednostki certyfikujące wyroby wydawały sto-
sowne dokumenty, jeśli wyrób spełniał wy-
magania. Po 1998 roku Polska wycofała się
ze stosowania obowiązkowego znaku „B”, po-
mimo iż inne kraje w różnych formach sto-
sują tego typu badania i wydają stosowne cer-
tyfikaty.

Drugą branżą, na którą pragnę zwrócić
uwagę, jest branża spożywcza, odznaczają-
ca się bardzo dynamicznym wzrostem cer-
tyfikatów. Certyfikaty te są wydawane w opar-
ciu o spełnianie wymagań następujących
standardów: VI wersja BRC, VI wersja IFS,
PN-EN-ISO 22000:2006, FSSC – Food Sa-
fety System Certification. Żadne sieci han-
dlowe nie podpiszą umowy handlowej z do-
stawcą produktów wędliniarskich, jeśli nie po-
siada on wdrożonego jednego z wyżej wy-
mienionych standardów potwierdzonych
certyfikatem. Przykładowo, w czasie prowa-
dzenia auditu certyfikującego w zakładach

przemysłu mięsnego, który w 100 proc. na-
leży do niemieckiego właściciela, pokazano
mi pismo z niemieckiej sieci handlowej in-
formujące, że wyznacza się okres 6 miesięcy
na wdrożenie standardu IFS potwierdzone-
go certyfikatem. W przypadku braku realizacji
tego postulatu zostanie podjęta decyzja skre-
ślenia przedsiębiorstwa z listy kwalifikowanych
dostawców.

W dobie gospodarki rynkowej większość
wyrobów spożywczych w obrocie towarowym
jest produkowana w oparciu o normy zakła-
dowe związane z deklaracją producenta. Ja-
kość i bezpieczeństwo zdrowotne każdego wy-
tworzonego produktu spożywczego powin-
ny być zgodne z wymaganiami prawa i od-
powiednich przepisów obowiązujących w tym
zakresie. Wszyscy producenci żywności po-
winni zapoznać się z kodeksem etyki i stoso-
wać się do jego wytycznych.

Z uwagi na niestosowanie zasad etycz-
nych przez niektórych producentów żywno-
ści grupa składająca się z przedstawicieli wyż-
szych uczelni i Rady Gospodarczej Żywno-

ściowej postanowiła opracować projekt ko-
deksu etyki, który może być przedmiotem
wdrożenia przez każdy podmiot gospodar-
czy należący do łańcucha żywności.

Jak ocenia pan wpływ projektów edu-
kacyjnych oraz wydarzeń pokroju Świato-
wego Dnia Jakości czy Polskiej Nagrody Ja-
kości na popularyzację wiedzy na temat ja-
kości oraz na kształtowanie właściwych po-
staw wśród kadr zarządzających w różnych
dziedzinach życia publicznego?

– Przedmiot zarządzanie jakością jest
praktycznie obecny na wszystkich uczelniach
technicznych i rolniczych oraz na uniwer-
sytetach, a szczególnie na wydziałach za-
rządzania i administracji. Total Quality
Management – zarządzanie powszechną ja-
kością – jest związane z podejściem kie-
rownictwa określonej organizacji skupionej
na jakości. Jego celem jest osiągnięcie dłu-
gofalowego sukcesu poprzez zadowolenie
klienta, z korzyścią dla członków organiza-
cji i społeczeństwa. Według tej metody
„wszyscy” oznacza personel we wszystkich

wydziałach i na wszystkich poziomach
struktury organizacyjnej określonej organi-
zacji. TQM lub jego część określa się cza-
sami jako „total quality” – powszechna ja-
kość obowiązująca wszystkich pracowników.
Do tego dochodzą jeszcze CWQC – Com-
pany Wide Quality Control, czyli sterowa-
nie jakością w przekroju całej organizacji,
oraz TQC – Total Quality Control, czyli po-
wszechne sterowanie jakością. Z tych wzglę-
dów uważam, że przedmiot TQM powinien
być przedmiotem wykładów na wszystkich
uczelniach i wszystkich kierunkach, gdyż ma
on znaczenie uniwersalne i wpływa na jakość
naszego życia, jakość działania urzędów pu-
blicznych oraz na jakość kadr zarządzających
naszym państwem na szczeblu centralnym,
wojewódzkim, powiatowym, gminnym i sa-
morządowym.

Na początku wdrażania systemu zarzą-
dzania jakością w oparciu o wymagania
norm ISO 9001 uważano, że dotyczy on głów-
nie fabryk produkujących różnego rodzaju
produkty przemysłowe, a nie na przykład szpi-
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Stwierdzam konieczność weryfikacji Ustawy 
Sejmowej dotyczącej oceny zgodności w odniesieniu
do perspektywicznej działalności Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji, w celu podniesienia
rangi tej organizacji i jej prestiżu na rynku polskim 
i międzynarodowym. Projekt nowej Ustawy o ocenie
zgodności powinien być opracowany i zgłoszony
przez Ministerstwo Gospodarki, gdyż zagadnienia
związane z oceną zgodności z punku widzenia
merytorycznego należą do tego resortu
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tali czy innych organizacji, takich jak wyższe
uczelnie i urzędy na szczeblu centralnym, wo-
jewódzkim, powiatowym i samorządowym.
Ta opinia ulega korzystnym zmianom, gdyż
coraz więcej szpitali i innych organizacji po-
siada certyfikat ISO 9001. W tej sytuacji za-
chodzi jednak pilna potrzeba dostosowania

systemu zarządzania jakością do poszcze-
gólnych kierunków studiów, gdyż inny zakres
wykładów będzie obowiązywał na wydziale
weterynarii, a inny na wydziale ekonomicz-
nym rolniczej uczelni.

Światowy Dzień Jakości, obchodzony
każdego roku, niesie z sobą konkretne prze-
słanie, które ma pobudzić do refleksji nad cią-
głym doskonaleniem systemu, który był
przedmiotem wdrożenia. W 2013 roku była
to dewiza: „Wysoka jakość – z myślą o suk-
cesie”, natomiast w 2014 roku brzmi ona:
„Wygrywać przez jakość”. Tegoroczny Dzień
Jakości, obchodzony 11 listopada na Zam-
ku Królewskim w Warszawie, będzie okazją
do wręczenia Polskich Nagród Jakości. Or-
ganizatorem konkursu jest Krajowa Izba
Gospodarcza, a szczególnie Biuro Polskiej
Nagrody Jakości pod kierownictwem dr. Mi-
rosława Rechy.

Na ile kandydaci do Polskiej Nagrody Ja-
kości są miarodajnym wyznacznikiem po-
ziomu jakości w kręgach biznesu na krajo-
wym rynku i jakie wnioski nasuwają się panu
na podstawie obserwacji zmian w podejściu
do jakości na przestrzeni ostatnich lat?

– Kandydaci do Polskiej Nagrody Jako-
ści są według mnie bardzo miarodajnym wy-
znacznikiem poziomu jakości w kręgach biz-
nesu określonej branży. Polska Nagroda Ja-
kości jest wyróżnikiem bardzo prestiżowym,
otwierającym rynki europejskie i światowe dla
wyrobów spełniających wymagania specjali-
stycznych norm i deklaracji zgodności eks-
ponowanych przez poszczególnych produ-
centów.

Nominacja do Polskiej Nagrody Jakości
odbywa się na podstawie oceny ekspertów, któ-
rzy mają dostęp do wszystkich dokumentów
według wytycznych będących przedmiotem

sprawdzenia na miejscu, a więc w konkretnej
lokalizacji firmy. Przedsiębiorstwo musi się le-
gitymować aktualnym certyfikatem przyzna-
nym przez polską, względnie zagraniczną,
akredytowaną jednostkę certyfikującą z po-
daniem zakresu certyfikacji i jego ważności.
Przedmiotem oceny według modułów Polskiej

Nagrody Jakości jest również ocena tego
przedsiębiorstwa na rynku krajowym i glo-
balnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na procentowy udział w produkcji eksporto-
wej. Co więcej, otrzymanie Polskiej Nagrody
Jakości jest w pewnym sensie podstawą do
ubiegania się o przyznanie Europejskiej Na-
grody Jakości, z którą związany jest ogrom-
ny prestiż, o czym miałem okazję przekonać
się, sprawując funkcję dyrektora Polskie-
go Centrum Badań i Certyfikacji i biorąc
udział w uroczystości przyznania tej nagrody
w Szwecji, a w kolejnym roku w Szkocji.

Zmiany w podejściu do jakości są
ogromne, czego najlepszym dowodem jest
fakt, że laureatami Polskiej Nagrody Jako-
ści są również szpitale. Z całą pewnością
przyznanie Polskiej Nagrody Jakości dla ta-
kiej organizacji usługowej, jak szpital, budzi

zaufanie pacjentów odnośnie prawidłowo-
ści opieki medycznej. Na obecnym etapie
rozwoju certyfikacji obserwujemy ciągły
wzrost przyznawanych certyfikatów. W opar-
ciu o wymagania normy ISO 9001:2008 jest
to poziom około 1 mln przyznanych certy-

fikatów na świecie. Aktualnie przygotowy-
wana jest nowa wersja normy ISO 9001, któ-
ra ma być ogłoszona we wrześniu 2015 roku.
Nowa norma będzie zawierała 10 rozdzia-
łów, z których szczególnie wyeksponowanym
zostanie rozdział pod nazwą „Przywódz-
two”.

W mojej opinii coraz większego znacze-
nia nabiera również zintegrowany system za-
rządzania jakością w oparciu o wymagania
następujących norm: ISO 9001:2015, ISO
14001, OHSAS-PN-N-18001, ISO 27001
– związanej z bezpieczeństwem informacji
i ISO 50001 – związanej z oszczędzaniem
energii. Zestawienie ze sobą dwóch, trzech lub
większej ilości norm zależy od specyfikacji
przedsiębiorstwa i jego zakresu działania.

Reasumując, pragnę odnieść się do wy-
eksponowania 20 lat pracy Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji w zakresie przyznawa-
nych certyfikatów za wdrożenie zintegrowa-
nych systemów zarządzania jakością. Przed
rokiem 1994 przedsiębiorstwom, które wdro-
żyły system zarządzania jakością, wręczane
były pojedyncze certyfikaty. Prawdziwy boom
w tym zakresie to 1994 rok, czyli data po-
wołania Polskiego Centrum Badań i Certy-
fikacji. Biorąc pod uwagę ostatnie dane, do
końca 2013 roku zostało przyznanych 5637
certyfikatów. Według szacunków w 2014
roku liczba przyznanych certyfikatów powinna
kształtować się na poziomie około 6000.
W tej liczbie około 40 proc. stanowią certy-
fikaty przyznawane za zgodność z wymaga-
niami normy ISO 9001, 17 proc. to certyfi-
katy WSK, 4,5 proc. certyfikaty związane z za-
rządzaniem środowiskiem, 4 proc. certyfika-
ty związane z bezpieczeństwem i higieną pra-
cy, 11 proc. to certyfikaty związane z jakością
i bezpieczeństwem żywności, a pozostały pro-
cent to certyfikaty związane z wdrażaniem sys-
temu antykorupcyjnego, FSSC i innych norm
według zleceń poszczególnych przedsię-
biorstw. Polskie Centrum Badań i Certyfika-
cji przeszkoliło na przestrzeni 20 lat ponad

70 tys. osób, w tym wielu audytorów ze-
wnętrznych z uprawnieniami EOQ oraz au-
dytorów wewnętrznych, pełnomocników i asy-
stentów jakości.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Certyfikacja zintegrowanych systemów w oparciu 
o wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, 
PN-N-18001 jest fakultatywna, co jednak nie 
oznacza możliwości jej zaniechania, a wręcz
odwrotnie – powinna stanowić warunek sine qua
non, jeśli polskie przedsiębiorstwa chcą liczyć się
na rynku europejskim i światowym. Certyfikat jest
potwierdzeniem nowoczesnego systemu zarządzania
organizacją przez jakość, a więc posiada 
znaczenie prakseologiczne i ponadczasowe, 
pod warunkiem zastosowania metody Kaizen

Zgodność wyrobów przemysłowych z wymaganiami
normy polskiej powinna być kartą przetargową przy
transakcjach krajowych i międzynarodowych jako
wyróżnik polskiej – a więc znakomitej – jakości

Z okazji 20 lat pracy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, jako jego pierwszy
dyrektor, pragnę podziękować wszystkim pracownikom, także tym związanym
z oddziałami w Pile i Gdańsku, oraz życzyć dalszego rozwoju tej instytucji w Polsce
i na świecie.
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KODEKS ETYKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Zalecenia szczegółowe:

1. Bezpieczeństwo i jakość żywności są wartościami nadrzędnymi
w prowadzeniu i rozwijaniu biznesu żywnościowego
- Zasada ta oznacza rzetelne przestrzeganie przepisów prawa żywnoś-
ciowego, wdrażanie aktualnie obowiązujących systemów bezpieczeństwa
i jakości.
- Wszelkie surowce stosowane w produkcji oraz dodatki do żywności, ma-
teriały znajdujące się w styczności z żywnością powinny być zaopatrzone
w odpowiednie atesty potwierdzające ich zastosowanie.
- Za nieetyczne, zarówno w stosunku do konsumentów, jak i podmiotów
łańcucha żywnościowego, uważa się produkowanie żywności w sposób
niezgodny z prawem na jakimkolwiek etapie. Każdy uczestnik łańcucha ży-
wnościowego powinien bezwzględnie zgłaszać takie przypadki stosownym
służbom kontrolnym.
- Obowiązkiem uczestników łańcucha żywnościowego jest ochrona
wartości odżywczych poprzez w pełni świadomy dobór technologii, tech-
nik, aparatury, środków, który ze względu na konieczny zakres trwałości
produktu, pozbawianie zanieczyszczeń, zagwarantowanie optymalnego ze
względu na wartości odżywcze składu zapobiegać będzie utracie skład-
ników naturalnie występujących w użytych surowcach.
- Niedopuszczalne jest fałszowanie produktów i wprowadzanie kon-
sumentów w błąd w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści ekono-
micznych i przewagi rynkowej. Wszyscy uczestnicy łańcucha żyw-
nościowego powinni dokładać wszelkich starań, aby na żadnym etapie
produkcji żywności nie dochodziło do zafałszowań, a wykryte przypadki
bezwzględnie eliminować oraz zgłaszać stosownym służbom urzędowej
kontroli żywności. Za jednoznacznie nieetyczne uznaje się świadome
stosowanie surowców niewiadomego pochodzenia, zafałszowanych lub oferowanych poza oficjalnym obrotem.

2. Żywność to dobro wymagające poszanowania poprzez minimalizowanie strat na każdym etapie łańcucha żywnościowego
Zasada ta oznacza takie postępowanie każdego podmiotu gospodarczego w procesie produkcji, przetwarzania, przechowywa-
nia i obrotu, aby minimalizować utratę zarówno produktów, jak i poszczególnych ich składników oraz wartości odżywczych.

3. Zaufanie konsumentów podlega solidarnej ochronie wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego
Zasada solidarnej ochrony dobrego imienia i wizerunku produkowanej w Polsce żywności przez jednoznaczne eliminowanie przy-
padków naruszania zaufania konsumentów przez nieuczciwe praktyki i nieetyczne działania. Tego typu postawa powinna prze-
jawiać się w solidarnym potępieniu aktów nieuczciwości oraz zgłaszaniu występujących naruszeń stosownym organom
kontrolnym w celu eliminacji nieuczciwych podmiotów z rynku. Zasada ta powinna obejmować również solidarne działania wobec
podmiotów produkujących w tzw. szarej strefie.

4. Wymóg informacji przejrzystej i niewprowadzającej konsumenta w błąd w znakowaniu i reklamie produktów żywnościowych
W znakowaniu, etykietowaniu i reklamie produktów żywnościowych nadrzędną zasadą jest unikanie wszelkich wprowadzają-
cych w błąd praktyk oraz prezentowanie swoich produktów wyłącznie w sposób umożliwiający konsumentom podejmowanie
racjonalnych decyzji zakupowych, a w szczególności:
- wspieranie, tam gdzie jest to możliwe, decyzji konsumenckich przez umieszczanie dodatkowych informacji żywieniowych
umożliwiających dokonanie wyboru produktu zgodnie z zasadami zbilansowanej diety
- reklama żywności powinna spełniać wymagania Kodeksu Etyki Reklamy.

5. Szczególne traktowanie dzieci do lat 12 jako konsumentów o niepełnej możliwości oceny wartości i jakości poszczegól-
nych produktów
Zasada ta wyraża odpowiedzialność producentów i przetwórców żywności, którzy wobec tej grupy wiekowej powinni stosować
samoograniczenia w zakresie marketingu i sprzedaży produktów żywnościowych, tak aby promować zasady zbilansowanej diety
zgodnie z narodowymi lub międzynarodowymi zaleceniami żywieniowymi. Szczegółowe wytyczne zawiera Kodeks Etyki Reklamy.

6. Uczciwość w konkurowaniu i relacjach rynkowych
Za szczególnie ważne należy uznać przestrzeganie wszelkich przepisów zakazujących niedozwolonych praktyk rynkowych oraz
działań powstrzymujących rozwój wolnego rynku. We wszystkich kontaktach z konsumentami, klientami, dostawcami
i konkurencją producenci i przetwórcy żywności powinni:
- traktować wszystkich klientów i dostawców rzetelnie, z szacunkiem i bezstronnie
- unikać komentarzy na temat produktów firm konkurencyjnych bez należytej podstawy
- przestrzegać wszelkich praw dotyczących konkurencji, łącznie z tymi, które zabraniają układów lub porozumień z konkurentami
dotyczących ustalania cen lub innych warunków sprzedaży, dzielenia strefy wpływów, grup klientów czy linii produktów.

7. Właściwe respektowanie urzędowej kontroli żywności
Urzędowa kontrola żywności dotyczy wszystkich ogniw łańcucha żywnościowego, stanowiąc zarazem jego nadzór. Jest więc
sprawą niezmiernie ważną, aby relacje wszystkich podmiotów łańcucha żywnościowego z organami urzędowej kontroli żywności
były oparte na działaniach zgodnych z prawem i etyką, mając na względzie fakt, że prawo żywnościowe zostało stworzone
w celu ochrony konsumentów.



Wobliczu zmian i reform, jakie
nieustannie zachodzą w sek-
torze publicznym, aby poradzić
sobie z wieloma wyzwaniami

i odpowiedzieć na potrzeby oraz oczekiwa-
nia społeczeństwa, Państwowy Instytut We-
terynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
musi dokładać wszelkich starań, by jego
klienci byli w możliwie największym stopniu
usatysfakcjonowani jakością i rzetelnością
oraz użytecznością oferowanych im usług.
W wyniku tych przemian drogą do sukcesu

okazało się wdrożenie systemu zarządzania
zgodnego z wymaganiami normy PN-EN
ISO/IEC 17025. Wdrożenie i ciągłe dosko-
nalenie skuteczności systemu zarządzania
stało się efektywną metodą osiągania celu,
jakim jest polepszenie ogólnej rentowności
oraz umocnienie pozycji firmy na rynku,
a także zwiększenie zaufania klientów. By naj-
lepiej zaspokoić potrzeby klientów, ko-
nieczne jest posiadanie określonej wiedzy na
ich temat. Im większy poziom satysfakcji
klienta, tym większe prawdopodobieństwo,

że dotychczasowy „jednorazowy” klient
stanie się klientem stałym, lojalnym wobec
firmy, z której usług korzysta. System za-
rządzania zgodny z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 umożliwia
osiągnięcie długoterminowych i wymier-
nych korzyści, takich jak: podniesienie pre-
stiżu na rynku krajowym i międzynarodo-
wym, uruchomienie procesu ciągłego do-
skonalenia działalności, zapewnienie spraw-
nego przepływu informacji o zadaniach i ich
realizacji.
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Kompetencje

Zmiany polityczno-gospodarcze, jakie miały miejsce w naszym
kraju w minionych kilkunastu latach, spowodowały, że z jednej
strony istotnie wzrosły wymagania jakościowe w stosunku do
laboratoriów badawczych, a z drugiej strony pojawiła się
ogromna konkurencja nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym.
Aby utrzymać się na tym trudnym rynku, należy przekonać potencjalnych
klientów do swoich kompetencji i jakości świadczonych usług
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i zadowolenie klienta



Dla wielu potencjalnych klientów naj-
ważniejszym pytaniem jest, w jaki sposób
wobec dużej liczby konkurencyjnych labo-
ratoriów znaleźć wiarygodnego wykonaw-
cę powierzonych przez siebie zadań. Gwa-
rancją miarodajnych wyników badań, tj.
wiarygodnych, rzetelnych i użytecznych, jak
również przyjmowanego przez klientów
kryterium wyboru odpowiedniego labora-
torium, jest akredytacja, stanowiąca for-
malne uznanie przez Polskie Centrum
Akredytacji (PCA) kompetencji do wyko-
nywania określonych badań i zgodności
z normą odniesienia wdrożonego systemu
zarządzania.

W strukturze organizacyjnej instytutu
znajduje się 18 akredytowanych laboratoriów
zajmujących się badaniami z zakresu etiologii,
diagnostyki, profilaktyki chorób zakaźnych
i pasożytniczych, w tym chorób odzwierzę-
cych, oraz prowadzących badania nad wy-
stępowaniem patogenów, leków i zanie-
czyszczeń chemicznych w żywności i paszach.
Badania są realizowane w nowoczesnych la-
boratoriach o klasie bezpieczeństwa CL2,
CL3 i CL3 plus, w których zlokalizowano
głównie krajowe laboratoria referencyjne
(KLR) dla ponad 130 kierunków badań. Każ-
dego roku KLR PIWet-PIB w Puławach
uczestniczą w ponad 150 programach badań
biegłości i porównań międzylaboratoryj-
nych organizowanych przez Laboratoria
Referencyjne Unii Europejskiej i inne upraw-
nione do tego podmioty. Równocześnie in-
stytut sam przygotowuje i przeprowadza po-
dobną liczbę badań biegłości i porównań mię-
dzylaboratoryjnych dla krajowych labora-
toriów działających w systemie badań urzę-
dowych, realizowanych w obszarze regulo-
wanym prawnie. Te przykłady aktywności re-
ferencyjnej wskazują, jak istotnym elementem
naszej pracy jest jakość i wiarygodność ba-
dań. 241procedur badawczych, spośród sto-
sowanych w instytucie przede wszystkim dla
badań urzędowych oraz naukowych i dia-
gnostycznych, posiada status metod akre-
dytowanych.

Uzyskanie i utrzymywanie certyfikatów
akredytacji nie zwolniło instytutu z obo-
wiązku stałego doskonalenia wdrożonego sys-
temu zarządzania, w tym jakości badań.
Skuteczny system zarządzania to taki, w któ-
rym dba się o zadowolenie klientów, dlatego
też w instytucie podejmuje się działania ma-
jące na celu zidentyfikowanie potrzeb i ocze-
kiwań zarówno obecnych, jak i przyszłych
klientów. Stanowi to punkt wyjścia wszystkich
podejmowanych w nim działań. Konieczność
szybkiego reagowania na potrzeby klientów,
wynikająca między innymi ze zmieniających
się przepisów prawnych czy też postępu
technicznego i technologicznego, była głów-
ną przyczyną wdrożenia elastycznego zakresu
akredytacji.

www.piwet.pulawy.pl
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Skuteczny system zarządzania to taki, w którym
dba się o zadowolenie klientów, dlatego też 
w instytucie podejmuje się działania mające 
na celu zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań
zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów



Cezary Rybski

Proces klasycznej certyfikacji składa się
z badania produktu, wydania cer-
tyfikatu na dany znak i nadzoru nad
procesem produkcji. Znak potwier-

dza, że każdy egzemplarz wyrobu spełnia
określone wymagania, bowiem instytucja
wydająca jakikolwiek znak certyfikacji wy-
znacza swoje zasady postępowania i tworzy
regulamin znaku.

Niezależne potwierdzenie
Certyfikacja wyrobów jest działaniem

strony trzeciej prowadzącym do pisemnego
poświadczenia, że wyrób jest zgodny z wy-
maganiami określonych norm. Dokumentem
potwierdzającym ich spełnienie jest certyfikat
zgodności, upoważniający dostawcę do uży-
wania określonego znaku. Wydaje go jed-
nostka certyfikująca wyroby, zgodnie z przy-
jętym systemem certyfikacji.

W Polsce w latach 90. nastąpił intensywny
rozwój certyfikacji systemów jakości i wyro-
bów prowadzonej przez bezstronne i nieza-
leżne jednostki. Fakt ten jest ściśle związany
z globalizacją obrotu gospodarczego. Jednym

z niezbędnych czynników w tworzeniu go-
spodarki światowej, w której istniałaby moż-
liwość swobodnego przepływu dóbr, usług
i czynników wytwórczych, jest likwidacja ba-
rier dzięki harmonizacji norm, przepisów tech-
nicznych i prawnych. Ma to służyć wzbu-
dzeniu wzajemnego zaufania partnerów go-
spodarczych, pochodzących często z odle-
głych miejsc, a przede wszystkim zwiększeniu
konkurencyjności wyrobów i usług.

Powrót do „B”
Klient, ale także producent, muszą mieć

przede wszystkim pewność, że wyrób jest bez-
pieczny. Przed wejściem Polski do Unii Eu-
ropejskiej potwierdzeniem tego był znak „B”.
Takiemu oznakowaniu obligatoryjnie podle-
gały wyroby określone rozporządzeniem

Rady Ministrów, a potwierdzenia zgodności
z wymaganiami bezpieczeństwa dokonywa-
ły niezależne jednostki certyfikujące akredy-
towane przez Polskie Centrum Akredytacji.
Znak ten zyskał wielu zwolenników, głównie
wśród odbiorców lub użytkowników wyrobów,
ale również wśród wielu producentów.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej
certyfikat na znak „B” przestał być doku-
mentem umożliwiającym wprowadzenie wy-
robu na rynek. Zaczęły obowiązywać zasa-
dy unijne, według których to producent, a nie
niezależna jednostka, potwierdza zgodność
produkowanego przez niego wyrobu z wy-
maganiami dyrektyw nowego podejścia lub
norm zharmonizowanych i umieszcza na wy-
robie oznakowanie CE. Jednak liczni odbiorcy
w dalszym ciągu preferują potwierdzenie
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Bezpiecznie i korzystnie
Każdy 
przedsiębiorca 
zajmujący się 
produkcją chociaż
raz musiał stanąć
przed koniecznością
albo potrzebą 
certyfikowania 
swoich wyrobów. 
Ich gama jest bardzo
szeroka. 
Od produktów 
elektrycznych, 
poprzez 
ogólnoprzemysłowe,
chemiczne, 
spożywcze, 
budowlane, 
naftowe, po nawozy 
i wyroby chemiczne
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Jeżeli na rynku pojawia się wyrób oznaczony jakimś
znakiem certyfikacyjnym, to prawdopodobieństwo,
że nie spełnia on wymagań, jest znacznie 
mniejsze niż tam, gdzie funkcjonuje tylko
deklaracja producenta



bezpieczeństwa wyrobu przez jednostkę niezależną. W związku z tym
zaobserwowano tendencję powrotu niektórych producentów do cer-
tyfikacji swoich wyrobów na znak bezpieczeństwa „B”.

Z tego powodu wiele jednostek prowadzących certyfikację wyro-
bów na znak bezpieczeństwa zawarło porozumienie z Polskim Sto-
warzyszeniem na rzecz Badań Technicznych i Atestacji. Postanowio-
no przywrócić znak bezpieczeństwa „B”, tworząc system certyfikacji do-
browolnej. Szanse na jej rozwój są tym większe, im większa jest od-
powiedzialność producenta za wyrób. W zjednoczonej Europie kon-
sument ma prawo oczekiwać, że zakupiony produkt jest bezpieczny w
użytkowaniu i nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. Co więcej, ma pra-
wo żądać ochrony na tym samym poziomie, niezależnie od tego, w ja-
kim kraju nabył lub użytkuje towar.

To budzi zaufanie
Jakie korzyści niesie ze sobą uzyskiwanie certyfikacji dobrowolnej?

Wyroby nią objęte z założenia gwarantują mniejsze ryzyko, ponieważ
wszystkie znaki certyfikacji wiążą się z nadzorem nad procesem pro-
dukcji prowadzonym przez jednostkę certyfikującą. Jeżeli na rynku po-
jawia się wyrób oznaczony jakimś znakiem certyfikacyjnym, to praw-
dopodobieństwo, że nie spełnia on wymagań, jest znacznie mniejsze
niż tam, gdzie funkcjonuje tylko deklaracja producenta.

Z tego powodu nadzór rynku może w pierwszej kolejności kon-
trolować wyroby, które takich znaków nie posiadają. Oznacza to, że do-
browolna certyfikacja jest korzystna dla klienta, dla państwa, dla or-
ganów nadzoru, a także dla producentów i dystrybutorów, którzy zgod-
nie z prawem unijnym odpowiadają za bezpieczeństwo sprzedawanych
wyrobów. Jeżeli dystrybutor otrzymuje wyrób certyfikowany i ma wgląd
w dokumenty związane z certyfikacją, to jego zaufanie rośnie. Certy-
fikacja dobrowolna daje wartość dodaną w postaci oceny strony nie-
zależnej oraz w postaci nadzoru, regularnie prowadzonego nad cer-
tyfikowanym wyrobem. �
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Procedura certyfikacji

• Złożenie wniosku wraz z pełną dokumentacją 
w jednostce certyfikującej.

• Zawarcie umowy na przeprowadzenie certyfikacji.
• Badanie egzemplarza reprezentatywnego 

(badanie typu).
• Ocena systemu zarządzania jakością dostawcy.
• Umowa o nadzorze.
• Przyznanie certyfikatu.

Certyfikacja dobrowolna wyrobów (przykłady)

• Znak bezpieczeństwa „B”.
• Znak jakości „Q”.
• Znak zgodności z Polską Normą.
• Znaki ekologiczne: Ekoznak, Ecolabel.
• Znak przydatności do ponownego przetwórstwa.
• Znak zgodności.
• Znak CB.
• Znak CCA.
• Znak rolnictwa ekologicznego.

Źródło: paragraf34.pl

Certyfikację produktów prowadzą jednostki upoważnio-
ne przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. W skład
biura do spraw certyfikacji wchodzą zespoły zajmujące
się określonymi grupami produktów:
• Zespół Elektrotechniki – sprzęt elektrotechniczny 

powszechnego użytku (tj. lodówki, pralki, żelazka), 
urządzenia chłodnicze, podzespoły elektryczne 
do urządzeń gospodarstwa domowego etc.,

• Zespół Elektroniki – sprzęt elektroniczny powszechnego 
użytku, podzespoły elektroniczne, kasy fiskalne, aparaty 
telefoniczne, silniki elektryczne i z ręcznym napędem i in.,

• Zespół Przemysłu Chemicznego – wyroby kosmetyczne, 
środki czyszczące, wyroby chemiczne w aerozolu i in.,

• Zespół do spraw Żywności
- certyfikacja wyrobów spożywczych,
- współpraca z odpowiednimi resortami, instytucjami, 

stowarzyszeniami branżowymi,
- współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym,
- współpraca z sekcjami i komisjami Klubów: Polskie 

Forum ISO 9000 oraz Polskie Laboratoria Badawcze 
POLLAB,

- współpraca z organizacjami regionalnymi 
i międzynarodowymi (Sekcja Żywnościowa, EOQ, 
OECD, Komisja Codex Alimentarius FAO/WHO),

• Zespół Ogólny certyfikuje wyroby z różnych branż, np. 
sprzęt gospodarstwa domowego, wyroby instalacyjno-
-sanitarne, sprzęt fotograficzny, wyroby przemysłu 
odzieżowego, skórzanego, włókienniczego, rowery, wózki 
itp.

• Zespół Materiałów Budowlanych i Produktów Naftowych
– produkty naftowe, płyny hamulcowe, materiały 
budowlane, ceramiczne, izolacyjne,

• Zespół Nawozów Sztucznych – nawozy sztuczne 
w opakowaniach jednostkowych.

Wszystkie te zespoły zajmują się zarówno certyfikacją
obowiązkową, jak i dobrowolną. Certyfikaty produktowe
mają za zadanie ułatwiać konsumentom i użytkownikom
decyzje o zakupach oraz wspomagać dostawców, by dzięki
wykazaniu zgodności wyrobów skuteczniej osiągnęli akce-
ptację na rynku.

Krakowskie 
Centrum 
Rehabilitacji 
i Ortopedii 

to nowoczesny ośrodek
o profilu ortopedyczno-re-
habilitacyjnym. Wykonuje kompleksowe zabiegi z zakresu ortopedii
i traumatologii narządu ruchu oraz prowadzi rehabilitację w trybie sta-
cjonarnym i dziennym, a także udziela porad w trybie ambulatoryjnym
w Poradniach: Leczenia Bólu, Urazowo-Ortopedycznej, Neurologicznej
i Rehabilitacyjnej. KCRiO posiada zespół doświadczonych lekarzy, fi-
zjoterapeutów i pielęgniarek, a z jego usług korzysta ponad 27 tys. pa-
cjentów rocznie.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Or-
topedii zostało uhonorowane certyfika-
tami „Bezpieczny Szpital” oraz „Szpital
bez bólu”, a od 2009 roku jest jed-
nostką akredytowaną przez ministra
zdrowia. Ponadto posiada wdrożone
i certyfikowane systemy zarządzania ja-
kością, przeciwdziałania zagrożeniom
korupcyjnym, bezpieczeństwa informa-
cji, zarządzania środowiskowego oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy. Stoso-
wanie się do opisanych w nich proce-
dur pozwala na ujednolicenie sposobu
udzielania świadczeń medycznych, mi-
nimalizując wystąpienie błędów.

www.kcr.pl

Teresa Zalewińska-Cieślik,
dyrektor Krakowskiego
Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii



Jaką rolę w kształtowaniu jakości na po-
ziomie zarządzania i organizacji pracy od-
grywają systemy jakości? Czy w dzisiej-
szych realiach gospodarczych warto inwe-
stować w certyfikację?

– W Polsce certyfikat zgodności z wy-
maganiami norm z rodziny ISO posiada oko-
ło 20 tys. instytucji. Najczęstszą przyczyną,
jaka skłania firmy do implementacji systemów
zarządzania jakością, jest chęć poprawy or-
ganizacji pracy, usprawnienia obiegu doku-
mentów i informacji, sprostania oczekiwa-
niom klientów i podniesienia prestiżu firmy.
Jednocześnie decyzja jest podyktowana chę-
cią zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo i hi-
gienę pracy, a zarazem stanowi odpowiedź na
wymagania środowiskowe. Wszystko to pro-
wadzi do bardziej sprawnego zarządzania fir-
mą. Dość często wskazywano na podniesie-
nie jakości produktów i konieczność zdoby-
cia nowych rynków zbytu. W określonych
przypadkach inwestycja związana z wdroże-
niem ISO przekłada się na konkretne profi-
ty. Pozwala chociażby startować w przetar-
gach publicznych z większą szansą na wy-
granie. Z badań wynika także, że wyroby firm
bez certyfikatu jakości coraz częściej są po-
mijane przez klientów UE już przy wstępnym
wyborze. Wdrożony w przedsiębiorstwie sys-
tem jakości pozwala wyeliminować te dzia-
łania firmy, które są dla niej niepotrzebne i nie-
opłacalne, pozwala zmniejszyć koszty dzia-
łania. ISO pomaga uporządkować organizację
firmy i ułatwia nadzór nad dokumentacją.
Wspomaga także zabezpieczenie danych bę-
dących w posiadaniu firmy przed wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi zagrożeniami oraz
sprzyja zapewnieniu integralności danych, pry-
watności i dostępności. Pracownicy firmy,
w której wdrożony jest system jakości, do-
kładnie wiedzą, za co są odpowiedzialni i do
kogo mogą się zwrócić w przypadku wystą-
pienia problemów. Klienci takiej firmy mają
prawo oczekiwać odpowiedzi na złożoną re-

klamację, skargę, a nawet uwagę. Ponadto sys-
tem jakości ułatwia komunikację między kie-
rownictwem a pracownikami, co nie tylko uła-
twia obieg informacji, lecz także wpływa na
atmosferę pracy. Skutecznie działający system
jakości wymusza jednolitą i powtarzalną ja-
kość wyrobów i usług oraz ciągłe doskona-
lenie, a więc wdrożony i certyfikowany system
zarządzania jakością według ISO to dla
przedsiębiorstwa renoma w skali międzyna-
rodowej, pozwalająca pozyskać nowych
klientów, a tym samym gwarantująca rozwój
firmy i bardziej stabilną pozycję na rynku.

Zarządzanie jakością jest dzisiaj po-
trzebne nie tylko przedsiębiorstwom. Coraz
częściej systemami takimi zainteresowane są
gminy, miasta, dzielnice, urzędy centralne,
szkoły, szpitale. System zarządzania jakością
oparty na wymaganiach norm ISO pozwa-
la organizacjom publicznym odejść od sztyw-
nego kierowania poszczególnymi komórka-
mi na rzecz zarządzania procesami, jakie są
w organizacji realizowane. Takie podejście po-
zwala na dostosowanie działania do wyma-
gań klientów. Wprowadzenie norm z rodzi-
ny ISO zmienia organizację pracy urzędu.
Z organizacji nastawionej tylko na spełnianie
wymagań prawnych staje się on organizacją
nastawioną na klienta.

Czy na przestrzeni ostatnich lat obser-
wuje pan zmiany w podejściu do jakości na
krajowym rynku? W jakim kierunku zmie-
rza polityka jakości w przedsiębiorstwach
i instytucjach życia publicznego?

– Gospodarka XXI wieku oprócz zmian
strukturalnych cechuje się rosnącym zna-
czeniem niematerialnych czynników wy-
twórczych. Wynika to z powszechnej, nie-
ustannej, często skokowej zmiany produktów,
rozwiązań i stanów. Coraz większy wpływ na
gospodarkę wywierają czynniki uwarunko-
wane wiedzą, emocjami czy stanami psy-
chicznymi. Wzrasta więc nieprzewidywalność.
Aby zapewnić sobie rozwój, przedsiębiorstwa

i gospodarki muszą nie tylko umieć adapto-
wać się do zmian, lecz także mieć zdolność
do wyprzedzania innych w tworzeniu inno-
wacji, a tym samym zagęszczania i tak już po-
wszechnej zmienności. Jest to istota aktual-
nej sytuacji, w której głównym źródłem war-
tości są innowacje oraz tworzenie i wyko-
rzystanie wiedzy. Podstawowym wyzwaniem
dla kierownictw współczesnych instytucji
jest zatem motywowanie swoich podwład-
nych, aby byli bardziej przedsiębiorczy w za-
kresie nabywania i wykorzystywania wiedzy
oraz dzielenia się nią. Polityka jakości obej-
muje poprawę kanałów informacyjnych, łą-
czenia ludzi i zapewniania im środowiska
sprzyjającego budowaniu relacji i pracy gru-
powej. Kapitał ludzki staje się bowiem w dzi-
siejszym świecie coraz cenniejszą wartością.
Rozwój firmy jako inteligentnej organizacji re-
alizuje się poprzez: ciągłą naukę, zwiększanie
potencjału pracowników, zarządzanie ich
wiedzą, dbanie o ich ciągły rozwój i wdraża-
nie kultury samokształcenia oraz umiejętne
gospodarowanie kapitałem ludzkim i orga-
nizacyjnym. Wykorzystuje się coraz więcej po-
zafinansowych narzędzi motywacyjnych,
zwiększając w ten sposób zaangażowanie pra-
cowników.

Jakie luki i niedociągnięcia zauważalne
w praktyce w zakresie działań projakościo-
wych uważa pan za najpoważniejsze i wy-
magające pilnych zmian ze strony kadry za-
rządzającej krajowego biznesu?

– Zdarza się, że budowa systemów sprzy-
ja zwiększeniu biurokracji, wzrostowi kosztów
jednostkowych czy zmniejszeniu wydajności
pracy. Powodem wystąpienia wyżej wymie-
nionych negatywnych skutków wdrożeń jest
bardzo często długość przygotowań, trakto-
wanie wdrożenia tylko jako instrumentu słu-
żącego osiągnięciu określonego celu, np.
zdobycia określonego kontraktu lub wygra-
nia przetargu, bez praktycznych zmian w dzia-
łalności instytucji. Działania kierownictw są
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często formalnie ograniczone do zjawiska „ko-
lekcjonowania” kolejnych certyfikatów przy
braku zapewnienia zasobów dla utrzymy-
wania i doskonalenia wdrożonych syste-
mów. Przyczyną jest także stopień skompli-
kowania zapisów norm, które często powo-
dują niezrozumienie ich przez osoby zarzą-
dzające organizacją, a w konsekwencji rezy-
gnację lub zniechęcenie do utrzymania sys-
temów. Występuje tu także opór pracowników
względem wdrażanych procedur i instrukcji,
wynikający z lęku przed zmianą i niezrozu-
mienia celowości wdrożenia systemu. Czę-
stym błędem jest nakładanie dodatkowych
obowiązków na pracowników.

Jaką rolę w doskonaleniu zarządzania ja-
kością odgrywają nowoczesne narzędzia?
W jakich obszarach polityki jakościowej naj-
lepiej się sprawdzają?

– W społeczeństwie opartym na wiedzy
jednym ze strategicznych czynników budo-
wania przewagi konkurencyjnej instytucji
staje się rozwój zasobów ludzkich. Długo-
okresową przewagę konkurencyjną osiągają
firmy, które ciągle dostosowują się do zmian
w tym dynamicznym procesie, a potencjał
ludzki staje się kluczowym czynnikiem umoż-
liwiającym budowanie i utrzymywanie tej
przewagi. Wychodząc z założenia, że każdy
z atutów organizacji opiera się na wiedzy pra-
cowników, silnym argumentem zapewniają-
cym rozwój firmy jest inwestowanie w kapi-

tał ludzki. Podnosząc umiejętności zawodo-
we pracowników i wzbogacając ich wiedzę,
pobudza się nowe rozwiązania i pomysły
wspierające rozwój firmy, dzięki czemu po-
prawiana jest jej konkurencyjność. 

W niektórych firmach występuje sto-
sunkowo nowe zjawisko, jakim jest deprecjacja
pieniędzy jako rekompensaty za trudy zwią-
zane z wykonaniem pracy. Perspektywa pod-
wyższania i tak już wywindowanych zarob-
ków nie stanowi dla pracowników atrakcyj-
nej oferty motywacyjnej. Ważną potrzebą, któ-
ra może być zaspokajana z pozytywnym skut-
kiem motywacyjnym, jest niewątpliwie po-
trzeba poszerzania swoich horyzontów i umie-
jętności. W dzisiejszej rzeczywistości gospo-
darki globalnej kluczem jest wykorzystywanie
najnowszych technologii informatycznych,
w tym mediów społecznościowych. Aktual-
nie pracownicy potrzebują dialogu, chcą
być równoprawnymi partnerami w dyskusji
– pragną na bieżąco wyrażać swoje opinie.
Media społecznościowe w miejscu pracy

korzystnie wpływają na jakość pracy zespo-
łowej i poprawiają współpracę. Obserwuje się
zjawisko wyrażania przez pracowników chę-
ci zakupu za własne pieniądze nowoczesnych
narzędzi komunikacji społecznościowej, któ-
re mogliby wykorzystywać w pracy.

W jaki sposób KIG przyczynia się w pro-
wadzonej działalności do podnoszenia po-
ziomu jakości w biznesie oraz życiu pu-
blicznym i jak ocenia pan odzew i zaanga-
żowanie ze strony potencjalnych odbiorców
państwa oferty?

– Krajowa Izba Gospodarcza, powstała
w 1990 roku, jest największą niezależną or-
ganizacją biznesu w Polsce. Reprezentuje naj-
większą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad
150 organizacji biznesowych. KIG promuje
społeczną wrażliwość biznesu. Nasze szko-
lenia i konferencje pomagają przedsiębiorcom
wdrażać etyczne standardy. Najbardziej
wrażliwe społecznie firmy są nagradzane
w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Zgodnie ze statutem, Krajowa Izba Gospo-
darcza wspiera kształtowanie zasad etyki i spo-
łecznie akceptowanych norm postępowania
w warunkach gospodarczych. Wyrazem tej ak-
tywności w ostatnim czasie były między in-
nymi: realizowany w 2008 roku projekt „Do-
bre praktyki z zakresu działań antykorupcyj-
nych”, nadzorowany przez ówczesne Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, oraz konferencje z obszaru CSR.

Celem strategicznym naszych działań jest
wspomaganie społecznych inicjatyw anty-
korupcyjnych poprzez promocję dobrych
praktyk, a co za tym idzie podnoszenie świa-
domości społecznej w zakresie działań zwią-
zanych z przeciwdziałaniem zjawiskom ko-
rupcji.

Głównym działaniem realizowanym w tych
ramach jest promowanie postaw w szczegól-
ności związanych ze wspomaganiem inicja-
tyw ograniczających negatywne zjawiska wy-
stępujące w gospodarce lub na styku gospo-
darki i polityki. Przyczynia się to do promo-
wania etycznych standardów postępowania
oraz narzędzi organizacyjnych mających na
celu zwiększenie przejrzystości w funkcjono-
waniu administracji publicznej i przedsię-
biorstw. Inicjatywa ta służy rozpowszech-
nianiu informacji o zagrożeniach, kosztach
i konsekwencjach, jakie niesie za sobą ko-
rupcja, oraz o inicjatywach i narzędziach ofe-
rowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą
służących zapobieganiu im oraz diagnozo-

waniu problemów wewnętrznych i lokal-
nych. Jednym z elementów tych działań
było stworzenie przez Krajową Izbę Gospo-
darczą unikalnych Wymagań Systemu Prze-
ciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
System Przeciwdziałania Zagrożeniom Ko-
rupcyjnym stanowi element kultury organi-
zacyjnej, którego zadaniem jest ograniczenie
ryzyka występowania zjawisk o charakterze
korupcyjnym. To część systemu zarządzania
ukierunkowanego na zapewnienie zaufania,
że organizacja wdrożyła rozwiązania elimi-
nujące lub w znacznym stopniu ograniczające
możliwość występowania zjawisk korupcyj-
nych i rozwiązania te nadzoruje oraz dosko-
nali. System skupia się na przyczynach, a nie
na skutkach działań korupcyjnych, stanowiąc
standard do wdrożenia w organizacjach,
a więc wypracowania zasad postępowania,
stosownych polityk, procedur i sposobów po-
miaru. Prowadzimy system certyfikacji dla
szkoleń realizowanych w różnych obsza-
rach zawodowych. Do konkretnego celu
szkolenia procedury są dobierane tak, aby cer-
tyfikowane szkolenia przyniosły ponadprze-
ciętne i długotrwałe efekty biznesowe. Nad-
rzędnymi kryteriami weryfikacyjnymi są:
kompetencja, innowacja, pasja i dobre rela-
cje. Firma otrzymuje certyfikat potwierdza-
jący najwyższy standard szkolenia, nato-
miast uczestnicy szkoleń certyfikowanych
– dokumenty certyfikacyjne, potwierdzające
nabytą wiedzę i umiejętności. Szkolenia cer-
tyfikowane to szansa na wyróżnienie się
wśród bogatej oferty szkoleniowej na naszym
rynku. To także szansa na podniesienie kwa-
lifikacji kadr firmy szkoleniowej. Certyfiko-
waliśmy już kilkadziesiąt szkoleń, wydając po-
nad 500 certyfikatów dla ich uczestników.

Czy inicjatywy pokroju Polskiej Na-
grody Jakości faktycznie przyczyniają się do
upowszechniania postaw i praktyk proja-
kościowych, a w efekcie rozwoju i poprawy
wizerunku polskiej gospodarki?

– W ocenach zbieranych z różnych źró-
deł, także wśród firm, które wdrożyły syste-
my zarządzania i aktywnie uczestniczyły
w rożnego rodzaju przedsięwzięciach, w tym
Polskiej Nagrodzie Jakości, ponad 80 proc.
uczestników uznaje, że decyzja  dotycząca
zmian w systemach zarządzania była ko-
rzystna, a około połowa respondentów za-
deklarowała bezproblemowy proces wdra-
żania systemu zarządzania jakością. Odczuły
one usprawnienie obiegu dokumentów, po-
prawę jakości usług, komunikacji wewnętrz-
nej i zaangażowania pracowników oraz kon-
taktów z kontrahentami. Należy stwierdzić,
że niewielka część populacji firm i instytucji
w Polsce – około 20 tys. na około 3 mln dzia-
łających – podjęła trud wdrażania i modyfi-
kacji różnego rodzaju systemów zarządzania,
a więc nasze wysiłki w tej dziedzinie należy
uznać za pozytywne, ale niewystarczające.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Igor Stokłosa

Wdrugiej połowie XX wieku coraz
bardziej istotną rolę zaczęło
odgrywać szeroko rozumiane
bezpieczeństwo i ryzyko z nim

związane. Bezpieczeństwo zarówno samych
organizacji, ich pracowników, jak również
użytkowników wyrobów lub wyników usług
stało się przedmiotem wielu dokumentów nor-
malizacyjnych. Publikowane one były za-
równo przez takie organizacje, jak Między-
narodowa Organizacja Normalizacyjna
(ISO), Europejski Komitet ds. Normalizacji
(CEN), poszczególne krajowe komitety nor-
malizacyjne, jak i prywatne instytucje, sto-

warzyszenia czy grupy przedsiębiorstw pra-
gnące wprowadzić w danym sektorze/bran-
ży stosowne standardy postępowania. Coraz
częściej celem nowych dokumentów norma-
lizacyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa
danej grupie interesariuszy (np. właścicielom
firm, udziałowcom, inwestorom, ubezpie-
czycielom, administracji rządowej, pracow-
nikom firmy, klientom, dostawcom, partne-
rom, dystrybutorom i innym osobom, które
mają udział w osiągnięciach organizacji).

Do najpopularniejszych obecnie stan-
dardów definiujących systemy zarządzania,
których fundamentem jest zarządzanie ry-
zykiem, należą: ISO 27001 (system zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji); BS

25999/ISO 22301 (system zarządzania cią-
głością działania); BS 10500 (system zarzą-
dzania antykorupcyjnego); ISO 28000 (sys-
tem zarządzania bezpieczeństwem łańcucha
dostaw); OHSAS 18001 /PN-N 18001 (sys-
tem zarządzania BHP).

Bezpieczeństwo informacji
ISO/IEC 27001 – norma międzynaro-

dowa standaryzująca systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacji – została ogło-
szona 14 października 2005 roku na pod-
stawie brytyjskiego standardu BS 7799-2
opublikowanego przez BSI. W Polsce normę
ISO/IEC 27001 opublikowano 4 stycznia
2007 roku jako PN-ISO/IEC 27001:2007.
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Norma ta zastąpiła PN-I-07799-2:2005, czy-
li polską wersję brytyjskiego standardu BS
7799-2. ISO/IEC 27001:2005 (PN-ISO/IEC
27001:2007), i jest specyfikacją systemów za-
rządzania bezpieczeństwem informacji, na
zgodność z którą mogą być prowadzone au-
dyty, na podstawie których są wydawane cer-
tyfikaty. Według ekspertów polityka bezpie-
czeństwa informacji jest zbiorem spójnych,
precyzyjnych reguł i procedur, zgodnie z któ-
rymi dana organizacja buduje, zarządza oraz
udostępnia zasoby i systemy informacyjne i in-
formatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki
sposób mają być chronione. Polityka bezpie-
czeństwa powinna obejmować wskazanie
możliwych rodzajów jego naruszenia (jak np.
utrata danych, nieautoryzowany dostęp) oraz
scenariusze postępowania w takich sytu-
acjach i działania, które pozwolą uniknąć po-
wtórzenia się danego incydentu. Ponadto
definiuje ona poprawne i niepoprawne ko-
rzystanie z zasobów (np. kont użytkowników,
danych, oprogramowania). 

Istotne jest, aby polityka bezpieczeństwa
była dokumentem spisanym i znanym oraz
zrozumianym przez pracowników organizacji
korzystających z zasobów informatycznych.
Dotyczy to także klientów organizacji (użyt-

kowników jej zasobów). Przy jej projekto-
waniu należy rozważyć, czy organizacja bę-
dzie w stanie ponieść koszty wprowadzania
tej polityki w życie. Podwyższanie poziomu
bezpieczeństwa organizacji/systemu odbywa
się najczęściej kosztem wygody i efektywno-
ści działania. Dlatego, opierając się na za-
lecanych modelach czy standardach w tej
dziedzinie, należy pamiętać o dostosowaniu
rozwiązania do specyfiki organizacji tak, aby
nadać jej cechy ułatwiające zastosowanie
w praktyce.

BHP
Najbardziej znany i odmieniany niemal

przez wszystkie przypadki jest system bez-
pieczeństwa i higieny pracy. System zarzą-
dzania BHP opisany w normie PN-N-
18001:2004 oparty jest na klasycznej dla za-
rządzania jakością filozofii ciągłego dosko-
nalenia zgodnie z Kołem Deminga. W Pol-
sce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999
roku, a w 2004 roku została wydana przez
PKN nowelizacja. PN 18001 jest normą za-
wierającą zbiór wymagań, które po spełnie-
niu przez daną organizację są podstawą do
wydania certyfikatu zgodności przez zapro-
szoną jednostkę certyfikującą. Najczęściej

spotykanym odpowiednikiem polskiej normy
jest norma OHSAS 18001 z 1999 roku.
Obie te normy są prawie identyczne i wdro-
żenie systemu według jednej normy jest
prawie tożsame z wdrożeniem drugiej nor-
my. Należy jednak pamiętać, że norma
PN-N-18001:2004 jest polską normą, a nie
normą ISO (International Organization for
Standardization). Prace nad międzynarodową
normą ISO ds. BHP nie powiodły się już dwu-
krotnie. Główną przyczyną niepowodzenia
były znaczne rozbieżności w przepisach
prawnych poszczególnych państw i standa-
ryzacja do tej pory nie była możliwa. System
zarządzania BHP zgodny z PN 18001 jest
rzadko certyfikowanym systemem zarzą-
dzania w Polsce. Częściej spotyka się syste-
my zarządzania jakością, zarządzania śro-
dowiskowego czy zarządzania bezpieczeń-
stwem żywności zgodnie z HACCP.

Minimalizacja ryzyka korupcji
Kolejnym, coraz poważniejszym zagro-

żeniem jest też problem korupcji. Z badania
Global Corruption Barometer 2013 prze-
prowadzonego przez Transparency Inter-
national wynika, że 27 proc. spośród re-
spondentów zapłaciło łapówkę w przeciągu

ostatnich 12 miesięcy od dnia przeprowa-
dzania ankiety. Sprawa ta dotyczy nie tylko
przyjmowania korzyści majątkowych w in-
stytucjach rządowych czy placówkach me-
dycznych, ale jest również niechlubną biz-
nesową praktyką.

Odpowiedzią na utrzymujący się od lat
problem korupcji jest norma BS 10500 opra-
cowana przez BSI (British Standards Insti-
tution). Norma ta określa wymagania dla an-
tykorupcyjnego systemu zarządzania w or-
ganizacji. BS 10500 znajduje zastosowanie
w różnego typu organizacjach sektora pu-
blicznego i prywatnego, które pragną zmini-
malizować ryzyko korupcji we własnych sze-
regach. Narzędzie to ma pomóc dopasować
sposób funkcjonowania podmiotu do wy-
mogów brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu
korupcji (UK Bribery Act 2010). Harmoni-
zacja systemu zarządzania z normą BS
10500 zalecana jest nie tylko podmiotom dzia-
łającym na rynku brytyjskim, ale wszystkim
organizacjom, które pragną prowadzić dzia-
łalność wolną od korupcyjnych praktyk. Na-
leży również wspomnieć, że nie istnieje żad-
na inna norma, która może być wykorzysta-
na przez organizację do stworzenia antyko-
rupcyjnego systemu zarządzania. Problem

nieuczciwych praktyk staje się natomiast co-
raz częściej poruszaną kwestią na forum biz-
nesowym. Warto zatem zadbać o zajęcie wła-
ściwego stanowiska, sprzeciwiając się korupcji
poprzez zsynchronizowanie systemu zarzą-
dzania z normą BS 10500.

Wdrożenie systemu zarządzania opartego
o postanowienia normy BS 10500 jest jed-
noznaczne z poinformowaniem pozosta-
łych podmiotów funkcjonujących na rynku
o przyjęciu polityki bezwzględnego braku to-
lerancji dla praktyk korupcyjnych. Wpływa to
pozytywnie na obraz organizacji w najbliż-
szym otoczeniu. Umożliwia jej również swo-
bodne rozwijanie działalności przy zapew-
nieniu partnerów biznesowych, klientów i po-
zostałych odbiorców o czystych intencjach.

Ciągłość działania
Działanie w zgodzie z zasadami i etyką

biznesu przynosi przedsiębiorcom wymierne
korzyści, takie jak nawiązanie stałych relacji
z odbiorcami na skutek stosowania uczciwych
praktyk. W relacjach takich równie ważny jest
system zarządzania ciągłością działania
zgodny z BS 25999. Zarządzanie ciągłością
działania, czyli BCM (Business Continuity
Management), to podejście do zarządzania
organizacją w sposób pozwalający na utrzy-
manie wyznaczonego i akceptowanego po-
ziomu dostarczania wyrobów lub usług w wy-
padku wystąpienia zakłóceń w jakiejkolwiek
jej części. Zarządzanie ciągłością biznesu
(BCM) jest procesem rozwoju i kierowania
biznesem, ustanawiającym strategię dosto-
sowawczą i ramy operacyjne, które aktywnie
ulepszają odporność organizacji na zakłócenia
jej zdolności osiągania kluczowych celów; za-
pewniają metody służące do sprawdzania
i utrzymywania zdolności organizacji do
dostarczania jej kluczowych wyrobów i usług
na uzgodnionym poziomie i w uzgodnionym
czasie po wystąpieniu zdarzenia, które za-
kłóciło normalną działalność organizacji
oraz dostarczają sprawdzone możliwości, by
sprostać zakłóceniom działalności oraz chro-
nić reputację organizacji i jej markę.

BS 25999 jest obecnie jedynym standar-
dem opisującym zasady systemowego po-
dejścia do zarządzania ciągłością działania.
Jego opublikowanie było odpowiedzią na
oczekiwania organizacji pragnących uzy-
skać gwarancję funkcjonowania na rynku
w razie najmniej spodziewanych sytuacji. 

Wbrew pozorom standard BS 25999
nie jest skierowany wyłącznie do wielkich or-
ganizacji. Dzięki uniwersalnym wymogom za-
wartym w standardzie mogą go z powodze-
niem wdrożyć wszystkie firmy, niezależnie od
branży czy wielkości. Takie zmienne, jak: oto-
czenie danej firmy, jej złożoność, rodzaj ofe-
rowanych produktów i usług, wymagań
klientów itp. będą wpływały jedynie na zakres
wdrożenia. Te same reguły dotyczą wszyst-
kich norm związanych z zarządzaniem ry-
zykiem. �
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Harmonizacja systemu zarządzania z normą 
BS 10500 zalecana jest nie tylko podmiotom 
działającym na rynku brytyjskim, ale wszystkim 
organizacjom, które pragną prowadzić działalność
wolną od korupcyjnych praktyk



W 1924 roku Polska Norma została
uznana za oficjalny dokument do do-
browolnego stosowania. Co oznacza ta
data dla kształtowania jakości na kra-
jowym rynku i jakie najważniejsze
zmiany w normalizacji dokonały się na
polskim rynku na przestrzeni 90 lat?

– Okres międzywojnia był szcze-
gólny dla Polski w wielu aspektach, nie
trzeba chyba wyjaśniać dlaczego. Na-
leży jednak pamiętać, że kraj był po-
dzielony na trzy systemy prawne, me-
tryczne, walutowe i – w ogólnym rozu-
mieniu – techniczne. Odbudowa, a wła-
ściwie budowa gospodarki musiała być
przede wszystkim związana z ujedno-
liceniem systemów technicznych – przy-
kład aktualny do dzisiaj: systemy sy-
gnalizacji kolejowej są różne w różnych
krajach UE, nie mówiąc o tym, że w nie-
których krajach pociągi jeżdżą prawą,
a w innych – lewą stroną, nie wspomi-
nając o szerokości torów. Drugim waż-
nym czynnikiem była konieczność wpro-
wadzania regulacji prawnych chronią-
cych rynek krajowy, zapewniających
wymaganą jakość wyrobów przemy-
słowych, bezpieczeństwo użytkowania
i jednocześnie zapewniających swobodną
konkurencję. Było jasne, zwłaszcza dla inży-
nierów wykształconych w niemieckojęzycznej
kulturze technicznej, że bez dokumentów nor-
malizacyjnych stosowanych na terenie całe-
go kraju będzie to bardzo trudne. Chociaż
w okresie międzywojnia rozwinięte kraje eu-
ropejskie stosowały interwencjonizm i tworzyły
bariery techniczne w handlu, co udało się wy-
eliminować dopiero pod koniec XX wieku, to
starano się utrzymać dobrowolny charakter
norm krajowych, oddając w ręce zaintereso-
wanych wymagania jakości. Czyli uprasz-
czając – bezpieczeństwo w regulacjach praw-
nych, jakość w normach. Oczywiście w nor-
mach znajdowały się rozwiązania, jak speł-
nić wymagania bezpieczeństwa, ale to był tyl-
ko jeden ze sposobów, a nie jedyny. Chociaż,
gdy zapytałem kiedyś wielkiego Polaka i in-
żyniera elektryka, pana Henryka Gąssow-
skiego, czy w tamtym okresie Polskie Nor-
my były obowiązkowe, to odpowiedział mi
z uśmiechem: „Proszę pana, dla mnie, mło-

dego inżyniera, wiedza, że daną Polską Nor-
mę opracował pan profesor Mieczysław Po-
żaryski była wystarczająca, żeby się nie za-
stanawiać, czy należy ją stosować”.

Jakie najważniejsze zmiany dokonały
się na przestrzeni 90 lat? Bardzo trudno od-
powiedzieć w kilku zdaniach. Chyba wy-
starczające będzie stwierdzenie, że zmiany
w normalizacji były odwzorowaniem zmian
w systemie gospodarczym. Gdy system był re-
gulowany, to normalizacja była nakazowa,
tj. urzędowa, gdy system był wolnorynkowy,
to normalizacja była – i w dalszym ciągu jest
– dobrowolna, tj. społeczna. W 1994 roku
wróciliśmy do normalizacji społecznej, przy
czym jest ona postrzegana zwykle jako sys-
tem, w którym normy są dobrowolne. Według
mnie dobrowolność stosowania norm to ce-
cha drugorzędna systemu społecznego, naj-
ważniejszą jest dobrowolność udziału w pro-
cesie normalizacyjnym.

Co wniosła nowa Ustawa o normaliza-
cji uchwalona 12 września 2002 roku i jakie

dalsze zmiany widzi pan jako zasadne,
biorąc pod uwagę doświadczenia PKN
i własne obserwacje rynku w kontek-
ście działań projakościowych i prze-
strzegania norm?

– Przede wszystkim wprowadziła
całkowitą dobrowolność stosowania
Polskich Norm i przyznała pełne pra-
wa autorskie do nich Polskiemu Ko-
mitetowi Normalizacyjnemu. Powtó-
rzyła za ustawą z 1994 roku wyłączne
prawo PKN do nadawania Znaku
Zgodności z PN. Ten znak gwarantuje
odbiorcy czy konsumentowi spełnienie
wymagań bezpieczeństwa i jakości na
poziomie określonym jedną lub kilkoma
Polskimi Normami. To „wymagający”
znak, dlatego nie jest może tak popu-
larny wśród producentów, a powinien
być. Konsumenci, wzorem francuskich,
powinni się o ten znak upominać.

Ustawa z 2002 roku o normaliza-
cji stworzyła także podstawy prawne do
akcesji Polski do UE. Bez stworzenia za-
sad systemu normalizacyjnego spójnego
z systemem europejskim polska go-
spodarka nie mogłaby wejść na jedno-
lity rynek europejski. Zadania spójno-

ści technicznego prawa polskiego z prawem
wspólnotowym UE – PKN wykonuje nie-
przerwanie od 1 stycznia 2004 roku, a przy-
pomnę, że akcesja Polski do UE nastąpiła
1 maja 2004 roku.

Jak ocenia pan dobrowolność stosowa-
nia Polskich Norm oraz zainteresowanie kra-
jowych środowisk naukowych i przemysło-
wych udziałem w pracach normalizacyjnych
PKN?

– Jeżeli chcemy mieć konkurencyjną i in-
nowacyjną gospodarkę, to stosowanie norm
musi być dobrowolne. Mamy doświadczenie
z prawie 50 lat stosowania nakazowego PN
i wiemy, jaki to miało wpływ na gospodarkę,
ale stale spotykamy się z pomysłami, żeby do
takiego systemu powrócić. Często pojawia się
przy tej okazji argument, że innowacje po-
wstające w nauce będą implementowane do
przemysłu za pomocą obowiązkowych norm.
To też już było i nie działało i nie będzie dzia-
łać. Normalizacja jest bardzo dobrym medium
do dystrybucji innowacji, ale innowacje nie ro-
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Normalizacja w gospodarce
Jesteśmy organizatorem prac normalizacyjnych na terenie Polski 
i – z mojego punktu widzenia – wykonaliśmy wszystko, co do nas należało, 
aby polskie podmioty i operatorzy gospodarczy mogli swobodnie 
funkcjonować na jednolitym rynku – mówi Tomasz Schweitzer, 
prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
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dzą się w nauce. W nauce tworzy się wiedza,
inwentyka, innowacje rodzą się w przemyśle.
Dlatego schemat inwentyka–normalizacja–
przemysł jest wadliwy, prawidłowy to in-
wentyka–przemysł–normalizacja. Inaczej
mówiąc – w normach powinny znaleźć się tyl-
ko rozwiązania sprawdzone rynkowo.

Jakie zadania i cele są kluczowe w dal-
szej działalności PKN, aby system normali-
zacyjny służył rozwojowi gospodarki i bez-
pieczeństwu konsumentów?

– Jesteśmy organizatorem prac norma-
lizacyjnych na terenie Polski i – z mojego
punktu widzenia – wykonaliśmy wszystko, co
do nas należało, aby polskie podmioty i ope-
ratorzy gospodarczy mogli swobodnie funk-
cjonować na jednolitym rynku. Teraz stara-
my się zwiększać zakres naszych usług i pod-
nosić ich jakość. Przeszkadza nam status
naszej organizacji, który określiła ustawa
z 2002 roku. Jesteśmy jednostką finansów pu-
blicznych bez osobowości prawnej, a wzorem
innych krajów powinniśmy być stowarzy-
szeniem udziałowców normalizacji. Ma to
bardzo duże znaczenie w prawidłowym po-
strzeganiu roli normalizacji w gospodarce.
PKN nie ma inicjatywy legislacyjnej, zainte-
resowane normalizacją środowiska nie widzą
potrzeby dokonania zmiany, a ona jest ko-
nieczna.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Fakty 107

Polski Komitet Normalizacyjny 
Polski Komitet Normalizacyjny jest krajową jednostką normalizacyjną,
która odpowiada za organizację systemu normalizacyjnego. Do zadań
PKN należą: organizacja prac normalizacyjnych w kraju; współpraca
z międzynarodowymi i europejskimi organizacjami normalizacyjnymi
– ISO, IEC, CEN, CENELEC oraz ETSI; publikacja i dystrybucja norm
oraz innych produktów normalizacyjnych.
PKN już od 90 lat koordynuje działania związane z opracowywaniem
i rozpowszechnianiem Polskich Norm. To jedna z pierwszych instytucji
w wolnej Polsce, a jej działalność dała początek normalizacji na
szczeblu krajowym.
PKN współpracuje ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi
normalizacją: przedstawicielami przemysłu, administracji państwo-
wej, środowisk naukowych, konsumenckich itd.
Polskie Normy to dokumenty, które ułatwiają porozumiewanie się
w języku technicznym przez określanie terminów, definicji, oznaczeń
i symboli oraz mają wpływ na usuwanie barier technicznych w handlu.
W rezultacie stosowanie się do wskazań Polskich Norm przyczynia
się do zwiększenia stanu bezpieczeństwa we wszystkich newral-
gicznych dziedzinach życia.
Więcej o działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego można
przeczytać na stronie: www.pkn.pl

Które ze zre-
alizowanych ostat-
nio inwestycji naj-
bardziej przyczy-
niły się do popra-

wy transportu publicznego w stolicy?
– Każda wpływa na poprawę warunków

podróżowania. Niezależnie, czy są to inwe-
stycje w tabor, czy w infrastrukturę, ich celem
jest realizacja przewozów pasażerskich w War-
szawie dostosowanych do wymagań i ocze-
kiwań klientów, z poszanowaniem środowi-
ska naturalnego. Ostatnio wizerunek ulic
Warszawy odmieniło 186 tramwajów 120Na
Swing. 20 sierpnia rozpoczęły się dostawy ko-
lejnych 45 tramwajów typu Jazz Duo, wy-
posażonych w kabiny motorniczego z przo-
du i tyłu pojazdu oraz drzwi po obu stronach
wagonu, co umożliwia pasażerom korzysta-
nie z sieci tramwajowej podczas remontów
i budowy tras, ponieważ nie potrzebują one

klasycznej pętli tramwajowej do zmiany kie-
runku jazdy. W 2015 roku do taboru dołączy
30 krótkich, niskopodłogowych tramwajów
o długości max. 20 m, przeznaczonych do ob-
sługi mniej obciążonych tras lub do jazdy poza
szczytem. Dzięki inwestycjom w tabor śred-
ni wiek naszych tramwajów obniży się do ok.
15 lat. Ponadto w 2014 roku rozpoczęliśmy
rozbudowę trasy tramwajowej na Bemowie
oraz budowę linii tramwajowej na Tarchomin.
Od 2005 roku realizowaliśmy 7 inwestycji przy
udziale funduszy unijnych. Spodziewana
kwota dofinansowania to około 1,125 mld zł.
W obecnej perspektywie finansowej Unii
z kwoty tej uzyskaliśmy już 783 mln zł.

Co poza inwestycjami w nowoczesny ta-
bor wpływa na komfort pasażerów i ich za-
dowolenie z oferty komunikacyjnej spółki?

– Komunikacja tramwajowa jest coraz
bardziej niezawodna, punktualna, szybka
i bezpieczna. Rozwijamy sieć połączeń tram-

wajowych, zwiększając dostępność i jakość
usług. Każdego dnia w godzinach szczytu na
ulice Warszawy wyjeżdża około 412 tram-
wajów, które pokonują dziennie około 168 tys.
km. Rocznie przewozimy około 240 mln. pa-
sażerów. Mają oni do dyspozycji szereg
udogodnień – wizualną i głosową informa-
cję przystankową i wewnątrz tramwaju, bile-
tomaty, monitoring przedziału pasażerskie-
go. Tabor i przystanki są dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Stale pod-
nosimy kompetencje i jakość pracy motorni-
czych, podejmujemy też działania w zakresie
ekologii – mamy coraz więcej torowisk tra-
wiastych, które najlepiej ograniczają hałas emi-
towany przez tramwaje, a jednocześnie
znacznie poprawiają estetykę torowisk.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.tw.waw.pl

Rozpędzone warszawskie tramwaje
Rozmowa z Wojciechem Pęsikiem, 
członkiem zarządu ds. techniczno-przewozowych 
w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o.
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Integracja, czyli pozytywne
rozproszenie uwagi

Systemy zarządzania nie są już 
dla nikogo ani tajemnicą, ani tym 
bardziej zakazanym owocem. 
Co więcej, wystarczy się rozejrzeć, 
by dojrzeć tych, którzy już takim 
systemom zaufali. Okazuje się jednak, 
że nie sztuką jest wprowadzić w życie
jeden pakiet, ale ich pełny zestaw, 
którego elementy odpowiadają różnym
przestrzeniom działania danego 
podmiotu. To właśnie oferują 
zintegrowane systemy zarządzania, 
kiedyś „zarezerwowane” dla wielkich 
korporacji, a dziś na wyciągnięcie 
ręki dla każdego przedsiębiorcy
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Michał Tabaka

Wyobraźmy siebie, że kupujemy
dom – taki finansowy kaprys
nam się przyśnił. W tym śnie
miało być też tak, że dom był

bardzo ekologiczny, z własnym systemem od-
zyskiwania energii. Ponieważ należymy do lu-
dzi, którzy słowa zaraz przekuwają w czyny,
bardzo szybko siadamy z architektem przy sto-
le i zaczynamy kształtować projekt. Wska-
zujemy swoje ekologiczne preferencje, ze
szczegółowymi pytaniami mamy jednak po-
woli kłopot, bo dla nas domowa ekologia to
ogrzewanie podłogowe i kilka ogniw foto-
woltanicznych na dachu. Wtedy właśnie od
projektanta słyszymy, że ma to sens tylko wte-
dy, kiedy cały dom i każdy jego element
z osobna będzie faktycznie proekologiczny,
kiedy systemy wzajemnie będą się nakładać
i uzupełniać. Kiwamy ze zrozumieniem gło-
wą, opuszczając ją coraz niżej przygnieceni
jednak kosztami, jakie przyjdzie nam w takiej
sytuacji ponieść.

Dokładnie z taką sytuacją mamy do
czynienia w przypadku zintegrowanych sys-
temów zarządzania – instrumentu coraz
chętniej wykorzystywanego w szeroko rozu-
mianym biznesie. Coraz więcej fachowców
przekonuje, że wprowadzenie w organizację
przedsiębiorstwa jednego systemu może
okazać się nieefektywne. Receptą ma być owa
integracja, czyli potraktowanie naszej firmy

jak systemu naczyń połączonych, w którym
nie wystarczy zadbać o część, lecz trzeba o ca-
łość.

Kilka systemów, więcej korzyści
Zintegrowane systemy zarządzania łączą

w sobie kilka procesów, praktyk, czynności
i procedur stosowanych na gruncie danej or-
ganizacji. Dzięki ich powiązaniu i wprowa-
dzeniu odgórnego zarządzania można sku-
tecznie dążyć do wyznaczonych celów przed-
siębiorstwa. W tym miejscu pojawia się bar-
dzo często niezrozumienie. Otóż, zintegro-
wane systemy zarządzania nie są dobrym roz-
wiązaniem wyłącznie dla tych przedsię-
biorstw, których działalność jest bardzo sze-
roka, a w efekcie wymaga uporządkowania.
Wprawdzie przyjmuje się, że nowoczesne fir-
my powinny wdrażać zintegrowane systemy
zarządzania, jeśli prowadzą organizację o roz-
członkowanej strukturze organizacyjnej, jed-
nak nie zapominajmy, że tak naprawdę na-
wet współfunkcjonowanie 2–3 systemów jest
już jakąś formą łączenia. Z drugiej strony każ-
da firma, nawet ta niewielka, z sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw zawsze pro-
wadzi szeroki zakres działań. Sama usługa to
przecież nie wszystko. To także ludzie, ich pra-
ca, stosunki między nimi, ich bezpieczeństwo,
system płac, nagród i kar. Nie warto odrzu-
cać automatycznie nowości, które rzekomo
nie pasują do naszego profilu. Znalezienie kil-
ku minut na przeprowadzenie analizy to
dziś wymóg.

Obawy, jak do tego zadania podejść, moż-
na swobodnie odsunąć na bok. Od czego za-
cząć? Podstawą większości zintegrowanych
systemów zarządzania jest system zarzą-
dzania jakością zgodny z wymaganiami nor-
my ISO 9001. Zintegrować można dowolną
liczbę systemów funkcjonujących w ramach
jednej organizacji. Nie brakuje na rynku
podmiotów, które każdego przeprowadzą
przez cały proces bezboleśnie. – Świadczymy
wszechstronne usługi w zakresie konsultingu
dotyczącego między innymi wdrażania sys-
temu zarządzania jakością, jego utrzymywania
w przedsiębiorstwie oraz regularnego do-
skonalenia i dopasowywania do zmieniających
się warunków otoczenia – przekonują przed-
stawiciele jednej z takich firm – Halicki Sys-
tem. – Przyjmuje się, że zintegrowany system
zarządzania jest udokumentowanym i spój-
nym systemem zarządzania, spełniającym wy-
magania co najmniej dwóch norm, np. nor-
my jakości ISO 9001. Dzięki wdrożeniu
w przedsiębiorstwie takich systemów, moż-
liwe jest skuteczne i równoczesne zarządza-
nie kilkoma podsystemami przy wykorzysta-
niu ustalonej uprzednio, jednolitej polityki
funkcjonowania. Pomocnych fachowców
naprawdę nie brakuje – przekonuje jeden z
nich – Bartosz Groczyński, zajmujący się na
co dzień konsultingiem i wdrażaniem syste-
mów zarządzania.

Najczęściej integracja systemów odbywa
się na fundamencie podstawowego systemu
– normy ISO 9001. Może być on połączony
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z dwoma lub trzeba systemami, takimi jak sys-
tem zarządzania środowiskowego ISO 14001,
system zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy PN-N/OHASAS 18001, system za-
rządzania bezpieczeństwem informacji ISO
27001, systemy sektorowe zgodne z wyma-
ganiami norm: ISO 22000, HACCP, GMP+,
GMP oraz GHP, systemy zgodne z wyma-
ganiami AQAP (Allied Quality Assurance Pu-
blication – Publikacja Standaryzacyjna do-
tycząca Zapewnienia Jakości).

Co nam daje integracja? Czy faktycznie
mają miejsce odczuwalne korzyści, czy może
to kolejna nowość, która ma na celu tylko
i wyłącznie wyciągnięcie kasy? Tutaj raczej
obaw nie ma. Zintegrowane systemy już na
tyle dobrze działają niezależnie od szeroko-
ści geograficznej, że podejrzliwość i ostroż-
ność w tym względzie nie są uzasadnione. Ist-
nieje cała paleta korzyści, jaką może odnieść
przedsiębiorstwo dzięki wdrożeniu w jego or-
ganizację zintegrowanych systemów zarzą-
dzania jakością. Przede wszystkim może
ono liczyć na bardziej harmonijny i dyna-
miczny rozwój, przy minimalizacji i opty-
malizacji kosztów takiego wdrożenia. Dzię-
ki zintegrowanym systemom zarządzania
jakością można uporządkować działania
w przedsiębiorstwie, lepiej organizując pra-
cę, a zarazem jednoznacznie określając za-
dania wraz z kompetencjami i zakresem od-
powiedzialności poszczególnych pracowni-
ków. Wdrażając system zarządzania jakością
w formie zintegrowanej na gruncie funkcjo-
nowania firmy zwiększa się jej elastyczność
we wprowadzaniu zmian, usprawnia zarzą-
dzanie, wzmacnia pozycję firmy na rynku
i jej pozytywny wizerunek w oczach klientów.
Dzięki takim systemom zarządzania jakością
doprowadza się do bardziej efektywnego go-
spodarowania posiadanymi przez firmę za-
sobami.

I jeszcze jeden element: kontrola, uła-
twiająca strategiczne zarządzanie. Integracja
bowiem daje nam wiele mechanizmów, dzię-
ki którym możemy w pełni monitorować sy-
tuację i w miarę takich, a nie innych potrzeb
skutecznie i efektywnie reagować.

Teoria a praktyka
W Kompanii Węglowej, ostatnio prze-

żywającej kłopoty, ale nie z powodów szwan-
kujących systemów zarządzania, lecz niedo-
stosowania ceny polskiego węgla do rynków
światowych, zintegrowany system obejmuje
wszystkie kopalnie, trzy zakłady specjali-
styczne oraz samą centralę. Połączono sys-
tem zarządzania jakością, system zarządza-
nia środowiskowego oraz system zarządza-
nia bezpieczeństwem i higieną pracy. – W na-
szym przypadku celem wdrożenia, a obecnie
utrzymania systemu jest dostarczanie klien-
tom wyrobów i usług o ustalonej jakości,
w sposób planowany, zgodnie z ich potrze-
bami, w warunkach poszanowania wymagań
prawnych i innych, a przede wszystkim do-

tyczących ochrony środowiska oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W celu utrzymania
oraz doskonalenia przyjętych standardów
nasz zintegrowany system zarządzania pod-
lega okresowym audytom wykonywanym
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
– mówi Tomasz Zięba, dyrektor biura ko-
munikacji korporacyjnej w KW SA.

Inny przykład, tym razem z branży zde-
cydowanie bardziej nowych technologii – in-
formatycznej, to działania firmy OpTeam SA
z wieloletnim doświadczeniem na rynku.
Efektem są terminale publiczne, ale to jedy-
nie wycinek. Zintegrowany system, rzecz ja-
sna, też tu występuje i chyba nikt z zarządu
spółki nie wyobraża sobie już funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa bez niego. – Przyjęliśmy
politykę jakości, w której wyznaczyliśmy klu-
czowe cele działania w zakresie doskonalenia
wewnętrznego i budowania optymalnych
relacji z naszymi klientami. Chcąc być wia-
rygodną firmą z oczywistą wizją ustalonej po-
zycji na rynku, trudno sobie wyobrazić inne
podejście – przekonuje Wacław Szary, prezes
zarządu OpTeam SA.

Poszczególne systemy zarządzania po-
łączone w jedną całość to także – oprócz
oczywistych korzyści związanych z usługa-
mi danego podmiotu – odpowiedzialność.
Takie bowiem podejście do sprawy realnie po-
zwala zminimalizować uboczne efekty dzia-
łalności. – Zintegrowane systemy zarzą-
dzania to obecnie wiodąca tendencja – nie ma
wątpliwości Iwona Paziak, rzecznik PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
– Podczas wytwarzania wyrobów zamie-
rzonych powstają również wyroby nieza-
mierzone, chociażby odpady zanieczysz-
czające środowisko, hałas czy zapylanie. Pa-
miętajmy również o niebezpieczeństwach
możliwych w dzisiejszych czasach, jak wy-
ciek danych informatycznych. Nie bez zna-
czenia jest fakt, że tego typu rozwiązania po-
zwalają na uniknięcie dublowania się pro-
cedur wymaganych przez poszczególne
standardy. My, bodaj jako jedyni w Polsce,
wdrażaliśmy od razu zintegrowany system za-
rządzania. To z wielu względów było spore
wyzwanie, ale sprostaliśmy mu – dodaje.
W Elektrowni Turów również funkcjonują
w ramach integracji systemy: zarządzania ja-
kością, zarządzania środowiskiem, bezpie-
czeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeń-
stwem informacji.

Jeszcze większa odpowiedzialność
Coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce nie

tylko wprowadza zintegrowane systemy, lecz
także wiąże je z inną gałęzią swojej działal-
ności (właśnie rozpoczętej lub podejmowa-
nej od początku). Chodzi o CSR, czyli spo-
łeczną odpowiedzialność biznesu. Nie spo-
sób nie zgodzić się z takimi argumentami,
zwłaszcza w przypadkach, kiedy zintegrowane
systemy mają pod swoją pieczą dane osobowe
osób trzecich czy dobro społeczne, jakim bez

wątpienia jest środowisko. Uświadamianie
tego faktu przy okazji różnych eventów może
być odbierane jako kolejny chwyt marketin-
gowy, ale przyznajmy, że usprawiedliwiony.
Z drugiej strony specjaliści od CSR także pod-
kreślają wpływ swojej „działki” na sukces eko-
nomiczny firmy.

Analizując zintegrowane systemy, nie
sposób nie wspomnieć o jednostkach samo-
rządu terytorialnego, które także coraz czę-
ściej kierują w tę stronę wzrok. Administra-
cja publiczna, szczególnie z dokładanymi
przez rząd obowiązkami, jak chociażby go-
spodarka odpadami, jest wręcz idealnym
beneficjentem. Przecież to również bezpo-
średni kontakt z danymi osób trzecich, za-
rządzanie zasobami ludzkimi, planowanie
przestrzenne oraz zarządzanie strategią. 

Tak naprawdę zintegrowane systemy to
filozofia, sposób patrzenia na naszą dzia-
łalność, która z jednej strony ma nam przy-
nosić zysk i osiągnąć pożądaną pozycję na
rynku, a z drugiej – sprawić, że będzie ona
dobrze postrzegana w otoczeniu. Skoro
mamy na uwadze bardzo różne gałęzie jed-
nego drzewa, to nie możemy poświęcić czę-
ściowej uwagi najpierw konarowi, potem ga-
łęziom od wschodu, a później od zacho-
du. Tak nasze drzewo długo nie pożyje. Dzi-
siaj na każdym kroku jesteśmy świadkami
działania systemów naczyń połączonych.
W wielu przypadkach współtworzymy je,
a także realizujemy, często nie z własnego wy-
boru. Można tutaj zacytować już klasyczną
wypowiedź: „taki mamy klimat”. I nie ma
w tym kpiny. Obecny świat niejako wymusza
takie podejście. Nie inaczej jest na rynku,
gdzie przecież panują równie brutalne zasady,
jak w życiu.

Zintegrowane systemy zarządzania to
z pewnością recepta na tego typu bolączki.
Pewnie nie idealna, bo idealnych rozwiązań
po prostu nie ma. Są one wymogiem takich
a nie innych czasów i dobrze już teraz się
z nimi nie tylko zaznajamiać, lecz także
współuczestniczyć w nich. W przyszłym
roku czeka nas publikacja nowego standar-
du ISO 9001:2015. Inne systemy też będą
modyfikowane, rzeczywistość nieco szybciej
się zmienia niż jeszcze pół wieku temu.
Trzeba się dostosować. I pewnie też całe zin-
tegrowane systemy czeka jeszcze niejedna po-
prawka, niejedno udoskonalenie. Możemy
przy okazji narzekać na kolejne stawiane
przed nami wymogi. Zanim jednak za-
czniemy krzyczeć z oburzenia, postawmy so-
bie podstawowe pytanie, czy chcemy w ogó-
le być na rynku, i od razu na nie odpo-
wiedzmy. Tutaj wybór jeszcze istnieje. Potem
konsekwencją wyboru istnienia na rynku są
między innymi zintegrowane systemy za-
rządzania – im są lepsze i pełniej oddają obec-
ny stan rzeczywistości, tym bardziej nam po-
mogą, będą naszym wsparciem. Przykładów
w Polsce, a tym bardziej za granicą, jest dużo.
To nie przypadek. �
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Urząd Miasta w Dzierżoniowie był pierw-
szą JST w Polsce, która wdrożyła i certyfi-
kowała system zarządzania jakością według
normy ISO. Nie spoczywając na laurach, pod-
jęli państwo kolejne działania w tym zakre-
sie. Jak ocenia pani rezultaty tych działań?

– Tak, rzeczywiście, Urząd Miasta w Dzier-
żoniowie w 1999 roku, jako pierwszy urząd
w Polsce, wdrożył system zarządzania jako-
ścią według normy ISO 9002. W kolejnych la-
tach system był stale doskonalony, wdraża-
ne i integrowane były nowe normy – ISO:9001,
ISO:14001, ISO:18001, ISO:50001. System
zarządzania oparty tylko na normach ISO nie
do końca odpowiadał na potrzeby organizacji
w zakresie przekrojowego i szerszego spoj-
rzenia na gminę i jej problemy, wzmocnienia
zarządzania strategicznego, zarządzania po-
przez wyniki czy zaangażowania w partner-
stwo i społeczną odpowiedzialność. Urząd
poszukiwał nowych, sprawdzonych w Euro-
pie i nie tylko, metod zarządzania, które mógł-
by zastosować w doskonaleniu zarządzania
gminą. Odpowiedzią na tę potrzebę był mo-
del EFQM. W roku 2009 urząd – również jako
pierwszy w Polsce – rozpoczął doskonalenie
systemu zarządzania urzędem i gminą z wy-
korzystaniem tego modelu, które trwa do dziś.
Wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM
było dla nas początkiem dużych zmian w po-
dejściu do zarządzania strategicznego mia-
stem. Model EFQM jako model biznesowy
wymagał skupienia się na wynikach organi-
zacji jako głównej miary sukcesu oraz pozwolił
nam także zrozumieć zależności pomiędzy
sposobem, w jaki realizujemy zadania a sku-
tecznością. Wdrożenie modelu w urzędzie
i gminie zostało docenione przez fundację
EFQM, która w 2012 roku przyznała nam na-
grodę, jednocześnie doprowadzając nas do
finału konkursu EFQM, jako pierwszą jed-
nostkę administracji publicznej w Polsce i Eu-
ropie. Działania te przyniosły nam wiele

wymiernych korzyści, ale przede wszystkim
poszerzyły świadomość o nowoczesnym za-
rządzaniu miastem, wzmocniły rolę plano-
wania strategicznego czy zarządzania poprzez
wyniki, a poprzez budowanie relacji part-
nerskich umożliwiły skuteczniejszą realizację
celów.

Nie tak dawno „Rzeczpospolita” ogło-
siła laureatów rankingu dziesięciolecia.
Zwycięstwo Dzierżoniowa w kategorii gmin
miejskich i miejsko-wiejskich to docenienie
wysiłku i efektywności samorządu na prze-
strzeni ostatnich 10 lat. Jakie znaczenie ma
dla państwa tak ogromny sukces? Czują pań-
stwo dumę z dobrze wykonanej pracy?

– Powiem tak: im więcej wysiłku, tym
większe uznanie dla samego siebie. Nasze
motto brzmi: „jesteśmy drużyną, gramy do
jednej bramki”, co oznacza, że mamy wspól-
ny cel, jakim jest wzrost jakości życia miesz-
kańców miasta. Realizacja tego celu możli-
wa jest dzięki działaniom opartym na part-
nerstwie, partycypacji, profesjonalizmie i pra-
cy zespołowej. Ale nagrody i wyróżnienia dla
urzędu nie są celem samym w sobie. Naj-
większą wartością jest rozwój miasta i zado-
wolenie mieszkańców. Podejmowane przez
nas działania pozwalają nam od niemal 15 lat
utrzymywać wysoki poziom satysfakcji miesz-
kańców z jakości usług publicznych dostar-
czanych przez samorząd, w tym jednostki
podległe miastu. Profesjonalizm zarządzania
doceniają także przedsiębiorcy, którzy blisko
10 lat inwestują w Specjalnej Strefie Ekono-
micznej, liczącej obecnie 17 już funkcjonu-
jących podmiotów i 2 w trakcie budowy. Stre-
fa zatrudnia ponad 2100 pracowników z te-
renu miasta i całego powiatu.

Dzierżoniów nazwany „miastem inicja-
tyw” przeznacza około 3 proc. swojego bu-
dżetu, czyli ponad 2 mln zł, na działalność or-
ganizacji pozarządowych. To jeden z naj-
wyższych wskaźników w Polsce. Do każdej
złotówki wydanej na wspieranie NGO orga-
nizacje pozarządowe dokładają średnio 50
groszy własnych środków. Natomiast zado-
wolenie pracowników urzędu, na poziomie bli-
sko 90 proc., potwierdzone badaniami sa-
tysfakcji, pozwala nam mieć poczucie, że je-
steśmy także dobrym pracodawcą, dającym
szanse na rozwój zawodowy. Wypracowane
przez nas metody zarządzania i zdobyte
doświadczenie wielokrotnie zyskują uznanie
na forach krajowych i zagranicznych.

Nie można tu pominąć także rosnącego,
jak pokazują wyniki, zaangażowania sa-
mych mieszkańców oraz innych stron zain-

teresowanych, w tym przedsiębiorców i or-
ganizacji pozarządowych. Oni także mają
ogromny wpływ na wyniki pracy całego sa-
morządu. Przy tak dynamicznie zmieniającej
się rzeczywistości, dzięki wizji rozwoju, pla-
nowaniu strategicznemu, wyznaczaniu sobie
celów i budowaniu relacji partnerskich, mamy
wpływ na kierunek tych zmian.

Dzierżoniów obrał kierunek dynamicz-
nego rozwoju i zapewne nie zamierza zbaczać
z kursu. Jakie zatem zadania do realizacji
w najbliższym czasie uważa pani za nie-
zbędne?

– Przed nami nowe wyzwania strategicz-
ne, ponieważ jesteśmy na etapie wdrażania no-
wej strategii uchwalonej w 2014 roku z per-
spektywą do 2020 roku. Ponadto, aby zwięk-
szyć szanse na wykorzystanie kolejnej puli
środków unijnych dla naszego kraju, wspól-
nie z gminami powiatu dzierżoniowskiego
przystąpiliśmy do opracowanie dokumentu
Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na
lata 2014–2020 i czterech programów sekto-
rowych w obszarach wspólnych dla całej
aglomeracji: rewitalizacji, transportu, zwięk-
szania retencyjności oraz aktywności spo-
łeczno-zawodowej na rzecz kształtowania
świadomości innowacyjnej i przedsiębior-
czej mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej.

Strategia zrównoważonego rozwoju lo-
kalnego Dzierżoniowa na najbliższe lata ma
na celu wykorzystywanie potencjału przed-
siębiorczości i partnerstwa. Ważne obszary, wy-
magające szczególnej uwagi i rozwijania, to
proces partycypacji społecznej w zarządzaniu
gminą, który już dzisiaj zmienia pojmowanie
roli lokalnej administracji. Nasze działania
w tym zakresie nierzadko wykraczają poza za-
kres typowych zadań samorządu terytorial-
nego, jesteśmy często inicjatorem zmian,
wspólnych projektów i liderem ich wprowa-
dzania. W przyszłości chcemy nadal anga-
żować partnerów, w tym inne samorządy we
wspólne działania. Nie żyjemy na samotnej wy-
spie. Uważam, że tylko wspólna realizacja ce-
lów przyniesie najlepsze efekty w rozwoju miast
i regionów oraz wyzwoli nową energię, tak po-
trzebną w minimalizowaniu problemów spo-
łecznych i ekonomicznych. Najbliższa przy-
szłość, szczególnie nowe środki unijne i kra-
jowe, dadzą nam kolejną szansę na dyna-
miczny rozwój i tylko od nas będzie zależało
czy i na ile skutecznie uda się ją wykorzystać.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.um.dzierzoniow.pl

Metody zarządzenia
warte naśladowania

Rozmowa z Anną 
Grochowiną, sekretarz
miasta Dzierżoniowa

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Fakty 111



Jak zmieniła się filozofia jakości w uję-
ciu historycznym i co wskazałby pan jako ka-
mienie milowe w rozwoju pojęcia jakości?

– Proces ewolucji w tej dziedzinie prze-
biegał od etapu kontroli zgodności ze stan-
dardem do kompleksowego zarządzania ja-
kością i jej kreowania w całym procesie. Jest
to zasadnicza zmiana filozofii w podejściu do
jakości. Doświadczenia USA i Japonii wy-
kazały, jak ważne jest zarządzanie jakością
i w sposób fundamentalny wpłynęły na zmia-
nę podejścia do zagadnienia jakości. W po-
przednim myśleniu jakość dotyczyła wyrobu,
dzisiaj dotyczy organizacji czy firmy; dawniej
była pojęciem technicznym, obecnie jest po-
jęciem strategicznym; dotyczyła kontroli, a  te-
raz – doskonalenia itp.

Czy współczesny dorobek cywilizacyjny
ostatnich lat faktycznie był decydujący dla
postępu w sferze jakości?

– Druga połowa XX wieku miała istot-
ne znaczenie w zmianie podejścia do jako-
ści. Na przykład w 1961 roku A.V. Felgen-
baum sformułował koncepcję komplekso-
wego sterowania jakością. W 1982 roku zo-
stało opublikowanych 14 zasad Williama
Edwardsa Deminga, które można uznać za
podstawowe zalecenia dla kierownictw
przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnego
podejścia do jakości. W 1987 roku ISO pu-
blikuje pierwsze normy z serii 9000 dotyczące
zarządzania jakością. Wówczas rozpoczął się
okres wdrażania znormalizowanych syste-
mów zarządzania jakością w organizacjach.
W 1987 roku ustanowiono również Amery-
kańską Nagrodę Jakości im. Malcolma Bal-
drige’a, a w 1989 roku J.S. Oakland wydał
książkę pod tytułem „Total Quality Mana-
gement”. Joseph M. Juran zaproponował
w 1986 roku „trylogię jakości”: planowanie
jakości, sterowanie jakością, doskonalenie ja-

kości. Philip Crosby opracował na począt-
ku lat 60. XX wieku koncepcję zarządzania
jakością „zero defektów”. Jest też autorem
książki „Quality is free”.

Jakie przełożenie na praktykę mają za-
łożenia systemu zarządzania jakością i innych
instrumentów projakościowych?

– Realizacja zasad systemu zarządzania
jakością w praktyce ma bezpośredni wpływ na
uporządkowanie działań w organizacji i po-
wtarzalność wykonywanych czynności. Na-
tomiast wykorzystanie odpowiednich narzę-
dzi wspomaga podejmowanie decyzji proja-
kościowych.

Na ile dostępne narzędzia projakościo-
we mają wpływ na kondycję ekonomiczną
firm i instytucji, ich wizerunek oraz budo-
wanie relacji z klientem?

– Wyniki badań wskazują, że wdrożenie
i utrzymywanie systemu zarządzania jakością
nie ma istotnego wpływu na efekty ekono-
miczne organizacji. Natomiast ogromne są
korzyści w zakresie uporządkowania i po-
wtarzalności działań w organizacji. Oczy-
wiście fakt, że organizacja ma wdrożony
i utrzymywany system zarządzania jako-
ścią, ma istotne znaczenie w budowaniu re-
lacji z klientami.

Czy inwestycja w certyfikację się opła-
ca i w jakich kategoriach należy rozpatrywać
zysk?

– Certyfikacja to stwierdzenie przez stro-
nę trzecią, że system zarządzania jakością
w organizacji jest zgodny z normą ISO 9001.
Na ogół organizacje po raz pierwszy zlecają
przeprowadzenie procesu certyfikacji. Certy-
fikacja może mieć także miejsce na życzenie
klienta. Jednak aktualnie stwierdza się odcho-
dzenie od procesu recertyfikacji. Organizacje za-
chowują elementy systemu zarządzania jako-
ścią, ale nie poddają go certyfikacji.

Jakie systemy zarządzania jakością są
dziś szczególnie warte uwagi, kiedy norma
ISO 9000 upowszechniła się i przestała być
wyróżnikiem?

– To, że system zarządzania jakością
zgodny z normami ISO serii 9000 upo-
wszechnił się, należy uważać za duży sukces
ostatnich 25 lat w zakresie działania proja-
kościowego. To istotna zmiana w świado-
mości w zakresie myślenia projakościowego.
Trudno jest dziś mówić o innych systemach
zarządzania jakością, gdyż normy ISO serii
9000 zawierają wskazania, które wynikają
z najlepszych doświadczeń światowych firm
w zakresie działań projakościowych. Kolejne
nowelizacje norm sprawiają, że są one bar-
dziej przyjazne dla realizujących wymagania
w organizacji, mniej sformalizowane i biu-
rokratyczne.

Jak ważną rolę w kształtowaniu jakości
odgrywa czynnik ludzki?

– Czynnik ludzki ma decydujące zna-
czenie w realizacji zasad zarządzania jakością.
Zwróciłbym uwagę na sprawę zachowań
etycznych każdego biorącego udział w funk-
cjonowaniu i utrzymywaniu systemu zarzą-
dzania jakością. Bez przestrzegania zasad
etycznych nawet przez jednego pracownika
nie możemy mówić o prawidłowym funk-
cjonowaniu systemu.

Istotniejsze dla systemów zarządzania
jest przywództwo czy zaangażowanie zespołu
i podporządkowanie się wizji jakości?

– Istotne jest zarówno przywództwo,
jak i zaangażowanie zespołu. Bez wizji przy-
wódcy „dokąd zmierzamy” członkowie ze-
społu nie będą znali kierunku działania, a bez
zaangażowania członków zespołu nie będzie
realizowana wizja przywódcy.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Jakość potrzebuje 
przywódcy i zespołu

Czynnik ludzki ma decydujące znaczenie 
w realizacji zasad zarządzania jakością. 
Zwróciłbym uwagę na sprawę zachowań etycznych
każdego biorącego udział w funkcjonowaniu 
i utrzymywaniu systemu zarządzania jakością. 
Bez przestrzegania zasad etycznych nawet przez
jednego pracownika nie ma mowy o prawidłowym
funkcjonowaniu systemu – mówi prof. Tadeusz 
Sikora, kierownik Katedry Zarządzania Jakością 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
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69członków Komitetu złożone-
go z wybitnych przedstawicieli
nauki, biznesu i samorządu
gospodarczego poddało oce-

nie kandydatury ubiegające się o Polską Na-
grodę Jakości i biorąc pod uwagę szereg kry-
teriów, wskazało laureatów XX edycji kon-
kursu Polska Nagroda Jakości. To organiza-
cje, które poprzez wdrożenie „Modelu Do-
skonalenia Zarządzania” Polskiej Nagrody Ja-
kości oraz Zarządzania przez Jakość (TQM)

osiągnęły znaczącą poprawę jakości pracy, wy-
robów lub usług, stanu środowiska oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również
satysfakcji klientów, pracowników oraz innych
interesariuszy.

Wybrano także finalistów VIII edycji
konkursu Znakomity Przywódca – mene-
dżerów, którzy mogą stanowić wzór zarzą-
dzania organizacjami. Ponadto zadecydo-
wano o wyborze Znakomitego Pełnomocni-
ka Systemów Zarządzania oraz zdobywcy ty-

tułu „Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jako-
ści”. Przyznano także Polską Honorową
Nagrodę Jakości 2014, która trafiła do Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych. Ogłoszo-
no także nazwiska laureatów Polskiej Indy-
widualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwar-
da Kindlarskiego, przyznawanej osobom,
które wniosły znaczący wkład w opracowa-
nie „Modelu Doskonalenia Zarządzania” Pol-
skiej Nagrody Jakości oraz Zarządzania
przez Jakość (TQM) w Polsce, osiągnęły zna-
czące wyniki we wdrożeniu Modelu PNJ
i koncepcji TQM w organizacji, osiągnęły suk-
ces przy przeprowadzeniu szkolenia w zakresie
systemów jakości lub wyróżniły się znaczą-
co w promocji problematyki jakości i zarzą-
dzania. Przyznając to wyróżnienie, kapituła
bierze pod uwagę również wdrażanie nowa-
torskich procesów oraz znaczące publikacje
z zakresu jakości i zarządzania. Zwycięzca-
mi XVII edycji konkursu zostali prof. dr
hab. Alicja Maleszka – prof. zw. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, uhonorowana
w kategorii nauka, oraz Halina Stasiewicz
– dyrektor Biura Zarządzania Procesami
(NQ) Grupy Lotos SA, nagrodzona w kate-
gorii praktyka.

Na wniosek komisji weryfikacyjnej pre-
zydium postanowiło dodatkowo przyznać Na-
grodę Specjalną PNJ. Uznano, iż w 2014 roku
najbardziej należała się ona przedstawicielowi
rządu Romanowi Jagielskiemu za udział w ce-
remonii wręczenia nagród podczas I edycji
konkursu PNJ oraz za stałą współpracę z Ko-
mitetem PNJ od 1995 roku. �

Jakość w teorii i praktyce
Pod koniec września, podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Polskiej Nagrody
Jakości w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, wyłoniono tegorocznych lau-
reatów konkursu. Członkowie kapituły wybrali też tych, którzy najbardziej
zasłużyli na nagrody indywidualne za zaangażowanie i osiągnięcia w sferze jakości
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Laureaci XX edycji konkursu Polska Nagroda Jakości:

w kategorii duże organizacje produkcyjno-usługowe: Zakłady Energetyki Cieplnej SA, Katowice
w kategorii średnie organizacje produkcyjne: Croma Polska Sp. z o.o., Warszawa
w kategorii średnie organizacje produkcyjno-usługowe: Brökelmann Polska Sp. z o.o.
w kategorii organizacje publiczne samorządowe – urząd: Urząd Miasta Krakowa
w kategorii organizacje publiczne rządowe: Agencja Rynku Rolnego, Warszawa
w kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Wyróżnienie
w kategorii organizacje publiczne samorządowe – gmina: Dobrzeń Wielki

Finaliści VIII edycji konkursu Znakomity Przywódca:
• Marcin Dębowski – dyrektor Croma Polska Sp. z o.o., Warszawa
• Ryszard Filiks – prokurent w Fabryce Śrub BISPOL SA, Bielsko-Biała
• Mirosław Garack – prezes zarządu ZND CE Sp. z o.o., Opole 
• Iwona Łobejko – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary 

w Sosnowcu
• Jacek Suski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 
• Zbigniew Tabor – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
• Tadeusz Zawistowski – właściciel TZ-CONSULTANS, Kobyłka k. Warszawy

Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania:
• Karol Szewczyk – Chassis Brakes International Poland Sp. z o.o., Wrocław

Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości: Wielkopolska Nagroda Jakości

Fot. MIROSŁAW STELMACH



Co leży u podłoża właściwej organizacji
pracy i Polskiej Nagrody Jakości przyznanej
ARR w kategorii rządowych organizacji
publicznych?

Właściwa organizacja pracy nie tylko
w ARR, ale także w każdej innej instytucji, to
sprawnie działający system zarządzania,
niezbędny, gdy konieczne jest zarządzanie
dużą liczbą ludzi, zadań, infrastrukturą.
Ważne jest, aby taki system był prawidłowo
zaprojektowany, miał przeanalizowane
mocne i słabe strony, jasno określone cele
oraz strategię ich realizacji, gdyż od tego za-
leży jego skuteczność.

Wszystkie te aspekty leżą u podłoża
Polskiej Nagrody Jakości, której koncepcja
oparta jest na Modelu Znakomitości
Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością.
Ten model określa kryteria nowoczesnej,
światowej koncepcji zarządzania organizacją.
Przygotowując się do konkursu, Agencja
Runku Rolnego przeprowadziła dogłębną
samoocenę swoich wyników w oparciu
o następujące kryteria: przywództwo, strate-
gia, pracownicy, partnerstwo i zasoby, procesy,
wyniki klientów, wyniki pracowników,
wyniki społeczeństwa i kluczowe wyniki.

Udział w tym konkursie jest nieocenioną
możliwością sprawdzenia faktycznej
poprawności funkcjonowania wdrożonego
systemu, sprawdzenia jego wydolności,
określenia obszarów do doskonalenia.
Wychodzimy z założenia, że nigdy nie jest tak
dobrze, żeby nie mogło być lepiej.

Co oznacza jakość w codziennej
działalności Agencji? Jakie znaczenia dla jej
funkcjonowania ma certyfikacja systemów
zarządzania jakością?

Jakość jest modnym trendem na całym
świecie. Dbałość o nią świadczy o poważnym
traktowaniu swojej pracy, jest wyrazem

szacunku dla klientów, rzetelności i transpa-
rentności działań. Po wielu latach przemian
restrukturyzacyjnych w urzędach wdrażanie
systemów zarządzania stało się powszechnym
kierunkiem przeobrażeń. Systemy zarządzania
dotychczas popularne w sektorze prywatnym,
wprowadzają także urzędy administracji
publicznej, samorządowej, urzędy skarbowe,
ośrodki opieki medycznej. Ma to
zagwarantować urzędowi wiarygodność,
status jednostki przewidywalnej w zakresie
jakości, przyjaznej klientowi i otoczeniu
oraz działającej w sposób przejrzysty
i bezpieczny.

Certyfikacja wdrożonego w ARR
systemu zarządzania przekłada się na wiele
praktycznych aspektów funkcjonowania
Agencji. Sprawnie działający system pozwala
oceniać na bieżąco, czy wprowadzone
rozwiązania prowadzą do zadowalających
wyników. Wpływa na wykrycie obszarów,
które wymagają poprawy. System pomaga
w doskonaleniu metod organizacyjnych,
uporządkowaniu całego obszaru zarządzania
organizacją oraz daje pewność, że każdy
pracownik zna i rozumie cele organizacji
i utożsamia się z nią poprzez własne
zaangażowanie.

Certyfikacja systemu zarządzania
otworzyła kolejny rozdział w życiu naszej
instytucji. Był to moment graniczny, w którym
z jednej strony honoruje i docenia się
dotychczasową pracę całego zespołu
pracowników, a z drugiej – motywuje się do
dalszego rozwoju organizacji i systemu.
Otrzymanie certyfikatu wiąże się niewątpliwie
z prestiżem, bowiem jest on zarówno
potwierdzeniem utrzymywania wysokich
standardów pracy, jak i spełniania oczekiwań
klientów. Otrzymanie przez ARR certyfikatów
oraz licznych prestiżowych nagród jest
kolejnym sygnałem, że polska administracja
stosuje standardy międzynarodowe.

W jakim stopniu Agencja Rynku Rolnego
realizuje wymogi jakościowe wynikające ze
Wspólnej Polityki Rolnej, a na ile stosowane
praktyki wynikają z dobrowolności oraz
zaangażowania zespołu?

W Agencji Rynku Rolnego funkcjonuje
system zarządzania jakością zgodny
z wymaganiami międzynarodowej normy
ISO 9001 oraz system przeciwdziałania
zagrożeniom korupcyjnym. Oba systemy są
certyfikowane przez Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji.

Decyzja o wdrożeniu systemu
zarządzania jakością została podjęta

zgodnie z obowiązującymi kryteriami
akredytacyjnymi określonymi dla agencji
płatniczych UE, wymaganiami przepisów
prawnych oraz przeprowadzoną analizą
funkcjonującej dokumentacji, dotyczącą
realizowanych procesów. Podkreślić należy
fakt, że zdecydowaliśmy się na całkowicie
samodzielne wdrożenie systemu, bez
udziału konsultacji zewnętrznych, co
przyczyniło się do zaangażowania się
wszystkich pracowników w tworzenie ich
„własnego” systemu.

Na ile działania ARR wpływają na jakość
polskiego rolnictwa oraz wizerunek Agencji
jako instytucji będącej cenionym, godnym
zaufania partnerem dla branży?

Po pierwsze, wdrożenie systemu usprawnia
przepływ informacji wewnątrz organizacji, co
wpływa korzystnie na jej funkcjonowanie.
Jednocześnie szybszy przepływ informacji ma
wpływ na szybszą i sprawniejszą realizację
spraw beneficjentów.

Norma ISO 9001 nakłada obowiązek tzw.
orientacji na klienta. Aby otrzymać certyfikat
jakości, Agencja Rynku Rolnego musiała
wykazać się dokumentacją wskazującą na
prowadzenie badań satysfakcji beneficjentów.
W Agencji cyklicznie prowadzone są szeroko
zakrojone badania opinii beneficjentów,
dzięki czemu uzyskiwany jest cenny materiał
pozwalający na doskonalenie ich obsługi.
W praktyce oznacza to, że ARR analizuje
przyczyny niezadowolenia beneficjentów
i w miarę możliwości je eliminuje. Kierownictwo
otrzymuje natomiast informacje na temat
uzasadnionych skarg lub wniosków
dotyczących działalności podległych im
obszarów, dzięki czemu może korygować
powstałe nieprawidłowości oraz doskonalić
obsługę beneficjentów.

Bardzo ważną korzyścią płynącą
z wdrożenia systemu jest pewność, że jakość
pracy jest w Agencji kontrolowana.
Beneficjenci wiedzą, że mogą zaufać
pracownikom obsługującym ich, ponieważ
zasady na jakich działają są przejrzyste,
a efekty ich działań monitorowane przez
kierownictwo. Świadczy o tym renoma
certyfikatu ISO i kryteria, które trzeba spełnić,
aby go otrzymać.

To wszystko pokazuje skalę działań
Agencji i obiektywnie stawia ją wśród
instytucji pracujących według najwyższych
standardów. 

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska
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Jakość to nasza wizytówka
Rozmowa z Radosławem Szatkowskim, prezesem Agencji Rynku Rolnego

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI





Jak tezy Deminga, uważanego za twór-
cę filozofii TQM, czyli kompleksowego za-
rządzania przez jakość, sprawdzają się w dzi-
siejszych realiach rynkowych?

– Tezy, czyli wskazania Deminga, są nadal
aktualne, dlatego że określają potrzebę syste-
matycznego doskonalenia produktów i usług,
które powinny być konkurencyjne, aby rozwi-
jały przedsiębiorstwo oraz dawały zatrudnie-
nie miejscowej ludności. Deming zwracał
także uwagę na takie sprawy, jak potrzeba szko-
lenia załogi, ciągłego doskonalenia metod
zarządzania, samokontroli pracowników.
Uważał, że przedsiębiorcy winni stworzyć
pracownikom warunki do rzetelnej pracy bez
obaw i strachu oraz powinni stosować w co-
dziennym życiu filozofię odpowiadającą no-
wej erze gospodarczej i nowym wyzwaniom.
Przekonywał także, aby zburzyć bariery po-
między wydziałami przedsiębiorstwa, realizując
wewnętrzną wymianę doświadczeń – dziś

nazywamy to „dobrymi praktykami”. Z po-
wyższego widać, że jego wskazania mają i dzi-
siaj pierwszorzędne znaczenie.

Jak zmienia się podejście do jakości w ży-
ciu publicznym, w tym przedsiębiorstwach?

– Obecnie nie ma chyba przedsiębiorcy,
który nie zajmowałby się jakością zarządza-
nia. Dotyczy to także zarządzających w or-
ganizacjach publicznych, takich jak samo-
rządy czy organy rządowe. Natomiast uwa-
żam, że władze i organizacje publiczne mało
uwagi przywiązują do jakości życia etyczne-
go społeczeństwa, w wyniku czego mamy do
czynienia z ukrytą korupcją, również „rzą-
dową” – przykładem mogą być wypłacane od-
chodzącemu w ramach kontraktu wieloty-
sięczne lub wielomilionowe kwoty, tzw. od-
szkodowania – oraz innymi nieprzyjemnymi
objawami.

Obserwuje się także niewłaściwe postę-
powanie obywateli, na przykład w komuni-

kacji miejskiej czy na przystankach autobu-
sowych. Policja, służba miejska i obywatele
przestali zwracać uwagę na te incydenty, bo-
jąc się „nieprzyjemnej” odpowiedzi od oso-
by, która łamie przepisy. Promowaniu etyki
w społeczeństwie zbyt mało uwagi poświęcają
także media.

Czy systemy jakości są opłacalną inwe-
stycją i dobrą drogą do sukcesu firmy bądź
instytucji?

– Z mojego doświadczenia wynika, że
wdrażanie systemów zarządzania jakością
prowadzi organizację do zmiany filozofii
zarządzania, w wyniku czego znacznie po-
prawia się jakość produkcji i usług firmy.

Jakie znaczenie dla stabilizacji rynku
i rozwoju gospodarki ma właściwa polityka
jakości i które założenia TQM są szczegól-
nie istotne dla zadowalającego efektu?

– Zarządzanie przez Jakość – ZPJ, czy-
li Total Quality Management – TQM, jest no-

116 Fakty

W drodze

Zarządzanie przez Jakość jest nowoczesną koncepcją 
zarządzania organizacją. Jest to filozofia wszechstronnego,
zbiorowego wysiłku zorientowanego na ustawiczne 
doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach 
i sferach jej działalności – mówi dr inż. Mirosław Recha, 
sekretarz Komitetu Polskiej Nagrody Jakości
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woczesną koncepcją zarządzania organiza-
cją. Jest to filozofia wszechstronnego, zbio-
rowego wysiłku zorientowanego na usta-
wiczne doskonalenie organizacji we wszyst-
kich aspektach i sferach jej działalności.
Obejmuje ona nie tylko doskonalenie wyro-
bów czy usług, lecz także jakość pracy, tech-
nologii, procesów i systemów wytwórczych,
marketingowych, informacyjno-decyzyjnych
i wszelkich innych, zorientowanych na za-
spokajanie potrzeb klientów i uczestników or-
ganizacji, jej przetrwanie i rozwój.

Z rozważań o TQM wynika, że jest to
koncepcja zarządzania polegająca na współ-
działaniu wszystkich pracowników organi-
zacji, która stawia w punkcie centralnym ja-
kość, jako sprawę nadrzędną, oraz zadowo-
lenie klienta, jako podstawę długotrwałego
sukcesu swojej działalności, jak również
zmierza do satysfakcji i korzyści pracowni-
ków i społeczeństwa, a także poprawy jako-
ści życia w znaczeniu materialnym i ducho-
wym.

Czym właściwie jest Zarządzanie przez
Jakość, czyli Total Quality Management?
Koncepcja Zarządzania przez Jakość to:
spełnianie wymagań klientów i opinii spo-
łecznej; traktowanie błędów w zakresie in-
nowacji, zarządzani itp., jako źródła nauki po
to, by ich przyczyny były szybko eliminowa-
ne; nieustanne, systematyczne doskonalenie
wszystkich obszarów działalności organi-
zacji; dążenie do poprawy jakości przez
wszystkich pracowników organizacji; umac-
nianie silnych stron organizacji w toku jej dzia-
łalności. Dodatkowo, co ważne, koncepcję Za-
rządzania przez Jakość wdraża i firmuje w or-
ganizacji jej kierownictwo.

Oprócz tego ZPJ charakteryzuje się po-
dejściem systemowym, zorientowanym na cele
strategiczne organizacji. Można zatem po-
wiedzieć, że koncentruje się na: satysfakcji
klienta wewnętrznego i zewnętrznego; misji,
wizji, strategii i celach; przywództwie; po-
wszechnym zaangażowaniu załogi; wyko-
rzystaniu potencjału organizacji – zarzą-
dzaniu partnerstwem i zasobami; zarządza-
niu procesami, wyrobami i usługami; współ-
pracy z otoczeniem – społecznej odpowie-
dzialności oraz kluczowych wynikach orga-
nizacji, zarówno finansowych, jak i poza fi-
nansowych.

Z podanych powyżej faktów wynika, że
wdrażanie koncepcji Zarządzania przez Ja-
kość ma bardzo ważne znaczenie dla stabi-
lizacji rynku i rozwoju polskiej gospodarki.

Jakie braki i przewinienia są najbardziej
widoczne w środowisku przedsiębiorczości
w dążeniach i praktykach projakościowych?

– W ostatnich latach daje się zauważyć,
chyba ze względu na ogólnoświatowy kryzys,
zmniejszenie zainteresowania problematyką
doskonalenia zarządzania. Zmniejsza się
zainteresowanie systemami ISO. Również
Rząd i organizacje samorządowe zwracają
mniejszą uwagę w ostatnich czasach na me-

tody doskonalenia zarządzania w całej go-
spodarce. Szczególnie dotyczy to spraw
związanych z etyką społeczeństwa i przej-
rzystością organizacji.

Jak ważne miejsce w kompleksowym
procesie dążenia do jakości zajmuje zarzą-
dzanie wiedzą i na ile polscy przedsiębiorcy
mają świadomość doskonalenia również tej
sfery?

– Podstawowym celem organizacji za-
rządzającej wiedzą jest zapewnienie posia-
dania pracowników o wysokich umiejętno-
ściach, którzy potrafią bardzo szybko uczyć
się, stosować wyniesione nauki w praktyce
oraz doskonalić swoje umiejętności i dzia-
łanie. W oparciu o międzynarodowe do-
świadczenie można stwierdzić, że zarzą-
dzanie wiedzą jest widziane jako jeden z bar-
dzo ważnych aspektów całościowej kon-
centracji kierownictwa na zarządzaniu or-
ganizacją, a nie jako cel sam w sobie. Osta-
tecznym celem zarządzania wiedzą jest
poprawa skuteczności pracy organizacji, po-
przez oddziaływanie na trzy podstawowe
procesy: uczenie się zarówno z sukcesów, jak
i z porażek na poziomie organizacji, zespołu,
indywidualnym; uczenie się „wzajemnie
od siebie” – od kolegów zgrupowanych
w komórkach wewnętrznych organizacji;
uczenie się od tych, co są na zewnątrz – part-
nerów, dostawców, klientów i od konku-
rencji.

Zarządzanie wiedzą powinno upełno-
mocniać pracowników do integrowania pro-
cesów uczenia się oraz metod wykonywania
pracy i stosowania ich wyników w codzien-
nych działaniach. Jednak uczenie powinno
koncentrować się na czymś, ponieważ nie jest
ono celem dla siebie, lecz narzędziem do-
skonalenia możliwości pracy organizacji.
Aby móc się uczyć w sposób skoncentrowa-
ny, organizacja powinna rozumieć, w jaki spo-
sób te procesy uczenia się wpasowują się
w jej strategię i które obszary wiedzy są naj-
bardziej ważne. W zależności od rodzaju or-
ganizacji, potrzebna wiedza może zawierać
się w zakresie wiedzy zawodowej, którą sto-
suje się dla wytwarzania wyrobów i usług,
przez wiedzę o klientach, rynkach i stoso-
wanych praktykach, aż do wiedzy o procesach
wewnętrznych organizacji.

Korzyści z zarządzania wiedzą powinny
być wykazane w kluczowych wskaźnikach
funkcjonowania organizacji. Wszelkie zwro-
ty z inwestycji związanych z inicjatywami za-
rządzania wiedzą powinny być mocno po-
wiązane ze wskaźnikami takich obszarów, jak
zadowolenie klienta, zadowolenie pracow-
ników, wyniki finansowe i oddziaływanie na
społeczeństwo.

Z powyższych informacji wynika, jak
ważnym problemem jest zarządzanie wiedzą
w celu doskonalenia zarządzania organiza-
cją.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Z analizy danych otrzymy-
wanych z oceny badań
przeprowadzanych corocznie
w organizacjach uczestniczą-
cych w konkursie Polskiej
Nagrody Jakości wynikają
następujące wnioski:

1. Model Doskonalenia Zarządzania
PNJ, oparty na Modelu Znakomitości
EFQM (Europejskiej Fundacji
Zarządzania Jakością), stał się bardzo
ważnym narzędziem w upowszechnia-
niu, wdrażaniu i doskonaleniu koncepcji
Zarządzania przez Jakość – ZPJ (Total
Quality Management – TQM), który po
wdrożeniu ISO 9000 stanowi
następny krok w dążeniu organizacji
do znakomitości.
2. Nagroda PNJ stała się najbardziej
prestiżową formą wyróżnienia za
stałe doskonalenie systemu zarządza-
nia organizacją.
3. Uczestnicy biorący udział w konkur-
sach PNJ bardzo wysoko oceniają
Model Doskonalenia Zarządzania.
4. Ustanowienie Regionalnych Nagród
Jakości pozwoliło zainteresować sze-
rokie kręgi liderów wdrażaniem
nowoczesnych systemów zarządza-
nia.
5. Stosowane systematycznie
narzędzie samooceny organizacji za-
częło mieć ważne znaczenie w nowo-
czesnych polskich organizacjach do-
skonalących swoje zarządzanie.
6. W Polsce nastąpiło znaczące zain-
teresowanie Modelem EFQM.
7. Wśród polskich samorządów i or-
ganizacji publicznych nastąpiło znacz-
ne zainteresowanie Modelem CAF
(Common Assessment Framework),
który został opracowany na pod-
stawie Modelu Znakomitości EFQM
i z którego powstała samoocena PNJ
dla organizacji publicznych. Model CAF
jest przeznaczony do doskonalenia
zarządzania w organizacjach samo-
rządowych w Unii Europejskiej.
8. Organizowane systematyczne
szkolenia, konferencje i seminaria
z udziałem uczestników kolejnych edy-
cji konkursów PNJ są znakomitą pro-
mocją metod nowoczesnego zarzą-
dzania organizacją.
9. Przez 20 lat w konkursach Polskiej
i Regionalnych Nagrodach Jakości
brało udział ponad 1600 organizacji
produkcyjnych, usługowych i publicz-
nych (samorządy powiatowe i gmin-
ne, urzędy marszałkowskie, szpitale,
szkoły itp.).
10. W okresie 20-letnim Sekretariat
Polskiej Nagrody Jakości przeszkolił
w zakresie stosowania samooceny
ponad 12 tys. pracowników różnych
organizacji, zajmujących się proble-
matyką zarządzania jakością.



Jakie rozumienie jakości jest
najbliższe przyjętej przez pań-
stwa filozofii i strategii rozwoju?

– Dla Croma Polska najbliższe
jest rozumienie jakości w ujęciu modelu KANO, co znaczy,
że podstawowe wymagania naszych klientów, niezbędne do
osiągnięcia przez nich satysfakcji, są na pierwszym miejscu.
Jednak z uwagi na specyfikę wyrobów medycznych i dłu-
goletnie doświadczenie na rynku soczewek wewnątrzgałko-
wych zespół Croma Polska działa proaktywnie, doskonaląc
swoje procesy tak, aby jakość wyrobu końcowego nie była tyl-
ko wynikiem spełnieniem podstawowych wymagań, ale
również wychodziła poza ich ramy.

Misja firmy brzmi „Etyka w pracy, brak ograniczeń w my-
śleniu, prostota w działaniu”. I taką misję realizuje Croma
Polska – produkujemy nasze wyroby zgodnie z wymaganiami
prawnymi, wprowadzamy innowacje oraz szukamy nowych
wyzwań, a ponadto dokładamy wszelkich starań, aby nasze
produkty były przyjazne dla użytkowników.

Na ile działania projakościowe prowadzone w Polsce są
zbieżne z polityką jakości realizowaną przez firmę na ryn-
kach obcych?

– Croma Polska Sp. z o.o. z dniem 1 lipca 2014 roku zo-
stała przejęta przez grupę Valeant i nasze działania proja-
kościowe będą zweryfikowane pod kątem polityki, jaką
prowadzi nowy właściciel. Wcześniej firma była częścią gru-
py Croma Pharma Austria. Wyroby medyczne produkowa-
ne przez naszą firmę pod marką Croma są sprzedawane w
wielu krajach, w tym Azji i Afryki. Zdobycie tych rynków nie
byłoby możliwe bez adaptacji specyficznych wymagań oraz

konkurencyjności wdrażanej marki, dlatego bliska
nam jest koncepcja Lean Manufacturing i takie za-
rządzanie procesami, aby końcowy produkt był naj-
wyższej jakości przy jednoczesnym zoptymalizowaniu
kosztów wytwarzania.

Jak kontrolują państwo jakość na etapie prac ba-
dawczych oraz produkcji?

– Definiujemy potencjalne błędy i ustalamy metody
redukowania występowania i wpływu tych błędów do
możliwego minimum. Zarządzanie ryzykiem jest pro-
cesem ciągłym, tzn. ryzyka podlegają weryfikacji.
Przykładamy do tego wielką wagę, ponieważ jest to klu-
czowy proces w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych
wyrobów, a co za tym idzie – bezpieczeństwa pacjenta.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Efektywna 
realizacja misji

Rozmowa 
z Marcinem 
Dębowskim, 
dyrektorem
Croma Polska 
Sp. z o.o.

Na przełomie dwóch ostatnich lat w firmie Croma Pol-
ska zmieniono podejście do jakości, bazując na przyję-
ciu filozofii TQM. Praca nad doskonaleniem przynio-
sła wymierne korzyści oraz satysfakcję bycia laureatem

Mazowieckiej oraz Polskiej Nagrody Jakości. Ambicją zarządu jest
pozostawanie w społeczności TQM i propagowanie filozofii
TQM w codziennej pracy.

Z uwagi na wymagania branży wyrobów medycznych Croma Polska
wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 13485. Dzię-
ki starannej selekcji dostawców firma stosuje tylko wysokiej klasy mate-
riały, a jej proces produkcyjny został zorganizowany zgodnie z najwyż-
szymi standardami bezpieczeństwa opartymi na wytycznych ISO 13485
oraz regulacjach prawnych dla wyrobów medycznych (MDD), co gwa-
rantuje stabilną jakość, jak również bezpieczeństwo produktów dla leka-
rzy i pacjentów.

Obecnie portfolio firmy skupione jest wokół wewnątrzgałkowych so-
czewek hydrofilowych, które charakteryzują się doskonałą biokompaty-
bilnością oraz znakomitymi właściwościami optycznymi. Croma wytwarza
również soczewki (IOL) oraz napinające pierścienie dotorebkowe oka
(CTR) z materiału PMMA, które stanowią dopełnienie jej portfolio. Szcze-
gólnym powodem do dumy dla zarządu są produkty bezpośrednio pa-
kowane w iniektory, zapewniające lekarzom wygodne użycie podczas im-
plantacji soczewki (lub napinającego pierścienia dotorebkowego) przy jed-
noczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pacjenta.

Ciągłe utrzymywanie wysokiej jakości produktów nie tylko stanowi gwa-
rancję satysfakcji klientów, ale także wpływa na konkurencyjność firmy.
Croma Polska Sp. z o.o. doskonali swoje portfolio, rozszerzając jedno-
cześnie zakres wytwarzania, czego dowodem jest uruchomiona w pierw-
szym kwartale 2014 roku produkcja jednego z podzespołów fakoemulsi-
fikatora (Phaco machine).

www.croma.pl

Jakość 
i bezpieczeństwo
Croma Polska Sp. z o.o. jest firmą
specjalizującą się w wytwarzaniu 
soczewek wewnątrzgałkowych 
oraz napinających pierścieni 
dotorebkowych oka
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Dyrektorem Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Katowicach od 1 czerw-
ca 1999 roku jest Zbigniew Tabor.
Stanowisko objął w wyniku roz-

strzygnięcia konkursu ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego. Pierwszym zadaniem powierzonym
dyrektorowi było zorganizowanie nowej jed-
nostki, która powstawała od zera.

Zasadniczym problemem do rozwiąza-
nia było stworzenie dobrych podstaw do pla-
nowania inwestycji drogowych, dlatego jed-
ną z pierwszych decyzji dyrektora Zbigniewa
Tabora było wdrożenie w całej sieci dróg wo-
jewódzkich województwa śląskiego nowego
systemu referencyjnego, opartego na odcin-
kach międzywęzłowych i pikietażu lokal-
nym. Pomysł wyłonił się z potrzeby reorga-
nizacji dotychczasowej ewidencji dróg pro-
wadzonej  na bazie przejętego systemu refe-
rencyjnego dróg krajowych, który okazał się
dalece niedoskonały. Opracowanie i wdrożenie
nowego systemu było pionierskim przedsię-
wzięciem w skali kraju, za które Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Katowicach w 2003
roku otrzymał nagrodę specjalną „Polskie
Drogi XXI”. Jury redakcji „Polskich Dróg”
i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
przyznało tę nagrodę w kategorii innowacje
w zarządzaniu siecią drogową za „wdrożenie
systemu referencyjnego dla dróg wojewódz-
kich i współpracę z powiatami”.

Od 2004 roku Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Katowicach rozpoczął prace związa-
ne z wdrożeniem systemu zarządzania jako-
ścią. W grudniu 2005 roku firma TÜV NORD
CERT GmbH & Co.KG przeprowadziła au-
dit certyfikacyjny systemu zarządzania jakością
według normy ISO 9001:2000. Pozytywna oce-
na audytorów zakończyła się uzyskaniem
w styczniu 2006 roku certyfikatu potwier-
dzającego wprowadzenie i stosowanie sys-
temu zarządzania jakością w zakresie zarzą-
dzania drogami wojewódzkimi.

Efektywność zarządzania dyrektora Zbi-
gniewa Tabora została jeszcze wielokrotnie
uhonorowana. W 2005 roku za działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego został odznaczony medalem za za-
sługi dla Policji, a w 2006 roku minister trans-

portu i budownictwa przyznał mu honorową
odznakę „Zasłużony dla drogownictwa”.
W maju 2007 roku Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Katowicach otrzymał nagrodę re-
dakcji „Polskich Dróg” i Instytutu Badaw-
czego Dróg i Mostów za wdrożenie kolejne-
go systemu ułatwiającego zarządzanie dro-
gami. W tym przypadku rzecz dotyczyła ba-

dań konstrukcji nawierzchni wraz z oceną no-
śności i identyfikacją stanu eksploatacyjnego.
Celem tego przedsięwzięcia było umożliwienie
racjonalnego planowania robót utrzyma-
niowych i inwestycyjnych.

W roku 2009 ZDW w Katowicach wdro-
żył własne wytyczne techniczne i projektowe,
nad których przygotowaniem prace trwały
cztery lata. Ta inicjatywa dyrektora to unika-
towe przedsięwzięcie w skali kraju. Tym sa-
mym ZDW w Katowicach jest jedynym za-
rządem dróg w kraju, który wdrożył nowo-
czesny, jednolity, oparty na wytycznych Unii
Europejskiej system przepisów technicznych.
Przepisy te zobowiązują projektantów i wy-
konawców do stosowania najwyższych stan-
dardów przy realizacji zleconych zadań.
Wdrożenie powyższych wytycznych służących
podnoszeniu jakości i trwałości dróg spotkało
się z uznaniem miesięcznika „Polskie Drogi”,
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogo-
wnictwa i zaowocowało przyznaniem nagrody
w maju 2010 roku.

Kolejną bardzo ważną inicjatywą dyrek-
tora Zbigniewa Tabora była korekta współ-
czynników przeliczeniowych sylwetek po-
jazdów na osie obliczeniowe, zawartych w ta-
beli „b” załącznika nr 5 Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
Zawarte w rozporządzeniu współczynniki są
nieadekwatne do ruchu pojazdów ciężaro-
wych, który aktualnie odbywa się i będzie się
odbywał w przyszłości w sieci dróg samo-
rządowych. Nowe współczynniki przelicze-
niowe od kilku lat stosowane są przy pro-
jektowaniu nawierzchni, co – jak dowodzi
praktyka – skutkuje zwiększeniem trwałości
nawierzchni, a w rezultacie wydłuża okres mię-
dzy remontami i minimalizuje utrudnienia dla
użytkowników.

www.zdw.katowice.pl

Jakość to nie pusty slogan
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jako jedyny 
w Polsce nie powstał z przekształcenia Wojewódzkiej
Dyrekcji Dróg Miejskich, ale od początku pomyślany 
był jako jednostka inżynierska. Bez własnych ekip remontowych i potencjału
wykonawczego miał bazować na usługach i wykonawcach z wolnego rynku

W maju 2012 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach został wyróżniony
znakiem „Stawiamy na jakość”, a dyrektor Tabor statuetką „Znakomity przywódca”.
W 2013 roku ZDW w Katowicach otrzymał Złote Godło Quality International – Naj-
wyższa Jakość oraz Polską Nagrodę Jakości.

Zbigniew Tabor – dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
przewodniczący Konwentu Dyrektorów
ZDW, członek Komitetu Technicznego
nr 212 Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego oraz Wojewódzkiej Rady Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego w Ka-
towicach. Pełni również funkcję wi-
ceprezesa zarządu Polskiego Kon-
gresu Drogowego.
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ZEC SA prowadzą
działalność inwesty-
cyjną w kierunku
wdrażania nowocze-

snych technologii wytwarza-
nia energii cieplnej i elektrycz-
nej w kogeneracji z wykorzy-
staniem metanu kopalniane-
go, modernizację sieci cie-
płowniczych oraz redukcję
emisji gazów cieplarnianych,
a w perspektywie najbliższych
lat planują budowę nowych
i rozbudowę istniejących elek-
trociepłowni spalających gaz
z odmetanowania kopalń,
a także prowadzą prace nad przyszłym za-
gospodarowaniem syngazu.

Katowickie Zakła-
dy Energetyki Cieplnej
SA są firmą, która po-
przez wieloletnią, sys-
tematyczną i konse-
kwentną działalność
została wielokrotnie
uhonorowana prestiżo-
wymi nagrodami i wy-
różnieniami, w tym
– jako jedyna firma cie-
płownicza w Polsce – są
corocznie nagradzane
w Programie Gospo-
darczo-Konsumenckim
„Solidna Firma”, otrzy-

mując to wyróżnienie nieprzerwanie od mo-
mentu powstania programu, tj. od 2002 roku.

Spółka jest także laureatem XX edycji kon-
kursu Polska Nagroda Jakości w kategorii
duże organizacje produkcyjno-usługowe,
została wyróżniona Złotą Odznaką za zasługi
dla województwa śląskiego i Certyfikatem
Wiarygodności Biznesowej oraz wielokrot-
nie nagradzano i wyróżniano ją w konkursie
Ekolaury organizowanym przez Polską Izbę
Ekologii. To nie jedyne zaszczytne wyróż-
nienia na koncie firmy, bowiem została ona
również laureatem wielu innych konkur-
sów, w tym: Przejrzysta Firma, Przedsię-
biorstwo Fair Play, Czarny Diament, Śląska
Nagroda Jakości, a także – odbywającego się
pod patronatem prezydenta RP – „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom”.

www.zec.katowice.pl

Działalność na miarę podium
Zakłady Energetyki Cieplnej SA są producentem i dystrybutorem ciepła 
oraz wytwórcą energii elektrycznej. W sposób nowoczesny, bezpieczny 
oraz ekologiczny dostarczają ciepło mieszkańcom Katowic, Mysłowic, Rudy
Śląskiej i Sosnowca, jednostkom publicznym oraz na potrzeby przemysłu

mgr inż. Longina Kugiel,
prezes zarządu ZEC SA

Gmina Dobrzeń Wielki leży w środkowej części województwa opolskiego i północno-za-
chodniej części powiatu opolskiego. Powierzchnia
gminy wynosi 91,42 km kw., z czego 34,06 km kw.
(37,3 proc.) stanowią lasy, a 45,44 km kw. (49,7
proc.) użytki rolne. Gmina składa się z 9 sołectw:
Borki, Brzezie, Chróścice, Czarnowąsy, Dobrzeń
Mały, Dobrzeń Wielki, Krzanowice, Kup i Świerkle.
Przez gminę przebiega rzeka Odra, która jest że-
glowna i Mała Panew, której przebieg ma charakter
naturalny, dzięki czemu stanowi cenną atrakcję tu-
rystyczną jako szlak kajakowy. Możemy tu również

znaleźć kąpielisko Balaton. Lasy objęte są ochroną w ramach Stobrawskiego Parku Krajobra-
zowego. Dolina Odry od Dobrzenia Małego do gra-
nicy z gminami Popielów i Dąbrowa to ostoja
ptaków Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”. W gmi-
nie znajdują się dwa cenne zabytki sakralne: drew-
niany kościół pw. św. Rocha oraz kościół parafialny
i zespół klasztorny w Czarnowąsach. Przy Nadle-
śnictwie Kup mieści się Izba leśna z licznymi eks-
ponatami flory i fauny oraz dwa pomniki przyrody
– dąb i cis.

www.dobrzenwielki.pl

obrzeńDtu żyje się dobrze



Cezary Pytlos

Pojęcie zarządzania przez jakość po-
jawiło się na przełomie lat 70. i 80.
XX wieku w Stanach Zjednoczonych
i szybko stało się modną koncepcją.

Prowadzone w latach 20. badania Waltera
Shewharta nad statystycznym opisem zmien-
ności w produkcji zaowocowały opracowa-
niem założeń statystycznego sterowania pro-
cesami, a później statystycznego sterowania
jakością. Metody te zostały wykorzystane już
w czasie II wojny światowej w przemyśle zbro-
jeniowym USA. Pod koniec lat 40. sterowa-
niem jakością za pomocą metod statystycz-
nych zainteresowali się japońscy inżyniero-
wie. Stało się tak za sprawą Williama Edward-
sa Deminga, ucznia Shewharta. Od począt-
ku lat 50. wiedzę na temat statystyki oraz
jakości propagował w Japonii także Joseph
Juran. Wreszcie na początku lat 60. opubli-
kowano koncepcję Total Quality Control
– kompleksowego sterowania jakością, któ-
ra w kilku zasadach zbierała osiągnięcia i do-
świadczenia współpracy amerykańsko-ja-
pońskiej. Zasady te zostały zrewidowane
i znacznie rozszerzone kilka lat później, gdy
wprowadzono koncepcję Total Quality Com-
mitment, znaną także jako Company-Wide
Quality Commitment. Upowszechnienie tej
metody przyniósł kryzys naftowy w Stanach
Zjednoczonych. Spowodował, że Ameryka-
nie zainteresowali się małymi i tanimi auta-
mi z Japonii, bo są bardziej niezawodne od
ich pojazdów. Zaniepokojone konkurencją

amerykańskie koncerny motoryzacyjne zaczęły
poszukiwać przyczyn swoich porażek. Skut-
kiem tych poszukiwań były pierwsze poza Ja-
ponią próby wdrożeń metod Total Quality
Commitment. Nazwę Total Quality Mana-
gement przyjęto w Stanach Zjednoczonych
dla podejścia wykorzystującego zestaw me-
tod projakościowych. Nie wszystkie z tych me-
tod pochodziły z Japonii, niektóre zostały
opracowane przez korporacje amerykańskie
(np. Six Sigma, Failure Mode and Effects
Analysis).

W latach 80. nastąpiła popularyzacja za-
rządzania przez jakość w Stanach Zjedno-
czonych i Europie. Szybko jednak okazało się,
że efekty są dalekie od osiągnięć japońskich.
Stwierdzono, iż głównymi przyczynami nie-
powodzeń była próba skopiowania metod bez
uwzględnienia odmiennej kultury organiza-
cyjnej i narodowej. Zachodnie przedsiębior-
stwa, zorientowane na krótkoterminowe pro-
jekty poprawy i przynoszenie zysków akcjo-
nariuszom, oceniające swoich pracowników

na podstawie osiągnięć w krótkich okre-
sach, nie były w stanie sprostać filozofii mo-
zolnego, długotrwałego doskonalenia orga-
nizacji w każdym aspekcie jej działalności.
Stąd w latach 90. zarządzaniu przez jakość
przeciwstawiono reengineering – koncepcję re-
wolucyjnych zmian w całej firmie. Wprowa-
dzenie reengineeringu okazało się bardzo dro-
gie. Po niepowodzeniu kilku dużych projek-
tów wdrożeniowych autorzy koncepcji zre-
widowali swoje poglądy i ograniczyli się do
rewolucyjnych zmian tylko w kluczowych pro-
cesach.

Bez managementu ani rusz
Według Artura Jabłońskiego z firmy Hu-

man Management Systems wprowadzenie
TQM do przedsiębiorstwa wymaga zmiany
sposobu myślenia i przełamywania barier na
drodze komunikowania się np. między naj-
wyższym kierownictwem i pracownikami fi-
zycznymi lub pracownikami działów marke-
tingu i produkcji. – Wdrażanie TQM powinno
rozpoczynać się od zmiany mentalności naj-

Systemy jakości umacniają 
pozycję przedsiębiorstwa 
na rynku
Przedsiębiorstwa coraz częściej dochodzą do wniosku, że systemy jakości 
nie tylko polepszają ogólną rentowność, lecz także znacznie umacniają ich
pozycję na rynku i zwiększają zaufanie klientów
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wyższego kierownictwa, które powinno ak-
tywnie włączyć się w problemy jakości, gdyż
zrozumienie całokształtu zagadnień „na gó-
rze” może pozytywnie wpłynąć na pojmo-
wanie i projektowanie jakości na niższych
szczeblach organizacyjnych przedsiębior-
stwa – uważa Jabłoński. Jego zdaniem TQM
można podzielić na część techniczną oraz na
część ludzką, w tym część managementu (kie-
rownictwa). Z technicznego punktu widzenia
pod koniec lat 70. w Japonii i USA zostało
rozwinięte całe instrumentarium technik or-
ganizacyjnych. Techniki te były głównie zo-
rientowane wokół statystycznej kontroli pro-
cesu (Statistical Process Control, SPC).
TQM zaczęto stosować jako środek, dzięki
któremu można było zoptymalizować ist-
niejące wówczas technologie. W życie weszły
takie pojęcia, jak regulamin pracy i standar-
dy, statystyczne opanowanie procesu, diagram
Pareto i inne. Wprowadzenie tych środków
pozwoliło w krótkim czasie osiągnąć sporą

ilość usprawnień zwiększających wydajność,
chociaż w wielu przypadkach nie można
było zrealizować dalej idących ulepszeń.
– W związku z tym po pewnym czasie w cen-
trum zainteresowania przestał być już arse-
nał techniczny, lecz zaczęto szukać odpo-
wiedzi na pytanie, jak funkcjonują ludzie w or-
ganizacjach i na ile są oni w stanie wspomóc
lepiej i bardziej efektywnie realizację celów fir-
my. Kierownictwo zaczęło coraz bardziej
uświadamiać sobie, że obok aspektów tech-
nicznych równie istotny wpływ na proces
usprawnienia ma zaangażowanie pracowni-
ków – twierdzi Jabłoński. 

Jeśli chodzi o czynnik ludzki, czyli tak na-
prawdę zachowanie pracowników, można
wskazać trzy poziomy: wzajemne relacje
między pracownikami, relacje między szefem
a podwładnymi oraz postawę top manage-
mentu. – Najprostsze do zobrazowania były
wzajemne relacje między pracownikami.
W tej części rozróżniono również relacje

i przepływ informacji pomiędzy różnymi
działami. Przede wszystkim chodziło o za-
stosowanie w firmie zasady klient–dostaw-
ca, która dzięki trzeźwej logice szybko zyskała
na popularności – opowiada Jabłoński.
Drugi poziom badań to relacje szef–współ-
pracownicy. Koordynowanie i prowadzenie
to terminy, które zaczęły powoli wypierać na-
kazywanie i szefowanie. Oczywiste jest, że ta-
kie podejście często spotykało się z dużym
sprzeciwem, szczególnie ze strony tych, któ-
rzy zajmowali wysokie stanowiska kierow-
nicze w firmie. Ostatnim poziomem jest ana-
liza efektywnie funkcjonującego zespołu
zarządzającego. Wraz z umiejscowieniem
w punkcie centralnym komponentu beha-
wioralnego wzrósł nacisk na zarządzanie.
W ten sposób firmy zaczęły się kierować na
kolejny, trzeci składnik TQM – składnik
managementu, gdzie nacisk położony jest na
zarządzanie procesem polepszania. Nie od
razu było oczywiste, że do procesu ulepsza-
nia konieczny jest ten trzeci element. – Za-
rządzanie odgrywa rolę obserwatora dwóch
pierwszych faz, a taka postawa nie zmusza
do pracy nad sobą. Jednak w przypadku gdy
zespół zarządzający jest otwarty na zmiany,
najważniejszy jest consensus, a management
skupia się na tworzeniu wizji i strategii.
Najistotniejsze jest praktyczne wprowadze-
nie wizji, która określa końcowy kształt mi-
sji i strategii w organizacji, pozwalający na
efektywne wprowadzenie jakościowego za-
rządzania. TQM dopiero wtedy przyczynia
się do sukcesu firmy, kiedy komponent tech-
niczny, behawioralny i managementu zostają
zintegrowane – dodaje Jabłoński.

Teoria Ograniczeń
Theory of Constraints, czyli Teoria Ogra-

niczeń, w skrócie TOC, powstała zaś w latach
70. XX wieku. Zapoczątkowana została
przez izraelskiego fizyka Eliyahu M. Gol-
dratta, który określany jest mianem „geniu-
sza lub Einsteina biznesu”. Goldratt zasto-
sował metody nauk ścisłych w celu rozwią-
zywania problemów, które trapiły zarówno
firmy, jak i zwykłych ludzi. Teoria Ograniczeń
jest metodą zarządzania nastawioną na
osiąganie długotrwałych zysków poprzez od-
powiednie zarządzanie istniejącymi w firmie
ograniczeniami, tj. „wąskimi gardłami”,
które występują w systemach zarządzania,
procesach wytwarzania lub procesach dys-
trybucji.

TOC wymaga zastosowania w praktyce
trzyelementowego systemu programowania
produkcji, nazywanego drum-buffer-rope,
z uwzględnieniem wytwarzania produktów
według partii transportowej i partii obrób-
kowej. Drum nadaje procesowi odpowiedni
rytm produkcji według przyjętego planu ope-
ratywnego, uwzględniającego „wąskie gardła”.
Buffer to zapasy materiałowe umieszczone
w procesie przed „wąskimi gardłami”. Moż-
na wyróżnić trzy rodzaje zapasów związanych
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14 tez E. Deminga:
1. Systematycznie i wytrwale dążyć do doskonalenia produktów i usług. Starać się
być konkurencyjnym, utrzymać się w interesie i zachować miejsce pracy.
2. Zwyczajowo dopuszczalne opóźnienia, usterki i błędy w sztuce nie mogą już być
tolerowane. Aby powstrzymać stały regres w zachodnim przemyśle, konieczna jest
zmiana podejścia do idei zarządzania.
3. Nie można już polegać na masowej kontroli jako sposobie zapewnienia jakości.
Należy dążyć do tego, by statystyczne potwierdzenie jakości stało się częścią pro-
cesu wytwórczego i sprzedaży.
4. Należy skończyć ze zwyczajem stosowania wyłącznie kryterium cenowego.
Starać się zminimalizować koszt całkowity, a nie tylko koszt początkowy. Dążyć do
tego, by każdy element dostarczał jeden dostawca na zasadzie długotrwałej
współpracy opartej na zaufaniu i lojalności.
5. Kierownictwo odpowiedzialne jest za stałe doskonalenie systemu, ulepszanie
procesów planowania, produkcji i obsługi, a także podnoszenie jakości, zwiększanie
produktywności i obniżanie kosztów.
6. Wprowadzić nowoczesne metody doskonalenia zawodowego. Włączyć kierownic-
two w proces szkolenia, tak aby lepiej wykorzystać możliwości wszystkich pra-
cowników.
7. Ustalić nowe metody nadzorowania pracy działu produkcji. Bezpośredni
przełożeni powinni pomagać pracownikom w wytwarzaniu produktów wysokiej
jakości, nie przywiązując wagi do norm ilościowych. Udoskonalenie jakości au-
tomatycznie doprowadzi do zwiększenia wydajności. Kierownictwo powinno
reagować na wszelkie doniesienia o usterkach powstałych we wcześniejszych
fazach produkcji, potrzebach związanych z konserwacją maszyn, o złych narzę-
dziach, mylnych instrukcjach i innych zjawiskach, które powodują złą jakość.
8. Pozbyć się strachu, dzięki czemu każdy będzie mógł wydajnie pracować dla firmy.
Wspierać wymianę informacji pomiędzy różnymi szczeblami hierarchii przed-
siębiorstwa.
9. Przełamywać bariery pomiędzy poszczególnymi działami. Działy planowania,
sprzedaży i produkcji powinny stanowić jeden zespół.
10. Wyeliminować plany ilościowe, hasła, slogany (typu „żadnych usterek”) i plany
produkcyjne dla załogi.
11. Wyeliminować standardy, które zakładają plany ilościowe, zarówno dla pra-
cowników, jak i kierownictwa. W ich miejsce należy wprowadzić środki pomocy
i wspierające metody zarządzania. Wykorzystywać statystyczne metody w celu
stałego podnoszenia jakości i wydajności.
12. Usunąć bariery, które nie pozwalają robotnikom i menedżerom z dumą wykony-
wać swojej pracy. Znieść karty oceny pracy i zrezygnować z zarządzania do-
celowego.
13. Wprowadzić intensywny system szkoleń i przekwalifikowywania pracowników.
Pracownicy powinni się doskonalić poprzez stałe szkolenie i samokształcenie. Atut
konkurencyjności zawsze bierze się z posiadanej wiedzy.
14. Powołać zarząd w takim kształcie, by realizacja powyższych trzynastu zasad
leżała w zakresie jego kompetencji.
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z „wąskim gardłem” – związane z wydajno-
ścią, wymaganą liczbą dostarczanych ele-
mentów, ale i niezwiązane z wydajnością „wą-
skiego gardła, a zlokalizowane po operacjach
na stanowisku określonym „wąskim gar-
dłem”. Trzecią zasadą jest Rope – dostarczanie
materiałów lub elementów na stanowisku pra-
cy według „wąskiego gardła”.

Błędy tkwią w złym zarządzaniu
Zarządzanie przez jakość (ang. Total

Quality Management, czyli kompleksowe
zarządzanie jakością) to drugie podejście do
zarządzania organizacją, w którym każdy
aspekt działalności jest realizowany z uwzględ-
nieniem spojrzenia projakościowego. Uczest-
niczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pra-
cę zespołową, zaangażowanie i stałe pod-
noszenie kwalifikacji. Zarządzanie przez ja-
kość opiera się na kilku założeniach i wy-
maga zaangażowania każdego pracownika
w przedsiębiorstwie w doskonalenie naj-
drobniejszych aspektów jego działalności. Do-
skonalenie to odbywa się poprzez częste
drobne usprawnienia, a nie wielkie inwesty-
cje. Przyczyną takiego podejścia jest rachu-
nek efektywności – inwestycja wiąże się z na-
kładami, a zatem wyższa jakość, większa pro-
dukcja czy niższe koszty okupione są wcze-
śniejszymi wydatkami. Prawdziwy wzrost
efektywności występuje, gdy ten efekt powo-
dują setki drobnych, tanich zmian.

Wykorzystanie prostych i uniwersal-
nych narzędzi oraz maszyn, które można ła-
two i szybko przezbroić, maksymalizuje
czas, kiedy można produkować. Synchro-
nizacja pracy poszczególnych stanowisk
pozwala minimalizować koszty zapasów.
Wykonanie zadań dobrze za pierwszym ra-
zem sprawia, że praca nie jest destabilizo-
wana przez ciągłe poprawki. – Przyczyną
przeważającej większości problemów jako-
ściowych jest niewłaściwe zarządzanie firmą,
zła organizacja pracy, brak motywacji. Za-
ledwie kilka procent błędów powodowanych
jest przez pracowników przy linii produk-
cyjnej – uważają eksperci. Przy okazji przy-
pominają o Total Productivity Maintenan-
ce (ang. Globalne zarządzanie utrzymaniem
ruchu), jednym z narzędzi techniki zarzą-
dzania „lean management”, którego celem
jest zapewnienie maksymalnej dostępności
krytycznych urządzeń. Koncepcja TPM zo-
stała opracowana przez JIPM (Japan In-
stitute of Plant Maintenance) z potrzeby
wsparcia japońskich firm.

Głównym celem TPM jest osiągnięcie po-
ziomu trzech zer: zero awarii, zero braków
i zero wypadków przy pracy. Cele TPM re-
alizowane są w dwóch obszarach: człowieka
i maszyny. W pierwszym obszarze, zadaniem
TPM jest zwiększanie efektywności pracow-
ników poprzez poszerzenie ich umiejętności
i wiedzy, co jest równoznaczne ze zwiększe-

niem ich odpowiedzialności. Zgodnie z za-
łożeniami koncepcji, pracownicy bardziej
angażują się w swoją pracę, potrafią właści-
wie interpretować zaistniałą sytuację i co za
tym idzie – samodzielnie podejmować wła-
ściwe decyzje. Z perspektywy maszyn dzia-
łania pracowników powinny koncentrować się
na utrzymaniu maszyn i urządzeń w stanie
wysokiej dostępności w taki sposób, aby
dział utrzymania ruchu otrzymywał od ope-
ratorów informacje o stanie całego parku
w celu zaplanowania działań. Poprzez dobre
poznanie maszyn operatorzy wraz z pra-
cownikami utrzymania ruchu i technologa-
mi w celu ułatwienia konserwacji lub uspraw-
nienia maszyn opracowują projekty ulepszeń
(pomysły Kaizen). Służby utrzymania ruchu
przechodzą z reakcyjnej na predykcyjną ob-
sługę maszyn, dzięki czemu rośnie dostępność
maszyn oraz ich niezawodność, co bezpo-
średnio zmniejsza koszty wytwarzania i tym
samym powiększa zyski przedsiębiorstwa.

Eksperci przypominają, że sukces stoso-
wania zarządzania przez jakość jest oddalo-
ny w czasie, ponieważ dopiero długotrwałe
stosowanie metod powoduje uzyskanie prze-
wagi konkurencyjnej. Sukces musi przekładać
się jednak nie tylko na działalność organiza-
cji, lecz także na korzyści dla społeczeństwa,
środowiska naturalnego itp., ponieważ przed-
siębiorstwo musi brać na siebie społeczną od-
powiedzialność. �

Brökelmann Polska Sp. z o.o.
ul. Głogowska 41, 45-315 Opole

tel.: +48 77 410 66 37, fax: +48 77 410 14 50
broekelmann@broekelmann.com.pl

www.broekelmann.com.pl

Firma Brökelmann Polska Sp. z o.o (FWB Polska) to spółka filialna grupy Brökelmann (FWB-Gruppe) usytu-
owana ze swoją siedzibą w stolicy Śląska Opolskiego. To właśnie tutaj zajmujemy się zaawansowaną obróbką
detali aluminiowych. W wielu przypadkach jest to wielkoseryjna produkcja dla naszych klientów z branży Au-
tomotive.
FWB Polska, będąc ściśle związaną z główną siedzibą w Niemczech, oferuje wysokiej jakości obróbkę po-
wierzchniową profili aluminiowych. Oferta firmy obejmuje również wszystkie możliwości obróbki mechanicz-
nej, takie jak wiercenie, gwintowanie, tłoczenie, frezowanie, wykrawanie (sztancowanie), mycie (odtłuszczanie)
oraz gięcie. Zakład posiada również linię produkcyjną do nanoszenia kolorowego druku na profile.

Innowacyjność i kompetencja w aluminium



Chociaż w porównaniu z okresem sprzed kilku lat sytuacja
ekonomiczna wciąż jest trudna, to PKB powoli rośnie,
a wielkość dochodów nie spada. Wszystkie samorządy od-
notowują wskaźniki dodatnie, poprawia się także ich dy-

namika. W gminach stopniowo rosną wpływy z podatku od nieru-
chomości. Co więcej, w 2013 roku po raz pierwszy od dawna wyraźnie
wzrosły wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, widać też
wzrost dochodów z tytułu udziałów w PIT. Z kolei wciąż systema-
tycznie obniżają się wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych – najbardziej niestabilne źródło dochodów samorządowych.

Jeśli przyjrzymy się zewnętrznym źródłom wsparcia JDT, to w 2013
roku wyraźny wzrost subwencji obserwujemy jedynie w wojewódz-
twach (tylko w części sfinansowany przez budżet państwa). Wzro-
sła wysokość subwencji regionalnej, finansowanej przez część woje-
wództw, jednocześnie w powiatach i gminach realna wielkość sub-
wencji minimalnie się zmniejszyła. Rok 2013 to także kolejny, czwar-
ty z rzędu, rok spadku realnego poziomu inwestycji samorządowych,
ale coraz mniej zauważalny (w gminach wydatki majątkowe obniżyły
się o 8 proc., w miastach na prawach powiatu o niemal 4 proc.,
a w powiatach i województwach wzrosły – odpowiednio o 1 proc.
i 7 proc.). Jednocześnie minimalnie wzrosła wielkość wykorzystanych
środków unijnych w miastach na prawach powiatu (o ponad 2 proc.)
i dość znacznie w województwach (o ponad 30 proc.), jednak w gmi-
nach mamy do czynienia ze spadkiem o 15 proc., a w powiatach
z utrzymaniem dotacji na tym samym poziomie. Poziom zadłużenia
samorządów od 3 lat utrzymuje się na porównywalnym poziomie
(zmniejszył się w gminach i powiatach, wzrósł w miastach na pra-
wach powiatu i województwach).

Do opracowania klasyfikacji posłużyła ta sama metoda, którą przy-
jęto w ubiegłym roku. Pominięto wpływy z dotacji celowych, które mają
charakter chwilowy i incydentalny, a więc nie wpływają trwale na wzrost
zamożności samorządów. Wpływy do budżetu były brane pod
uwagę z pominięciem składek przekazywanych przez samorządy
w związku z subwencją rów-
noważącą, czyli tak zwa-
nego janosikowego, lecz
z uwzględnieniem skut-
ków zmniejszenia stawek,
ulg i zwolnień w podat-
kach lokalnych w przy-
padku gmin.

W przygotowanym
na tej podstawie rankin-
gu trzeci rok z rzędu naj-
bogatszym polskim re-

gionem pozostaje Dolny Śląsk. Najzamożniejszym powiatem jest przy-
suski, który awansował, wyprzedzając powiat człuchowski – zwycięzcę
3 ostatnich lat. Wśród małych miast na pozycji lidera uplasowało się
Nowe Warpno, które tym razem okazało się
lepsze niż Krynica Morska. W zestawieniu
miast wojewódzkich od lat nie ma nie-
spodzianek – najwięcej środków w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca od 2001
roku ma Warszawa, a na drugim miej-
scu od 5 lat plasuje się Wrocław. Wśród
miast na prawach powiatu stabilnym li-
derem pozostaje Sopot, z kolei drugą po-
zycję po raz pierwszy zajęła Dąbrowa
Górnicza, pozostawiając za sobą Płock.
Na pierwszej pozycji w zestawieniu
wśród miast niezmiennie od lat utrzy-
mują się Polkowice, zaś na tle gmin
wiejskich nieprzerwanie za wzór ucho-
dzi Kleszczów. �
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Podium samorządów 
bez niespodzianek
Jak co roku, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” zestawiło regiony,
miasta, gminy i powiaty pod względem zamożności, biorąc pod uwagę dane 
finansowe za rok 2013. W klasyfikacji nie było wielkich zaskoczeń, jest za to
powód do optymizmu – podstawowe wskaźniki finansowe sugerują, że rok
2013 był dla samorządów nieco lepszy od lat poprzednich

POLSKA SAMORZĄDOWA



W opublikowanym w lipcu rankingu naj-
zamożniejszych samorządów Lubuskie za-
jęło drugie miejsce wśród województw. Co
trzeba robić, żeby uplasować się w tej czo-
łówce?

– Cudownej recepty nie mamy, ale mamy
przedsiębiorczych i pracowitych ludzi. Przy-
pomnę, że z opublikowanych w sierpniu
2013 roku danych GUS wynikało, że 77 proc.
mieszkańców województwa lubuskiego de-
klarowało zadowolenie ze swojego życia.
Nasz region zajmował drugą pozycję pod
względem deklarowanego optymizmu, wy-
przedzało nas tylko województwo pomorskie.
Inne badania wskazywały, że Lubuskie to re-
gion najbardziej otwarty i tolerancyjny. Od-
powiadając więc pół żartem pół serio na pana
pytanie: może właśnie optymizm, tolerancja
i otwartość stanowią receptę na sukces ma-
terialny? Może właśnie ludzie, którzy są za-
dowoleni z życia, potrafią najskuteczniej
przyczyniać się do poprawy życia swoich
wspólnot lokalnych? Optymiści nie mają
kompleksów i dlatego łatwiej jest im „dosię-
gać gwiazd”.

Samorządy miast i gmin na różne spo-
soby zabiegają o inwestorów, którzy wno-
szą do regionów znaczący kapitał, dają miej-
sca pracy. W jaki sposób o rozwój gospo-
darczy zabiega samorząd województwa lu-
buskiego?

– Od wielu lat stawiamy na przedsię-
biorczość. Wiemy, że dotacje z funduszy
unijnych kiedyś się skończą i dlatego trze-
ba inwestować w firmy, promować samo-
zatrudnienie, bo to najlepiej pobudza ini-
cjatywę. W perspektywie finansowej 2007–
2013 najlepiej zainwestowanymi pieniędz-
mi okazały się właśnie fundusze na rozruch
mikro oraz małych i średnich przedsię-
biorstw. Trzeba było przygotować dobry biz-
nesplan i można było dostać sporą dotację.
Te granty cieszyły się ogromnym powo-
dzeniem. Dziś okazuje się, że wiele z tych
firm nie tylko utrzymało się na rynku, ale
i całkiem dobrze prosperuje. Widać to
choćby po zwiększonych wpływach z po-
datku CIT do budżetu naszego wojewódz-
twa. Tylko w 2013 roku wpływy te wzrosły
aż o 10,5 proc. w porównaniu z rokiem po-
przednim, podczas gdy w wielu woje-
wództwach spadły. Nie mamy deficytu bu-
dżetowego, udało nam się w 2013 roku wy-
gospodarować blisko 20 mln zł nadwyżki
budżetowej, choć planowaliśmy nadwyżkę
około 5 mln zł. Oczywiście złożyło się na to
wiele czynników i okoliczności, ale niewąt-

pliwie jest to ogromna zasługa dobrze za-
inwestowanych dotacji unijnych w lubuskie
firmy. To realny efekt dobrze prowadzonej
polityki stymulowania naszej gospodarki.

W nowej perspektywie województwo lu-
buskie ma dostać 906 mln euro. Kto zyska
w tym rozdaniu najwięcej i na jakie cele zo-
staną przeznaczone największe środki?

– Zyskać powinna gospodarka, bo tyl-
ko w ten sposób pomnażamy zamożność
mieszkańców. Ten sprawdzony kierunek
chcemy kontynuować w nowej perspektywie
finansowej sięgającej roku 2020. Najwięk-

szymi beneficjentami tego rozdania unijnych
funduszy mają być przedsiębiorcy, do któ-
rych trafi 27 proc. całej alokacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Nadszedł jednak czas, by otwierać umysły,
a nie tylko drogi i budynki. Czyli premiowane
będą projekty naprawdę innowacyjne i takie,
które komercjalizują wiedzę naukową. De-
finiujemy inteligentne specjalizacje regionu.
Chcemy sprawić, żeby wiedza naukowa
była szybko wdrażana do praktyki przemy-
słowej, bo tylko w ten sposób zbudujemy
konkurencyjną gospodarkę. Dodam tylko, że
w Lubuskiem musimy być szczególnie kon-
kurencyjni, bo sąsiadujemy z silną gospo-
darką niemiecką, z którą nasi przedsiębior-
cy są mocno powiązani wzajemną koope-
racją.

I jeszcze pytanie o przyszłość. Jak będzie
wyglądać region lubuski w 2020 roku?

– Przyszłość roku 2020 zaczyna się dzi-
siaj, w roku 2014. W przyszłości Lubuskie bę-
dzie zieloną krainą nowoczesnych technolo-
gii. Zieloną krainą jesteśmy od wieków,
mamy tu największe w Polsce zalesienie, się-
gające 50 proc. powierzchni regionu. To w tu-
tejszych Borach Szprotawskich ponad tysiąc
lat temu spotkał się Bolesław Chrobry z ce-
sarzem niemieckim Ottonem III i powiódł go
na Zjazd Gnieźnieński. To u nas rośnie naj-
starszy w Polsce dąb Chrobry, który wykieł-
kował około roku 1250. Teraz ambicją i celem
samorządu województwa jest to, by zacho-
wując te wszystkie walory przyrodnicze i śro-
dowiskowe, rozwijać nowoczesne technolo-
gie. Postawiliśmy parki naukowo-technolo-
giczne, inwestujemy w uczelnie, zabiegamy
o budowę nowoczesnego kompleksu ener-
getycznego w Gubinie oraz o zrównoważo-
ną eksploatację surowców naturalnych: wę-
gla brunatnego, miedzi i gazu ziemnego. To
wszystko można osiągnąć w sposób plano-
wy i zrównoważony. Wszystko wskazuje na to,
że się uda. Jak widać – jestem optymistką. Po-
dobnie jak 77 proc. Lubuszan. A więc musi
się udać.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.lubuskie.pl

Przyszłość zaczyna się dzisiaj!
Rozmowa z Elżbietą Polak, marszałkiem województwa lubuskiego

Elżbieta Polak

– absolwentka wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stu-
diów podyplomowych w zakresie zarzą-
dzania jednostkami gospodarczymi Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Od 29 listopada
2010 roku jest marszałkiem województwa
lubuskiego, wcześniej od 2008 roku była
wicemarszałkiem. Pod jej nadzorem region
zdobył II miejsce w Polsce i nagrodę 55 mln
euro za sprawne wdrażanie Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.
W 2013 roku w konkursie Złotych Anten
Świata Telekomunikacji i Mediów otrzymała
Złotą Antenę w kategorii Człowiek Roku, za
konsekwentną realizację idei cyfryzacji wo-
jewództwa.

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.

POLSKA SAMORZĄDOWA
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Wciągu ostatnich 4 lat z dofi-
nansowań pochodziło aż 18,5
mln zł – 39 proc. środków prze-
znaczonych w gminie na inwe-

stycje. W ramach tych funduszy wybudowa-
no nowe drogi, chodniki, oświetlenie, place
zabaw, wykonano termomodernizację i re-
monty budynków użyteczności publicznej. Te-
reny dotychczas niezagospodarowane sa-
morząd zamierza uzbrajać w media i prze-
kształcać w grunty inwestycyjne, wspierając
tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. 

W ostatnim czasie Pismo Samorządu Te-
rytorialnego „Wspólnota” dwukrotnie wska-
zywało na wysoką pozycję gminy Ustronie
Morskie na tle innych JST. W rankingu „Bo-
gactwo Samorządów”, opracowanym przez
ekspertów uniwersyteckich, w kategorii gmin
wiejskich Ustronie Morskie zajmuje w bieżą-
cym roku 4. miejsce w Polsce pod względem

zamożności per capita. Niezwykle
wysoką ocenę zyskał również cało-
kształt 4-letnich działań inwestycyj-
nych, społecznych, oświatowych oraz
zarządzania. W tej samej kategorii
gmina zajęła 5. miejsce w rankingu
„Sukces Mijającej Kadencji”.

Za awansem w klasyfikacji kry-
ją się rzetelne wyliczenia finansowe.
Doskonale obrazują je dwa wskaźniki
porównane w roku 2010 i 2014. Po
pierwsze wskaźnik zadłużenia, który
w 2010 r. wynosił aż 53,97 proc.,
a w roku bieżącym spadł do 34,91 proc.
Drugi wskaźnik to nadwyżka finan-
sowa wprowadzana do budżetu gminy – o ile
w 2010 r. w ogóle nie było o niej mowy, dziś
sięga 3 mln zł rocznie. W porównaniu z 2010
r. o niemal 11,5 mln zł wzrosły dochody gmi-
ny, co nie przekłada się jednak w sposób bez-

pośredni na wzrost wszyst-
kich wydatków – niektóre
z nich spadają, czego przykła-
dem mogą być koszty admi-
nistracji publicznej. Rosną na-
tomiast kwoty przeznaczane
na edukację, kulturę fizyczną,
pomoc społeczną, bezpie-
czeństwo publiczne, kulturę
czy gospodarkę mieszkaniową.
Podstawą realizacji inwestycji
są fundusze europejskie i do-
finansowania zewnętrzne, sta-
nowiące prawie 40 proc. środ-
ków wydanych przez ostatnie

4 lata. Tendencja ta stanowi priorytet w pla-
nowaniu działań finansowych we wszyst-
kich obszarach funkcjonowania gminy.

www.ustronie-morskie.pl

Dobre lata dla Ustronia
Ustronie Morskie to szybko rozwijająca się gmina, na której sukces 
składają się dochody w przeliczeniu na mieszkańca oraz pozyskane 
fundusze zewnętrzne. Mimo coraz lepszych wyników samorząd stawia 
na dalszy rozwój oparty na inwestycjach w infrastrukturę morską

Jerzy Kołakowski,
wójt gminy

126 Fakty

POLSKA SAMORZĄDOWA

Kiedy wybudowano nowy Urząd
Gminy oraz remizę OSP, powsta-
ła pierwsza wizja przyszłego ryn-
ku, która była inspiracją do wpro-

wadzenia odpowiednich zapisów w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy. Następnie utworzono
wirtualny rynek i rozpoczęto oswajanie miesz-
kańców z myślą, że rynek, który powinno po-
siadać każde szanujące się miasto, ma szan-
sę powstać na wsi.

Wraz z rozwojem pierwotnej koncepcji
powstała potrzeba modernizacji i rozbudo-
wy przekształconego w ARTerię Domu Kul-
tury. Zlecono opracowanie studium opła-
calności modernizacji i rozbudowy istnieją-
cej ARTerii i okazało się, że wiek obiektu, jego
burzliwa historia związana głównie z dzia-
łaniami wojennymi, a przede wszystkim jego

stan techniczny, w całości uzasadniają celo-
wość decyzji o jego rozbiórce i podjęciu bu-
dowy nowego obiektu w nowoczesnych tech-
nologiach, nastawionego na wysoką efek-
tywność energetyczną, a przy tym w całym
rozrachunku relatywnie taniego w utrzyma-
niu. Doliczając kwestie funkcjonalnego wy-
korzystania przestrzeni oraz zapewnienie lo-

kum dla potrzeb dynamicznie roz-
wijającej się w Ornontowicach kul-
tury i prężnie działających organi-
zacji społecznych, postanowiono
stworzyć koncepcję nowego obiek-
tu i wkomponować go w przestrzeń
publiczną przyszłego ornontowic-
kiego rynku. 

Aranżując tę przestrzeń pu-
bliczną, silny akcent położono na
optymalne wykorzystanie miejsca,

które obok funkcji reprezentacyjnej będzie na
co dzień pełniło także funkcję użytkową.
Codzienne wykorzystanie placu przez miesz-
kańców i przyjezdnych umożliwią ławki, sto-
jaki rowerowe, miejsca parkingowe, a także
urządzona, zieleń, pergole i fontanna.

www.ornontowice.pl

Ornontowice będą miały rynek!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dotyczących stworzenia
miejsca spotkań, integracji, miejsca reprezentacyjnego, już w 1993 roku 
rozpoczęto plany zmierzające do zagospodarowania terenu za budynkiem
Urzędu Gminy oraz Domu Kultury

Koncepcja ryku



Zakłady Azotowe i Park Czartory-
skich to podstawy, na których przez
lata wypracowywano markę miasta.
Dzisiaj w Puławach podejmuje się

wiele różnorodnych inicjatyw, zarówno zwią-
zanych z turystyką, kulturą, sportem i rekre-
acją, jak i rozwojem gospodarczym, w czym
niebagatelną rolę odgrywa efektywne wyko-
rzystywanie środków unijnych. 

W ostatnich latach samorząd stworzył
podstawy do jeszcze szybszego rozwoju w kil-
ku dziedzinach, co wpływa także na możli-
wości, jakie miasto oferuje inwestorom.
O szczególnym znaczeniu można mówić
w przypadku dwóch inwestycji. Pierwsza łą-
czy się z wykorzystaniem potencjału tury-
stycznego trójkąta Kazimierz Dolny–Puławy–
Janowiec, w tym przede wszystkim walorów
położenia nad Wisłą. W ramach tego projektu
zrewitalizowano część nabrzeża rzeki, budując
nadwiślański bulwar, a także stworzono od-
powiednią infrastrukturę do żeglugi śródlą-
dowej – powstał port rzeczny pełniący funk-
cje turystyczno-rekreacyjne. Podobnej mo-
dernizacji dokonano w Kazimierzu Dolnym
i Janowcu. Druga inwestycja to budowa
Puławskiego Parku Naukowo-Technologicz-

nego – instrumentu podnoszenia konkuren-
cyjności puławskiej gospodarki, wdrażania no-
woczesnych rozwiązań technologicznych
oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapita-
łu. Obie inicjatywy, nieustannie rozwijane,
świadczą o wielokierunkowym rozwoju Pu-
ław.

Ostatnie lata to także szereg udoskona-
leń i inicjatyw, widocznych i cenionych przez
mieszkańców i przyjezdnych. Hasło „z my-
ślą o człowieku”, które przyświeca działaniom,
nie jest tylko czczym sloganem. – Umiejętnie
wykorzystujemy unijne fundusze do moder-
nizacji placów, skwerów, chodników i dróg,
dzięki czemu miasto nie tylko dobrze się pre-
zentuje, ale także stwarza dogodne warunki
do codziennego funkcjonowania. Zależy
nam też na stałym rozwijaniu sportu w Pu-
ławach i podnoszeniu jego jakości, stąd
przebudowa stadionu MOSiR wraz z obiek-
tami towarzyszącymi. Dzisiaj jest to miejsce
w pełni nowoczesne, zaawansowane tech-
nologicznie i przygotowane do prowadzenia
działalności w sposób profesjonalny – mówi
prezydent miasta Janusz Grobel.

Niezależnie od rozwoju turystyki rzecz-
nej rozwijają się szlaki rowerowe i do pieszych

wędrówek. Turystyka, sport i tradycja na-
ukowa nie wyczerpują potencjału Puław. Mia-
sto posiadające tak piękną kartę w historii
może pochwalić się aktywnością na wielu
płaszczyznach. Festiwale książkowe, mu-
zyczne i taneczne oraz cykliczne imprezy
o zasięgu międzynarodowym i ogólnopol-
skim są tego najlepszym przykładem, sta-
nowiąc jednocześnie o nowoczesnym obli-
czu miasta.

– Wychodzimy z założenia, że nie da się
stworzyć miejsca przyjaznego inwestorom bez
kompleksowej modernizacji. Rozwój nauki
i technologii, w którym Puławy mają swój nie-
mały udział, nie pozwoliłby na efektywne wy-
korzystanie potencjału miasta, gdyby nie
jednoczesne działanie na rzecz mieszkańców
w ramach innych inicjatyw. Tylko w ten spo-
sób można stworzyć odpowiednie warunki do
inwestowania. Wierzymy, a wiara ta popar-
ta jest zarówno licznymi nagrodami i wy-
różnieniami, jak i opiniami mieszkańców i lu-
dzi odwiedzających miasto, że Puławy speł-
niają te wymagania – podsumowuje prezydent
Janusz Grobel.

www.um.pulawy.pl

Wielokierunkowy rozwój
Puławy, miasto położone w północno-zachodniej części województwa 
lubelskiego, mają swoje miejsce nie tylko w historii naszego kraju, 
lecz także w świadomości wielu Polaków. Przez długi czas wyróżnikiem 
miasta było dziedzictwo oświecenia, w tym słynny kompleks pałacowo-
-parkowy z zabytkami. Od lat 60., dzięki powstaniu Zakładów Azotowych,
dynamicznie rozwijał się tu przemysł chemiczny. Jednak Puławy nie przyjęły
roli miasta wyłącznie przemysłowego

Janusz Grobel, prezydent Puław
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Kampinoski Park Narodowy, uzna-
ny w 2000 roku przez UNESCO
~ MAB za Światowy Rezerwat
Biosfery i europejską ostoję pta-

ków, jest bardzo ważnym miejscem turysty-
ki edukacyjnej, krajoznawczej, a także re-
kreacyjnej (szczególnie weekendowej) i – nie-
zaprzeczalnie – integralną częścią gminy
Kampinos.

Wyjątkowe walory turystyczne gminy to
jej największe bogactwo. W Granicy, na terenie
jednego z dziesięciu puszczańskich rezerwa-
tów ścisłych, krzyżują się liczne szlaki tury-
styczne.

Sukces finansowy gminy
W najnowszym rankingu gmin wiej-

skich, opracowanym przez Pismo Samorzą-
du Terytorialnego „Wspólnota”, gmina Kam-
pinos awansowała z 597. miejsca w Polsce
w roku 2006, na 18. miejsce w roku 2013,
a pod względem dochodów w przeliczeniu na
jednego mieszkańca uplasowała się na 3. miej-
scu na Mazowszu. Ponadto gmina otrzymała
certyfikat „Eurorenoma” i nominację do
ogólnopolskiej nagrody „Orły Samorządu
2014”.

Gmina atrakcyjna dla inwestorów 
i mieszkańców

Gmina Kampinos jest otwarta na przy-
jęcie nowych mieszkańców oraz inwestorów
posiadających pomysł na biznes w tym wy-
jątkowym miejscu, którego potencjał wciąż
jeszcze nie został w pełni wykorzystany. Po-
łożenie w bliskiej odległości od Warszawy
i w sąsiedztwie głównych szlaków komuni-
kacyjnych stwarza możliwości i doskonałą
bazę lokalizacyjną dla firm z branży logi-
stycznej i spedycyjnej, magazynowej, pro-
dukcyjnej i usługowo-handlowej. Kampinos
jest też idealnym miejscem do realizacji in-
westycji o charakterze turystycznym, wypo-
czynkowym i rekreacyjnym.

Gmina oferuje 80 ha terenów pod dzia-
łalność usługowo-produkcyjną ujęte w aktu-
alnym planie zagospodarowania prze-
strzennego oraz inne grunty o zróżnicowanej
powierzchni przystosowane strategicznie do
rozwoju usług i nieuciążliwego przemysłu, jak
również dysponuje atrakcyjną ofertą skiero-
waną do osób prywatnych, obejmującą dział-
ki pod budownictwo mieszkaniowe jedno-
rodzinne, które usytuowane są w bezpo-
średnim sąsiedztwie Kampinoskiego Parku
Narodowego.

Preferencje i wsparcie gminy 
dla nowych firm i inwestorów

Inwestorzy, którzy zdecydują się pod-
jąć działalność gospodarczą na terenie
gminy, mogą liczyć ze strony samorządu na
szeroko pojęte wsparcie i pomoc meryto-
ryczną w zakresie udzielania pełnej infor-
macji o dostępnych terenach inwestycyj-
nych, działkach budowlanych, gruntach
uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę,
oferowanych ulgach preferencyjnych dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca

pracy (np. o zwolnieniach z podatku od nie-
ruchomości), a także możliwościach roz-
woju biznesu na tym terenie. Pracownicy
urzędu udzielą również informacji o moż-
liwościach współfinansowania działań ze
źródeł zewnętrznych. Co więcej, przedsię-
biorcy mogą liczyć na pomoc i wskazówki
w zakresie dopełnienia wszelkich niezbęd-
nych formalności.

Samorząd oferuje także wsparcie m.in.
w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi
partnerami do współpracy, rekomendację
sprawdzonych firm wraz z danymi teleadre-
sowymi, wsparcie promocyjne planowanego
przedsięwzięcia wśród mieszkańców gminy
i okolic oraz pomoc w zakresie rejestracji dzia-
łalności gospodarczej. Preferowane rodzaje
inwestycji na terenie gminy Kampinos to
głównie: turystyka, gastronomia, hotelar-
stwo, handel i usługi. – Zachęcamy państwa
do lokowania przedsięwzięć na naszym terenie
– zaprasza wójt gminy Kampinos Tomasz Ty-
moftyjewicz.

www.kampinos.pl
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Gmina Kampinos: 
tradycja, wypoczynek, rozwój
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Położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 580 gmina
Kampinos to miejsce będące enklawą nieskażonej przyrody, 
które od wieków nierozerwalnie związane jest z Kampinoskim 
Parkiem Narodowym. Atutem gminy jest nie tylko sąsiedztwo 
z tym pięknym parkiem, ale także bliskość Warszawy (35 km), 
co sprawia, że wielu mieszkańców stolicy decyduje się na 
przeprowadzkę do tego niezwykle urokliwego i spokojnego miejsca
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Rejsy statkami spacerowymi po Za-
lewie Solińskim, zapory wodne,
możliwość uprawiania turystyki
konnej i uczestnictwa w zajęciach hi-

poterapii, przystanie wodne, żeglarstwo,
wędkarstwo, 16 ścieżek spacerowych o łącz-
nej długości ponad 200 km, 18 ścieżek Nor-
dic Walking, 3 szlaki rowerowe, zabytkowe ko-
ścioły w Polańczyku, Myczkowie i Mycz-
kowcach, zabytkowe cerkwie w Górzance, Be-
reżnicy Wyżnej i Łopience, Gminne Muzeum
Bojków w Myczkowie i Centrum Kultury Eku-
menicznej to najważniejsze atrakcje w gmi-
nie Solina. Atrakcje te w połączeniu z ko-
rzystnym położeniem, walorami krajobra-
zowymi i przyrodniczymi, a także brakiem
uciążliwego przemysłu w najbliższym oto-

czeniu stwarzają możliwość rozwoju gminy
w kierunku turystyki.

Corocznie zwiększa się tu ilość obiek-
tów świadczących usługi hotelarskie, czyniąc
z gminy największą bazę noclegowo-wypo-
czynkową w województwie podkarpackim, li-
czącą ponad 8500 miejsc w hotelach, pen-
sjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, go-
spodarstwach agroturystycznych, pokojach
gościnnych i kwaterach prywatnych.

Ofertę turystyczną gminy wzbogaca lecz-
nictwo uzdrowiskowe. Z usług pięciu sana-
toriów uzdrowiskowych może jednocześnie
korzystać 800 osób. Sanatoria posiadają
własne gabinety zabiegowe, pijalnie wód
leczniczych i są przystosowane do przyjmo-
wania osób niepełnosprawnych.

Samorząd gminy, zdając sobie sprawę
z posiadanych atutów, rozpoczął działania
z zakresu inwestycji proekologicznych. Pro-
gram uporządkowania gospodarki ściekowej
na terenach przyległych do zbiornika Soliń-
skiego oraz zlewni zasilających to aktualnie
jeden z priorytetów władz gminy, zapobie-
gający eutrofizacji zbiorników wodnych.

www.esolina.pl

Solina otwarta na 
turystów i kuracjuszy
Gmina Solina dzięki położeniu nad brzegami Jezior 
Solińskiego i Myczkowieckiego posiada niezwykle rzadkie 
walory przyrodnicze i krajobrazowe, a jej głównym atutem jest turystyka

– Serdecznie zapraszamy Państwa
w progi naszej przepięknie położonej
gminy Solina, w której o każdej porze
roku znajdziecie Państwo wspaniałe
warunki do aktywnego wypoczynku i re-
kreacji – mówi Zbigniew Sawiński, wójt
gminy Solina.

Fot. ARTUR KUCHARSKI

GMINA USTKA TUTAJ WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA

Gmina Ustka to prężnie rozwijająca się gmina tury-
styczna, która stara się maksymalnie wykorzystywać poja-
wiające się możliwości. Dzięki położeniu na środkowym
wybrzeżu Bałtyku jest obszarem o niepowtarzalnych walo-
rach krajobrazowych, zdrowotnych i turystycznych. Atrak-
cją są tętniące życiem miejscowości wypoczynkowe.

Położenie nad morzem, w strefach uzdrowi-
skowych, sprawia, że inwestorzy szukający lokaliza-
cji pod pensjonat czy ośrodek chętnie wybierają na
swoje inwestycje gminę Ustka. Dodatkowo bliskość
miast Ustka i Słupsk sprawia, że gmina staje się do-
skonałym miejscem na budowę domu jednorodzin-
nego.

ROZWÓJ GMINY TO NASZ
PRIORYTET – SATYSFAKCJĄ
JEST ZADOWOLENIE
MIESZKAŃCÓW!

Urząd Gminy Ustka 
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
tel. 59 815 24 00 
fax 59 814 42 57
urzad@ustka.ug.gov.pl
www.ustka.ug.gov.pl



Gorsze dane zobaczymy w grudniu
bieżącego roku. Samorządy wy-
dają bowiem najwięcej pieniędzy
w ostatnich dwóch kwartałach.

Na pewno jednak zdecydowanej większości
z nich nie można zarzucić niegospodarności.
Najtrudniejsze do rozwiązania problemy,
jakie widać w ostatnich latach, wiążą się z po-
trzebą zagospodarowania środków unijnych,
do których trzeba dołożyć własny wkład. Stąd
konieczność zaciągania kredytów.

Podział pieniędzy
Jakie są źródła zasilania samorządowych

kas? Wpływa do nich przede wszystkim
część podatków bezpośrednich. Dochody
z podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT) są prawie równo dzielone między bu-
dżet państwa i budżety jednostek samorzą-
du terytorialnego (gminy – 39,34 proc., po-
wiaty – 10,25 proc. województwa – 1,6 proc.,
czyli razem: 51,19 proc.). Z podatku docho-
dowego od osób prawnych (CIT) samorzą-
dy otrzymują mniej (gminy – 6,71 proc., po-
wiaty – 1,4 proc., województwa – 14,75 proc.,
czyli razem: 22,86 proc.), reszta trafia do bu-
dżetu państwa. Dotyczy to także w całości do-
chodów z podatków pośrednich (VAT, akcy-
za). – Jednostki samorządu terytorialnego cie-
szą się dużą autonomią pod względem wy-
dawania środków finansowych – powiedzia-
ła Izabela Leszczyna, wiceminister finansów,
podczas Kongresu Władz Lokalnych i Re-
gionalnych Rady Europy. – Jeżeli wziąć pod
uwagę wszystkie JST, ich źródła finansowe to
w połowie dochody własne, a w połowie sub-
wencje ogólne oraz dotacje celowe. Ponieważ
tylko dotacje celowe muszą być wydawane
zgodnie z wytycznymi, zdecydowaną więk-
szością środków samorząd terytorialny może
dysponować według własnego uznania.

Przedstawiciele Kongresu Władz Lo-
kalnych i Regionalnych zwrócili szczególną
uwagę na podatek od nieruchomości, który
jest jednym z najbardziej stabilnych i wydaj-
nych źródeł dochodów gmin. Od kilkunastu
lat mówi się w Polsce o wprowadzeniu po-
datku katastralnego, którego wielkość nie za-

leżałaby, jak dotąd, od powierzchni nieru-
chomości, tylko od jej wartości. Samorządy
by na tym zyskały, ale politycy zasiadający
w Sejmie boją się takiej regulacji, bo znacz-
na część obywateli poniosłaby straty i mogłaby
się od rządzących odwrócić. 

Jedni decydują, drudzy finansują
Ostatnio słyszy się o wprowadzeniu do

systemu podatkowego kolejnych ulg. Bene-
ficjenci mają powody do zadowolenia, na-
tomiast samorządy tracą, bo po odliczeniu
ulgi podatnicy płacą mniej do kasy państwa
i do kas władz lokalnych. Dyrektor biura
Związku Miast Polskich Andrzej Porawski po-
informował, że w ciągu ostatnich kilku lat sa-
morządy straciły na tym kilkadziesiąt mi-
liardów zł. Jednocześnie ich dług wzrósł do
ponad 60 mld zł. Zdaniem Porawskiego, sa-
morządy mają ograniczone rezerwy, które mo-
głyby poprawić ich kondycję finansową,
a ewentualne rozwiązania nie są proste. We-
dług niego w pierwszej kolejności należało-
by wprowadzić zmiany w Karcie Nauczycie-
la. Gdyby pensum nauczycieli podnieść z 18
godzin do 21 godzin, to samorządy zaosz-
czędziłyby na wydatkach oświatowych nawet
kilka miliardów złotych rocznie. Porawski
wskazał, że, co prawda, na wynagrodzenia na-

uczycielskie gminy dostają subwencję oświa-
tową (ponad 30 mld zł rocznie), ale dopła-
cają do niej aż 35 proc.

Dodatkowych dochodów gminy mogą
szukać w aktywnym gospodarowaniu ma-
jątkiem, który jest wart w sumie kilka bilionów
złotych. Samorządy powinny wejść na rynek
nieruchomości. – Część majątku niewątpli-
wie trzeba sprzedać – powiedział Porawski.
Jego zdaniem gminy, które nie waloryzowa-
ły stawek podatku od nieruchomości, mogą
je podnieść. Wzrosnąć mogłyby też niewa-
loryzowane od lat stawki opłat za dzierżawę
wieczystą.

Według Danuty Kamińskiej, przewodni-
czącej komisji skarbników z Unii Metropolii
Polskich, gminy wyczerpały już proste me-
chanizmy zwiększania dochodów. Uważa
ona, że możliwość podwyższania podatków
jest niewielka, poza tym wzrost obciążeń po-
datkowych może spowodować wręcz zmniej-
szenie wpływów do kas samorządów. Naj-
lepszym przykładem jest podatek od środków
transportu. Po podwyższeniu stawek przed-
siębiorcy mogą uciec do gmin stosujących niż-
sze opłaty. Kamińska uważa, że gminy po-
winny częściej korzystać z odliczenia VAT
w przypadku niektórych inwestycji, np. obiek-
tów sportowych. – Przepisy pozwalają na to,
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Gospodarz wie lepiej
Reforma samorządowa jest jedyną, która się prawie w pełni udała. Gdy jedzie
się przez Polskę, wyraźnie widać efekty ludzkiej zapobiegliwości, pracowitości
i dobrego rządzenia. Nie byłoby to możliwe, gdyby do władz lokalnych nie
popłynął strumień pieniędzy. Słychać, oczywiście, pretensje, że władza 
centralna spycha w dół różne zadania, a odpowiednie pieniądze za tym 
nie płyną, ale i tak samorządy jako całość radzą sobie nieźle. Po pierwszym
półroczu bieżącego roku miały prawie 1 mld zł budżetowej nadwyżki

POLSKA SAMORZĄDOWA



każdą inwestycję trzeba przeanalizować pod
tym kątem – powiedziała. – Natomiast gmi-
ny, które nie stosują opłat adiacenckich (od
wzrostu wartości nieruchomości) powinny
rozważyć ich wprowadzenie.

Problemy finansowe nie omijają też ma-
łych gmin. Sekretarz generalny Związku
Gmin Wiejskich RP Edward Trojanowski
przypomniał, że w ubiegłym roku około 300
gmin nie mogło domknąć budżetów. Poin-
formował, że gminy wiejskiej bezskutecznie
starają się o uzyskanie subwencji ekologicz-
nej, która pozwoliłaby im zrekompensować
ubytki finansowe związane z ustanowieniem
obszarów chronionego krajobrazu. Chodzi o
około 600–700 mln zł w skali roku. – To
miałoby znaczący wpływ na rozwój
gmin, które mają najmniejsze dochody,
ale dużo obszarów zielonych, podlega-
jących ochronie – wskazał.

Sens w autonomii
Eksperci wypowiadający się dla Pol-

skiej Agencji Prasowej stwierdzili, że
bez reformy finansów samorząd teryto-
rialny straci niezależność. System fi-
nansowania polskich samorządów trze-
ba zreformować i dać lokalnym władzom
prawo do nakładania podatków. Go-
spodarz danego terenu będzie wiedział lepiej
niż władze centralne, jak obciążyć obywate-
li i firmy, żeby wszyscy mieli z tego pożytek.
– Samorząd ma sens, jeżeli ma autonomię fi-
nansową. Tymczasem polskie samorządy
coraz bardziej się zadłużają, coraz większa
część ich budżetu idzie na spłacanie kredy-
tów, a wydatki sztywne, tj. te, które nie pod-
legają modyfikacjom, sięgają już od 60 do 80
proc. – powiedział ekspert od spraw samo-
rządu z Uniwersytetu Warszawskiego Dawid
Sześciło. – Jeśli władze lokalne nie dostaną
możliwości zwiększenia dochodów własnych,
to ich autonomia będzie się stopniowo kur-
czyć.

Samorządowcy od dawna zabiegają
o wprowadzenie tzw. lokalnego PIT, czyli po-
datku dochodowego płaconego na rzecz
samorządu. Taki podatek istnieje np.
w Szwecji, gdzie samorząd jest oparty
przede wszystkim na finansowaniu z do-
chodów własnych. Zdaniem Marii Ja-
strzębskiej z Uniwersytetu Gdańskiego,
autorki książki „Finanse jednostek sa-
morządowych”, najbardziej efektywnym
lokalnym podatkiem jest podatek kata-
stralny. Ponadto, podobnie jak w Niem-
czech, szczebel centralny powinien dzie-
lić się z samorządami, a przynajmniej
z województwami, podatkiem VAT. – Lo-
kalne podatki to większe połączenie
społeczności lokalnej z władzami, na za-
sadzie „płacę i wymagam”. Dzięki temu
samorząd ma nie tylko więcej pieniędzy,
ale też lepiej się organizuje – powiedziała.

RYCH
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Wrankingach obrazujących kon-
dycję jednostek samorządu te-
rytorialnego gmina Kolbudy
od lat zajmuje czołowe miej-

sca wśród gmin wiejskich. Nie inaczej jest
w raporcie podsumowującym kończącą
się kadencję. W rankingu pokazującym
zmiany w potencjale gospodarczym, przy-
gotowanym przez renomowaną firmę Cu-
rulis, gmina Kolbudy zajęła 4. miejsce w Pol-
sce wśród gmin o charakterze przemysło-
wo-usługowym. Cały raport (ranking zmian
w potencjale gospodarczym był jednym
z jego elementów) miał z założenia wyróż-

niać samorządowców, którzy realnie wpły-
nęli na rozwój jednostki, niezależnie od tego
czy na jej terenie znajdują się wielkie przed-
siębiorstwa czy grunty rolne. W wielu ze-
stawieniach dotyczących zamożności gmin
wyniki są bowiem powtarzalne. Trudno
przecież z dnia na dzień przestać być jed-
nostką bogatą czy też takie bogactwo zyskać.
Zaprezentowany raport odpowiada nato-
miast wprost na pytanie o skuteczność po-
czynań wójtów, burmistrzów i prezydentów
w ostatnich czterech latach.

– To naprawdę zaszczyt zarządzać
taką gminą – nie kryje zadowolenia Leszek
Grombala, wójt gminy Kolbudy. – W 2004
roku teren gminy Kolbudy zamieszkiwa-
ło niewiele ponad 10 tys. mieszkańców,
a gminny budżet zamykał się kwotą
28 mln 300 tys. zł. Dzisiaj w gminie liczba
mieszkańców zbliża się do 20 tys., a w 2014
roku wydatki budżetowe sięgają kwoty
67 mln 500 tys zł. Te dwie wielkości naj-
pełniej obrazują zmiany, jakie dokonały się
na terenie gminy Kolbudy w ostatnim dzie-
sięcioleciu. Jednak najważniejsze jest to, że
mieszkańcom naszej gminy po prostu żyje
się coraz lepiej – dodaje wójt.

www.kolbudy.pl

Potencjał w gospodarce
Dochody w przeliczeniu na mieszkańca na jed-
nym z najwyższych poziomów w województwie,
efektywna polityka finansowa oraz wdrażana od
lat strategia zrównoważonego rozwoju to ele-
menty, które są głównymi wyróżnikami gminy
Kolbudy na tle innych samorządów

Leszek Grombala, wójt gminy



Za uchwaleniem nowelizacji ustawy
śmieciowej głosowało 261 posłów,
150 było przeciw, a 40 wstrzymało
się od głosu. Minister środowiska

Maciej Grabowski ocenił, że rządowa nowela
ustawy śmieciowej mogłaby trafić do Sejmu
najprawdopodobniej na przełomie roku.

Nie więcej niż 2 proc. przeciętnego 
dochodu

Wśród przegłosowanych poprawek zna-
lazł się wniosek posłów PO, zgłoszony pod-
czas drugiego czytania, dotyczący ustalania
w ustawie maksymalnego pułapu opłat za
śmieci, jakie gminy mogą pobierać od miesz-
kańców. Ich określenia domagał się w swo-
im wyroku Trybunał Konstytucyjny.

Zgodnie z przyjętą propozycją maksy-
malne stawki za śmieci będzie określał algo-
rytm. Ekspertyzę w tej sprawie przygotowa-
li eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Przy naliczaniu opłaty od
osoby maksymalna stawka została ustalona
w wysokości 2 proc. przeciętnego miesięcz-
nego dochodu rozporządzalnego na jedną
osobę ogółem, publikowanego przez GUS
w ostatnim Roczniku Statystycznym. Według
Rocznika 2013 w 2012 roku przeciętny mie-
sięczny dochód rozporządzalny na jedną oso-
bę ogółem wynosił 1278,43 zł. Oznacza to,
że stosując algorytm w obecnej chwili, za-
płacilibyśmy maksymalnie 25,57 zł od oso-
by za śmieci posegregowane.

W przypadku innych metod naliczania
opłat: od metra sześciennego wody, po-
wierzchni użytkowej i gospodarstwa domo-
wego, wskaźniki procentowe byłyby na po-
ziomie 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. prze-
ciętnego miesięcznego dochodu rozporzą-
dzalnego na jedną osobę. Z tego wynika, że
maksymalne opłaty wyniosłyby odpowiednio:
8,95 zł za m3, 1,02 zł za mkw. i 71,6 zł za go-
spodarstwo domowe.

W przypadku śmieci nieposegregowanych
opłata byłaby wyższa, ale nie mogłaby prze-

kroczyć dwukrotności stawek ustalonych za
odbiór odpadów posegregowanych.

Ulgi i zwolnienia dla najbiedniejszych
Resort środowiska wyjaśniał wcześniej, że

zastosowanie algorytmu w noweli ma spo-
wodować to, iż maksymalna wysokość opłat
zmieniałaby się sama, po opublikowaniu
kolejnych roczników statystycznych, bez ko-
nieczności zmian ustawowych.

Podczas posiedzenia połączonych komisji
środowiska i samorządu terytorialnego część
posłów zwracała uwagę, że zaproponowany
algorytm, a co za tym idzie określone przez
niego stawki, mogą być za wysokie i szcze-
gólnie uciążliwe dla osób najbiedniejszych.
SLD zaproponowało też niższe opłaty jakie
wynikałby z algorytmu. Przykładowo mak-
symalna opłata od osoby za posegregowa-
ne śmieci miesięcznie wynosiłaby 10,2 zł,
a w przypadku gospodarstwa domowego
17,07 zł.

Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk
przypomniał, że w uchwalonej nowelizacji
znajduje się przepis, który pozwala gminom
w drodze uchwały zwolnić z całości bądź
z części opłat właścicieli nieruchomości, na
których mieszkają mieszkańcy, których do-
chód nie przekracza kwoty uprawniającej do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
Odnosząc się do poprawki SLD w sprawie
cen (przyp. red. nie uzyskała poparcia Sejmu),
wiceminister mówił, że propozycja Sojuszu
została oparta o średnie ceny jakie teraz pła-
cą mieszkańcy. Zwrócił uwagę, że przyjęcie
rozwiązania SLD spowodowałoby, że część
gmin musiałoby zmieniać stawki, gdyż obec-
ne opłaty ponoszone przez mieszkańców by-
łyby za wysokie.

W lecie kubły będą opróżniane częściej
Uchwalona w piątek nowelizacja określa

m.in. minimalną częstotliwość odbierania
śmieci. Od kwietnia do października zmieszane

odpady komunalne miałyby być odbierane nie
rzadziej niż raz na tydzień z budynków wie-
lolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa ty-
godnie z domów jednorodzinnych. W przy-
padku gmin wiejskich i części wiejskiej gmin
miejsko-wiejskich częstotliwość zabierania
takich śmieci mogłaby być rzadsza.

Odbieranie śmieci 
jednak po przetargu

Nowe prawo regulować też będzie kwe-
stię przetargów na odbiór i zagospodarowy-
wanie odpadów komunalnych. Gminy będą
musiały mieć dwie umowy: jedną z regionalną
instalacją przetwarzania odpadów komu-
nalnych, a drugą na odbiór śmieci od miesz-
kańców. Jeżeli gmina nie posiada takiej in-
stalacji, będzie musiała przeprowadzić prze-
targ na ich zagospodarowanie. Przetarg ma
być też obowiązkowy w przypadku wyboru
firm, które zajmą się odbiorem śmieci. Firmy
będą musiały też wskazać, do jakiej instala-
cji trafią odebrane przez nie odpady. System
ten ma pozwolić na uszczelnienie rynku i do-
kładne kontrolowanie tego, gdzie śmieci tra-
fią.

Nowelizacja dookreśla też obowiązki
właścicieli nieruchomości w przypadku np.
zbierania deklaracji śmieciowych. W przy-
padku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
zarządy będą mogły zażądać od właściciela
lokalu bądź od osoby faktycznie zamieszku-
jącej lokal podania danych do ustalenia wy-
sokości opłaty. W przypadku uchwalenia
przez gminę nowych stawek, nie trzeba będzie
ponownie takich deklaracji składać.

Ustawa określa też status punktów se-
lektywnej zbiórki odpadów. Będą one musiały
mieć charakter stacjonarny, ale będą mogły
też prowadzić odbiór odpadów zgodnie z za-
sadą „od drzwi do drzwi”. Jest to szczegól-
nie popularne w mniejszych gminach, szcze-
gólnie wiejskich.

(PAP)
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10 października Sejm uchwalił nowelizację 
ustawy śmieciowej. Przepisy określają m.in. 
górną granicę opłaty za śmieci. Według 
przyjętego algorytmu, maksymalna stawka 
w tym roku za posegregowane śmieci 
wyniosłaby około 25 zł od osoby i ponad 
70 zł za gospodarstwo domowe

POLSKA SAMORZĄDOWA

Sejm przyjął górne stawki 
za zagospodarowanie śmieci



Minister środowiska przedsta-
wił 13 października w Smoł-
dzinie w województwie po-
morskim informację o rodza-

jach wsparcia na jakie mogą liczyć zielone
gminy.

Wsparcie NFOŚiGW
Atrakcyjną pomoc finansową proponu-

je „zielonym gminom” Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w nowym programie na lata 2015–2020. Gmi-
ny, których ponad połowę powierzchni sta-
nowią obszary parków narodowych, rezer-
watów przyrody czy obszary Natura 2000,
a ich wskaźnik dochodów podatkowych
na jednego mieszkańca jest mniejszy niż
92 proc. wskaźnika dochodów podatkowych
dla wszystkich gmin, w zależności od pro-
gramu priorytetowego uzyskają: zwiększony
poziom umorzenia pożyczki, obniżone opro-
centowanie, zwiększony poziom intensyw-
ności dofinansowania, obniżony minimalny
próg dotacji/pożyczki.

– Będziemy prowadzić monitoring jak
przedstawiona oferta jest wykorzystywana. Je-
żeli po roku okaże się, że program w niewy-
starczającym stopniu spełnia swoje zadania,
będą korekty – powiedział minister Gra-
bowski.

16,5 mln zł z Lasów Państwowych
Wsparcie „zielonym gminom” oferują

również Lasy Państwowe. Na wspólne przed-
sięwzięcia z jednostkami samorządu Lasy
Państwowe przeznaczyły w zeszłym roku pra-
wie 9,5 mln zł, na ten rok zaplanowano bli-
sko 16,5 mln zł. Przykładowo w wojewódz-
twie pomorskim Nadleśnictwo Ustka w latach
2013–2014 podjęło się z Zarządem Dróg Po-
wiatowych w Słupsku wspólnej inwestycji
pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1114G Orzechowo–Przewłoka”. Jej war-
tość to ponad 850 tys. zł, z czego ponad
60 proc. to udział nadleśnictwa. W ramach
inwestycji na drodze o długości ponad 2 km
poszerzono jezdnię, zwiększono grubość
warstwy bitumicznej, wykonano pobocza z kru-
szywa i odbudowano rowy przydrożne.

W tym roku Nadleśnictwo Warcino wraz
z Nadleśnictwem Sławno przystąpiło do re-
alizacji inwestycji wspólnej polegającej na mo-
dernizacji istniejącego mostu przez rzekę
Wieprza w miejscowości Korzybie. Współ-
inwestorem była gmina Sławno, natomiast in-
westorem wiodącym był właściciel mostu, czy-
li gmina Kępice. Całkowity koszt inwestycji
wspólnej wynosił ponad 450 tys. zł. Udział
nadleśnictw to łącznie 253 tys. zł. Moderni-
zacja pozwoliła na zwiększenie nośności
mostu.

Podatek leśny na rzecz gmin
Lasy Państwowe są płatnikiem podatku

leśnego, który stanowi dochód samorzą-
dów. W 2013 roku LP przekazały w ten spo-
sób gminom 167,6 mln zł. Obecnie w Sejmie
RP trwają prace nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Projekt ten zakłada m.in. likwidację prefe-
rencyjnej (obniżonej o 50 proc.) stawki po-
datku leśnego dla lasów ochronnych doty-
czącą lasów ochronnych. Przedmiotowa re-
gulacja spowoduje wzrost dochodów bu-
dżetów gmin, często najbiedniejszych, zlo-
kalizowanych na obszarach pozbawionych
przemysłu, w budżecie których podatek leśny
stanowi znaczący udział, o około 52,7 mln zł.

Dominującą funkcją pełnioną przez te
lasy jest funkcja ochronna (m.in. ochrona
wód, gleb, ostoi zwierząt podlegających
ochronie gatunkowej, cennych fragmentów ro-
dzimej przyrody), co wymusza zmianę spo-
sobów zagospodarowania (np. stosowanie
rębni złożonych z długim okresem odno-
wienia), powodującą często wzrost kosztów
prowadzenia gospodarki leśnej, co nie ozna-
cza jednak zaprzestania użytkowania tych la-
sów i osiągania z tego tytułu przychodów.

Serwis Samorządowy (PAP)

Gminy, na których terenie znajdują się
szczególnie cenne przyrodniczo tereny,
powinny czerpać z tego korzyści 
poprzez rozwój turystyki czy specjalne
traktowanie przez fundusze ochrony
środowiska, ale także dzięki wpływom 
z Lasów Państwowych – powiedział 
minister środowiska, Maciej Grabowski

Pod ochroną

POLSKA SAMORZĄDOWA
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Nowy X-Trail:
komfort 
i funkcjonalność

Nissan potwierdza swoją pozycję
światowego lidera w segmencie 
crossoverów, wprowadzając zupełnie
nową odsłonę modelu X-Trail. 
Gruntownie przeprojektowany 
X-Trail dołącza do modeli Qashqai, 
Juke i Murano w kompleksowej 
ofercie crossoverów Nissana

MOTORYZACJA
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Nowy model łączy w sobie uznane tradycje Nissana w segmencie
4x4 z nowymi rozwiązaniami technicznymi, czerpiącymi in-
spiracje z przełomowych crossoverów marki. Wynikiem tego
połączenia jest samochód definiujący na nowo formułę

kompaktowego pojazdu sportowo-użytkowego.
Nowy X-Trail, zbudowany na platformie CMF (Common Module

Family), będącej wspólnym dziełem sojuszu Renault–Nissan, jest rów-
nie solidny i dopracowany, jak model poprzedniej generacji, a przy tym
charakteryzują go styl i efektywność crossovera, atrakcyjna stylistyka, in-
nowacyjność rozwiązań technicznych oraz wyjątkowy komfort i funk-
cjonalność. 

Motywacją Nissana przy projektowaniu odważnej stylistyki mode-
lu X-Trail było opracowanie najbardziej uniwersalnego modelu w seg-
mencie. Doskonale dopasowany do wizerunku nowoczesnych crosso-
verów i SUV-ów marki, nowy X-Trail wyróżnia się atrakcyjnym wyglą-
dem reprezentującym najnowszy styl Nissana. 

Dzięki opływowemu, a jednocześnie muskularnemu nadwoziu,
nowy X-Trail łączy siłę i ducha przygody z naturalnymi, miękkimi kon-
turami. Sportowej elegancji towarzyszy szereg stylistycznych nowości
i detali, takich jak wyrazisty kształt reflektorów – standardowo diodowych
w wyższych wersjach wyposażenia – czy charakterystyczny diodowy pas,
po którym można łatwo rozpoznać model także nocą. W wyposażeniu
znalazły się też takie elementy, jak elektrycznie sterowana klapa bagaż-
nika czy otwierany, panoramiczny dach. 

Zupełnie nowe jest wnętrze Nissana X-Trail. Zaprojektowana od po-
staw kabina, dostępna również w wersji siedmiomiejscowej, zwraca uwa-
gę „teatralnym” układem foteli, dzięki któremu pasażerowie nie zasła-
niają sobie nawzajem widoku. Inteligentnie zaprojektowane i wykończone
wysokogatunkowymi materiałami wnętrze wyznacza nowe standardy w
zakresie dostępu do tylnych foteli, przestronności w opcjonalnym trze-
cim rzędzie siedzeń oraz pokładowej technologii. X-Trail wyposażony jest
we współpracujący ze smartfonem system NissanConnect najnowszej ge-
neracji, oferujący mnóstwo innowacyjnych funkcji, jak na przykład
wbudowanych aplikacji zapewniających w czasie jazdy stały kontakt ze
światem. �

MOTORYZACJA
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Funkcjonalność i prestiż

Skaner Fujitsu ScanSnap iX100 to ultramobilne urządzenie z wbudowaną funkcją
Wi-Fi i akumulatorem, które w niespotykanym dotąd stopniu zwiększa wydajność i

produktywność skanowania w podróży.
Najnowszy członek rodziny ScanSnap pozwala mobilnym pracownikom digitalizo-

wać dokumenty bezpośrednio do smartfonów, tabletów, komputerów stacjonarnych (rów-
nież Mac) poprzez Wi-Fi oraz udostępniać je za pośrednictwem usług w chmurze. Wa-

żący zaledwie 400 g i skanujący jedną stronę z szybkością 5,2 s (A4, kolor, 200/300
DPI) ScanSnap iX100 jest najszybszy w swojej klasie.

JA

Mobilny skaner

GALAXY Note 4 jest god-
nym kontynuatorem rodzi-

ny GALAXY. Ma ekran 5,7”
rozdzielczości Quad HD (2560
x 1440), wykonany w technolo-
gii Super AMOLED. Wyposa-
żono go w nowy aparat foto-
graficzny (16 megapikseli) z pre-
mierowym systemem stabilizacji
optycznej (SOIS). Udoskonalo-
no też działanie czytnika linii pa-
pilarnych i po raz pierwszy w hi-
storii urządzeń mobilnych za-
stosowano czujnik promieni UV.

Tworzenie notatek to żywioł
GALAXY Note 4. Możemy
w nich łączyć tekst, tekst pisany
odręcznie, rysunki, zdjęcia i vi-
deo. Nowa funkcja Smart Select
umożliwia wykorzystanie rysika
S-Pen tak, jak używamy myszy
w komputerze.

JA
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Nowa generacja smartfonów
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ASUS ZenFone – nowa generacja
smartfonów od Asusa – to połącze-

nie atrakcyjnego stylu, funkcjonalności
i wydajności. Cztery modele wyposażo-
ne są w szybkie, dwu- i czterordzeniowe
procesory Intela i Qualcomma, 1–2 GB
pamięci RAM i wielodotykowe, pojem-
nościowe ekrany wykonane w technolo-
gii Corning Gorilla Glass 3. Całość za-
mknięta jest w stylowej obudowie i dzia-
ła pod kontrolą systemu Android 4.4
(KitKat).

Nakładka systemowa ZEN UI ofe-
ruje szereg przydatnych funkcji, m.in.:
What’s Next i Do It Later. Pierwsza peł-
ni rolę organizera, wyświetlając na ekra-
nie blokady nowe wiadomości, pogodę,
spis rzeczy do zrobienia w danym dniu.
Do It Later to bardzo przydatne narzędzie
do przypominania sobie o rzeczach za-
pomnianych.

JA

Tablet z projektorem

Firma Lenovo wprowadziła na rynek
nowy tablet YOGA Tablet 2 Pro, ide-

alny do oglądania multimediów, grania
i przeglądania internetu. Sztandarową
funkcją tabletu jest wbudowany mini-
projektor, zwany również picoprojektorem,
który błyskawicznie zmienia ściany po-
mieszczeń w ekrany telewizyjne o prze-
kątnej nawet do 50 cali.

Tablet został wyposażony w procesor
Intel®Atom™ 4. generacji, który dba
o płynne odtwarzanie multimediów i
sprzyja wielozadaniowej pracy. Posiada też
aparat 8 Mpx oraz pamięć 32 GB i slot na
karty MicroSD. Nowy tablet wyróżnia
smukła i lekka konstrukcja o platynowym
wykończeniu, grubości zaledwie 3,7 mm
i wadze 950 g.

JA
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Gdzie na targi?
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listopad 2014

4–5 ALARM 2014 

– Konferencja i Wystawa Monitoringu 

Wizyjnego Kielce

5–7 RubPlast EXPO 2014 

– Targi Przemysłu Tworzyw 

Sztucznych i Gumy Sosnowiec

5–6 Silesia Power Meeting 2014 

– Targi Energetyki Sosnowiec

5–7 Trans Poland 2014 

– Międzynarodowe Targi Transportu 

i Logistyki Warszawa

26–29 KAMIEŃ-STONE 2014 

– Targi Branży Kamieniarskiej Poznań

14–16 BOATSHOW 2014 

– Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Łódź

18–20 ENERGETICS 2014 

– Lubelskie Targi Energetyczne Lublin

18–20 INFOSTRADA 2014 

– Targi Technologii Szerokopasmowych Lublin

19–20 AD&Promo Poligrafia i Reklama 2014 Lublin

20–22 Sport Konstrukt 2014 

– Targi Infrastruktury Sportowej 

i Rekreacyjnej Ostróda

20–21 Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań 

Urządzeń Badawczo-Pomiarowych 

i Nowych Technologii 2014 Lublin

28–30 MEMENTO POZNAŃ 2014 

– Targi Funeralne Poznań

grudzień 2014

2–3 Transport Innovation 

FORUM & EXPO 2014 Sosnowiec

5–7 CAVALIADA 2014 

– Targi sprzętu jeździeckiego Poznań

luty 2015

4–6 REMADAYS 2015 

– Międzynarodowe Targi Reklamy 

i Poligrafii Warszawa

13–15 Targi Budownictwa, Instalacji 

i Wyposażenia Wnętrz 2015 Gliwice

17–20 MEBLE POLSKA 2015 – Targi Mebli Poznań

17–20 LUMINEXPO 2015 

– Salon Oświetlenia 

i Techniki Oświetleniowej Poznań

17–20 arena DESIGN 2015 

– Europejski Design dla Biznesu Poznań

18–20 KIELCE SPORT-ZIMA 2015 

– Międzynarodowe Targi Branży 

Sportowej i Outdoorowej Kielce

18–20 SPORTY WODNE 2015 

– Salon Turystyki i Sportów Wodnych Kielce

18–20 II Międzynarodowe Targi 

Mody Ptak Expo 2015 Rzgów

20–22 SILTERM-INSTAL 2015 

– Salon Techniki Grzewczej 

i Instalacyjnej Sosnowiec

20–22 SiBEx 2015 

– Targi Budowlane Silesia Building Expo Sosnowiec

20–22 IZOLACJE 2015 

– Targi Technologii Izolacyjnych Sosnowiec

25–27 ŚWIATŁO 2015 

– Międzynarodowe Targi Sprzętu 

Oświetleniowego Warszawa

25–27 ELEKTROTECHNIKA 2015 

– Międzynarodowe Targi Sprzętu 

Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń Warszawa

25–27 CENERG 2015 

– Międzynarodowe Targi Czystej Energii Warszawa

27–1 INTERBUD 2015 – Targi Budownictwa Łódź

27–1 Salon Praktyki Dekarskiej 2015 Łódź
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