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18 lat na rynku
Fabryka Avon Operations
Polska w Garwolinie jest
jednym z najbardziej efektywnych zakładów produkcyjnych Avon na świecie
wiadczą o tym wyniki: w ciągu 18 lat funkcjonowania fabryka zwiększyła produkcję ponad 20-krotnie, z 22 mln kosmetyków
w 1998 roku do prawie 500 mln w 2014 roku.
W Garwolinie codziennie produkowanych jest
ponad milion sztuk kosmetyków, które trafiają
do 50 krajów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Avon Operations Polska to druga pod względem wielkości i najbardziej zaawansowana
technicznie fabryka Avon na świecie. – W Europie jesteśmy jednym z największych i najnowocześniejszych producentów, to właśnie nasz
zakład jest centrum dystrybucyjnym, z którego rokrocznie aż pół miliarda produkowanych tu kosmetyków trafia na 50 rynków na całym świecie – mówi Wolfram Braun, dyrektor wykonawczy ds. produkcji EMEA.
JA
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Wynalazki na medal
W dniach 17–18 lutego 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
odbyła się XXII Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2014 roku na światowych
targach i wystawach wynalazczości
Fot. EUROBUSINESS-HALLER

owatorska metoda zwiększająca szybkość gojenia ran przewlekłych, suplement diety do prewencji choroby Alzheimera, nowe
urządzenie do eliminacji drobnoustrojów w systemach klimatyzacji
samochodowych, tkanina chroniąca przed działaniem pól elektromagnetycznych, metoda leczenia fobii – to tylko część spośród 152
polskich wynalazków, które można było zobaczyć w warszawskim Centrum Nauki Kopernik w ramach XXII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych w 2014 roku na światowych targach i wystawach wynalazczości, między innymi w Paryżu, Brukseli, Pittsburghu, Londynie, Norymberdze, Genewie i Tajpej.
Celem imprezy jest uhonorowanie medalistów targów wynalazczości za ich międzynarodowe sukcesy, ale giełda stanowi również idealne miejsce do zainteresowania przedsiębiorców polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi oraz produktami innowacyjnymi. Swą
obecnością wystawę uświetnili: podsekretarz stanu w MNiSW Włodzisław Duch, zastępca prezesa Urzędu Patentowego Sławomir Wachowicz, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Leszek Rafalski oraz prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.
Wystawa ma charakter wielobranżowy. Wystawcami są przedstawiciele akademickich ośrodków naukowych, instytutów badawczych,
przemysłu, jak również twórcy indywidualni. Nie zabrakło także młodych twórców, a wśród nich laureatów konkursu Ambasador Szkolnej
Wynalazczości – zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP oraz Młody Wynalazca 2014 – zorganizowanego przez Eurobusiness-Haller, których udział w Giełdzie sfinansowała Fundacja Haller Pro Inventio.
Drugiego dnia Giełda była dostępna dla wszystkich zwiedzających. Każdy Udział polskich wystawców w międzynarodowych
zainteresowany miał okazję zapoznać się z prezentowanymi przez wynalazców targach wynalazczości w 2014 roku w ujęciu
innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi w formie oryginalnych wyro- statystycznym:
bów, prototypów, modeli czy prezentacji multimedialnych.
Organizatorem Giełdy jest firma Eurobusiness-Haller oraz Stowarzysze- Ponad 620 nagród na 21 wystawach:
nie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Patronat honorowy nad wyda- • 5 nagród Grand Prix
rzeniem objęli minister nauki i szkolnictwa wyższego, Urząd Patentowy RP, Pol- • 91 medali złotych ze specjalnym wyróżnieniem
ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Rada Główna Instytutów Badawczych, • 136 medali złotych
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
• 149 medali srebrnych

N

Więcej informacji: www.haller.pl
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Szybkość światła w domu
Najszybszy Internet do domu w sieci kablowej
można zamówić w Wielkopolsce. Dzięki technologii światłowodowej osiągnął on teraz prędkość aż 0,5 Gb/s
ostęp do tego ultra szybkiego Internetu ma już co piąty klient FTTH
w Polsce. Oszczędność czasu, pieniędzy, większa wygoda i niezawodność to główne zalety tej oferty. Jeszcze do niedawna szybki Internet
był dostępny tylko dla firm. Teraz surfować w sieci z ultra prędkościami można też we własnym domu. Według najnowszych danych FTTH Council
w Polsce jest 97 tys. klientów usług świadczonych przy wykorzystaniu światłowodu. Co piąty z nich mieszka w Wielkopolsce i korzysta z sieci FTTH
(ang. fiber to the home) od INEA – największego w tym regionie multimedialnego operatora telekomunikacyjnego i czwartej sieci kablowej w kraju. W zasięgu jej ultranowoczesnej sieci światłowodowej jest już 70 tys. gospodarstw domowych, a w tym roku zasięg tej sieci ma się podwoić.
JA

D

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych
i Naukowych INTARG 2015
W dniach 25–26 czerwca 2015 roku w Krakowie odbędą się
Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG
dział w Targach jest ważnym i efektywnym narzędziem krajowej i międzynarodowej promocji osiągnięć naukowo-technicznych jednostek sfery nauki oraz
innych podmiotów gospodarczych. Misją Targów jest pobudzenie procesu modernizacji naszej gospodarki poprzez promocję zarówno wynalazków, jak i firm tworzących i stosujących wynalazki czy innowacje oraz stworzenie platformy bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, przemysłu, otoczenia biznesu
oraz instytucji wspomagających i finansujących badania i rozwój. Prezentowane wynalazki zostaną poddane ocenie jury, które przyzna następujące nagrody: Grand
Prix, platynową nagrodę za najlepszy wynalazek w branży oraz medale (złote, srebrne, brązowe) dla pozostałych wynalazków.
INTARG odbędzie się w nowo otwartym centrum kongresowym – nowoczesnym obiekcie spełniającym w najwyższym stopniu wymagania organizacji imprez
wystawienniczo-konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym, którego dodatkową zaletą jest atrakcyjna lokalizacja w bliskiej odległości od krakowskiego Starego
Miasta.
Targom towarzyszyć będzie konferencja pod hasłem: „Od koncepcji do zysku”.
Tematyka bloku konferencyjnego służyć będzie w głównej mierze omówieniu nowych zasad finansowania badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki, ze
szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, jak
również przybliżeniu przedsiębiorcom i jednostkom sfery nauki sposobów przygotowania się do nowego rozdania funduszy unijnych. Dla zwiększenia efektów handlowo-marketingowych imprezy organizator we współpracy z izbami przemysłowo-handlowymi zaprasza do rozmów biznesowych.
Targi zostały objęte patronatem honorowym przez: minister nauki i szkolnictwa wyższego Lenę Kolarską-Bobińską, przewodniczącego Rady Głównej Instytutów
Badawczych Leszka Rafalskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożenę Lublińską-Kasprzak, marszałka województwa małopolskiego Marka Sowę oraz prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
Przewidywane jest dofinansowanie udziału jednostek sfery nauki w targach przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

U

RAMOWY PROGRAM TARGÓW:
• Wystawa rozwiązań innowacyjnych
na stoiskach targowych
• Ocena rozwiązań innowacyjnych przez jurorów
• Konferencja „Od koncepcji do zysku” z omówieniem programu „Inteligentny Rozwój”
• Spotkania biznesowe (zorganizowane we
współpracy z izbami przemysłowo-handlowymi)
• Uroczyste wręczenie medali, wyróżnień oraz
statuetek „Lider Innowacji”
• Koktajl
PREZENTOWANE BRANŻE WYSTAWIENNICZE:
ekologia, automatyka, inżynieria, metalurgia,
energia odnawialna, elektryka i elektronika, energetyka, mechanika, medycyna, nauki przyrodnicze, bezpieczeństwo, transport, rolnictwo
i przemysł spożywczy, telekomunikacja, urządzenia, budownictwo, wzornictwo przemysłowe, informatyka, chemia i inne.
Organizatorzy:
Eurobusiness-Haller
oraz Fundacja Haller Pro Inventio
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice,
tel. 604 919 219
intarg@haller.pl
www.haller.pl
www.fundacja.haller.pl
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Skuteczny menedżer
Czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi
Rozsądne zarządzanie w polskich warunkach
Książka przedstawia najważniejsze narzędzia
zarządzania ludźmi i uczy, jak wprowadzić
je w życie
najomość najważniejszych praw psychologii pomoże zrozumieć jak wpływać na pracowników i ich motywować. Dzięki tej książce można poznać
sprawdzone zasady działania w typowych sytuacjach: od zatrudniania pracownika, przez budowanie zespołu i kontrolę nad jego działaniem, aż po zwalnianie podwładnego. Można się również z niej dowiedzieć jak utrzymywać kreatywność w zespole, udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej i odpowiednio
delegować działania. Dodatkowo w książce pojawiają się pytania nurtujące
najbardziej wnikliwych menedżerów oraz konkretne odpowiedzi i wskazówki eksperta.
Dlaczego poradnik trafia w Samo Sedno? Zwraca uwagę na kwestie i problemy, o których zwykle nie mówi się na uczelniach czy szkoleniach; uwzględnia polskie realia i specyfikę pracy menedżerów w Polsce; zawiera ćwiczenia
i kwestionariusze przydatne w określeniu poziomu kompetencji menedżerskich
i w planowaniu ich rozwoju; zwraca uwagę na najważniejsze aspekty psychologiczne niezbędne w efektywnym zarządzaniu ludźmi; zawiera odpowiedzi
eksperta na pytania nurtujące menedżerów i rozwiewa wątpliwości.

Z

O autorze:
Marta Pawlikowska-Olszta – psycholog pracy i organizacji. Specjalista
rozwoju pracowników, trener i coach z 10-letnim doświadczeniem. Ukończyła
m.in. studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, audytu wewnętrznego, mediacji biznesowej oraz doradztwa zawodowego na UW,
SGH i Uczelni Łazarskiego.
Więcej informacji: www.samosedno.com.pl

XX Kongres Uzdrowisk Europejskich w Sopocie
Europejski Związek Uzdrowisk (ESPA) z siedzibą w Brukseli oraz Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP (SGU RP) zapraszają na XX Kongres Uzdrowisk Europejskich,
który odbędzie się w dniach 19–22 maja 2015 roku w Sopocie
programie Kongresu ESPA zaplanowano wspólne spotkanie włodarzy miast turystycznych i uzdrowiskowych z Polski i Niemiec oraz spotkania biznesowe dla branży turystycznej. Poza wystąpieniami wysokiej klasy specjalistów
w programie przewidziano także warsztaty
praktyczne w Zakładzie Balneologicznym w Sopocie. Ponadto w trakcie Kongresu zostaną wręczone międzynarodowe
nagrody ESPA Innovation Awards 2015.
Konkurs ma na celu wyróżnienie i promocję najlepszych praktyk i innowacji na
rynku uzdrowisk, spa i wellness.

W

Więcej informacji www.sgurp.pl
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Samorząd – wspólne dzieło i wyzwanie

Fot. ZPP (2)

Samorząd jest sukcesem wolnej Polski – powiedział prezydent Bronisław Komorowski
do uczestników Kongresu 25-lecia Samorządu Terytorialnego, który odbył się w dniach
5–6 marca w Poznaniu. Wydarzenie, które objął honorowym patronatem i zaszczycił
obecnością, było uroczystą inauguracją ogólnopolskich obchodów rocznicy odrodzenia
samorządu terytorialnego
ongres, zorganizowany z inicjatywy sześciu ogólnopolskich organizacji samorządowych
tworzących samorządową reprezentację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP,
Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP, zgromadził ponad 1300 uczestników.
Pierwszego dnia kongresu do kolacji zasiadła z samorządowcami premier Ewa Kopacz,
która w swoim wystąpieniu stwierdziła, że nie ma nowoczesnej demokracji bez silnego samorządu,
jednocześnie podkreślając, że w Polsce udało się oprzeć samorządność na dwóch solidnych
filarach: pracowitych samorządowcach i aktywnych mieszkańcach. Prezes Rady Ministrów
przypomniała, że w ramach decentralizacji więcej środków z unijnej perspektywy 2014–2020
będzie zarządzanych przez samorządy. – Wierzę, że środki te wydacie słusznie i zgodnie z oczekiwaniami waszych obywateli – mówiła do delegatów.
Drugi dzień rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego i uczczenie chwilą ciszy nieżyjących twórców reformy samorządowej. Inauguracyjne wystąpienie wygłosił premier Jerzy Buzek, za którego rządów w 1999 roku wprowadzono powiaty i województwa, akcentując, że decentralizacja była fundamentalną reformą 25-lecia polskiej niepodległości. Profesor mówił o osiągnięciach jednostek samorządowych i sukcesach ich włodarzy, a zarazem wskazywał na problemy związane głównie z finansowaniem ich zadań. Przypomniał też
tych, którzy odeszli, a 25 lat temu mieli istotny wkład w stworzenie reformy samorządowej.
Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia było przedstawienie przesłania kongresu przez przewodniczących organizacji samorządowych. Zawierało ono postulaty dotyczące samodzielności samorządów, ich finansów i organizacji oraz apel o systemowy przegląd prawa samorządowego. Przesłanie ma być zachętą do realizacji docelowego modelu samorządu terytorialnego, co w efekcie ma zapewnić trwały rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wzrostu sprawności funkcjonowania administracji publicznej.
Prezydent Bronisław Komorowski w słowach skierowanych do uczestników kongresu podkreślił, że sukces samorządności jest dziełem
tych, którzy ją odbudowali, jak i kolejnych ekip rządzących. – Nie ma wolności bez samorządności, wszyscy doskonale to czujemy, wszyscy to rozumiemy – mówił do zgromadzonych. Podobnie jak premier Kopacz odniósł się do nowej puli środków unijnych dostępnych dla
samorządów. – Sprawą zasadniczej wagi jest racjonalne wykorzystanie ostatni raz tak gigantycznych środków, które będą płynęły z UE
w ramach następnej perspektywy budżetowej. Województwa dostaną ponad 31 mld euro. To także gigantyczna odpowiedzialność za rozsądne, skuteczne wydanie tych pieniędzy – sygnalizował.
Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki poinformował o ustanowieniu odznaki państwowej „Zasłużonego dla samorządu”
i pomyśle powołania Instytutu Samorządności, którego rolą byłoby naukowe wspieranie działań samorządów.
Po wystąpieniach gości nastąpiło wręczenie symbolicznych Srebrnych Podziękowań osobom i instytucjom, które szczególnie przysłużyły się polskiej samorządności.
I
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Meblowy zawrót głowy

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

Ponad 20 tys. osób zainteresowanych zakupem mebli wzięło udział
w ostatniej edycji targów Meble Polska – największych kontraktacji
meblowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Taki wynik to o około 15 proc.
więcej niż podczas ubiegłorocznej, również rekordowej, edycji
argi Meble Polska to największa na
świecie wystawa prezentująca potencjał polskiego przemysłu meblarskiego. Przez 4 dni swoje ekspozycje na powierzchni 42 tys. mkw. zaprezentowało 240 wystawców z Polski i 8 innych
krajów: Białorusi, Danii, Holandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz Włoch. Wśród
nich znaleźli się zarówno wiodący producenci,
jak i mniejsze zakłady, które dopiero pracują nad marką i pozycją rynkową. Według
wstępnych danych do Poznania, a dokładnie
kompleksu Międzynarodowych Targów Poznańskich, w dniach 17–20 lutego przyjechali
zwiedzający z co najmniej 45 krajów. Oprócz
gości z Polski targi Meble Polska 2015 najliczniej odwiedzili kupcy meblowi z Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii, ale także
z Francji, Litwy, Belgii, Ukrainy, Słowacji, Holandii, Hiszpanii, Włoch, Łotwy, Szwecji i Rosji. Przybyli również hurtowi odbiorcy mebli
z bardziej odległych i egzotycznych rynków,
m.in. z Tanzanii, Izraela, Mongolii, Algierii czy
Uzbekistanu. W tym roku mogli się zapoznać
z wyjątkowo szeroko eksponowaną ofertą materacy, a także bogatszą niż dotychczas ofertą mebli kuchennych i mebli do pomieszczeń
użyteczności publicznej.

T
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Podobnie jak w ubiegłym roku targom
Meble Polska 2015 towarzyszyły Targi Wnętrz
Home Decor o kontraktacyjnym profilu oraz
arena Design dedykowana wzornictwu przemysłowemu, podczas której odbywają się wykłady światowych gwiazd wzornictwa i projektowania. Podczas ostatniej edycji gościem
specjalnym areny Design był słynny brytyjski
designer Edward Barber.
W ramach targów Meble Polska odbyły
się także liczne konferencje branżowe, szkolenia, prezentacje i debaty. Jednym z wydarzeń był panel dyskusyjny z udziałem ekspertów – „Design i innowacje – sposób na rynkowy sukces i budowanie wizerunku w me-

blarstwie”. Uczestnicy debaty podkreślali, że
nie można skupiać się wyłącznie na tym, by
być tanim dostawcą dla zagranicznych sieci,
bo wtedy nigdy nie stworzymy polskiej marki – ważne, by stawiać na design i innowacyjność. Z dyskusji dało się wysnuć wniosek,
że bez inwestycji w badania i rozwój producenci będą skazani ma niższe marże. Według
uczestników debaty, by osiągnąć sukces na Zachodzie, nie można myśleć w kategorii zysku
tu i teraz, ale należy patrzeć perspektywicznie i realizować długofalowy plan rozwoju.
Podczas targów po raz trzeci nagrodzono zwycięzców konkursu o Złoty Medal
MTP. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem
prof. dr hab. Ewy Ratajczak uhonorował 10
produktów: 7 w kategorii meble skrzyniowe
i 3 w kategorii meble tapicerowane. Informacje
o nagrodzonych produktach prezentowane
były w Strefie Mistrzów – specjalnym stoisku
zlokalizowanym w centrum ekspozycji targowej. Tam zwiedzający mogli oddawać głosy na nagrodzone produkty. Produkt, który
otrzyma największą liczbę głosów zwiedzających i internautów, zdobędzie prestiżowy tytuł „Złoty Medal – wybór konsumentów”.
www.meble.mtp.pl

SOLIDNA FIRMA

Trzynaście lat promocji solidności
Powołany do życia w 2002 roku Program Gospodarczo-Konsumencki
Solidna Firma postawił sobie ambitne cele, które dotąd nie straciły
zarówno na znaczeniu, jak i aktualności

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (4)

rudno nie uznać za ponadczasowe
propagowania zasad etyki, takich
jak rzetelność, uczciwość i terminowość w realizacji kontraktów
między partnerami gospodarczymi, zobowiązań wobec pracowników, rozliczania
się z izbami skarbowymi i ZUS. Toteż program nie tylko przyznaje rokrocznie „Certyﬁkaty Solidnej Firmy” przedsiębiorstwom
spełniającym te kryteria (są podawane trzykrotnej weryﬁkacji), ale również promuje je
jako partnerów konsumentów, instytucji
państwowych czy pozarządowych. Jedno-

T

cześnie upowszechnia wśród uczestników
świadomość o współodpowiedzialności za
stan środowiska naturalnego oraz istocie
działań proekologicznych i prospołecznych, a także promuje ﬁrmy przestrzegające praw konsumenckich i zasad wolnej
konkurencji.
Solidność firm ma bezpośredni wpływ na
kondycję gospodarczą kraju, wzrost jego
ekonomicznego potencjału, także poprzez rosnące wpływy do budżetu państwa. Gdy
działają etycznie, rzetelnie, racjonalnie, to przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu eko-

Program Solidna Firma oprócz certyﬁkatów przyznawanych wszystkim jego uczestnikom w danym roku, dodatkowo wyróżnia te przedsiębiorstwa, które brały w nim
udział wielokrotnie. Srebrny Certyﬁkat otrzymują trzykrotni (w dowolnych latach) laureaci Programu, Złoty Certyﬁkat – pięciokrotni, Brązową Statuetkę Solidności – siedmiokrotni, do dziesięciokrotnych traﬁa Statuetka Perły Solidności, a do
dwunastokrotnych – Szmaragdowa Statuetka.
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nomicznego i społecznego. Tworzą pozytywny
obraz Polski w świecie, dzięki któremu kontrahenci zagraniczni są skłonni nawiązywać
wieloletnią współpracę. Ale jest i wartość niejako bardziej przyziemna – udana obecność
na rynku. Solidna firma to taka, do której
klient wraca po pierwszej wizycie i poleca ją
rodzinie czy znajomym.
I jeszcze jedna kwestia, aktualna i szczególnie ważna. W lutym bieżącego roku rząd
zatwierdził wszystkie programy operacyjne
w ramach perspektywy budżetowej na lata
2014-2020. Środki z UE sięgną 82,5 mld euro
w tzw. polityce spójności, a wszystkich będzie
prawie 120 mld. Powinny z nich skorzystać
solidne firmy, zwłaszcza wprowadzające na
rynek produkty i usługi odznaczające się innowacyjnością. Konkursy o dotacje unijne ruszą pełną parą w drugiej połowie roku. Zwycięzcami zostaną solidni.
AU

SOLIDNA FIRMA

Jakość w każdym calu
Fabryka Mebli Maridex z Kępna po raz piąty został laureatem Programu
„Solidna Firma”, potwierdzając tym samym przynależność do grona
najlepszych przedsiębiorstw w Polsce, dla których solidność, uczciwość
i transparentność działań stanowi priorytet w prowadzonej działalności
elem Programu GospodarczoKonsumenckiego „Solidna Firma” jest wspieranie i promowanie
rzetelnych ﬁrm, stąd każdorazowe
uczestnictwo w tym plebiscycie wiąże się dla
uczestnika z dobrowolnym poddaniem się
szczegółowej ocenie i weryﬁkacji przez grono ekspertów. Jednocześnie uzyskanie prestiżowego tytułu „Solidnej Firmy” to dowód
na reprezentowanie przez przedsiębiorcę
etycznej postawy w prowadzonej przez niego działalności, terminowe wywiązywanie się
z wszelkich zobowiązań, funkcjonowanie z poszanowaniem środowiska naturalnego, respektowanie praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji.
Fabryka Mebli Maridex funkcjonuje na
rynku od ponad 19 lat. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości mebli z płyty wiórowej laminowanej, których trwałość, niepowtarzalny design oraz przystępność cenową
docenili nie tylko klienci z Polski, ale i całej Europy. – Oferujemy szeroki wybór mebli, które łączą w sobie atrakcyjny wygląd i uniwersalny styl. Dzięki temu świetnie sprawdzają
się w każdym wnętrzu – mówi Maciej Musialski, właściciel firmy.
Firma systematycznie się rozwija, rozszerzając swoją ofertę produktową, zgod-
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Fabryka Mebli Maridex specjalizuje się w produkcji
wysokiej jakości mebli z płyty wiórowej
laminowanej, których trwałość, niepowtarzalny
design oraz przystępność cenową docenili
nie tylko klienci z Polski, ale i całej Europy
nie z oczekiwaniami klientów. Aktualne
portfolio firmy Maridex obejmuje ponad kilkadziesiąt modeli mebli, wyróżniających się
nowoczesną formą oraz różnorodną kolorystyką, m.in. sypialnie, szafy, garderoby, komody, ławy, biurka i regały, a także nowoczesne meble systemowe. Używane do ich
produkcji materiały spełniają wymagania
norm europejskich oraz posiadają niezbędne atesty i świadectwa, w tym Certyfikat Bezpieczeństwa, Gwarancja Najwyższej Jakości, Eko-certyfikat, European Security Certyfikat oraz Guarante of the
Best Quality. Nie bez wpływu na zadowolenie klientów pozostaje również fakt, że firma oferuje solidną i fachową obsługę, doradztwo oraz gwarantuje terminową realizację zamówień.
Certyfikat „Solidnej Firmy” to nie jedyne wyróżnienie na koncie Fabryki Mebli

Maridex. Firma w 2007 roku zajęła pierwsze
miejsce w organizowanym przez Państwową
Inspekcję Pracy konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii
zakładów zatrudniających do 50 pracowników, a w 2011 roku, podczas gali Najwyższa
Jakość Gwarancją Sukcesu, uhonorowano ją
statuetką Lwa Biznesu za najwyższą jakość
produktów i usług, osiągnięcia w sferze dbałości o środowisko naturalne oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
www.maridex.pl
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Biznes w najlepszym wydaniu
Na początku roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie
odbyła się Wielka Gala BCC, podczas której wręczono statuetki Lidera
Polskiego Biznesu, będące wyróżnieniem tych, którzy w działalności
gospodarczej kierują się zasadami etyki i troską o sprawy państwowe
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

usiness Centre Club, począwszy
od 1991 roku, przyznaje złote statuetki Lidera Polskiego Biznesu
szefom ﬁrm, którzy w zarządzaniu
nie stawiają wyłącznie na zysk. Rok później
zapoczątkowano tradycję przyznawania Nagrody Specjalnej dedykowanej wybitnym
osobistościom spoza środowiska biznesu, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. W tym
roku laureatem Nagrody Specjalnej BCC został prezydent Bronisław Komorowski, któ-

B
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ry został doceniony za aktywne działania na
rzecz rozwoju i stabilności kraju oraz realizowaną politykę porozumienia, sprzyjającą
rozwojowi polskiej gospodarki i krajowych
przedsiębiorstw. Oprócz laureata tego prestiżowego wyróżnienia gośćmi gali byli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, członkowie Business Centre Club oraz przedstawiciele mediów.
Podczas gali przyznawane są także Medale Solidarności Społecznej. Nagradzane są
nimi osoby zaangażowane w działania spo-

łeczne i wspierające ideę społecznej odpowiedzialności biznesu – zarówno przedsiębiorcy znani z działalności charytatywnej, jak
i postacie życia publicznego aktywnie wspierające potrzebujących. Tym razem BCC
z Fundacją Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym „Nadzieja” nagrodziło Ewę Błaszczyk – współzałożycielkę
i prezes Fundacji Akogo?, Bruno Duthoita
– prezesa Orange Polska SA, Władysława Kosiniaka-Kamysza – ministra pracy i polityki
społecznej, Jacka Migrałę – dyrektora generalnego Hochland Polska Sp. z o.o., Dariusza Sapińskiego – prezesa Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita oraz Irenę Wóycicką – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Srebrne medale oraz certyfikaty i dyplomy
wręczył tegorocznym zwycięzcom o wielkim
sercu ks. kardynał Kazimierz Nycz.
Wieczór, którego poprowadzenia podjął
się duet: Serafina Ogończyk-Mąkowska
i Grzegorz Miśtal, wzbogacił swingowy występ orkiestry The Melody Makers, prowadzonej od lat przez Ondreja Havelkę – multiinstrumentalistę, aktora, reżysera i tancerza,
który jest pomysłodawcą show orkiestry, zapraszanej na prestiżowe wydarzenia na całym
świecie. W programie uroczystości znalazły
się też inne atrakcje, m.in. aukcja sztuki, prezentacja ambasadorek Miss Egzotica w pokazach kolekcji Miss Egzotica oraz Vito Vergelis, Wojas i Arskór.
I
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Więcej niż finanse
Spółka EP Centrum Finansowe powstała jako podmiot zbudowany
wyłącznie na polskim kapitale, wolny od jakichkolwiek powiązań z dużymi
międzynarodowymi grupami kapitałowymi, i taki status zachowuje do dziś.
Dobre zrozumienie specyﬁki lokalnego rynku i gotowość, by uczestniczyć
w trudnych transakcjach to podstawowe atuty ﬁrmy, które sprawiają,
że jej sytuacja rynkowa jest stabilna i ugruntowana
ziałalność spółki EP Centrum
czajów kupieckich, przedkłada nad doraźne
Finansowe Sp. z o.o. koncentrukorzyści ekonomiczne.
je się na obsłudze ﬁnansowej
O słuszności takiego podejścia świadczy
podmiotów gospodarczych reintensywny rozwój firmy – na przestrzeni
prezentujących różne branże, przede wszystostatnich 5 lat jej przychody wzrosły niemal
kim z rejonu Polski południowej, których zatrzykrotnie. Co roku spółka notuje pokaźne
potrzebowanie na kapitał inwestycyjny lub
zyski, co ma niebagatelne znaczenie, jeśli choobrotowy może zostać zaspokojony alterdzi o jej wkład w kształtowanie oblicza ekonatywnym wobec kredytu produktem ﬁnomiczno-gospodarczego Śląska i kraju. Finansowym, jakim jest leasing. W porównansując działalność inwestycyjną przednaniu z krajami zachodnimi, gdzie leasing
siębiorstw, EP Centrum Finansowe walnie
jest silnie zakorzeniony, obecność takich
przyczynia się do rozwoju gospodarczego
usług na polskim rynku nie jest bardzo dłu- Robert Gałek,
w skali ogólnopolskiej. Wartość dotychczas
Jacek Janik,
ga, bo chociaż pierwsze ﬁrmy leasingowe prezes
przeprowadzonych w drodze leasingu inwewiceprezes
w Polsce powstały już w 1989 roku, to ze zarządu spółki
stycji wyraża się kwotą łączną przekraczajązarządu spółki
względu na brak unormowań prawnych
cą 190 mln zł. Przy tym jako leasingodawca
i podatkowych ich działalność w pierwszej wanych transakcji. Na przestrzeni 14 lat ist- spółka współuczestniczyła w przedsięwziędekadzie była nieuporządkowana. Począt- nienia firma zbudowała stosunkowo duży ciach mających na celu szeroko rozumianą
ki branży były trudne – nie tylko dla ﬁrm le- portfel klientów, którzy mogą liczyć na wspar- ochronę środowiska.
asingowych, lecz także dla ich klientów, któ- cie niezależnie od zawirowań rynkowych, podWyrazem uznania dla jakości jej usług jest
rzy często byli stawiani w niekorzystnej sy- czas gdy inne instytucje finansowe w takich prestiżowa nagroda Cezar Śląskiego Biznetuacji, gdy dochodziło do upadłości le- sytuacjach zazwyczaj zaostrzają kryteria i po- su, przyznana firmie w 2004 roku, oraz wyasingodawcy albo do negatywnych roz- litykę wobec klientów. Mimo że spółka kieruje różnienia zdobyte w kolejnych latach: Diastrzygnięć organów skarbowych.
się w swoich działaniach rachunkiem eko- menty do statuetki, a także Medal EuropejDopiero na przełomie 2000 i 2001 roku nomicznym, to na pierwszym miejscu stawia ski. Spółka jest też pozytywnie postrzegania
leasing został wpisany w odpowiednie ramy etykę biznesową i dobre relacje z klientami. przez współpracujące z nią banki, zwłaszcza
prawno-podatkowe. Wówczas spółka EP Dzięki temu cieszy się opinią wiarygodnego, spółdzielcze, które swoje uznanie dla jakości
Centrum Finansowe rozpoczęła swoją dzia- kompetentnego i przyjaznego partnera biz- owej współpracy wyrażają poprzez przyłalność. W obliczu nadwerężonego zaufania nesowego, który standardy postępowania znawanie firmie wyróżnień. Ponadto od porynku do branży firma musiała podejmować podporządkowane zasadom dobrych oby- czątków swojej działalności firma bierze
usilne starania związane z budowaczynny udział w akcjach charytaniem wizerunku poprzez zapewnietywnych organizowanych przez Śląnie wysokiej jakości usług, ze szczeską Lożę BCC, której aktywnym
gólnym naciskiem na bezpieczeństwo
członkiem jest praktycznie od potransakcji. Jednocześnie musiała się
czątku. Corocznie wspiera mikołajmierzyć z konkurencją w postaci firm
kową akcję, udzielając pomocy logileasingowych powiązanych z bankastycznej, merytorycznej i materialnej
mi i koncernami motoryzacyjnymi,
przeznaczonej na zakup prezentów
które w tamtym czasie rozpoczęły sildla wychowanków domów dziecka,
ną ekspansję na polski rynek.
a także na wyposażenie tych placóSpółka potrafi rozeznać potrzewek. Od 2007 roku Centrum wspieby klienta i w ramach obowiązująra finansowo akcję Opłatek Malcych przepisów prawnych przedtański, organizowaną przez Związek
stawić mu najkorzystniejszą pod
Polskich Kawalerów Maltańskich,
względem podatkowym ofertę doMaltańską Służbę Medyczną oraz
stosowaną do jego możliwości fiOśrodek Pomocy Społecznej. Ponansowych. Jej kadra zarządzająca Uroczysta gala „Liderów Polskiego Biznesu”. Prezes Romaga też w organizowaniu kolacji wiposiada wieloletnie doświadczenie bert Gałek odbiera gratulacje od ministra Janusza Piegilijnej dla osób ubogich, samotnych,
w branży leasingowej, co zapewnia chocińskiego, posła Parlamentu Europejskiego prof. Jeniepełnosprawnych oraz dla potrzebezpieczeństwo prawne dla realizo- rzego Buzka oraz prezesa BCC Marka Goliszewskiego
bujących rodzin wielodzietnych. I
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Płać za wszystko
arol Marks twierdził, że walka klas jest motorem postępu. Ale chyba już o tym zapomniano. Obecnie część ludzi prowadzących biznesy i niektórzy ekonomiści uważają, że świat do przodu pcha chciwość. To ona zmusza przedsiębiorców do zakładania
firm, inwestowania w nowe przedsięwzięcia, zdobywania rynków i wykorzystywania postępu technologicznego. Każdy medal ma jednak dwie strony. Chciwość przyczynia się
również do wyzysku pracowników, o czym dowiadujemy się z relacji o warunkach pracy w Azji
Południowo-Wschodniej, wpływa na zniszczenie środowiska naturalnego i doprowadza do kryzysów na rynkach finansowych.
Przerabialiśmy to niedawno. Gnani chciwością bankowcy z USA wciskali kredyty ludziom,
którzy nie byli w stanie ich spłacić, uruchamiali niezrozumiałe opcje finansowe i z wypchanymi kieszeniami odchodzili, gdy rynek zaczął się walić. Sprawcy ogólnoświatowego kryzysu żyją
obecnie nad wyraz wygodnie, dysponując zarobionymi milionami dolarów. Za ich machlojki płacić muszą wszyscy podatnicy i to na całym świecie. Tym samym doszło do przedziwnej
sytuacji – zyski są prywatne, a straty społeczne.
Na niższym szczeblu też każda okazja wykorzystywana jest do tego, żeby zarobić. Z zainteresowaniem sprawdzałem ceny pączków w tzw. Tłusty Czwartek. Były co najmniej o połowę wyższe niż przed kilkoma dniami. Inny przykład. Nająłem fachowca do wymiany podłogi. Umówiliśmy się, ile zapłacę za 1 mkw. powierzchni. Rzemieślnik przystąpił do pracy i wykonał ją nawet dosyć dobrze, ale gdy przyszło do rozliczenia, dodał kilkaset złotych za listwy.
Zapłaciłem, ale więcej zlecenia ode mnie nie otrzyma.
Co gorsza, żądza zysku dociera nawet tam, gdzie jej się najmniej spodziewaliśmy, czyli do
Kościoła. Z reportażu w TVN24 dowiedzieliśmy się, że rodzina zmarłego 37-latka przez ponad tydzień nie mogła pochować swojego bliskiego w wyniku konfliktu z proboszczem. Jak stwierdziła matka zmarłego, ciało leżało w kostnicy, bo duchowny domagał się od niej natychmiastowej zapłaty 2400 zł. A ona czekała na zasiłek pogrzebowy z ZUS. Po nagłośnieniu sprawy
przez media proboszcz zadeklarował łaskawie, że pochowa mężczyznę i poczeka na pieniądze. A nie można było postąpić od razu zgodnie z chrześcijańskim miłosierdziem? Czy nawet w Kościele rządzi wszechwładna mamona?
Inny przykład z tej samej łączki. Bilbordami i plakatami wyborczymi na cmentarzu komunalnym promował się kandydat do rady powiatu chojnickiego. Sprawa zbulwersowała mieszkańców i władze miasteczka. – W Święto Zmarłych wchodzimy na cmentarz, a tam na płocie wisi baner wyborczy i to nie jeden. Naprawdę byliśmy bardzo niemile zaskoczeni, bo przecież zmarłym należy się szacunek, a nie jakaś agitacja wyborcza – powiedział Arseniusz Fisnter, burmistrz Chojnic.
Osobny temat to pazerność fiskusa. W latach 70. ubiegłego wieku amerykański ekonomista
Arthur Laffer doszedł do wniosku, że podatków nie można podnosić bezkarnie. Gdy fiskus przekroczy ich możliwą do zaakceptowania wielkość, ludzie uciekają w szarą strefę i w ogóle nie
płacą (ilustruje to tzw. krzywa Laffera). Potwierdziło się to wielokrotnie. Gdy u nas regularnie podnoszono akcyzę na alkohol, przemyt rozwijał się bujnie. Gdy akcyzę zmniejszono, wpływy do budżetu wzrosły. Nie opłacało się bowiem przewozić alkoholu zza granicy, gdy zarobek na tym procederze był niewielki.
Urzędnicy skarbowi polują na maluczkich, ale boją się wielkich. Państwo traci miliardy złotych na wyłudzeniach podatku VAT albo transferze dochodów do rajów podatkowych i niewiele jest sukcesów w zwalczaniu tych procederów.
Drobnych podatników można jednak dopaść, nawet gdy są niewinni. Sam tego doświadczyłem. Po pięciu latach od zakupu domu na wsi odezwał się urząd skarbowy. Postawiono mi zarzut, że kupiłem nieruchomość po zaniżonej cenie. Na jakiej podstawie? Jakiegoś
katalogu, który był w posiadaniu urzędu, a którego ja na oczy nie widziałem. A transakcja była
przeprowadzona nie pod stołem, tylko przez agencję nieruchomości i w przytomności notariusza. Co mogłem zrobić? Powołać ekspertów. Ale gdyby orzekli, że urząd ma rację, musiałbym zapłacić nie tylko dodatkowy podatek, ale także ich honoraria. W ciągu pięciu lat dom
został gruntownie wyremontowany, czyli zyskał dużo na wartości i trudno było ustalić w jakim był stanie w momencie kupna. Gra nie była warta świeczki. Domiar zapłaciłem dla świętego spokoju, zaciskając zęby, bo nie miałem wówczas jakichkolwiek nadwyżek finansowych.
Urząd mógł się jednak wykazać, że dopadł kogoś, kto unikał płacenia podatku.
W zakładach pracy często jest podobnie, czyli żądza zysku odbiera zdrowy rozsądek. Właściciele firm chcą szybko widzieć duże dochody. I na początku to się udaje. Pracownicy mało
zarabiają, warunki ich zatrudnienia są kiepskie i bilans wychodzi na plus. Ale z upływem czasu zaangażowanie i wydajność pracowników zaczyna spadać, nie angażują się w rozwój firmy, więc traci ona swoją pozycję. Właściciel zostaje na lodzie i nikt nie zamierza mu pomagać. Thomas Harris w „Milczeniu owiec” powiedział, że chciwość czyni człowieka samotnym.
Warto o tym pomyśleć.
I
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FELIETON

SKOK na kasę
iS przez lata tropił „układ” w kraju. Wreszcie znalazł – w swojej własnej partii. Na
początku powiem dobitnie – uważam, że idea banków spółdzielczych i spółdzielczości w ogóle jest słuszna i sprawdzona została przed wielu laty. Takie banki umożliwiają niezamożnym klientom wzięcie małej pożyczki, a także pozwalają na odkładanie środków na lokacie i współdzielenie się nimi. To, co wydarzyło się w SKOK-ach,
to nie tylko zwykła grabież, ale także wypaczenie słusznej idei spółdzielczości. Afera rozrosła się na niespotykaną skalę – ponad 3 mld zł zostało już uruchomionych, aby ratować
lokaty 2,5 mln Polaków. Rzecz jasna z pieniędzy podatników. Tym razem jednak pomoc publiczna jest słuszna, a poszkodowani zawdzięczają ją prezydentowi Komorowskiemu oraz
partii rządzącej.
Przez wiele lat Jarosław Kaczyński i jego partia byli wspierani przez SKOK-i. Pieniądze
szły m.in. na reklamy w tzw. mediach „niepokornych”. SKOK-i reklamowały się na szeroką skalę także w Radiu Maryja, a sam Tadeusz Rydzyk namawiał do składania w nich środków. Gdy tylko zaczęły napływać informacje o nieprawidłowościach, politycy PO przygotowali ustawę zakładającą kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego nad SKOK-ami, dającą realne narzędzia ścigania ewentualnych przestępstw i nadużyć. Najważniejsze jednak, że
ustawa ta poddała lokaty w SKOK-ach ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dzięki czemu dzisiejsi pokrzywdzeni przez kasy odzyskali środki. Przeciwko tej ochronie i nadzorowi był Jarosław Kaczyński i jego partia. Z zaciekłością walczyli o „niezawisłość” SKOK-ów.
Prezydent Lech Kaczyński skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale na szczęście jego następca wycofał się z tego, czym uratował dzisiejszych poszkodowanych. W ramach toczącej się kampanii, a może i swoistej zemsty, PiS zarzuca Bronisławowi Komorowskiemu związki ze SKOK-iem Wołomin. Podstawą ma być zdjęcie zrobionego na premierze filmu „Bitwa Warszawska” – zdjęcie, jakich tego wieczoru zrobiono prezydentowi mnóstwo. Powiem brutalnie – tak podłej manipulacji nie widziałem w polityce. Człowieka, któremu PiS powinien dziękować za uratowanie pieniędzy głównie swoich wyborców, oskarża
się o wywołanie tej afery.
Winę za aferę ponosi przed wszystkim twórca SKOK-ów senator Bierecki i jego partia,
czyli PiS. To senator Bierecki jest szefem Krajowej Kasy SKOK, która kontroluje ich działalność. Bierecki wyróżniał SKOK Wołomin nagrodami dla najlepszego SKOK-u, co roku
bywał na organizowanych przez SKOK imprezach, na których nagradzał jego prezesów, dziś
aresztowanych.
Teraz PiS wmawia Polakom, że za SKOK Wołomin stało WSI i prezydent Komorowski. Prawda jest jednak inna. To PiS blokował ustawę i wgląd w finanse SKOK-ów. To ludzie ze SKOK-ów robili kariery w PiS w całej Polsce, o czym szeroko donosi prasa. Na przykład w Białej Podlaskiej obecny prezydent Dariusz Stefaniuk wspierany był przed wyborami wydawaną za pieniądze SKOK-ów gazetą, a także osobiście przez Biereckiego i Kaczyńskiego. Wybrany pod hasłami walki z sitwą sam stworzył układ polityczno-biznesowy.
Zlecił na przykład obsługę prawną miasta kancelarii prawnej prowadzonej przez współpracowników Biereckiego. Prezydent Stefaniuk nakazał też spółkom miejskim podpisać z tą
kancelarią umowę na audyt za kilkaset tysięcy złotych. Układ? Ależ skąd.
Gdy okazało się, że afera SKOK-ów wypłynie, Jarosław Kaczyński wycofał się z pomysłu
wystawienia Biereckiego na prezydenta (sic!), a w jego miejsce wstawił Andrzeja Dudę. Ale
w Prawie i Sprawiedliwości chyba wszyscy mają powiązania ze SKOK-ami, bo okazało się,
że Andrzej Duda w imieniu prezydenta Kaczyńskiego wnosił ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, to on był inicjatorem obrony tych wszystkich patologii.
Jednak to, co mnie osobiście oburza najbardziej, to drenowanie pieniędzy publicznych
skierowanych na ratowanie SKOK-ów. Do spółki SKOK Holding w Luksemburgu, kontrolowanej przez Biereckiego, wypompowano z kraju ponad 83 mln zł pomocy publicznej
przeznaczonej na ratowanie zagrożonych depozytów. Pieniądze te jednak nie znikają. Jedna z tych luksemburskich spółek o nazwie „Apella” finansuje media braci Karnowskich, czyli portal „Wpolityce.pl” oraz tygodnik „Wsieci”. Na łamach tych mediów trwa zażarta obrona SKOK-ów i senatora Biereckiego. Takie to ci niepokorne dziennikarstwo…
Układ Kaczyńskiego sięga jednak dalej. Otóż w ramach szukania oszczędności przed
kampanią prezydencką i nadchodzącą parlamentarną, PiS wziął kredyt (47 mln zł rocznej
subwencji to widać dla prezesa za mało), oraz zaczął wielkie „oszczędzanie”. Polega ono
na tym, że najprawdopodobniej partyjnych pracowników zatrudniono na stanowiskach asystentów PiS-owskich europosłów. W ten sposób zamiast z subwencji budżetowej, ci sami
ludzie dostają pensję płatną z pieniędzy europejskich. Jakby tego było mało, media donoszą o nepotyzmie w strukturach PiS, zwłaszcza na intratnych brukselskich synekurach.
Piszę to wszystko po to, aby uświadomić wszystkim, którzy mają jeszcze wątpliwości,
czym jest partia Prawo i Sprawiedliwość. Powtórzę nazwę „Prawo i Sprawiedliwość”. I
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Kruchy wzrost
– W tym roku widzimy dwa równoległe trendy. Z jednej strony
duża ostrożność w ocenie perspektyw rozwoju gospodarki światowej,
a z drugiej silne przekonanie o zdolności własnego biznesu – powiedział
Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce. Prezesi i dyrektorzy generalni uznali
Stany Zjednoczone za najważniejszy rynek wzrostu w ciągu najbliższych
12 miesięcy, pozycjonując je przed Chinami

Czesław Rychlewski
jak jest w Europie? – Nasz kontynent wydaje się coraz bardziej
pogrążony w głębokiej zapaści,
z małym prawdopodobieństwem
załagodzenia tego kursu w ciągu dekady – powiedział w wywiadzie dla agencji Reuters minister finansów Mateusz Szczurek. Podkreślił, że Polska – największy członek Unii
Europejskiej we wschodniej Europie i najbardziej solidna europejska gospodarka od
2008 roku – będzie musiała poradzić sobie
z długim okresem bardzo niskich stóp procentowych.

A

Na Wschodzie bez zmian
Ogromny wpływ na kondycję globalną
ma Rosja. Jej gospodarka i rubel są nadal narażone na ryzyko związane z wahaniami cen
ropy naftowej, zachodnimi sankcjami i spekulacjami na rynku walutowym – powiedziała
Ksenia Judajewa, wiceprezes Centralnego
Banku Rosji. Ale stwierdziła też, że zakończył
się już szczyt niestabilności rubla.
Bank centralny jest gotowy obniżyć minimalne wymagania dotyczące bankowych rezerw i pożyczek, jeśli te napotkają trudności
finansowe. – Jeśli nagle pojawi się kryzys związany z płatnościami, możemy użyć środka,
pozwalającego na zmniejszenie obowiązkowej rezerwy walutowej – podkreśliła.
Pod koniec stycznia rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego skorygowało
swoją prognozę makroekonomiczną na 2015
rok. W nowej przewiduje, że produkt krajowy brutto Rosji w tym roku spadnie o 3 proc.,
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a inflacja wzrośnie do 12 proc. W poprzedniej prognozie, ogłoszonej na początku grudnia 2014 roku, resort rozwoju gospodarczego przewidywał, że PKB w 2015 roku zmaleje tylko o 0,8 proc., a inflacja osiągnie 7,5
proc.
Produkt krajowy brutto w Chinach może
być w tym roku wyższy o 7,1 procent, co oznacza lekkie spowolnienie – poinformowało Państwowe Centrum Informacji ChRL. W styczniu bieżącego roku gospodarka chińska charakteryzowała się słabszymi wynikami niż
oczekiwano. Oficjalny wskaźnik aktywności
(PMI) spadł do 49,8 pkt., czyli poziomu najniższego od 48 miesięcy.
W opinii think-tanku działającego przy
National Development and Reform Commission, to spowolnienie gospodarcze idzie
w parze ze spadkiem dostępnej siły roboczej
w kraju. „Obecnie tylko rząd centralny może
wywierać znaczący wpływ na ożywienie tempa wzrostu, ale bardziej toleruje wolniejszy
rozwój, aby firmy się reformowały” – napisano w raporcie.

W UE przepychanka
Grecja i pozostałe kraje strefy euro porozumiały się, że program pomocy finansowej dla Aten zostanie przedłużony o cztery
miesiące, tj. do końca czerwca, pod warunkiem, że kraj ten zobowiąże się do reform. Dopiero pozytywna ocena realizacji uzgodnień
przez Grecję pozwoli na wypłatę zaległej raty
wsparcia z Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej. Grecja zobowiązała się, że
nie podejmie jednostronnie decyzji, które
oznaczałyby wycofanie się z uzgodnionych już

reform i negatywnie wpłynęłyby na sytuację
finansową, ożywienie gospodarcze czy stabilność finansów. Program pomocowy dla
Grecji, który uchronił ją przed bankructwem, miał wygasnąć 28 lutego.
Wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie 1,3 proc. PKB w 2015 roku oraz 1,9
proc. w 2016 roku – ocenia Komisja Europejska w opublikowanych prognozach gospodarczych. Dla całej UE wzrost PKB ma
wynieść 1,7 proc. w 2015 roku oraz 2,1 proc.
w 2016 roku. Najnowsze prognozy KE są nieco bardziej optymistyczne niż pochodzące
z listopada ubiegłego roku.
Wiceprzewodniczący KE ds. euro i dialogu społecznego Valdis Dombrovskis podkreślił, że nastał bardzo ważny moment dla
unijnej gospodarki. – Istnieją właściwe warunki gospodarcze dla trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Po trudnych wyborach
politycznych, których musiały dokonywać rządy w obliczu kryzysu, pojawiają się efekty reform. Musimy zwiększyć ich tempo, aby
umocnić ożywienie i zapewnić, że przełoży się
ono na więcej pieniędzy w kieszeniach ludzi
– ocenił Dombrovskis.
Istnieją jednak obawy, że sytuacja w Grecji może zarazić inne kraje Europy i – w przypadku jej wyjścia ze strefy euro – spowodować efekt domina. Taką samą drogą mogłyby pójść bowiem inne kraje strefy euro, takie
jak Hiszpania i Portugalia.
Europa zmaga się obecnie z wysokim
bezrobociem, zadłużeniem i pogłębiającą
się deflacją. Nawet najlepsze, najbardziej
optymistyczne prognozy mówią o ograniczonym i kruchym wzroście.

DIAGNOZY – PROGNOZY
Amerykańska rezerwa federalna Fed dla
ratowania gospodarki wprowadziła pakiet stymulujący o wartości około 800 mld dol., obniżyła stopy procentowe do niemal zerowego poziomu i rozpoczęła agresywny skup aktywów.
W tę samą stronę idzie Europejski Bank
Centralny. Stara się walczyć z deflacją także
przez drukowanie pieniędzy, przeznaczonych na skup obligacji z rynku. Nie udaje się
to tak dobrze, jak w Ameryce. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że EBC
musi pogodzić 19 krajów z osobnymi budżetami i polityką podatkową.

Więcej energii
Zamiast konszachtów z Rosją będą
przejrzyste umowy. Powstaje strategia unii
energetycznej – dowiedzieliśmy się z Brukseli.
Rosja przestaje być strategicznym partnerem
UE, umowy energetyczne mają być przejrzyste, a Bruksela ma mieć do nich wgląd
– to elementy strategii unii energetycznej.
Komisja Europejska opublikowała pakiet
dokumentów, które skonkretyzują propozycję jej powstania. Mają one w założeniu poprawić bezpieczeństwo energetyczne UE,
w tym zmniejszyć zależność od dostaw z Rosji. Z ideą tą wyszedł wiosną 2014 roku ówczesny polski premier Donald Tusk. Jednym

z filarów jego pomysłu były wspólne zakupy
gazu przez kraje UE, ale propozycja ta od początku budziła opory.
Nowy dokument mówi jedynie o tym, że
KE rozważy możliwość dobrowolnych wspólnych zakupów gazu przez grupy przedsiębiorstw, jednak tylko w sytuacjach kryzysowych i jeśli kraje UE, których to dotyczy, są
uzależnione od jednego dostawcy.
Idea wspólnych zakupów była popierana w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Mniej przychylnie patrzyły na nie kraje zachodniej Europy, m.in. Niemcy. W ich interesie nie jest bowiem zrównywanie cen gazu
dla wszystkich, bo te kraje, które mogą się cieszyć niższymi stawkami, zdobywają w ten sposób przewagę konkurencyjną dla swojego
przemysłu.
Częścią propozycji Komisji ma być zwiększenie przejrzystości umów dotyczących zakupu energii z krajów trzecich. Odnosi się to
zarówno do umów międzyrządowych, jak i komercyjnych. KE proponuje, by kraje członkowskie informowały ją już na bardzo wczesnym etapie negocjacji umów międzyrządowych, dotyczących importu energii. Chodzi
o odpowiednią przejrzystość kontraktów komercyjnych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo energetyczne UE przy zachowaniu poufności informacji handlowych.

W poprawie bezpieczeństwa energetycznego UE miałaby również pomóc unijna polityka zagraniczna i handlowa. Państwa
takie jak Algieria, Turcja, Azerbejdżan, Turkmenistan, kraje Bliskiego Wschodu i Afryki to
potencjalni strategiczni partnerzy UE w dziedzinie energii. Natomiast Rosja nie jest już
uznawana za takiego partnera. Dopiero gdy
„okoliczności będą właściwe”, UE ma rozważyć ukształtowanie na nowo relacji energetycznych z Rosją na korzystnych dla obu
stron zasadach otwartego rynku, uczciwej
konkurencji, dbałości o środowisko i bezpieczeństwo.
Rosja sama sobie stworzyła poważne
problemy. Nie trzeba być premierem czy prezydentem, ani nawet menedżerem korporacji, żeby rozumieć, że gdy nie wypełnia się
skrupulatnie swoich zobowiązań, klienci
odchodzą. Tak się stało z Europą. Większość
krajów szuka nowych źródeł zaopatrzenia
w gaz i ropę naftową i je znajduje. Nie może
bowiem narażać się na kaprysy rosyjskich polityków.
Gdzie Rosja sprzeda te paliwa? Próbowała do Chin, ale nie ma na tym kierunku potrzebnych rurociągów, a ponadto Chińczycy
nie są w ciemię bici i proponują bardzo niskie
ceny. A gdy Rosji zostanie wytrącona gazowa broń, niewiele jej pozostanie.
I

ECHA POLSKIE

Na dwoje babka wróżyła

Mimo
odczuwalnych
w Polsce
ﬁnansowych
i eksportowych
skutków
konﬂiktu UE
i USA z Rosją
w związku
z sytuacją na
Ukrainie,
opinie
zagraniczne
wciąż traktują
Polskę jako
państwo,
które odpiera
narastające
zagrożenia.
Jednak nie
bagatelizuje się
ich, co wyrażają
zróżnicowane
prognozy
tempa rozwoju
w najbliższym
czasie
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Zygmunt Słomkowski
a początku lutego Komisja Europejska przewidywała wzrost polskiego PKB w wysokości 3,2
proc. w 2015 roku i 3,4 proc. w 2016 roku. Jest to więcej, niż głosiły prognozy jesienią ubiegłego roku. W opinii KE, pomimo niekorzystnych czynników zewnętrznych, „aktywność gospodarcza pozostanie solidna ze względu na wspierający ją solidny stały popyt krajowy, wzmocniony przez poprawę sytuacji na rynku pracy i wzrost realnych dochodów”. Analitycy KE uważają, że słaby popyt w streﬁe euro i kryzys ukraińsko-rosyjski będą mniej istotnymi czynnikami osłabiającymi naszą gospodarkę niż spodziewano się wcześniej. Według KE w 2015 roku Polska będzie mieć w UE trzeci najwyższy wzrost gospodarczy. Wzrost PKB w 2015 roku w streﬁe euro Komisja prognozuje na poziomie 1,3 proc., a w całej UE – 1,7 proc.

N

Cień Rosji i Ukrainy
Bardziej ostrożny był w styczniu Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, bowiem szacował nasz wzrost
PKB w tym roku na poziomie 3 proc, tj. o 0,3 proc. mniej niż wcześniej prognozował. Raport EBOR stwierdził, że od połowy 2013 roku rozwój gospodarczy w Polsce jest stosunkowo stabilny i wciąż opiera się
głównie na popycie krajowym. Perspektywy na najbliższe lata zakłócają szkodliwe dla eksportu i sektora przemysłowego skutki napięć wokół Ukrainy i pogorszenia popytu w strefie euro – twierdzą eksperci
EBOR.
Najnowsze wyniki badań przedstawione w raporcie „Deloitte CE CFO Survey” odzwierciedlają jeszcze większą ostrożność wśród polskich dyrektorów finansowych (CFO – Chief Financial Officer). Ich zdaniem w tym roku PKB wzrośnie u nas o około 2,5 proc. (połowa ankietowanych menedżerów finansowych daje nieco więcej, a druga połowa w podobnym stopniu mniej). Raport Deloitte stwierdza, że zdaniem polskich CFO sytuacja finansowa przedsiębiorstw w perspektywie trzyletniej będzie dobra. Spada
jednak apetyt polskich firm na ryzyko, co oznacza, że liczba tych, które wierzą, że ich perspektywy ekonomiczne w tym roku są lepsze niż w 2014, jest niższa.
Zdecydowana większość CFO z Polski ocenia, że kryzys ukraiński będzie miał negatywny wpływ na
PKB w 2015 roku – co trzeci szacuje, że obniży on wzrost PKB o około 0,4 proc., zaś 57 proc. uważa,
że będzie również odczuwalny w perspektywie 3–5 lat, co spowoduje nieznaczne obniżenie dynamiki PKB.
Na negatywne dla nas skutki kryzysu ukraińskiego i sytuacji finansowej Rosji otwarcie wskazał Morgan Stanley (jeden z największych banków inwestycyjnych, działający też jako doradca finansowy dla wielkich firm, rządów i instytucji finansowych). W swym raporcie z końca ubiegłego roku wskazał, że recesja w Rosji w 2015 roku odbije się na Europie Centralnej i krajach bałtyckich: „Jeśli eksport do Rosji skurczy się w 2015 roku o 30 proc., polski PKB zmniejszy się o 0,5 pkt. procentowego, węgierski o 0,6, a czeski o 0,7. Do Rosji trafia 5 proc. polskiego eksportu. To więcej niż w przypadku Czech i Węgier, ale w odróżnieniu od nich polska gospodarka jest mniej otwarta (eksport wnosi 40 proc. do polskiego PKB).”
Region Europy Centralnej i krajów nadbałtyckich ucierpiałby nie tylko bezpośrednio ze spadku rosyjskiego popytu na ich towary eksportowe, ale także pośrednio, ponieważ będzie poszkodowany również przez zakłócenia w handlu niemiecko-rosyjskim. Mimo to eksperci Morgan Stanley uważają, że jeśli nic się nie zmieni, to kraje naszego regionu będą bardziej odporne na perturbacje w handlu z Rosją,
niż były w latach 2011–2013, gdy ich wzrost był napędzany zagranicznym popytem. Zaś recesja na Ukra-
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inie nie będzie miała gospodarczych skutków,
ponieważ eksport z Europy Centralnej i republik bałtyckich na Ukrainę i tak już zamarł.

Zagrożenia
Obserwatorzy nie ograniczają się jednak
do prognoz naszego rozwoju. Wskazują też
na zagrożenia tkwiące u nas. Zwraca na to
uwagę globalna organizacja doradcza PwC
w lutowym raporcie „Świat w 2050 roku”, który prognozuje potencjalny wzrost PKB do
2050 roku dla 32 największych gospodarek
wytwarzających 84 proc. łącznego światowego
PKB. Ocenia on, że Polska osiągnie najwyższą średnią stopę wzrostu spośród dużych
gospodarek UE. Wyprzedzi też Rosję pod
względem długoterminowego rozwoju.
W okresie 2014–2050 wzrost naszego PKB
ma wynieść 2,7 proc. rocznie, a na jednego
mieszkańca – 2,9 proc. Przy tym do 2020 roku
tempo to ma wynieść 3,4 proc., ale potem obniży się do 2,8–2 proc. Spadek ten będzie skutkiem starzenia się polskiego społeczeństwa,
który wywrze negatywny wpływ również na
pozycję gospodarczą Polski na mapie świata w ciągu obecnego półwiecza.
Podobne niebezpieczeństwo dla rozwoju Polski dostrzegł dziennik brytyjski „The Financial Times”. Alarmuje, że wyjazdy młodych ludzi do pracy za granicą oznaczają, iż
Polska w szybkim tempie eksportuje swoją siłę
roboczą. Liczba pracujących zmniejsza się,
a napływ imigrantów nie wyrównuje ubytku,
bowiem nie osiedlają się w Polsce, tak jak Polacy za granicą.
Z kolei Bank Światowy wzywa nas do
oszczędzania. W jednym z ostatnich raportów stwierdzał: – Szacunki pokazują, że po
zmianach w systemie emerytalnym z 1999
roku stopa zastąpienia będzie bardzo niska
(około 25–35 proc.), co spowoduje, że emerytury w nowym systemie będą nawet dwa
razy mniejsze od dzisiejszych. Polacy muszą
zacząć więcej oszczędzać nie tylko po to, żeby
zapewnić sobie odpowiednie emerytury, ale
też po to, by Polska mogła utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Eksperci
Banku Światowego wyliczyli, że przeciętny
Kowalski powinien do tego, co odkłada już
teraz, dołożyć jeszcze dodatkowo 10 proc.
swoich rocznych zarobków, aby na emeryturze
mieć mniej więcej tyle, ile obecni emeryci. Niska stopa oszczędności jest zagrożeniem
także dla gospodarki. Podczas obchodzonej
w tym roku 25. rocznicy przemian z 1989 roku
wielokrotnie przywoływano statystyki, pokazujące imponujący rozwój gospodarczy naszego kraju. Po 1995 roku średnioroczne tempo wzrostu wynosiło 4 proc. Wynikało to
głównie z silnego wzrostu produktywności.
– Teraz – jak podkreśla Bank Światowy – bardzo trudno będzie nadal wykorzystywać ten
bodziec wzrostu. Aby podtrzymać dotychczasowe tempo rozwoju, Polska musi zrewidować swój model wzrostu i w większym stopniu oprzeć go na oszczędnościach, a nie, jak

dotychczas, na konsumpcji. Wysokie oszczędności krajowe przyciągają bowiem kapitał zagraniczny. – Jeśli nie masz wysokich oszczędności, nie możesz oczekiwać przyciągnięcia
tych zagranicznych – powiedziała Mamta
Murthi, dyrektor odpowiedzialna w Banku
Światowym za Europę Środkową i kraje
bałtyckie.
Co więcej, w ostatniej dekadzie poziom
oszczędności w Polsce był niższy niż w innych
rozwiniętych gospodarkach UE w okresie, gdy
znajdowały się one na podobnym poziomie
rozwoju. Polska ma niższą średnią stopę
oszczędności w latach 1991–2012 niż na przykład Portugalia w okresie1972–1998, Hiszpania – 1968–1993, czy nawet Grecja w latach 1968–1991. Na naszą niekorzyść wpływa też to, że polskie społeczeństwo należy do
najszybciej starzejących się w UE. W miarę
starzenia się ludności oszczędności gospodarstw domowych będą spadać – podkreślono
w raporcie.

Euro czy złoty
Obserwatorzy zagraniczni dostrzegają
również możliwość zawirowań polskiego
złotego. Spore zmiany kursu nie są zależne
od stanu finansów Polski i mogą być wstępem
operacji spekulacyjnych. Takie zagrożenie dostrzegł niemiecki resort finansów. W oparciu
o opinie jego ekspertów tygodnik „Der Spiegel” pisał w końcu stycznia: – W wyniku poluzowania polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny, kraje znajdujące się na
peryferiach strefy euro mogą wkrótce, tak jak
Szwajcaria, popaść w kłopoty. Zdaniem
współpracowników ministra Wolfganga
Schäuble obawy dotyczą przede wszystkim
Danii i Polski. Oba te kraje realizują zwykle
decyzje EBC, aby utrzymać stabilny kurs korony i złotego wobec euro. Ten mechanizm
narażony jest jednak na niebezpieczeństwo
w sytuacji, gdy EBC będzie skupywał duże ilości obligacji państwowych, a banki centralne
Danii i Polski nie będą reagowały, gdyż w ich
krajach nie będzie takiej potrzeby. W związku z tym możliwe jest, że te kraje będą musiały ustalić nowy kurs wymiany w stosunku
do euro, bądź też zrezygnować z powiązania
swojej waluty z euro – stwierdził „Der Spiegel” w swoim internetowym wydaniu.
Międzynarodowi eksperci finansowi nie
są jednak pewni, czy rozwiązaniem jest wejście Polski do strefy euro. W opinii agencji ratingowej S&P „Polska może odnieść długoterminowe korzyści z przyjęcia euro”. W swoim ostatnim raporcie argumentuje, że zastąpienie złotego przez euro dałoby Polsce dostęp do waluty, w której gromadzone są rezerwy oraz możliwość emitowania w niej długu, „co byłoby pozytywne dla ratingu”. Jednocześnie S&P zastrzega, iż uczestnictwo
w unii monetarnej, której polityka pieniężna
niekoniecznie jest zgodna z potrzebami poszczególnych krajów członkowskich, może też
okazać się czynnikiem negatywnym dla ra-

tingu. Jednak agencja najwyraźniej minimalizuje możliwość takiego scenariusza, bowiem utrzymuje, że „z biegiem czasu wpływ
przyjęcia euro byłby najprawdopodobniej
pozytywny dla wzrostu w Polsce. Zwiększyłby eksport i przyciągnął dodatkowe zagraniczne inwestycje bezpośrednie, jeszcze bardziej integrując polską gospodarkę z bogatszymi zachodnimi sąsiadami” – powiedział
analityk agencji Felix Winnekns.
Przyjęcie euro oznaczałoby prawdopodobnie niższe koszty pożyczkowe ze względu na brak premii za ryzyko finansowe. Pytania o euro dla Polski zaostrza sytuacja w całej UE, a w szczególności w strefie wspólnej
waluty. Wielu obserwatorów wyraża poważne obawy o przyszłość. Jako przykład służyć
mogą konkluzje dyskusji ekspertów (z udziałem szefa Europejskiego Banku Centralnego),
jaka odbyła się niedawno na uniwersytecie
Wharton w Pensylwanii. Stwierdzono tam, że
cała Europa może stać się „chorym człowiekiem”. Od recesji 2008–2009 rozwój stał
się powolny i bolesny, a groźba przedłużonej
stagnacji stała się realną możliwością. Kurs
euro spadł do najniższego poziomu w ciągu
ostatnich 9 lat. Zaś przewidywania na 2015
rok są ponure i tylko ledwie, ledwie lepsze niż
wyniki w 2014 roku. Podkreślono, że gdyby
rosyjska gospodarka załamała się, to rozwój
Europy jest zbyt powolny, aby zneutralizować
ten wstrząs bez groźnych konsekwencji.

Awans i zachęta
The Heritage Foundation i „The Wall
Street Journal” opublikowały doroczny Indeks
Wolności Gospodarczej („2015 Index of
Economic Freedom)”. Wśród badanych 178
państw Polska znalazła się na 42. pozycji, co
w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza
awans o osiem miejsc. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Polska poprawiła swój wynik
o 4,5 pkt., a wobec ubiegłego roku – o 1,6 pkt.
Przyczyniła się do tego poprawa w zakresie poziomu korupcji (+ 5,2 pkt.), fiskalizmu
(+6 pkt.), wydatków publicznych (+3,9 pkt.)
oraz polityki monetarnej (+3,5 pkt.). Jednakże
wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wynosi tylko 68,6 pkt. i spośród 43 badanych
państw Starego Kontynentu nasz kraj znalazł
się na 19. pozycji.
W zakresie gospodarki Polska określana
jest w raporcie mianem kraju „umiarkowanie
wolnego”. Ale to jeszcze nie jest powód do zachwytu, bo daleko nam do czołówki. Wśród
krajów europejskich znalazły się w niej Szwajcaria (80,5 pkt.), Estonia (76,8 pkt.), Irlandia
(76,6 pkt.), Dania (76,3 pkt.) i Wielka Brytania (75,8 pkt.). The Heritage Foundation za
kraje w pełni wolne gospodarczo uznaje te
państwa, które osiągają wynik powyżej 80 pkt.
W tegorocznym zestawieniu warunek ten spełniły tylko Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia, Australia i Szwajcaria. Nasz postęp
może dać sporo satysfakcji, ale mamy jeszcze sporo do zrobienia.
I
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W razie
wątpliwości
Przedsiębiorcy od
lat czekają na zapis
ustawowy, który
chroniłby ich przed dowolną interpretacją przepisów
przez aparat skarbowy. Wyszedł im
naprzeciwko prezydent Bronisław
Komorowski, który w swoim projekcie nowelizacji ustawy podatkowej zapisał, że wszelkie
wątpliwości prawne w tym zakresie będą rozstrzygane
na korzyść podatnika. Wydaje się to zupełnie normalne, tak jak
zapis w kodeksie karnym, że jeżeli nie można czegoś jednoznacznie
udowodnić oskarżonemu, jest on uwolniony od zarzutów
inisterstwo Finansów broni się
jednak przed taką regulacją, bo
ograniczy to swobodę działalności aparatu skarbowego.
Rada jest taka – niech działa legalnie. Podobny
problem, choć mniejszej wagi, jest z rezygnacją
z obowiązku meldunkowego. Urzędnicy boją
się, że będą musieli więcej popracować, żeby
w papierach wszystko grało. Niech więc korzystają częściej niż dotychczas z systemów
informatycznych.

M

niejszych, o niższym poziomie PKB na osobę. Mechanizmy kompensacyjne, które miały zapobiegać tej sytuacji przy wdrażaniu Pakietu klimatycznego, zupełnie nie zadziałały
w przypadku Polski. Polityka klimatyczna, prowadzona jedynie w obrębie niektórych (lub nawet wszystkich) krajów rozwiniętych, nie
daje szans na znaczącą redukcję emisji globalnych, powoduje natomiast wyraźny spadek dobrobytu krajów realizujących tę politykę, a także w skali całego świata.

Krajowa Izba Gospodarcza

Konfederacja Lewiatan

Krytyczna ocena polityki unijnej w zakresie ochrony klimatu nie wynika jedynie
z oceny jej skutków dla Polski, ale również dla
Unii Europejskiej jako całości, a także dla krajów spoza UE. Powoduje ona spadek produktu krajowego brutto w całej Unii oraz zatrudnienia. Grozi nam wzrost kosztów energii dla gospodarstw domowych, a tym samym
poszerza się zakres ubóstwa.
Negatywne skutki unijnej polityki klimatycznej są dla Polski znacząco większe niż
średnio dla innych krajów. Warunki społeczne i gospodarcze są na tyle zróżnicowane, że
zastosowanie jednakowych, mało elastycznych
mechanizmów, musi prowadzić do wielu
szkodliwych efektów. Na przykład do nadmiernego obciążenia kosztami krajów bied-

Prezydencki projekt ordynacji podatkowej zawiera od dawna postulowane rozwiązania, mające na celu poprawę warunków
funkcjonowania przedsiębiorców. Oczywiście
zmiana kilku artykułów nie spowoduje, że rozliczenie podatków stanie się łatwe, ale jest to
pierwszy od kilku lat dobrze oceniony przez
przedsiębiorców projekt ustawy.
Szczególnie oczekiwana jest zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika w razie wystąpienia różnic interpretacyjnych – in dubio pro tributario (w razie wątpliwości na korzyść podatnika). Propozycja
przepisu brzmi: „niedające się usunąć wątpliwości co do treści prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Pozwoli ona
wyeliminować niejasności i wątpliwości po-
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jawiające się w postępowaniach podatkowych
oraz w procesie wykładni przepisów prawa
podatkowego. Brak wyrażenia w przepisach
tej zasady powoduje, że w praktyce organów
podatkowych dominuje zasada in dubio pro
fisco (w razie wątpliwości na korzyć fiskusa),
co skutkuje tym, że wszelkie wątpliwości
w kwalifikowaniu danego zdarzenia gospodarczego są interpretowane przez urzędników
na niekorzyść podatników, przyjmuje się bowiem domniemanie działania podatnika
w celu ukrycia lub zaniżenia dochodu.
– Wpisanie proponowanego przepisu
do ordynacji podatkowej stanowić będzie wyraz zaufania państwa do obywatela oraz przełoży się na poprawę relacji pomiędzy administracją skarbową a podatnikiem, a także zapewni możliwości kontroli administracyjnej
takich działań – zauważa Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Propozycja wymaga jedynie doprecyzowania poprzez usunięcie warunku, że na korzyść podatnika rozstrzygane będą te wątpliwości, których nie da się usunąć. W praktyce obecny zapis umożliwiał będzie uchylenie się urzędnika od jego zastosowania poprzez twierdzenie, że wszystkie wątpliwości
dało się usunąć, oczywiście na korzyść organu
podatkowego.
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W projekcie znajdziemy także propozycję
wyeliminowania absurdalnego przepisu art. 70
§6 pkt 1, który instrumentalnie wykorzystywany
przez aparat skarbowy powoduje, że pięcioletni okres przedawnienia zobowiązania podatkowego jest fikcją. Przepis ten pozwala organom podatkowym na zawieszenie biegu terminu przedawnienia w każdym przypadku,
gdy organ uzna, że ze względu na upływ terminu przedawnienia nie zdąży wymierzyć zobowiązania podatkowego.
Służy temu wszczęcie postępowania
w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Uchylenie tego przepisu podniesie poziom rzetelności oraz transparentności działania administracji publicznej, co będzie skutkowało zwiększeniem zaufania obywateli do działania instytucji państwa, a także przyczyni się do pełniejszej realizacji gwarancji ochrony i poszanowania ich
praw oraz interesów.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności,
uchwaloną 24 września 2010 roku, obowiązek meldunkowy miał zostać zniesiony od
1 stycznia 2014 roku. Niestety cztery lata nie wystarczyły naszej administracji na wdrożenie jasnej woli ustawodawcy. W efekcie konieczna
była nowelizacja przepisów i odroczenie zniesienia obowiązku meldunkowego o dwa lata.
Zespół, który miał wytyczyć drogę do
zniesienia meldunku, doszedł do wniosku, że
w żadnym wypadku nie wolno tego robić. Wymagałoby to bowiem zmiany około 100 aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń), a przede
wszystkim fundamentalnej zmiany w funkcjonowaniu samej administracji. Dziś meldunek – chociaż powszechnie wiadomo, że
jest fikcją, tzn. osoba zameldowana pod adresem X może swobodnie i bez żadnych konsekwencji mieszkać w innym dowolnym
miejscu – załatwia z punktu widzenia administracji mnóstwo spraw. Mówiąc wprost,
wprowadza on szereg domniemań, które

pozwalają nie przemęczać się urzędnikom. Ot,
chociażby rejonizacja szkół czy przypisanie
wyborcy do właściwego okręgu wyborczego.
Nic dziwnego, że administracja broni meldunku niczym ostatniej reduty.
Ambaras związany ze znoszeniem obowiązku meldunkowego pokazuje stan ducha
naszej administracji. Urzędnicy ewidentnie
grają z politykami na czas, pozorując pracę
i wymuszając na nich kolejne nowelizacje ustawy, które odwlekają likwidację meldunku na
święty nigdy.
Trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie:
„Jeśli nie meldunek, to co?”. Propozycję, by
obywatele mieli dobrowolny obowiązek podawania adresu korespondencyjnego, można uznać za mało zabawny żart – a nawet za
próbę kompromitacji idei zniesienia obowiązku meldunkowego. Prawda jest taka, że
administracja ma wystarczająco dużo informacji o każdym obywatelu, aby go zidentyfikować i poradzić sobie bez obowiązku
meldunkowego. Między innymi po to postępuje też proces cyfryzacji administracji, integruje się rejestry państwowe i udostępnia je
kolejnym instytucjom, by zapewnić przepływ danych między nimi. Rozwój e-administracji przyniesie korzyści zarówno obywatelom, jak i urzędnikom. Nie zmieni on jednak urzędniczej mentalności – a jest ona do
bólu konserwatywna, a więc niechętna zmianom i nowościom.

Business Centre Club
Szef BCC Marek Goliszewski twierdzi, że
trzeba zdefiniować czynniki wpływające negatywnie na potencjał rynku obronnego. Widoczny jest chaos, nie ma właściwego dialogu pomiędzy przemysłem obronnym, armią,
a Ministerstwem Obrony Narodowej. Są
eksperci, znający wagę problemu i wspólnie
z przedstawicielami firm z sektora zbrojeniowego zwracają uwagę na najważniejsze zagrożenia oraz wskazują propozycje skutecznych rozwiązań. Wśród głównych barier,

hamujących rozwój naszego potencjału
obronnego, Marek Goliszewski wymienił: brak
zdefiniowanych jasno celów polityki obronnej Polski; niedostateczną informację o źródłach zaopatrzenia polskich sił zbrojnych;
brak jasnych proporcji miedzy mechanizmem rynkowym a interwencjonizmem państwowym; brak informacji o potrzebach polskiej armii; wadliwy system zamówień i konsultacji; nierówne traktowanie w przetargach polskich przedsiębiorstw i kapitału zagranicznego; brak powiązań między wydatkami na badania i rozwój a potrzebami obronnymi; brak analiz sprzętu i uzbrojenia; kupowanie przestarzałego sprzętu za granicą;
niewłaściwe wykorzystywanie dostępnych
środków finansowych.
Według prof. Bogusława Smólskiego,
w Polsce mamy do czynienia z niewydolnością struktur, w tym Ministerstwa Obrony Narodowej. Rynek i przemysł zbrojeniowy wymagają bardzo zaawansowanych prac badawczych. Niestety takie działania nie są podejmowane.
Zdaniem gen. Leona Komornickiego,
podstawowy problem to brak wyspecjalizowanej jednostki, zajmującej się zakupami dla
wojska. Powinno się powołać niezależną instytucję, która koordynowałaby przemysł
zbrojeniowy i zakupy dla sił zbrojnych oraz
procesy naukowo-badawcze. Wojsko ma
zajmować się prognozowaniem pola walki
i jego oprzyrządowaniem. Według L. Komornickiego powinien powstać oddzielny
i niezależny Urząd Uzbrojenia. Bez podejmowania zdecydowanych, radykalnych działań będziemy jako kraj stawać się skansenem.
Zdaniem byłego ministra Janusza Onyszkiewicza, Polska powinna aktywniej reagować
na obecną sytuację międzynarodową. Dobrze
byłoby, gdyby znalazło się polityczne przyzwolenie na kontrakty, dotyczące uzbrojenia,
które moglibyśmy zawierać z Ukrainą.
CZR

PRAWO

Sytuacja przedsiębiorcy po reformie
sądownictwa administracyjnego
Wkrótce wejdzie w życie najszersza od
powstania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego w Polsce reforma
procedury sądowo-administracyjnej.
Nowelizacja przynosi szereg zmian,
które w szczególności dotyczyć
będą przedsiębiorców
rocedura obowiązująca w postępowaniach sądowo-administracyjnych uregulowana została w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej
cyt: ppsa). Omawiana nowelizacja przyjęta została przez Sejm ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi. Obecnie ustawa przekazana została
do podpisu prezydenta RP.
Nowelizacja wprowadza m.in. bardzo istotne zmiany w zakresie
skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach. Do tej pory, zgodnie z art. 134
ppsa, wojewódzki sąd administracyjny w żadnej z rozpatrywanych spraw
nie był związany wskazanymi przez skarżącego zarzutami i wnioskami
oraz powołaną podstawą prawną. Sąd mógł zatem wydać wyrok zgodny z wolą skarżącego, ale z zupełnie innych, dostrzeżonych przez siebie przyczyn, nawet jeśli zarzuty skarżącego były oczywiście bezzasadne.
Po nowelizacji, jako wyjątek od tej zasady w przypadku skarg na interpretacje przepisów prawa podatkowego, skarżący będzie musiał wskazać konkretne zarzuty naruszenia przepisów postępowania, dopuszczenie się błędnej wykładni lub dokonanie niewłaściwej oceny co do
przepisów prawa materialnie, zaś sąd będzie związany zarzutami skargi i powołaną podstawą prawną. W konsekwencji sąd administracyjny, nawet dostrzegając, że zaskarżona przez przedsiębiorcę interpretacja jest nieprawidłowa, nie będzie mógł jej uchylić, jeżeli przedsiębiorca wprost nie wskaże, na czym polega jej wadliwość.
Obowiązujące przepisy przewidują, że sądy administracyjne zawiadamiają indywidualnie każdą ze stron postępowania m.in. o terminie rozprawy itd. Po nowelizacji, jeżeli w postępowaniu administracyjnym strony zawiadamiane były w drodze obwieszczenia, to sąd
będzie indywidualnie zawiadamiał wyłącznie tych uczestników, którzy zgłosili wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie
później niż przed otwarciem pierwszej rozprawy. Sąd będzie przy tym
w każdym przypadku dokonywał indywidualnej oceny, czy wynik postępowania rzeczywiście dotyczy interesu prawnego strony postępowania administracyjnego. W przypadku stwierdzenia braku interesu prawnego, wyda postanowienie o odmowie dopuszczenia do
udziału w sprawie, na które służyło będzie zażalenie.
W niektórych postępowaniach warunkiem formalnym wniesienia skargi jest wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa. Przykładem tego typu postępowań są skargi inwestorów na akty prawa
miejscowego, np. na plan miejscowy, gdzie skarżący musi wcześniej
wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa i w określonym terminie
od tego wezwania wnieść skargę. Po nowelizacji obowiązkiem skarżącego będzie załączenia do skargi dowodu wezwania organu, co ma
z założenia przyśpieszyć merytoryczne rozpoznanie skargi przez sąd
administracyjny.
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Przed nowelizacją, jeżeli w sprawie występowali pełnomocnicy
profesjonalni (np. adwokaci, radcowie prawni), to mogli oni fakultatywnie doręczać sobie pisma procesowe bezpośrednio, tj. z pominięciem sądu. Po zmianie na wzór procedury cywilnej profesjonalni
pełnomocnicy będą mieli obowiązek doręczania sobie pism procesowych bezpośrednio, a do sądu przekazywać będą wraz z pismem
procesowym dowód jego doręczenia występującym w sprawie innym
pełnomocnikom profesjonalnym.
Obowiązujące przepisy przewidują, że jeżeli sąd uwzględnia skargę, to może orzec jedynie kasacyjnie, tj. uchylić rozstrzygnięcie organu
administracji publicznej i przekazać sprawę do rozpoznania w toku
postępowania administracyjnego. Uchylając rozstrzygnięcie, sąd zawiera w wyroku wskazówki co do dalszego postępowania i ocenę prawną. Po nowelizacji, jeżeli sprawa jest dostatecznie wyjaśniona, sąd będzie mógł zobowiązać organ do wydania decyzji administracyjnej
o określonej przez siebie treści w określonym terminie. Jeżeli organ
administracyjny nie wykona takiego wyroku, to strona będzie mogła
wnieść skargę do sądu administracyjnego z żądaniem wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku, jak również wymierzenia organowi grzywny. Sąd będzie mógł
też zasądzić na rzecz skarżącego kwotę od 1 do 10 tys. zł jako zadośćuczynienia za niewykonanie wyroku.
Obecnie często zdarza się, że organ administracji publicznej podejmuje działania dopiero po wniesieniu formalnej skargi na bezczynność przez stronę postępowania. W zasadzie uniemożliwiało to
uwzględnienie skargi na bezczynność, a postępowanie sądowo-administracyjne często było umarzane. Po zmianie przepisów sąd administracyjny będzie miał obowiązek orzec, czy doszło do bezczynności, nawet jeżeli sprawa została na dzień rozpatrywania skargi już
przez organ załatwiona. Wydanie takiego orzeczenia otwiera stronie
możliwość dochodzenia roszczeń finansowych w związku z zaistniałą
bezczynnością. Podobnie jak w przypadku niewykonania merytorycznego wyroku przy bezczynności sąd będzie mógł wymierzyć organowi grzywnę lub zasądzić na rzecz skarżącego sumę pieniężną
w wysokości od 1 do 10 tys. zł.
Wprowadzone omawianą nowelizacją regulacje prawne miały
za zadanie przyśpieszyć postępowanie tak sądowo-administracyjne, jak i administracyjne po powrocie akt do organu administracji
publicznej. W tym zakresie zmiany należy ocenić jako korzystne. Wprowadzone zostały jednak również zmiany polegające na profesjonalizacji postępowania sądowo-administracyjnego, które w pewnych
przypadkach mogą godzić w konstytucyjne prawo do sądu oraz potęgować nierówność istniejącą między organem administracji publicznej a stroną, co w szczególności dotyczy postępowań podatkowych.
Kazimierz Pawlik

PILMAS Zabójca Pleśni – polski produkt z atestem ﬁrmy PPH SBS-SIM błyskawicznie likwiduje
pleśń, grzyby i glony powstałe na wszelkiego rodzaju materiałach stosowanych w budownictwie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń (nadaje się do czyszczenia ścian budynków, niezależnie od materiału elewacyjnego).
Preparat PILMAS Zabójca pleśni można stosować do czyszczenia/odgrzybiania:
• płyt betonowych, elewacji zewnętrznych,
• elementów ceramicznych (np. dachówka)
• kamienia (np. pomniki)
• drewna (architektury ogrodowej, np. płotów, pergoli, ławek itp.)
• wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych (np. meble ogrodowe, ramy okienne, elementy
konstrukcyjne łodzi, żaglówek itp.)
Atuty preparatu PILMAS Zabójca Pleśni:
• działa dezynfekująco i wybielająco,
• pozostawia świeży zapach
• likwiduje wszystkie ogniska pleśni, a po ich usunięciu ulega całkowitemu rozkładowi,
nie pozostawiając żadnych związków chemicznych,
• funkcjonalny spryskiwacz zabezpieczający przed kapaniem ułatwia aplikację
preparatu w trudno dostępnych miejscach, co skraca do minimum czas
poświęcony na pozbycie się problematycznej pleśni.
Więcej na:

www.sbs-sim.pl
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W perspektywie lepiej
Polska do 2050 roku osiągnie najwyższą średnią stopę
wzrostu spośród wszystkich dużych gospodarek
Unii Europejskiej – wynika z raportu PwC.
Realny średni wzrost polskiego produktu
krajowego brutto ma wynieść około 2,7 proc.
rocznie, a w przeliczeniu na głowę
mieszkańca 2,9 proc. – poinformował
portal tvn24bis
Cezary Rybski
Dobre wieści
Raport PwC „Świat w 2050 roku: Czy
przesunięcie w układzie sił światowych gospodarek będzie się utrzymywało?” przedstawia
długoterminowe prognozy potencjalnego
wzrostu do roku 2050 dla 32 największych gospodarek na świecie, wytwarzających 84 proc.
łącznego światowego PKB. Dobre wieści
przekazała też Agencja Standard & Poor’s.
Zgodnie z jej przewidywaniami Polska osiągnie najwyższą średnią stopę wzrostu spośród wszystkich dużych gospodarek UE.
– Stosunkowo atrakcyjne koszty pracy
wraz z podniesieniem jakości kapitału ludzkiego oraz względna stabilność, zarówno na arenie politycz-
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spodarczej, to zdecydowane atuty Polski
– stwierdził ekonomista PwC Mateusz Walewski. Jego zdaniem przestawienie gospodarki z produkcji o niskim wykorzystaniu technologii i wysokim wykorzystaniu siły roboczej
na produkcję zaawansowaną technologicznie, powinno być wystarczające do zapewniania stosunkowo dynamicznego tempa
wzrostu w perspektywie 5–7 lat. – Jeżeli nie
chcemy dopuścić do wyhamowania polskiej
gospodarki w dłuższej perspektywie – uważa – musi ona być w stanie wyhodować własnych graczy na arenie światowej, których
ośrodki badań i rozwoju, innowacji, decyzji
inwestycyjnych i finansów będą znajdować się
w kraju.
Z prognozy jednak wynika, że najbardziej
aktualnymi wyzwaniami dla polskiej gospodarki są kryzys polityczny na Ukrainie oraz
problemy gospodarcze, z jakimi nieustannie
boryka się strefa euro. Ogólny brak stabilności
w regionie odbija się także negatywnie na kursie wymiany złotego w stosunku do walut obcych oraz niekorzystnie wpływa na gotowość
światowych przedsiębiorstw i funduszy do inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Lepsze nastroje
Po wyraźnym obniżeniu nastrojów właścicieli polskich przedsiębiorstw przed dwoma laty, od ubiegłego roku ich kondycja, mierzona Ogólnym Wskaźnikiem Koniunktury
Mikro i Małych Firm, systematycznie wzrasta – wynika z V edycji badania kondycji polskich firm, przeprowadzonego przez Bank Pekao SA.
– Po raz kolejny widzimy wyraźną poprawę nastrojów wśród mikro i małych
przedsiębiorców. Optymistyczna ocena perspektyw na 2015 rok to dobry prognostyk dla
gospodarki. Co istotne, lepsze nastroje są notowane we wszystkich badanych przez nas
branżach oraz w każdym z województw.
Cieszy również, że polskie małe firmy coraz
lepiej radzą sobie na rynkach zagranicznych
i rozwijają działalność eksportową – skomentował Grzegorz Piwowar, wiceprezes
Banku Pekao.
Wskaźnik koniunktury osiągnął najwyższe wartości we wszystkich branżach: produkcyjnej, usługowej, handlowej i budowlanej. Najwyższe oceny za ubiegły rok uzyskały – produkcja i budownictwo (99 pkt.). Na
kolejnym miejscu znalazła się branża usługowa (97 pkt.), a najniższą wartość wskaźnika odnotowano w handlu (93 pkt.).
Rok 2014 był bardzo dobry dla eksporterów. Ponad 13 proc. ankietowanych przedsiębiorstw prowadziło w tym czasie działalność
eksportową. Dodatkowo, najwyżej w historii
badania oceniali oni przychody z tej działalności. Jest też ruch w inwestycjach. W roku
2014 takie projekty realizowało 40 proc. mikro i małych firm. Pozytywnym aspektem jest
wzrost wydatków inwestycyjnych (14 proc. inwestycji miało wartość większą niż 100 tys. zł)

oraz deklaracje, dotyczące dalszego zwiększania nakładów w roku 2015.
– Jesteśmy optymistycznie nastawieni
w sprawie wzrostu gospodarczego w 2015 roku – powiedział Paweł Bodys, dyrektor departamentu analiz rynkowych PKO BP. – Zakładamy, że będzie to powyżej 3,5 proc.
Pierwsza połowa roku może być trochę słabsza, między 3 a 3,5 proc., a druga mocniejsza – w okolicach 4 proc.
Jego zdaniem wzrost gospodarczy będą
wspierać niskie ceny ropy, inwestycje publiczne
oraz niższe stopy procentowe, które łącznie
do dynamiki PKB mogą dodać nawet 1,4 pkt.
proc. W przeciwnym kierunku będą działać
recesja w Rosji oraz umocnienie franka
szwajcarskiego, które łącznie mogą odjąć 0,8
pkt. proc. od dynamiki PKB.
Zdaniem analityków przedłużający się
okres deflacji może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do dalszego obniżania stóp, którego
skalę powinno jednak ograniczać silne tempo wzrostu PKB. Zdaniem analityków PKO
BP trudna sytuacja gospodarcza wielu krajów rozwijających się (zwłaszcza surowcowych), perspektywa podwyżek stóp w USA
oraz narastające oczekiwania na obniżki
stóp procentowych w Polsce będą jednak
w I półroczu działać na niekorzyść złotego.
W II półroczu poprawa sytuacji na rynkach
wschodzących oraz silne ożywienie w Polsce
powinny umocnić złotego wobec euro do około 4,20.
Komisja Europejska też podniosła prognozy wzrostu dla Polski na 2015 rok. Jesienią wskazywała na 2,8 proc., a teraz
prognozuje 3,2 proc. Jeśli przewidywania się
sprawdzą, będzie to trzeci po Irlandii (3,5
proc.) i Malcie (3,3 proc.) wynik w UE. „Pomimo niekorzystnych czynników zewnętrznych realny wzrost PKB w Polsce był w 2014
roku mocny. Aktywność gospodarcza pozostanie solidna ze względu na wspierający ją stały popyt krajowy, wzmocniony przez poprawę sytuacji na rynku pracy
i wzrost realnych dochodów” – czytamy
w prognozie KE.
Analitycy Komisji Europejskiej uważają,
że słaby popyt w strefie euro i kryzys ukraińsko-rosyjski będą mniej istotnymi czynnikami osłabiającymi naszą gospodarkę niż spodziewano się wcześniej. Inflacja ma wynieść
w bieżącym roku minus 0,2 proc. W 2016 roku
nasz kraj powinien wyjść z tej delikatnej deflacji i wzrost cen sięgnie 1,4 proc.

Bez katastroficznych scenariuszy
Na polską gospodarkę będą miały wpływ
w tym roku cztery główne czynniki: ropa, Rosja, dolar i strefa euro. Z każdym z nich związana jest niepewność, ale nie należy raczej
oczekiwać katastroficznych scenariuszy – wynika z raportu „Kierunki 2015”, opracowanego przez DNB Bank Polska i Deloitte.
Dla światowej gospodarki duże znaczenie będą miały ceny ropy. Według raportu po-

zostaną one na stosunkowo niskim poziomie
– średnio 68 dol. za baryłkę. – W tej sytuacji
Rosja będzie mogła wydawać dużo mniej niż
20 proc. PKB na zbrojenia – twierdzi Rafał
Antczak, członek zarządu Deloitte. – Sytuacja
ekonomiczna Rosji jest w większym stopniu
uzależniona od cen ropy niż w czasach
ZSRR czy podczas kryzysu w 1998 roku.
Spadkowi cen ropy towarzyszy załamanie kursu rubla. A rezerwy finansowe Rosji do
obrony swojej waluty są ograniczone m.in.
z powodu zachodniego embarga na dostęp
do globalnych rynków finansowych. Dlatego
potencjalny krach finansowy w Rosji w 2015
roku może mieć dużo poważniejsze skutki niż
kryzys z 1998 roku.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na
polską gospodarkę będzie dolar, a ściślej rzecz
ujmując, jego umocnienie w stosunku do euro
i innych walut. To oznacza presję na osłabienie
złotego, wzmacnianą jeszcze przez konflikt za
wschodnią granicą.
Czy jest to poważny problem dla polskich
firm? Niekoniecznie. Eksperci wskazują, że
95 proc. importu trafia do branż silnie proeksportowych – innymi słowy import firm jest
napędzany eksportem. – W tej sytuacji wydaje
się, że zmienność kursu złotego nie powinna
wpływać na ich sytuację, o ile tylko będą potrafiły zarządzać ryzykiem kursowym.
Niepewne perspektywy związane są z przyszłością strefy euro. Lecz i na tym kierunku
nie widać wielkich zagrożeń. Jak podkreśla
Rafał Antczak nawet dezintegracja strefy
euro i opuszczenie jej przez jeden lub kilka krajów nie musi być katastroficznym scenariuszem. W dłuższej perspektywie może się
bowiem okazać, że euroland będzie mocniejszy.

W procesach globalnych
Kulą u nogi polskiej przedsiębiorczości
jest wciąż niewydolność aparatu państwowego – przyznawał Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki podczas debaty „Polska Gospodarka 2020”, otwierającej
XV Forum Zmieniamy Polski Przemysł.
Podkreślił jednak, że kierowane przez niego
ministerstwo stara się ułatwiać działalność
przedsiębiorcom. Wspomniał w tym kontekście o wdrożonym już czwartym pakiecie
deregulacyjnym i pracach nad ustawą o prawie gospodarczym. Za kluczowe wyzwanie
dla polskiej gospodarki na najbliższe lata
wicepremier uznał dobre posadowienie
w procesach globalnych. – Mamy garstkę
firm międzynarodowych – powiedział – musimy mieć więcej. Nie może być tak, że za granicą inwestują tylko KGHM i Orlen. To
muszą robić także średnie i małe firmy.
Temu służy rządowe wsparcie – pomoc
w otwieraniu nowych rynków na polskie produkty i inwestycje oraz np. gwarancje de minimis dla eksporterów. Możemy być beneficjentem planu Junckera, pobudzającego
unijną aktywność gospodarczą – dodał. I
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Polska potrzebuje
prawdziwej demokracji
Jak widać w kampanii kandydatów czynnik marketingowy jest istotniejszy niż
merytoryczny. Dochodzi kwestia debaty publicznej, której treść i poziom jest
taki, jak każdy widzi. Bez zbudowania społeczeństwa obywatelskiego nie będzie
prawdziwego zaangażowania w przyszłość Polski – mówi Andrzej Celiński

Andrzej Celiński
– socjolog, polityk, senator I i II kadencji, poseł na Sejm II, IV i VI kadencji, minister kultury w latach 2001–2002, przewodniczący Partii Demokratycznej.

Spotykamy się 1 marca, w Narodowym
Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla wielu historyków postępowanie Narodowych Sił
Zbrojnych oraz innych grup działających
w ukryciu po II wojnie światowej jest niejednoznaczne – wiemy, że ludzi ci dopuszczali się morderstw, rabunków na cywilnej
ludności, niektóre oddziały współpracowały także z UPA. Chciałbym pana zapytać o stosunek zarówno do tego święta, jak i tych kontrowersji.
– Uważam termin „żołnierze wyklęci” za
nieszczęśliwy i niewłaściwy. Obejmuje się nim
ludzi wielkich swoim męstwem i bezprzykładnym heroizmem, takich jak: rotmistrz Pilecki, Antoni Rodowicz, generał Nil-Fieldorf, Kazimierz Moczarski – chociaż, co znamienne, jego akurat, z powodu poglądów lewicujących, na ogół nie wymienia się w tym
gronie mimo zupełnie nieprawdopodobnej
biografii – i pospolitych rabusiów, bandytów,
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uzurpatorskich watażków,
gwałcicieli, których każda wojna tworzy i których każde
praworządne państwo ścigać
powinno.
Tylko że tak, jak o mordowaniu Żydów przez żołnierzy Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, możemy dowiedzieć się o tym
z tak niewielu źródeł, jak np.
rozmów z Markiem Edelmanem. A jeśli już ktoś wspomni
o ciemnych kartach historii
od razu traktowany jest jako
wróg patriotyzmu. Dlaczego
pamięć historyczna jest tak
wybiórcza?
– Odpowiedź jest banalna. Ludzie, którzy wypowiadają się o tych sprawach, nie
mają często elementarnej wiedzy historycznej. Powtarzają rzeczy zasłyszane i przyjęte
dzięki ich specyficznej emocjonalności, a nie
na podstawie rzetelnej wiedzy i starannej kwerendy źródeł. Media traktują ten temat równie emocjonalnie. Emocje sprzedają się lepiej
niż wiedza. Jedni robią to dla kasy, inni dla
osiągnięcia oczekiwanej pozycji zależnej od
tych, którzy oczekują takiego, a nie innego
przekazu. Tzw. polityka historyczna, czyli w
rzeczywistości manipulacja historią dla osiągnięcia bieżących korzyści politycznych, zbiera tu obfite żniwo. Łatwiej karmić się mitami niż prawdą. Kiedy jednak mity zastępują
historię, naród staje się bezbronny wobec
współczesnych wyborów. Jednym z takich mitów jest powszechny udział Polaków w ruchu
oporu. Tymczasem Polacy, którzy zresztą razem z Serbami są narodem szczycącym się
najliczebniejszym w proporcji do swej wielkości ruchem oporu, uczestniczyli w nim mniej

więcej na poziomie 3 proc. populacji. Człowiek w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia raczej ucieka, chowa się, niż podejmuje nierówną walkę. Z wielkich mitów rodzą się później wielkie rozczarowania.
Wspominamy wojnę sprzed lat, a aktualnie trwa wojna tuż za miedzą, na Ukrainie.
Obserwujemy też eskalację napięcia międzynarodowego między Rosją a Zachodem.
Czy nie boi się pan trochę tego, co będzie
w najbliższej przyszłości?
– Mamy tu wiele niewiadomych zarówno jeśli chodzi o Rosję Putina, jak i Europę
oraz świat Zachodu. Przyparty odpowiedziałbym: Putin poniesie klęskę. Nie rozumie
Zachodu. Nie rozumie demokracji i jej proceduralnych kłopotów. Zachód z wieloma rozbieżnymi interesami zbiera się powoli, lecz jest
konsekwentny. W Rosji wyrosła nowa klasa,
która chce korzystać z dobrobytu. Nie wyobrażają sobie, że nagle wypędza się ich z Lazurowego Wybrzeża, z londyńskiego Harrodsa, z alpejskich stacji narciarskich. Putin
będzie podlegał coraz silniejszej presji wewnętrznej. Jego bojarzy, może poza częścią
siłowników, nie chcą wojny. Chcę jednak wyraźnie też powiedzieć, że jesteśmy tym bardziej bezpieczni, czym ściślejsza jest współpraca Ameryki i Europy, czym wyraźniej określone granice, poza które Rosji nie wolno wypuścić, i czym większa gotowość jakiegoś
wspólnego rozwiązania godzącego ambicje
zwyczajnych Rosjan z rzeczywistą konkurencyjnością ich kraju, a przede wszystkim
– czym droższa byłaby dla Rosji agresja. Polska powinna być gotowa po to, by nie musieć
z tej gotowości korzystać. Szczęśliwie dla nas
pomiędzy Rosją a Polską jest Białoruś. Łukaszenka nie chce być gubernatorem Mińska.
On chce być dyktatorem Mińska. Ale też dobrze by nam zrobiło, gdybyśmy na przyszłość
pamiętali, że Rosja wpychana do jakiejś
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czarnej dziury pomiędzy Chiny, Zachód – gdzie
są już dotychczasowi jej lennicy – i świat islamu będzie gwałtownie się rozpychać dla
ustanowienia swojej własnej pozycji. Rosja
musi być jakoś włączona w Europę. I na koniec – relatywnie niskie ceny nośników energii będą w dłuższym czasie miarkować Rosję.
Chociaż, jak dotychczas, mimo kryzysu i cięć
w innych częściach budżetu – armia rosyjska

Jednak media cały czas żyją panią Ogórek, jej ubiorami, tym co powiedziała, a w zasadzie czego nie powiedziała, nie zwracając
większej uwagi na pozostałych kandydatów
lewicowych. Widział pan jej wystąpienie na
kaliskim rynku?
– Tak, nawet sam kiedyś wspierałem
w Kaliszu lokalną kandydatkę na prezydenta miasta. Rano, w dzień powszedni mieliśmy

Państwo nie stawia sobie zadania budowania
wspólnoty narodowej. Sama polityka dla coraz
większej części partyjnych watażków to miejsce
osobistej kariery, a nie narzędzie budowania
silnego państwa zamożnych obywateli
się modernizuje. I to w tych jej segmentach,
które trudno nazwać obronnymi.
Czyli wniosek jest taki, że rewolucję robią ci, którzy mają coś do stracenia, a nie ci,
którzy nic nie mają?
– Tak. Putin ma poparcie wśród społeczeństwa, ale większość Rosjan nie ma szans
na dobrobyt elit. Paradoksem jest, że dla Rosjan ważniejsza jest duma z mocy własnego
państwa niż ich własny dobrobyt. Stracić
mogą ci, którzy rzeczywiście dużo mają. I oni
zagłosują za willą na Lazurowym Wybrzeżu dla siebie, swoich żon, kochanek, utrzymanek, dzieci i wnuków. To dla nas jest szansa na pokój. A każdy pokój zawsze jest lepszy od wojny.
Tymczasem u nas trwa karnawał kampanii wyborczych. Dopiero odbyły się wybory
samorządowe, a już na dobre rozkręciła się
kampania prezydencka – dodajmy, że chyba marnych lotów. Nie chciałby pan żeby już
się skończyła?
– Jesteśmy ofiarą decyzji sprzed lat, kiedy drogą odsunięcia generała Jaruzelskiego
były powszechne wybory prezydenta. Mandat prezydenta jest zatem bardzo silny, pomimo iż – zwłaszcza po uchwaleniu Konstytucji w 1997 roku – mamy ustrój parlamentarno-gabinetowy, a nie prezydencki.
Jak widać w kampanii kandydatów czynnik
marketingowy jest istotniejszy niż merytoryczny. Dochodzi kwestia debaty publicznej,
której treść i poziom jest taki, jak każdy widzi. Żyjemy mitem patriotyzmu. W rzeczywistości jednak wielkie korporacje zawodowe rwą dla siebie co tylko się da. Bez oglądania
się na interes innych, na państwo. Bez zbudowania społeczeństwa obywatelskiego nie
będzie prawdziwego zaangażowania w przyszłość Polski. Dlatego przekaz kampanii jest
tak mierny.
A jak ocenia pan tę kampanię oraz
kandydatkę SLD – partii, której był pan kiedyś wiceprzewodniczącym?
– Straciłem nadzieję. Wystawienie pani
Magdaleny Ogórek to koniec złudzeń co do
przyszłości tej partii.

większe zainteresowanie niż pani Ogórek. Ta
kandydatura to dla SLD nie tragedia, lecz
kompromitacja. SLD upadło, bo stało się partią władzy. To samo dzieje się teraz z Platformą Obywatelską.
Czy to jakieś fatum polskiej polityki?
Skąd to się bierze?
– Od 1989 roku wszystkie polskie rządy wzmacniają wielkie i silne grupy i do nich
przede wszystkim odnoszą swoją politykę.
Korporacjonizm, a nie solidarność. Państwo
nie stawia sobie zadania budowania wspólnoty narodowej. Sama polityka dla coraz
większej części partyjnych watażków to
miejsce osobistej kariery, a nie narzędzie budowania silnego państwa zamożnych obywateli. Tak się dzieje z partiami, ze związkami, z korporacjami zawodowymi, z samorządami. Zobaczmy co stało się z kastą
lekarzy, którzy w ciągu kilku lat podwoili,
a nawet potroili zarobki, zaś pielęgniarki ledwo wiążą koniec z końcem. Znam powiatowy szpital w Polsce o zadłużeniu przerastającym wyobrażenie i drastycznie niskiej
efektywności, gdzie młody, początkujący, niesamodzielny jeszcze lekarz zarabia osiem tysięcy złotych, a średnia pensja ordynatora

-wyzwoleńczego. W demokracji podstawowym narzędziem zmiany powinny być
wybory, a nie codzienny nacisk strajkowy,
blokady, okupacje i przemarsze. To nie jest
tylko sprawa polityków. To jest też sprawa
wyborców. Leniwych w swoich obywatelskich powinnościach. Nie szukających wiedzy, lecz usprawiedliwienia dla swojej zawiści
wobec każdego, komu jest lepiej. Nie współbudujących swoją społeczność, lecz formułujących kolejne roszczenia. W Polsce
mamy głęboki deficyt patriotyzmu. Zasłaniamy go wysoko wzniesionymi sztandarami, pomnikami, okrzykami, że my nie jacy
tacy.
To w takim razie, czy nie boli pana to, co
się stało ze związkiem, który pan współtworzył? Nie boi się pan niszczenia legendy
„Solidarności”? Nie tak dawno mieliśmy
trzydziestą rocznicę strajków sierpniowych,
gdzie obrażano po kolei: Bogdana Borusewicza, Donalda Tuska, a przede wszystkim
Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Geremka.
– Mówiłem o tym wielokrotnie, powtarzam i dziś: w tej kwestii uważam działalność
PiS-u, przywódców obecnej „Solidarności”
i OPZZ, a także części Episkopatu Polski za
szkodliwą dla Polski. Każdy ciągnie do siebie aż do rozerwania na strzępy. Tych do zszywania nie widać.
Jest pan przewodniczącym Partii Demokratycznej, która obchodzi dziesiąte urodziny, a to sprzyja podsumowaniom. Na koniec chciałbym więc zapytać o pana plany na
przyszłość – jest pan aktywnym komentatorem życia publicznego, a czy ma pan
jeszcze ambicje polityczne? A może woli pan
z boku komentować rzeczywistość?
– Chcę podjąć próbę stworzenia prawdziwie reprezentatywnej politycznej alternatywy dla Platformy Obywatelskiej. Teraz
trwa kampania prezydenta Komorowskiego,
którego wspieram jako jedynego kandydata
na miarę wagi tych wyborów, więc to, co robimy, robimy po cichu, ale w połowie roku ru-

Polacy potrzebują polityki poważnej
i odpowiedzialnej, ludzi ze świeżymi pomysłami
i dobrze wykształconymi głowami, polityków nie
unikających trudnych tematów i wyborów. Polska
potrzebuje po prostu prawdziwej demokracji
przekracza dwadzieścia tysięcy. W miasteczku, w którym chyba lepiej by było dla
jego mieszkańców, by w ogóle go nie było.
Bo poziom leczenia jest tam taki, jakby medycyna stanęła w miejscu pół wieku temu.
To jest właśnie korporacjonizm. Związki zawodowe to także korporacje chroniące
swojego interesu. Ja traktowałem „Solidarność” jako konieczną i jedyną możliwą
w tamtym czasie formę ruchu narodowo-

szymy do ludzi z wyraźnym przekazem, że
czas na politykę wartości i kompetencji. Polacy potrzebują polityki poważnej i odpowiedzialnej, ludzi ze świeżymi pomysłami i dobrze wykształconymi głowami, polityków nie
unikających trudnych tematów i wyborów.
Polska potrzebuje po prostu prawdziwej demokracji.
Rozmawiał Jan Sitnicki
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Zamożny jak Polak
Z każdym rokiem w naszym kraju przybywa zamożnych i bogatych
Polaków. W 2014 roku ich liczba sięgnęła 878 tys., a – jak wynika
z danych KPMG – za dwa lata po raz pierwszy przekroczy milion
raportu ﬁrmy KPMG pt. „Rynek
dóbr luksusowych w Polsce” wynika, że polskie społeczeństwo z każdym rokiem wzbogaca się. Pod
koniec ubiegłego roku liczba zamożnych i bogatych Polaków, za których uważa się osoby
z miesięcznym dochodem powyżej 7,1 tys. zł
brutto, sięgnęła 878 tys., a ich łączne dochody
wyniosły 141 mld zł. To wzrost o 6 proc. w porównaniu do 2013 roku. Eksperci z KPMG
szacują, że w 2016 roku liczba zamożnych
i bogatych Polaków po raz pierwszy przekroczy milion, rok później sięgnie 1,1 mln, a ich
łączny dochód wzrośnie do około 200 mld zł.
Z każdym rokiem rośnie też liczba najbogatszych Polaków. Uznaje się za nie osoby,
które posiadają aktywa płynne o wartości co
najmniej miliona dolarów. W 2014 roku w Polsce mieszkało 47 tys. takich osób, rok wcześniej – 45 tys.

Z

Profil bogacza
Bogaty Polak ma od 40 do 59 lat. Zamieszkuje duże miasto, liczące około 250 tys.
mieszkańców. Najczęściej to prywatny przedsiębiorca, choć może być również przedstawicielem kadry kierowniczej, pełniąc funkcję
prezesa, członka zarządu lub dyrektora. Pieniądze zdobywa dzięki dobrej pracy, a majątek
powiększa poprzez inwestowanie, najczęściej w nieruchomości, akcje, firmy i start-upy.
Zgromadzone fundusze wydaje na usługi luksusowe.
Badanie KPMG potwierdza, że wraz ze
wzrostem poziomu dochodów, rośnie także
odsetek osób korzystających z określonych
usług luksusowych. Duża część osób o ponadprzeciętnych dochodach deklaruje, że
odwiedza ekskluzywne restauracje. Najczęściej
regularnie odwiedzają je osoby bogate. Podobnie wygląda korzystanie z usług prywatnego trenera (regularnie korzysta z nich 14
proc. zamożnych i 27 proc. bogatych) czy gospodyni domowej (regularnie korzysta z tej
usługi 21 proc. zamożnych i 53 proc. bogatych).

Daleko za Europą
Mimo wzrostu liczby zamożnych Polaków, wciąż pozostajemy daleko w tyle za średnią europejską. Jak pokazuje raport KPMG,
na tle krajów zachodnioeuropejskich majątek Polaków w dalszym ciągu należy uznać
za niewielki. W 2014 roku średnia wartość
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majątku na osobę w Polsce wyniosła jedynie
22,2 tys. dol., podczas gdy w Unii Europejskiej było to już 153,6 tys. dol., czyli prawie
siedmiokrotnie więcej. Najbardziej majętni
mieszkańcy Europy, czyli Norwegowie (268
tys. dol. majątku per capita), posiadają średnio aż 12 razy większy majątek niż przeciętni Polacy. Pod względem wartości majątku w
tyle za Polską pozostają jedynie mieszkańcy
części postkomunistycznych gospodarek
(Chorwaci, Litwini, Łotysze, Bułgarzy, Rosjanie, Rumuni, Ukraińcy i Białorusini).
KPMG policzyło, że gdyby tempo wzrostu majątku przeciętnego Polaka utrzymało
się na poziomie z lat 2008–2014, potrzebne
byłyby aż 43 lata, aby dogonić obecną wartość majątku przeciętnego mieszkańca UE.
– Chociaż zamożność Polaków rośnie w relatywnie szybkim tempie, bo o 4,6 proc.

rocznie w latach 2008–2014, to dorównanie
najbogatszym europejskim gospodarkom
będzie długotrwałym procesem. Gdyby takie
tempo wzrostu majątku przeciętnego Polaka się utrzymało, potrzebne byłyby aż 43 lata,
aby doścignąć obecną wartość majątku przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej – komentował raport Andrzej Marczak, partner
w KPMG w Polsce.

Portal Skarbiec.Biz
– największy, niezależny serwis
o prawie, finansowaniu i gospodarce.
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Które kraje są najbliżej
wycofania gotówki z obiegu?
Kraje skandynawskie zmierzają ku cashless society, czyli stworzeniu
społeczności nieużywającej tradycyjnego pieniądza. Szwecja i Norwegia
poważnie myślą o całkowitym wycofaniu z obiegu monet i banknotów.
Powstaje mocne lobby wspierające rozwój płatności elektronicznych
w krajach rozwijających się. Pojawiają się również głosy sceptyczne co do
czystości intencji wprowadzenia w życie idei społeczeństwa bezgotówkowego
wolennicy wycofania gotówki z obiegu wskazują, że płacenie kartami czy
urządzeniami mobilnymi będzie
po prostu tańsze. Norweski bank
centralny twierdzi, że każda transakcja gotówkowa wykonana w Norwegii kosztuje
7,1 korony norweskiej (0,92 dol.), podczas
gdy transakcja bezgotówkowa – 4,1 korony
(0,53 dol.).
Najbliżej wycofania banknotów i monet
z obiegu są Szwecja i Norwegia, w których jest
duże zaufanie społeczne do instytucji i w dodatku duży odsetek starszych osób korzysta
z komputerów. W Sztokholmie już teraz nie
można kupić biletów komunikacji miejskiej za
gotówkę, a niektórzy uliczni sprzedawcy gazet czy kwiatów mają terminale lub aplikacje
na smartfonach do płatności elektronicznych.
Szwedzki bank centralny szacuje, że w 2020
roku w obiegu będzie nawet o 50 proc. pieniędzy mniej, niż było w 2012 roku. – Jesteśmy coraz bliżej cashless society w Skandynawii – przyznaje Jan Digranes, dyrektor Finance Norway, organizacji reprezentującej instytucje finansowe.
Kraje skandynawskie przodują w rankingu
płatności kartami per capita w skali roku.
W Szwecji w 2012 roku przeciętny obywatel
dokonał 230 takich transakcji. Na podium
zmieściły się również Dania i Finlandia.
Brytyjczyk wykonał w 2012 roku średnio
167 płatności kartą, a Niemiec już tylko 39.
Dane te pochodzą z Europejskiego Banku
Centralnego.
Hitem roku 2014 w Danii była aplikacja
MobilePay autorstwa Danske Banku, którą
w kilka miesięcy od debiutu zaczęło używać
1,8 mln osób (w Danii mieszka 5,6 mln ludzi).
Jednak również poza Skandynawią płatności elektroniczne szybko się rozwijają. Według brytyjskiej Payments Council rok 2015
będzie pierwszym w historii, w którym zarówno liczba, jak i wartość transakcji bezgotówkowych na Wyspach przekroczy liczbę
i wartość transakcji gotówkowych. W 2023
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roku w Wielkiej Brytanii już tylko jedna trzecia transakcji ma być opłacana tradycyjnymi
pieniędzmi.
Na wycofanie gotówki z obiegu powoli
szykują się przestępcy. W Szwecji w ciągu 10
lat liczba finansowych oszustw dokonanych
drogą elektroniczną podwoiła się (w 2013
roku dokonano ich 140 tys.). Oczywiście eksperci bankowi nie próżnują – w Norwegii testowany jest system Zwipe, umożliwiający
płatność odciskiem palca.
Coraz częściej pojawiają się jednak głosy osób sceptycznych wobec idei cashless society. – Wycofanie gotówki będzie skutkować
wyalienowaniem osób w podeszłym wieku,
a poza tym: czy naprawdę chcemy, by po każdej transakcji pozostawał ślad? – pyta Jarl
Dahlfors, szef firmy Loomis.
Warto zauważyć, że lobby popierające
ideę cashless society jest mocne. Nie tak dawno powstała fundacja The Better than Cash
Alliance, stworzona przez ONZ, Bill & Melinda Gates Foundation oraz firmy Visa, MasterCard oraz bankową grupę Citi. Ma ona
pomagać krajom rozwijającym się (głównie
afrykańskim) w upowszechnianiu płatności

elektronicznych. – Do 2030 roku 2 mld ludzi,
którzy nie mają obecnie konta w banku,
będą mogli płacić swoimi telefonami – napisał pod koniec stycznia na swoim blogu Bill
Gates. Miliarder wywołał tym wpisem dużą
dyskusję w sieci na temat szans i zagrożeń
związanych z takim rozwiązaniem. Głos
sceptyków najlepiej scharakteryzuje cytat
z artykułu Kita Danielsa z portalu InfoWars:
„Upowszechnienie płatności mobilnych
uczyni z ubogich niewolników systemu bankowego, na który nie mają żadnego wpływu,
a to pozwoli bankom i rządom na łatwiejszą konfiskatę pieniędzy np. poprzez wprowadzenie mało widocznych opłat i podatków”.

Portal Skarbiec.Biz
– największy, niezależny serwis
o prawie, finansowaniu i gospodarce.
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GOSPODARKA

Informacja gospodarcza
w systemach ERP
W trudnych czasach dla światowej gospodarki wiele dobrze prosperujących
przedsiębiorstw zostało zmuszonych do zakończenia swojej działalności
i w konsekwencji ogłoszenia upadłości. Przyczyną tego zjawiska była nazbyt
często niewypłacalność ich partnerów biznesowych. W efekcie realnym
kosztem dla ﬁrmy okazuje się strata wynikająca w bezpośredni sposób
z bankructwa kontrahenta, a nie cena, jaką ﬁrma poniosłaby za informację
lub korzystanie z narzędzi zarządzania ryzykiem
miejętność wykorzystania nowoczesnych narzędzi, w tym głównie
systemów ERP, jest szczególnie
istotna w okresie spowolnienia gospodarczego, kiedy to warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są szczególnie trudne.
Już sama implementacja w przedsiębiorstwie
innowacyjnych rozwiązań z zakresu controllingu stanowi jeden z ważniejszych czynników pozyskiwania przewagi konkurencyjnej i pozwala na dostosowanie do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku. Sprawny system informacyjny, oparty na
bieżącej i wiarygodnej informacji gospodarczej, chroni przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami zaburzeń na rynkach ﬁnansowych, które są nieodłącznym elementem współczesnych kryzysów gospodarczych. Pozwala też na funkcjonowanie
przedsiębiorstwa w stale zmieniających się warunkach rynkowych.

U

Rekomendacje współpracy
Fundamentem sprawnie działającego
przedsiębiorstwa jest nie tyle sama informacja co system, który pozwoli na jej odpowiednie wykorzystanie. Takie narzędzie zatem
spełniać będzie dwie podstawowe funkcje: informatyczną oraz wspomagającą w zarządzaniu ryzykiem. Pierwsza z nich pozwala
przedsiębiorcom zaoszczędzić czas związany z samodzielnym pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji. Druga umożliwia
podjęcie właściwej decyzji biznesowej związanej np. z zawarciem współpracy z klientem
na warunkach kredytu kupieckiego. Największą wartością tego rozwiązania jest możliwość łączenia informacji z jednoczesnym
wskazaniem obszarów niebezpiecznych w portfelu należności. System automatycznie integruje i przetwarza dane z wielu źródeł. Wykorzystuje dane wewnętrzne użytkownika, jak
również te pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Tworzy gotowe analizy i identyfikuje obszary ryzyka w wymianie handlowej. Wszyst-
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ko to dostępne jest na wszystkich poziomach
organizacji, przez co w jednym czasie z platformy aktywnie korzystać mogą zarówno dyrektor finansowy i handlowy, osoby zatwierdzające decyzje kredytowe, jak i członkowie
działu windykacyjnego. W efekcie otrzymujemy swoistego rodzaju scoring, który stanowi
rekomendacje współpracy z danym partnerem handlowym. W przypadku negatywnego wyniku i oceny, przedsiębiorca powinien
względem badanego podmiotu zastosować
szczególnego rodzaju środki ostrożności.
Jest to więc jeden ze sposobów wykorzystania informacji i wiedzy w analizie kondycji finansowej kontrahentów przy wsparciu szeroko
rozumianych systemów ERP.

leżności możemy jeszcze przed rozpoczęciem
współpracy zobaczyć, czy firma reguluje
swoje płatności na czas i rozpocząć współpracę tylko z bezpiecznymi firmami lub ustawić warunki współpracy w taki sposób, aby
nie zagrażały finansom przedsiębiorstwa.
To przekłada się na tworzenie pogłębionych
analiz należności i priorytetów dla windykacji, co zwiększa efektywności działu controlingu, pozwala bowiem z wyprzedzeniem odpowiedzieć na pytania o to, kto jest najbardziej ryzykownym klientem, komu wstrzymać
dostawy, a wobec kogo wszcząć proces windykacyjny. W prosty sposób pomaga to w prawidłowym sterowaniu procesem sprzedaży.

Trzy grupy przedsiębiorstw
Niebezpieczne symptomy
Nie jest to jedyna możliwość wykorzystania informacji gospodarczej w systemach ERP. Poprzez DB Connect, będący niczym innym jak powszechnie stosowanym
modułem łączącym program SAP z bazą Bisnode D&B liczącą ponad 240 mln firm z całego świata, możliwe jest zestawienie badanego podmiotu do jego branżowej i bezpośredniej konkurencji poprzez pryzmat wskaźników porównawczych. Co istotne, proces
wymiany informacji między źródłem danych
o przedsiębiorstwie jest całkowicie bezpieczny. Użytkownik może być pewny, że
przesyłane przez niego dane zostaną użyte
wyłącznie na jego potrzeby. Proces przetwarzania danych może zostać zautomatyzowany z systemami typu SAP.
Analiza finansowa oparta na informacji
gospodarczej pozwala również dostrzec niebezpieczne symptomy w badanej firmie, w tym
przede wszystkim powiązania osób z firmami w złej kondycji finansowej, czy wreszcie,
poprzez powiązania kapitałowe, dotrzeć do
sytuacji finansowej spółki matki podmiotu.
Dodatkowo dostępność do unikalnych danych
Bisnode pozwala na określenie moralność
płatniczej firmy. Dzięki monitorowaniu na-

Wdrożony system najlepiej sprawdza
się w trzech grupach przedsiębiorstw. Pierwszą stanowią firmy posiadające silnie rozbudowaną i zdecentralizowaną strukturę,
z wieloma oddziałami krajowymi lub zagranicznymi. Takie podmioty zazwyczaj nie posiadają wspólnej platformy wymiany informacji, co w ogromnym stopniu utrudnia komunikację i uniemożliwia rzetelną analizę ryzyka współpracy z kontrahentami. Zastosowanie DB Connect jest więc doskonałą alternatywą dla kosztownych i czasochłonnych
projektów wdrożenia identycznych systemów CRM we wszystkich spółkach grupy.
Drugą istotną grupą korzystających z platformy są podmioty z dużym wolumenem
klientów o niskich wartościach transakcji,
gdzie niemożliwe staje się stałe zarządzanie
ryzykiem i monitoring portfela w małych zespołach kredytowych. Ta grupa, często z uwagi na niską marżowość, nie posiada innych
form zabezpieczenia należności – np. ubezpieczeń. Trzecia grupa klientów to podmioty działające na wielu rynkach, gdzie szansa
na dostęp do sprawdzonej informacji jest
mocno utrudniona, lub w przypadku których
firmy ubezpieczeniowe nie gwarantują pełnej
ochrony przed stratami. DB Connect jest więc

wielofunkcyjnym narzędziem identyfikującym niebezpieczne obszary
ryzyka całego portfela klientów lub konkretnej firmy. Bezpośrednie
zamieszczenie w karcie klienta SAP informacji o ryzyku współpracy pozwala na pewniejsze podejmowanie decyzji.
Warto podkreślić, że aktualizacja danych na platformie odbywa się codziennie. Przekłada się to na trafne decyzje biznesowe mające swoje oparcie w aktualnych informacjach. Główną korzyścią
z zastosowania DB Connect w firmie jest analiza ryzyka powstająca w oparciu o uporządkowane wewnętrzne dane firmy, które zostają uzupełnione o informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych.
Bazując na tych danych, pozwala przewidywać wzrost ryzyka współpracy ujętych analizą podmiotów. To pomaga w codziennej pracy
osobom na wszystkich szczeblach organizacji.

Główne korzyści
W tym miejscu możemy pokusić się o wyodrębnienie podstawowych korzyści dla poszczególnych grup w organizacji. Pomijając te oczywiste, jak oszczędność zasobów – czasu, kapitału ludzkiego, środków pieniężnych. Moduł pozwoli osobom zajmującym
stanowiska decyzyjne zarządzać swoimi obszarami z większym spokojem i pewnością. Decyzje będą podejmowane przy większym komforcie, reakcje nie będą spóźnione, należności firmy będą skutecznie zarządzane.
Dział sprzedaży dzięki odpowiedniej kategoryzacji oceni ryzyko poszczególnych branż i regionów przy doborze nowych klientów. Ponadto zidentyfikuje powiązania kapitałowe klientów w celu
dostosowania i odpowiedniego skierowania oferty. W panelu decyzyjnym łatwo zidentyfikuje klientów, z którymi warto rozwijać
współpracę oraz tych, z którymi należy ją ograniczyć. Pozwala też
określić, wobec których klientów należy rozważyć zmianę warunków współpracy, aby uwzględnić np. rosnące ryzyko współpracy
z nimi. Dział finansowy/controlingu poprzez analizę segmentów porówna zmiany w strukturze ryzyka w poszczególnych kategoriach
w czasie. Oszacuje ryzyko portfela swoich należności w przyszłości na podstawie danych historycznych. Ponadto określi łączną wartość należności w grupie kapitałowej oraz jej uśrednione ryzyko.
Z pomocą panelu decyzyjnego określi wartość należności do odpisu (najniższa moralność płatnicza i najwyższe ryzyko upadłości).
Analiza wiekowania należności pozwoli ocenić stopień ryzyka przeterminowanych należności oraz szacować rezerwy na należności wątpliwe. Dział windykacji będzie miał możliwość szybkiego przeglądu firm zagrożonych, w szczególności dzięki kategoryzacji według
klas ryzyka. Dzięki informacji jak klient reguluje płatności wobec firmy w porównaniu do innych, będzie mógł w porę zareagować. Panel decyzyjny wskaże gotowe listy priorytetowe firm, którymi dział
windykacji powinien się zająć. Analiza wiekowania należności
wskaże firmy, wobec których wymagana jest uwaga i wskaże stopień
ryzyka określający intensywność działań.

Wzrost efektywności
Mając świadomość tego, że bez odpowiedniego zarządzania informacją przedsiębiorstwa są skazane na porażkę, można powiedzieć, że efektywność tego zarządzania determinuje efektywność działania całej organizacji. System informacji strategicznej przedsiębiorstwa, który ma właściwy charakter wobec każdej organizacji, zawiera zasoby informacyjne gromadzone w określony sposób, przetwarza je i dostarcza odpowiednim jednostkom w celu podejmowania
decyzji. Procesy informacyjne odgrywają w przedsiębiorstwach coraz większą rolę z uwagi na globalizacje rynku, wzrost konkurencji, wykorzystywanie jakości do uzyskania przewagi rynkowej,
szybki rozwój technologii informacji i komunikacji. W związku z tempem zmian w otoczeniu i wewnątrz samej organizacji, posiadanie
właściwych informacji i skuteczne ich wykorzystanie ma decydujące znaczenie dla ich przetrwania i rozwoju.
Tomasz Starzyk Bisnode Polska
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Konkurujemy

z najlepszymi

Krowa – czempion Krajowej Wystawy Zwierząt w 2013 roku przed siedzibą spółki

Rozmowa z Marianem Pankowskim,
prezesem zarządu Przedsiębiorstwa
Rolniczo-Hodowlanego
„GAŁOPOL” Sp. z o.o. w Gałowie

Prezes Marian Pankowski odbiera nagrodę „Agroprzedsiębiorca RP 2012 roku”
Na czym opiera się produkcja zwierzęca spółki i jakie są główne wyznaczniki rozwoju firmy?
– Produkcja zwierzęca w naszej spółce
opiera się na hodowli bydła mlecznego rasy
holsztyńsko-fryzyjskiej, bydła mięsnego rasy
limousine oraz koni rasy konik polski. Głównym celem hodowli zwierząt jest wytworzenie i sprzedaż wysokiej jakości materiału zarodowego w postaci jałowic i krów hodowlanych, buhajków hodowlanych, klaczy i ogierów. Istotna dla utrzymania dobrej kondycji
finansowej spółki jest produkcja wysokiej jakości mleka i mięsa wołowego. Ostatnia dekada to dla nas czas dynamicznego rozwoju oraz poprawa efektywności produkcji, jakości pogłowia, oferowanych produktów towarowych i usług. Obecnie sam wzrost produkcji nie gwarantuje sukcesu, dlatego optymalizacja kosztów produkcji i procesów
technologicznych z naciskiem na jakość wytworzonych dóbr to priorytety, które wyznaczają nasz postęp. Szereg przeprowadzonych
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inwestycji i wdrożonych nowych technologii
istotnie wpływa na opłacalność produkcji i jakość produktów. Miarą naszego rozwoju
w doskonaleniu pogłowia bydła i koni są czołowe miejsca na krajowych wystawach hodowlanych. Wyznacznikiem sukcesu jest także silniejsza pozycja na rynku oraz rozszerzenie grona klientów, partnerów handlowych
i branżowych.
W jaki sposób pracują państwo na
wzrost wydajności i jakości hodowli bydła
oraz produkcji mleka?
– Wszystkie gałęzie naszej działalności
pracują na sukces hodowli i produkcji zwierzęcej. Przede wszystkim szkolimy kadry – dobór odpowiednich ludzi na kluczowych stanowiskach to podstawa sukcesu. W ciągu
ostatnich 7 lat poczyniliśmy szereg inwestycji w produkcji zwierzęcej. Zakupiliśmy nowoczesne urządzenia i wdrożyliśmy nowe
technologie. Zmodernizowaliśmy stare budynki i wybudowaliśmy kompleks z nową oborą na 288 stanowisk i halą udojową z zastosowaniem doju ćwiartkowego, wykorzystywanego dotąd tylko w robotach udojowych.
System ten bada również przewodność mleka, pozwalając na szybką diagnostykę i zapobieganie mastitis. Wszystkie nasze gospodarstwa wyposażono w system kompu-

terowy SCR do zarządzania stadem, który pozwala na monitoring aktywności ruchowej
oraz przeżuwania. Właściwe zarządzanie
stadem zapobiega występowaniu chorób
metabolicznych i wpływa na prawidłowy
rozród, a co za tym idzie, skraca okres międzywycielenowy, co przekłada się na efektywność i ekonomikę produkcji. Kluczowa dla
uzyskania wysokich wydajności jest odpowiednia baza paszowa, zwłaszcza dobrej jakości kiszonki. Pracujemy nad przyspieszeniem postępu hodowlanego w naszych stadach w zakresie cech mleczności, płodności,
typu i budowy, długowieczności i zdrowotności. Od wielu lat prowadzimy ocenę pokroju
krów i indywidualny dobór buhajów, korzystając z najlepszej światowej genetyki. Od 2011
roku prowadzimy – w kraju, ale także w USA
– badania wartości hodowlanej samic na podstawie genomu. Zwierzęta, które uzyskały najwyższe wartości, przeznaczamy do zabiegów
embriotransferu. Wszystkie dotychczasowe
działania prowadzone w naszej spółce są ściśle związane z realizacją programu hodowlanego, a tym samym przyczyniają się do poprawy cech produkcyjnych i funkcjonalnych
bydła.
Co na przestrzeni 20 lat działalności spółki uznałby pan za najważniejsze osiągnięcia

LIDERZY BIZNESU
w zakresie realizacji celów spółki strategicznej oraz rozwoju polskiego rolnictwa,
z naciskiem na hodowlę zwierząt?
– Ostatnie 20 lat to skok cywilizacyjny polskiego rolnictwa. Najdobitniej widać to na
przykładzie spółek powstałych z Państwowych
Gospodarstw Rolniczych. Nasza spółka z powodzeniem realizuje cele działalności spółek strategicznych ANR. Największe osiągnięcia obserwujemy w hodowli bydła mlecznego i mięsnego – kiedyś przeciętne stado ze
słabymi wynikami, dziś postrzegane jest jako
jedna z najlepszych w Polsce hodowli, wygrywając czempionaty i superczempionaty na
Krajowych i Regionalnych Wystawach Bydła Mlecznego. Wzrost wydajności mlecznej z poprawą parametrów zdrowotnych
i hodowlanych udało się osiągnąć dzięki odpowiedniej pracy hodowlanej – okreStado konika polskiego
śleniu ambitnych celów i ich konsekwentnej realizacje przez cały zespół kadrowy. Kluczowe są także inwestycje
namicznie rozwijające się przedsiębiorstwo
mające na celu poprawę dobrostanu
korzysta z łatwiej dostępnych niż kiedyś
i zwiększenie potencjału produkcyjnego.
technologii i zagadnień naukowych, szkoląc
Modernizacja przestarzałych obiektów,
kadry i uczestnicząc w największych wydabudowa nowych obór i hal udojowych,
rzeniach branżowych w kraju i za granicą.
unowocześnienie parku maszynowego
Rozpoczęła się era genomowa w hodowli bypozwalają na wykorzystanie potencjału
dła. Dzięki współpracy z Uniwersytetem
i osiąganie coraz lepszych wyników hoTechnologiczno-Przyrodniczym w Byddowlanych i produkcyjnych.
goszczy i wspólnemu projektowi badawczeSpółka zyskała na strategiczności
mu nad efektywnością oceny genomowej cech
także poprzez przyłączenie w 2010 roku Poczta Węgierska na Konikach Polskich
funkcjonalnych bydła nasza firma jest jednym
stada ogierów w Sierakowie – ponad
z nielicznych podmiotów wyprzedzających
30-letniej hodowli zachowawczej koni rasy koWspółpraca międzynarodowa i człon- o krok konkurencję. Dowodem tego są dwa
nik polski, obejmującej wiele cennych żeńskich kostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Stad- pokolenia bydła po buhajach wycenionych na
i męskich linii hodowlanych, zaliczanej do jed- nin Państwowych pozwalają nam wystąpić podstawie genomu. Naszym zadaniem jest
nej z najważniejszych w Polsce rezerw gene- w roli gospodarza Walnego Zjazdu ESSA uzyskiwanie materiału hodowlanego o najtycznych koni tej rasy. Pogłowie ponad 20 w kwietniu 2015 roku w Sierakowie. Poka- wyższych parametrach produkcyjnych, zdroogierów tej rasy jest wykorzystywane na te- zaliśmy, że pod odpowiednim zarządem sta- wotnych i funkcjonalnych, które w istotny
renie całego kraju i jest kluczowe dla realizacji do może prężnie funkcjonować i prowadzić sposób podnoszą poziom genetyczny kraprogramu ochrony zasobów genetycznych. swoje zadania statutowe, gdzie promocja i po- jowej populacji. Od kilku lat przeprowadzamy
Oprócz hodowli koników polskich spółka po- szukiwanie nowych rynków zbytu jest klu- zabiegi embriotransferu, z wykorzystaniem
dejmuje znaczne wysiłki na rzecz promocji czowa.
zwierząt o określonej wartości genomowej.
koni tej rasy w skali Europy. Koniki z SieraJak zmieniają się trendy w hodowli i ja- To sprawia, że możemy konkurować z najkowa prezentujemy pod siodłem z dziećmi kie obowiązki nakłada to na spółkę, która lepszymi hodowcami. Uzyskiwane wyniki plaw przeróżnych akrobacjach – to pokazuje spo- chce być konkurencyjna? Jak wyniki spół- sują nas w czołówce spółek strategicznych
kój tych koni, a także zachęca do uprawiania ki Gałopol plasują państwa na tle innych z udziałem Skarbu Państwa. W ostatnich lajeździectwa najmłodszych i ich rodziców. Po- spółek strategicznych?
tach Gałopol znacznie poprawił swoją ponieważ koniki polskie często są bardziej wy– Jeszcze kilkanaście lat temu trudno by- zycję w rankingu spółek Agencji Nieruchotrzymałe od dużych koni, doskonale spraw- łoby uwierzyć w obecne tempo rozwoju ho- mości Rolnych.
dzają się w zaprzęgu. W 2013 roku otwiera- dowli bydła mlecznego, i w to, że biotechliśmy pokaz w Janowie Podlaskim z okazji nologia rozrodu będzie powszechnie doRozmawiała Magdalena Szczygielska
zjazdu WBFSH, powożąc czterokonnym stępna i możliwa do zastosowania w wazaprzęgiem koników. Mieliśmy okazję za- runkach terenowych. Spółka Gałopol jako dywww.galopol.pl
prezentować pokazy młodzieżowej akrobatyki z konikami podczas kilku największych
Na działalność spółki składa się:
wydarzeń hipicznych w Niemczech. Nagradzani gromkimi brawami, otrzymaliśmy ko• produkcja zwierzęca, w tym:
lejne propozycje występów na arenach mię* hodowla bydła mlecznego – rasa holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej
dzynarodowych. Dzięki występowi na uro* hodowla bydła mięsnego rasy limousine
czystych pokazach Marbach Classics podczas
* hodowla koni rasy konik polski
jubileuszu 500-lecia stadniny w Marbach
* ogiery hodowlane ras szlachetnych i zimnokrwistych
w marcu 2014 roku, nasz pokaz młodzieżo• produkcja roślinna, główne uprawy to: zboża, rzepak ozimy, kukurydza, buraki
wej akrobatyki na konikach polskich obejrzało
cukrowe, lucerna
20 tysięcy osób na trybunach i dużo większa
• działalność szkoleniowo-badawcza
publiczność na ekranie niemieckiej telewizji.
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Sprawnie funkcjonująca
„maszyna”

Rozmowa z Jerzym Krukiem, prezesem zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Metalowiec” z Wrocławia

Niedawno został pan uhonorowany tytułem „Menedżer – Spółdzielca”, który
przyznawany jest przez Krajową Radę Spółdzielczą. Co dla pana znaczy to wyróżnienie
i jaki powinien być wzorowy menedżer w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowej?
– W moim odczuciu jest to tytuł przyznany całej załodze. Warto jednocześnie
zwrócić uwagę, że tytuł ten jest ściśle związany ze szczególnym spojrzeniem na spółdzielnię mieszkaniową jako przedsiębiorstwo,
w którym musi działać zgrany zespół pracowniczy, bo dodatkowo ma ona też społecznego przełożonego, którym są wszyscy
członkowie.
Nie chcę nikomu umniejszać, ale rola menedżera powinna sprowadzać się – oprócz
oczywistych kompetencji – do uzyskania akceptacji celów, a co za tym idzie swoistego zaufania współpracowników. Właśnie na za-
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ufanie współpracowników do swojego przełożonego, kierownika czy menedżera chciałbym zwrócić uwagę. Nie do zaakceptowania
jest według mnie sytuacja, w której kierownik
czy prezes, po wydaniu pracownikowi polecenia, które okazało się błędne i pociągnęło
za sobą konsekwencje dla firmy, czyni z tego
pracownika „kozła ofiarnego”. Opisany przypadek miał miejsce kiedyś w naszej spółdzielni,
a jego rezultatem była utrata zaufania pracowników do swojego szefa. To właśnie brak
zaufania – w mojej ocenie – jest największą
barierą uniemożliwiającą prawidłową organizację pracy.
Kapituła konkursu oceniała nie tylko kierownictwo firmy, ale również efektywność
działania spółdzielni jako sprawnie funkcjonującej „maszyny”. Dzięki czemu udało
się państwu osiągnąć tak wysoką pozycję?
– Jak już podkreślałem, przyznanie tytułu „Menedżer – Spółdzielca” związane jest
z efektywnym działaniem zespołu pracowniczego. Za funkcjonowanie całej takiej
„maszyny” odpowiada bowiem sprawnie
działający każdy „trybik”, który ją tworzy. Pomocne w osiągnięciu pełnej równowagi pomiędzy „maszyną” i wszystkimi jej „podzespołami” okazały się takie elementy jak: jasne i precyzyjne określenie zadań dla każdego
stanowiska, co również wymuszają procedury wdrożonego w 2003 roku i do dziś
utrzymywanego systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008; systematyczne szkolenia pracowników, którym zawsze powtarzam, że powinni być mądrzejsi ode mnie w zakresie wiedzy wynikającej
z reprezentowanych przez nich stanowisk;
wreszcie docenianie tych, którzy z dobrej woli
wykazują szczególne zaangażowanie, choć
jednocześnie muszę tu dodać, że pozytywnie oceniam zaangażowanie wszystkich
pracowników zatrudnionych w SM Metalowiec.
Udzielając wywiadów, często odwołuje
się pan do roli samorządu społecznego
w osiągnięciach spółdzielni.
– Nawiązując do wcześniejszej terminologii, potwierdzam, że samorząd, czyli członkowie spółdzielni, tworzą obudowę tej „maszyny”, której zadaniem jest działanie na ich
korzyść. Nawet najlepsza maszyna na desz-

czu czy mrozie, bez sprawnego zasilania, szybko zardzewieje i się zatrze. Mamy to szczęście, że nasi członkowie i wybrane organy samorządowe: rada nadzorcza i rady osiedlowe, pozwalają autonomicznie działać zarządowi. Nie oznacza to oczywiście braku jakiejkolwiek kontroli. Jednak poza racjonalną
kontrolą organy te oferują nam wsparcie w realizacji odważnych działań inwestycyjnych
i remontowych. Przykładowo w 2008 roku zakończyliśmy inwestycje związane z ocieplaniem budynków spółdzielczych i likwidacją
azbestu. W realizacji tych działań musieliśmy
posiłkować się kredytami, na których zaciągnięcie otrzymaliśmy zgodę od rady nadzorczej. Co więcej, pomocną dłoń wyciągnęli
do nas sami członkowie, którzy dodatkowo
i dobrowolnie sami się opodatkowali, uchwalając zwiększenie opłat na fundusz remontowy,
nawet do 0,20 zł za metr kwadratowy miesięcznie.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.metalowiec.wroclaw.pl

Jeden z budynków spółdzielni jako
przykład zmieniającego się budownictwa
mieszkaniowego
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Przebijemy każdą ofertę
Rozmowa z Marianem Glitą,
prezesem MG Speed Sp. z o.o.

Co skłoniło pana do założenia firmy
z sektora motoryzacyjnego i jak wypadła wizja własnego biznesu w zderzeniu z realiami rynkowymi?
– Po prostu chciałem robić to, na czym
dobrze się znam. Przez wiele lat działalności
Elmaru, który z racji usług transportowych
miał jedną z najnowocześniejszych flot samochodowych w Polsce, a nawet Europie, nawiązałem mnóstwo kontaktów w branży samochodowej. Teraz przyszedł czas i pojawiła się szansa na wykorzystanie tego doświadczenia. Zajmujemy się sprzedażą nowych i używanych ekskluzywnych samochodów światowych producentów. Działal-

ność rozpoczęliśmy w maju 2013 roku i tylko do końca roku sprzedaliśmy 35 aut. Rewelacyjnie wyglądała też sprzedaż w ubiegłym
roku, w którym właścicieli znalazło ponad 70
samochodów.
Co wyróżnia ofertę salonu MG Speed na
tle krajowych dilerów samochodowych?
– Naszym ogromnym atutem jest cena
samochodu, za który
nasz klient płaci do 30
proc. mniej od ceny
katalogowej w salonie
dealerskim. Przebijemy każdą ofertę na
nowy, luksusowy samochód!
Sprowadzamy samochody z autoryzowanych europejskich
sieci dealerskich. Są
nowe lub podemon-

stracyjne, czyli takie, które były wcześnie prezentowane na przykład na targach czy wystawach. Jesteśmy też dostawcą aut do
wszystkich największych firm leasingowych.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

MG SPEED SP. Z O.O.

SALON SAMOCHODÓW LUKSUSOWYCH
W WARSZAWIE, UL. POŁCZYŃSKA 82

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

WWW.MGSPEED.PL
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Centralne Biuro
Certyfikacji Krajowej
uhonorowało najlepszych
Mamy się czym szczycić. Polskie przedsiębiorstwa mimo kryzysu radzą sobie
coraz lepiej. Najlepsze z nich już po raz piąty zostały uhonorowane specjalnymi wyróżnieniami przez Centralne Biuro Certyﬁkacji Krajowej
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)

Laureaci Godła Bank Spółdzielczy Roku 2014 – certyfikatu miedzianego oraz Produkt Finansowy Roku 2014
ala Finałowa Konkursów Branżowych Centralnego Biura Certyﬁkacji Krajowej odbyła się 12 lutego w Sheraton Warsaw Hotel.
Imprezę, na której pojawili się przedstawiciele
ponad 50 nagrodzonych ﬁrm i produktów, poprowadzili aktorka Katarzyna Cichopek oraz
koordynator programowy CBCK Przemysław
Szulczewski.
Statuetki i Certyfikaty wręczano w kilku
kategoriach. Godło Polish Exclusive 2014
otrzymały firmy, których produkty i usługi
spełniają najwyższe standardy w Polsce. Godło Hit Konsumenta – jako potwierdzenie
mocnej pozycji na rynku – przyznano produktom o najwyższym stopniu rozpozna-
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Statuetki Businesswoman Roku 2014, Hit Konsumenta oraz Polish Exclusive 2014

«

LIDERZY BIZNESU

«

walności i popularności marki. Medalami
Polskiej Przedsiębiorczości uhonorowano firmy, które aktywnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Nagrodzono
również Laureatów Ogólnopolskiego Programu Instytucje i Produkty Finansowe
Roku 2014, wręczając Złote, Srebrne i Miedziane Certyfikaty w kategoriach Bank
Spółdzielczy Roku 2014 oraz Produkt Finansowy Roku 2014, a także wyróżniono silne i przedsiębiorcze kobiety biznesu, którym
przyznano statuetki Businesswoman Roku
2014.
– Sukces wszystkich laureatów mógł
stać się faktem tylko dzięki konsekwencji,
kreatywności i umiejętności wykorzystywania szans, jakie niesie ze sobą coraz
trudniejszy rynek. Statuetki i Certyfikaty to
uhonorowanie ciężkiej codziennej pracy
polskich przedsiębiorców – podsumował
Marcin Andrzejewski, dyrektor programowy Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
O blask prowadzącej Galę zadbał Dom
Jubilerski A&A, natomiast o upominki dla gości firma APIS Natural Cosmetics. Wieczór
dodatkowo umiliły występy duetu Agnieszka
i Andrzej Sowa Duo Amor oraz Michała Kuczyńskiego znanego z programu „Must Be
The Music”.
www.certyfikacjakrajowa.org.pl

Laureaci Godła Polish Exclusive 2014
Centralne Biuro Certyﬁkacji Krajowej jest ﬁrmą wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych przedsiębiorców, dla których priorytetem jest budowanie silnej
i wartościowej marki. CBCK nie tylko zrzesza i wspiera ﬁrmy z sektora średnich
i małych przedsiębiorstw, lecz również wyróżnia najlepsze z nich. Organizuje takżę
szereg ogólnopolskich konkursów, takich jak Firma Szkoleniowa i Doradcza Roku,
Infrastruktura Turystyczna Roku, Budownictwo Roku, Instytucje i Produkty Finansowe Roku, Placówka Oświatowa Roku, Polish Exclusive czy Zdrowie, Medycyna
i Farmacja Roku.

Fot. CBCK

Pieczywo z rekomendacjami
Rozmowa z Zoﬁą Rydzyk, właścicielką
PPHU „Patrycja & Paweł”

Do licznych nagród i wyróżnień przyznanych zarządzanej przez panią firmie
dołączyło Godło „Polish Exclusive 2014”. Co
zyskało uznanie kapituły konkursu?
– Piekarnia z Kwaśniowa Górnego jest
nowoczesną wytwórnią pieczywa, pełną ciągów produkcyjnych, w której równocześnie
króluje duch dawnej manufaktury, gdzie kultywowane są najlepsze tradycje polskiej sztuki piekarskiej. Nasza firma rodzinna działa od
16 lat. Naturalne metody produkcji pozwa-
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lają zdobywać uznanie u coraz szerszej grupy odbiorców, preferujących spożywanie
zdrowej żywności. Nigdy nie ustajemy w poszukiwaniu nowych wyrobów o ciekawych
smakach, kształtach, kolorach. Chleby i ciasta z naszej piekarni regularnie stają do konkursowych konfrontacji i zdobywają laury. Nasze pieczywo posiada najwyższe rekomendacje. Zaufało nam wielu klientów, a my nieustannie pracujemy na ich uznanie.
Co pozwala utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku?
– Solidność, rzetelność, oryginalność, którą odbiorcy naszego pieczywa i wyrobów cukierniczych weryfikują każdego dnia. Smaczne i wysokiej klasy produkty wymagają surowców najwyższej klasy, pochodzących
z upraw o charakterze ekologicznym. Ciasto
przygotowujemy wyłącznie na naturalnym
kwasie piekarskim, otrzymywanym tradycyjną wielofazową metodą fermentacji przy
użyciu wyselekcjonowanych szlachetnych
kultur bakterii kwasu mlekowego. Regularnie

rozwijamy i szkolimy załogę. Nasi pracownicy
uczestniczą w programach innowacyjnych, są
w stałym kontakcie z uznanymi mistrzami piekarskimi.
Jak przedstawiają się plany rozwojowe
firmy?
– Wdrażamy produkcję pieczywa w technologii opóźnionego garowania z zastosowaniem chłodnictwa. Produkty wytwarzane
z zastosowaniem tej metody charakteryzują
się lepszym aromatem, bardziej chrupiącą
skórką, większym połyskiem, delikatniejszym
smakiem, dłuższym okresem świeżości i – co
najważniejsze – są zdrowe. Tak przygotowane pieczywo będzie wypiekane bezpośrednio
w naszych sklepach. Podejmujemy się konkurowania z takimi sieciami, jak „Biedronka”
czy „Lidl”. Naszym największym atutem jest
jakość.
Rozmawiał Jerzy Nagawiecki
www.patrycjaipawel.go3.pl

LIDERZY BIZNESU

Zasłużone miejsce na rynku
Bank Spółdzielczy w Białobrzegach to bank z ponad 100-letnią
tradycją i polskim kapitałem. Współczesną misją banku jest świadczenie
kompleksowych, nowoczesnych i profesjonalnych usług bankowych,
dostosowanych do potrzeb rynku i społeczności lokalnej
ank Spółdzielczy w Białobrzegach
funkcjonuje na zróżnicowanym terenie, koncentrując się na obsłudze
małych i średnich przedsiębiorstw,
gospodarstw rolnych, samorządów terytorialnych oraz lokalnych konsumentów. Jest
obecny w większości gmin powiatu białobrzeskiego, będąc jednocześnie wieloletnim
partnerem w obsłudze budżetów tych gmin.
Doskonale sprawdza się również w obsłudze
urzędu skarbowego, powiatowego urzędu pracy oraz spółdzielni mieszkaniowych na terenie swojego działania.
Bank oferuje nie tylko standardowe produkty finansowe, takie jak rachunki bankowe,
lokaty, kredyty i karty płatnicze, lecz także
umożliwia klientom elektroniczny dostęp do
rachunków. – 103-letnia historia naszego banku to praktycznie czas nieustannej budowy
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Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
i umacniania pozycji na rynku lokalnym. Bez
wątpienia naszym atutem jest znajomość lokalnego środowiska, czyli potencjalnych
klientów – mówi Elżbieta Karasek, prezes zarządu BS w Białobrzegach.

Wizja Banku sprowadza się do bycia instytucją finansową uniwersalną, z jednej
strony godną zaufania i wiarygodną, a z drugiej odważnie konkurującą z innymi bankami, tak by być jednym z najważniejszych dostawców usług bankowych na rynku lokalnym,
przy zachowaniu wartości godnych przyjaznej
instytucji finansowej. – Zdobycie Godła
„Bank Spółdzielczy Roku 2014” to ogromne
wyróżnienie, a zarazem potwierdzenie, że obrana przez bank ścieżka rozwoju procentuje, a starania wypełniania swoich zadań
wzorcowo przynoszą nam zasłużone miejsce
na rynku lokalnym – dodaje prezes banku.
www.bsbialobrzegi.pl
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Nowoczesny i elastyczny
Bank Spółdzielczy w Oławie należy do grona najlepszych i największych
banków spółdzielczych w Polsce. Jego obecna pozycja to efekt doświadczenia
zdobywanego od 1946 roku, profesjonalnej kadry, nowoczesnego zaplecza
technicznego i rozbudowanej sieci placówek na terenie województwa
dolnośląskiego i opolskiego
rzez minione lata Bank Spółdzielczy
w Oławie mocno zakorzenił się
w świadomości lokalnej społeczności. Dzisiaj jest liderem na lokalnym rynku i bankiem o znaczącej pozycji w
gronie polskich banków spółdzielczych, plasując się niezmiennie od wielu lat w licznych
rankingach na czołowych miejscach. – Mimo
trudnego okresu dla sektora bankowego rozwijamy się prawidłowo i jesteśmy jednym z liderów wśród banków spółdzielczych w Polsce – mówi prezes Bartosz Sobiesiak.
W swojej ofercie bank posiada wyjątkowo bogaty i atrakcyjny wachlarz usług i produktów bankowych. Kierując się dobrem
klientów, systematycznie aktualizuje swoją
ofertę – ulepszając stare produkty i wprowadzając gamę nowych, skierowanych za-
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Bartosz Sobiesiak, prezes banku
równo do szerokiej rzeszy klientów, jak i wyspecjalizowanych – adresowane do poszczególnych grup.
BS w Oławie świadczy usługi finansowe
w pełnym zakresie i na bardzo dobrym poziomie. Jego elastyczna oferta skierowana jest
głównie do małych i średnich przedsię-

biorstw, gospodarstw domowych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. – Kierujemy się odpowiedzialnym podejściem do biznesu – kształtujemy
ofertę produktową i zasady działania zgodnie z opiniami i propozycjami klientów – dodaje prezes.
Odpowiedzialność społeczna jest wpisana
w charakter Banku Spółdzielczego w Oławie.
Bank od lat konsekwentnie wspiera działalność lokalnych organizacji charytatywnych
i proedukacyjnych. Jest mecenasem i opiekunem miejscowych szkół i organizacji sportowych. W ostatnim dziesięcioleciu Bank
Spółdzielczy w Oławie na rzecz środowiska
lokalnego przekazał ponad milion złotych.
www.bs.olawa.pl

Racjonalny rozwój
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie to
instytucja ﬁnansowa stawiająca na systematyczny
i zrównoważony rozwój. Każdego roku zwiększa
zasięg swego działania, modernizuje już funkcjonujące placówki, a także inwestuje w nowe technologie

Centrala GBS Banku w Strzelinie
ylko w 2014 roku zarząd GBS Banku w Strzelinie otworzył dwie nowe
placówki: Oddział w Borku Strzelińskim oraz Punkt Obsługi Klienta w Paczkowie. Przekazano też w ręce klientów Oddziału w Strzelinie strefę samoobsługową z pierwszym na Dolnym Śląsku czytnikiem biometrycznym. – To nowoczesne roz-
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wiązanie wyznacza nowe trendy – umożliwia
swobodę działania oraz bezpieczeństwo.
Jest też symbolem zmian, jakie zachodzą
w bankowości spółdzielczej – przekonuje
Zdzisław Kozicki, prezes zarządu GBS Banku w Strzelinie.
Obecnie Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Strzelinie koncentruje swe działania na terytorium powiatów: strzelińskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i nyskiego. Posiada
centralę, 6 oddziałów, 3 filie, 10 punktów obsługi klienta i sieć 20 własnych bankomatów.
– 27 lutego bieżącego roku oddaliśmy do użytku nową filię, która zastąpiła stary oddział,
a to nie koniec inwestycji naszego banku
– opowiada Zdzisław Kozicki.
GBS Bank w Strzelinie konsekwentnie realizuje strategię rozwoju nie tylko placówek,

Prezes zarządu GBS Banku w Strzelinie
prezentuje czytnik biometryczny
ale także produktów bankowych. Tworzy
konkurencyjną ofertę dla wymagającego
klienta – poszukującego kompleksowej obsługi, a także racjonalnego wykorzystywania
nowości technologicznych. Przewagę banku
nad konkurencją stanowi indywidualne podejście i znajomość potrzeb mieszkańców
Strzelina i okolic. O zaufaniu, jakim darzony jest GBS Bank w Strzelinie, świadczyć
może także współpraca z trzynastoma jednostkami samorządu terytorialnego.
Działające lokalnie banki spółdzielcze stanowią coraz większą konkurencję dla ogólnopolskich instytucji finansowych. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie jest jednym z nich.
www.gbsstrzelin.pl
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Podstawą zadowolenie klientów
Bank Spółdzielczy w Biszczy systematycznie umacnia swoją pozycję, a dzięki
wypracowaniu dodatnich wyników zwiększa fundusze własne, co z kolei
wpływa na zwiększenie jego bezpieczeństwa i umożliwia dalszy rozwój
1953 roku w Biszczy rozpoczęła
swą działalność Gminna Kasa
Spółdzielcza, która trzy lata
później została przemianowana na Kasę Spółdzielczą w Biszczy. Już w
1968 roku doczekała się własnej siedziby, a rok
później zaczęła funkcjonować pod obecną nazwą, tj. Bank Spółdzielczy w Biszczy. Od 22
marca 2002 roku bank jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, współtworząc największą grupę banków
spółdzielczych w Polsce. Swoją działalnością
obejmuje obszar 8 powiatów, znajdujących się
na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.
Do sukcesu Banku Spółdzielczego w Biszczy przyczyniły się przede wszystkim jakość
obsługi i rekomendacje zadowolonych klientów. Zgrany zespół – mimo małej liczebności – jest w stanie szybko reagować na zmienną sytuację rynkową. Kluczem do udanych
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Wnętrze Banku Spółdzielczego w Biszczy
transakcji jest zaspokajanie potrzeb klienta
w jak najkrótszym czasie, z zachowaniem niezbędnej dokładności i ostrożności. Szybkie
transakcje są szczególnie ważne w biznesie,
bo bez tego firmy miałyby mniejsze szanse na
sukces.
– Jesteśmy bankiem uniwersalnym, posiadającym wszystkie produkty bankowe niezbędne klientom, a w razie konieczności je-

steśmy w stanie wprowadzić
nowy produkt dedykowany jednej osobie. Nie zawsze najważniejszy jest rachunek ekonomiczny. Dla nas najważniejsi są
ludzie. – mówi Janina Bazan,
prezes zarządu BS w Biszczy.
Działając lokalnie, bank nie
zapomina o wspieraniu miejscowych inicjatyw, np. parafiady,
czytania dzieciom czy akcji poboru krwi. Wspiera również lokalne stowarzyszenia.
– Każda nagroda jest bardzo ważna, gdyż
utwierdza nas w przekonaniu, że warto się starać, być po prostu solidnym i rzetelnym. Największą jednak nagrodą dla banku jest zadowolenie klientów – dodaje prezes Janina
Bazan.
www.bsbiszcza.i-bs.pl

Bank Spółdzielczy
„Mazowsze”
w Płocku
09-408 Płock, ul. Warmińska 12
tel. 24 264 87 71, 24 264 83 07
fax 24 269 63 16
bsmplock@bsmazowsze.pl
www.bsmazowsze.pl
Myślimy o wszystkich potrzebach naszych
Klientów.
Wyróżnia nas:
• bezpieczeństwo i korzystne oferty
usług bankowych,
• wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych,
• szybkie rozpatrywanie wniosków
kredytowych,
• szeroka dostępność placówek
• kompetentna obsługa.
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Banki spółdzielcze:
jedna osoba = jeden głos
W 54,5 tys. placówek zatrudniają w Europie około 860 tys. ludzi. Od innych
banków odróżnia je to, że są własnością swoich klientów, którzy mogą stać
się właścicielami banków przy stosunkowo niewielkiej inwestycji
Igor Stokłosa
arządzający bankami spółdzielczymi zapewniają, że podstawową
misją banków spółdzielczych jest
tworzenie długoterminowej relacji
zaufania w przeciwieństwie do podejścia
ukierunkowanego na maksymalizację zysku
w bankach komercyjnych. Działają przy
tym zgodnie z wymogami prawa bankowego i spółdzielczego w swoich krajach, a kluczową zasadą jest: jedna osoba = jeden głos.
To pozwala ich członkom na sprawowanie
nad nimi kontroli i utrzymanie równowagi
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na każdym poziomie działalności. Minimalizuje ryzyko i pozwala na szybką diagnozę i
reakcje na potrzeby klientów. Banki spółdzielcze mają też wysoki poziom kapitalizacji, stabilne dochody z działalności detalicznej i zdywersyﬁkowany portfel kredytowy. Dobrą kondycję ﬁnansową potwierdza raport
Komisji Nadzoru Finansowego. Z informacji o sytuacji bankowego sektora spółdzielczego w III kwartale 2014 roku wynika, że wynik ﬁnansowy netto sektora banków spółdzielczych zwiększył się o 11,3 proc. w stosunku do III kwartału 2013 roku. Także porównując wynik odsetkowy na koniec III
kwartału 2014 roku, z analogicznym okresem

roku ubiegłego, stwierdzono wzrost wyniku.
I tak od osób prywatnych o 265,1 mln zł; od
przedsiębiorstw o 86,7 mln zł; od instrumentów dłużnych NBP i Skarbu Państwa
o 76,8 mln zł; od rolników zaś o 30,1 mln zł.
– W rezultacie wynik odsetkowy zwiększył
się o 193,3 mln zł (o 8,2 proc.), co przy wzroście wyniku pozaodsetkowego o 3,2 proc. dało przyrost wyniku działalności bankowej
o 6,9 proc. Jednocześnie przyrost kosztów
operacyjnych (o 2,6 proc.) był dużo niższy
i mimo znacznego zwiększenia salda rezerw
(w tym rezerw celowych) nastąpił stosunkowo wysoki wzrost wyniku finansowego brutto i netto – podaje KNF.
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Instytucja nadzoru finansowego zauważa też, że w bankach spółdzielczych utrzymuje się wysoka i kosztowna nadpłynność, wynikająca z szybkiego przyrostu depozytów, zwłaszcza sektora niefinansowego. Według urzędników jest to skutek wysokiego oprocentowania depozytów, braku mechanizmu dystrybucji wolnych środków wewnątrz zrzeszeń oraz braku limitów depozytów złożonych przez banki w bankach zrzeszających.
– Kwestia ta jest obecnie jednym z ważniejszych problemów sektora bankowości spółdzielczej z punktu widzenia jego bieżących wyników finansowych, ale również w perspektywie długofalowej,
zwłaszcza, uwzględniając możliwości akumulacji kapitału niezbędnego do modernizacji sektora. Długofalowe rozwiązanie problemu
nadwyżki depozytów nad kredytami, a ściśle biorąc, minimalizacja
jej negatywnego wpływu na wyniki banków, jest konieczne, zwłaszcza w sytuacji niskich stóp procentowych NBP oraz WIBOR/WIBID
– przestrzega KNF.

Stabilność i solidarność
Zarządzający bankami spółdzielczymi uważają, że są w stanie stawić czoła nowym wyzwaniom po kryzysie, ponieważ ich model biznesowy jest odpowiedzią na obecne potrzeby i oczekiwania.
– Banki spółdzielcze przyczyniają się do stabilności dzięki świetnej znajomości swoich klientów. Udzielają kredytów w czasach dobrych i złych, finansują gospodarstwa domowe i małe oraz średnie
przedsiębiorstwa. Są ich podporą i głównym źródłem kredytowania.
Cechują się odpowiedzialnością i solidarnością. Podkreślają wagę
współdziałania. Po to zostały kiedyś stworzone i kontynuują misję zwalczania wykluczenia społecznego, wspomagania, zaufania, ochrony.
Zaufanie jest kluczem do relacji między bankiem a jego klientami.
W przypadku banków spółdzielczych oznacza to, że ich działalność
ma w pierwszym rzędzie służyć interesom klientów. Jest to możliwe,
gdyż maksymalizacja zysku nie jest głównym celem – czytamy na stronie internetowej jednej z takich instytucji.
Czesława Kosturek, wieloletnia prezes Banku Spółdzielczego
w Wołczynie, obecnie przewodnicząca jego rady nadzorczej, przypomina, że jest to jedna z najstarszych form spółdzielczości działającej w Polsce – liczy już bowiem ponad 150 lat.
– Spółdzielczość zawsze była ważną formą organizacji gospodarki i społeczeństwa. Była także formą umacniania bytu narodowego
w czasach, gdy nie było państwa polskiego. Powstała na wzorach stworzonych w innych krajach, ale rozwinęła się na ziemiach polskich, adaptując formy i metody działania spółdzielczości do rodzimych warunków – przypomina Kosturek.
Choć w swojej długiej historii spółdzielczość bankowa w Polsce
przeszła przez krańcowo różne ustroje polityczne, zawirowania gospodarcze, to przetrwała. – Przybierała w tym czasie także różne formy; od organizacji kredytu poprzez spółdzielnie kredytowe, gminne
kasy spółdzielcze, spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe (SOP),
banki spółdzielcze wraz z państwowym Bankiem Gospodarki Żywnościowej, niezależne struktury spółdzielczości bankowej budowane oddolnie przez banki spółdzielcze w latach 1990–1991, aż po struktury bankowości spółdzielczej funkcjonujące obecnie – podkreśla Kosturek.
Jednak najnowsze dane pokazują, że liczba banków spółdzielczych
stale się zmniejsza i obecnie wynosi 565, z których 360 zrzeszonych
jest w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie; 204 w Spółdzielczej Grupie Bankowej SA w Poznaniu; a jeden bank – Krakowski Bank Spółdzielczy – działa samodzielnie, choć współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA na mocy szczególnej umowy cywilnoprawnej.
– Należy podkreślić, że funkcjonujący obecnie system spółdzielczości bankowej w Polsce opiera się przede wszystkim na doświadczeniu i dorobku polskiej spółdzielczości kredytowej, choć w pewnym
stopniu korzysta też z doświadczeń podobnych instytucji w zachodnich
krajach europejskich o wysoko zaawansowanej gospodarce rynkowej
– uważa Kosturek.

Gdy mowa o historii polskiej spółdzielczości bankowej nawiązuje
się do lat 1859–1962, z którymi wiąże się powstanie najstarszych: Spółdzielczego Banku Ludowego w Śremie (1859) i Towarzystwa Pożyczkowego w Brodnicy (1862). Jednak formy pomocy kredytowej
były znane już dawniej. Warto przypomnieć, że na ziemiach polskich
pierwsze próby w tym zakresie podejmowane były już w XV wieku.
W XVI wieku znana była działalność księdza Wawrzyńca Białobrzeskiego i księdza Piotra Skargi, a w początkach XIX wieku – księdza Stanisława Staszica. W XVI wieku zaczęły powstawać w Polsce
tzw. banki pobożne, oparte na wzorach utworzonych w południowej
i zachodniej Europie kilkadziesiąt lat wcześniej. Miały one udzielać
kredytu ubogiej ludności, aby uchronić ją przed koniecznością korzystania z pożyczek lichwiarskich. Zachodzące w XIX wieku przemiany gospodarcze, a szczególnie rozwój ustroju kapitalistycznego
sprawiły, że zaistniała potrzeba wprowadzenia takiej formy organizacji gospodarczej i społecznej, która służyłaby pomocą różnym warstwom społecznym i zawodowym, szczególnie drobnym i średnim producentom i konsumentom.
– Zrodziła się więc potrzeba organizacji podmiotów, które zapełniłyby tę lukę – kas pożyczkowych. Głównym celem powoływania
do życia kas pożyczkowych było więc umożliwienie kupcom, rzemieślnikom i drobnym producentom z miast uniezależnienie się od
lichwiarskich pożyczek, a w środowiskach wiejskich przezwyciężenie
niedorozwoju ekonomicznego i biedy. Czynniki te spowodowały, że
wykształcona forma spółdzielczości kredytowej pojawiła się właśnie
w XIX wieku – stwierdza Kosturek.

Historyczne losy
Najstarsze polskie spółdzielnie bankowe powstały w zaborze pruskim. Najwcześniej, bo w 1859 roku, powstał wspomniany już Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie. Kolejne było Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania utworzone w stolicy Wielkopolski w 1861 roku, które po dwudziestu latach przekształciło
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Oferta dostosowana do potrzeb klienta
Bank Spółdzielczy w Zambrowie związany
jest z miastem i regionem od 140 lat. Świadczy usługi w 10 placówkach, ma zainstalowanych 10 bankomatów i obsługuje ponad
13 890 rachunków. Suma bilansowa banku
przekroczyła 294 mln zł.
Klienci mogą korzystać z Home Bankingu,
systemu bankowości korporacyjnej, eBankZenona Zalewska,
Net – bank internetowy oraz zarządzania raprezes banku
chunkami własnymi przez SMS BankNet.
Bank prowadzi także obsługę dewizową, wydaje międzynarodowe karty płatnicze, karty kredytowe oraz obsługuje przekazy
pieniężne.
Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i rolników oraz przedsiębiorców. Współpraca z 7 jednostkami samorządu terytorialnego przedkłada się
na rozwój lokalnych społeczności, tworzenie miejsc pracy, współﬁnansowanie
i podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz ludności. W misję naszego
banku wpisane jest również wspieranie lokalnej społeczności. Wszystko to procentuje wzrostem zaufania nowych członków, klientów i partnerów biznesowych.
Atutem Banku jest zaangażowanie pracowników i ich
identyﬁkacja z ﬁrmą. Nagroda „Bank Spółdzielczy
Roku 2014” zobowiązuje
zarząd i pracowników do
systematycznego podwyższania standardów świadczonych usług dla naszych
Klientów.

www.bszambrow.pl
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się w Bank Przemysłowy. W 1862 roku powstały kolejne Towarzystwa Pożyczkowe
w Brodnicy i w Golubiu oraz w 1864 roku
– Spółdzielnia Kredytowa w Środzie Wielkopolskiej. Nieprzerwanie działają banki spółdzielcze w Brodnicy, Golubiu i Środzie Wielkopolskiej, zaś Bank Spółdzielczy w Śremie reaktywował swoją działalność po krótkiej,
dwuletniej przerwie.
Warto odnotować, że przed wybuchem
I wojny światowej, na ziemiach polskich
znajdujących się pod panowaniem trzech
państw zaborczych działało 5029 spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, które
zrzeszały ponad 2131 tys. członków. Jednak
pierwsza wojna światowa przerwała ich działalność i dalszy rozwój.
– Te spółdzielnie, które przetrwały, odegrały znaczącą rolę w walce o granice odradzającej się po okresie niewoli Polski, były bowiem instytucjami ukształtowanymi, działającymi w ramach sprawdzonych struktur
organizacyjnych oraz skupiającymi wykwalifikowaną kadrę działaczy spółdzielczych
– stwierdza Kosturek.
W okresie międzywojennym polski ruch
spółdzielczy należał do najbardziej dynamicznych w ówczesnej Europie i odegrał istotną rolę w rozwoju ekonomicznym kraju.
Najważniejszym celem było stworzenie jednolitych podstaw prawnych dla polskiego
ruchu spółdzielczego, które znalazły się
w uchwalonej przez Sejm 1920 roku Ustawie
spółdzielczej. Ustawa ta wprowadziła uniwersalną definicję spółdzielni: „za spółdzielnię uważa się zrzeszenie nieograniczonej
liczby osób o zmiennym kapitale i składzie
osobowym, mające na celu podniesienie zarobku lub gospodarstwa członków przez
prowadzenie własnego przedsiębiorstwa”.
Lata międzywojenne to okres prosperity, ale i kryzysu spółdzielni kredytowych, których początkowy rozwój zahamował kryzys
ekonomiczny lat trzydziestych. W 1937
roku działało 3400 polskich spółdzielni
bankowych skupiających 1061 tys. członków.
I znowu, rozwój polskiej spółdzielczości bankowej przerwał wybuch II wojny światowej
i okupacja niemiecka, która pozbawiła spółdzielnie kredytowe ich dorobku finansowego z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
– Okres ten przyniósł niemal całkowite
zniszczenie podstaw materialnych spółdzielczości kredytowej. Polskie spółdzielnie
oszczędnościowo-pożyczkowe na terenach
przyłączonych do Rzeszy uległy całkowitej likwidacji. Zlikwidowano także polskie spółdzielnie kredytowe funkcjonujące wcześniej na
terenie Niemiec oraz te, które działały na terenach zajętych we wrześniu 1939 roku przez
Armię Czerwoną – przypomina Kosturek.
Dodaje, że okres komunizmu to „w zasadzie czas zaniku ruchu”, choć na fali liberalizacji po roku 1956 powstawały rozwiązania hybrydowe, które nazywano stowa-
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rzyszeniami, spółdzielniami lub związkami.
Ich działalność okazywała się często bardzo
pożyteczna, jednak charakteryzowała się
bardzo silnym uzależnieniem od państwa. Po
likwidacji Banku Gospodarstwa Spółdzielczego funkcję centrali organizacyjnej, rewizyjnej i finansowej przejął nad kasami najpierw
Bank Rolny, a od 1953 roku Narodowy
Bank Polski. Bank Rolny stał się bankiem finansującym działalność inwestycyjną na wsi.
Istniał do 1975 roku, do czasu powołania
Banku Gospodarki Żywnościowej.
Dopiero wielki przełom roku 1989, związany z reformą polskiego systemu politycznego, społecznego i gospodarczego, rozpoczął wyjątkowy okres w dziejach polskiej
bankowości spółdzielczej.
– Spółdzielczość, która wyrosła z gospodarki rynkowej, teraz poddana została totalnej krytyce jako twór poprzedniego systemu gospodarczego i politycznego. W kręgach
decyzyjnych zwyciężył pogląd, że związki centralne, krajowe i regionalne należy zlikwidować, by w przyszłości w sposób naturalny mogły powstać nowe struktury autentycznej
spółdzielczości – wspomina Kosturek.
Już w styczniu 1990 roku, po uchwaleniu
ustawy z dnia 20 stycznia 1990 roku o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, uaktywniła się kadra kierownicza
części banków spółdzielczych i ich działaczy
samorządowych, szczególnie z terenu centralnej, zachodniej i południowej części
Polski. Dochodziło do częstych spotkań
w mniejszych i większych grupach banków
spółdzielczych, do których dołączali – w formie doradztwa – przedstawiciele znaczących
struktur spółdzielczych z zachodniej Europy,
np. z francuskiego Credit Mutuel i Credit
Agricole, holenderskiego Rabobank czy Banku Światowego. Przedstawiciele tych organizacji dostarczali wzorów do działania, a także udzielali niezbędnego wsparcia organizacyjnego i szkoleniowego. Ich pomoc i wsparcie było bardzo znaczące dla zbudowania od
podstaw niezależnych struktur bankowości
spółdzielczej.
Przy tworzeniu banków zrzeszających
banki spółdzielcze angażowały przede wszystkim własne środki. Uzyskały także pomoc
z Funduszu Kapitałowego, będącego wspólnym przedsięwzięciem rządów Polski i Stanów
Zjednoczonych. Pomoc polegała na finansowaniu zakupu każdej drugiej akcji nowo powstałych banków zrzeszających. Pierwszym
bankiem, który powstał z inicjatywy i woli banków spółdzielczych, był Gospodarczy Bank
Wielkopolski SA w Poznaniu.

Restrukturyzacja
Ostatnie ćwierćwiecze charakteryzuje się
nieustającym reformowaniem spółdzielczego
sektora bankowego. – Charakterystyczny w całym ćwierćwieczu jest fakt, że zawsze ustawodawca wiedział lepiej jak „uzdrawiać” sektor od
samych zainteresowanych. Jednak ćwierćwie-

cze pokazało, że polskie banki spółdzielcze wychodziły z kolejnych eksperymentów obronną
ręką, a dzięki rozsądnie prowadzonej działalności finansowej, dobrze zorganizowanemu systemowi zarządzania i nadzoru obroniły się same
przed kryzysem finansowym lat 2008–2010, nie
otrzymując żadnej publicznej pomocy – zaznacza Kosturek.
Bywały też momenty trudne. W 1994 roku
na 1612 działających banków spółdzielczych
ponad 300 spełniało ustawowe warunki do
ogłoszenia upadłości. Ostatecznie do 2004
roku upadło 131 banków spółdzielczych,
przy czym najwięcej, bo 33 upadłości, zanotowano w latach 1993–1994 i 57 upadłości
w latach 1995–1997. Podobnie najwięcej likwidacji banków spółdzielczych miało miejsce w latach 1993–1997, gdzie zlikwidowano
41 banków spółdzielczych, a do końca 2004
roku łącznie 49 banków spółdzielczych.
Przeciwstawieniem się kryzysowi była
masowa akcja połączeń banków spółdzielczych zapoczątkowana w 1993 roku. Rozpoczęto prace zmierzające do restrukturyzacji sektora zakończone uchwaleniem ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków
spółdzielczych i BGŻ. Istotnym novum w sposobie organizacji sektora było wprowadzenie
– w odróżnieniu od ustawy o restrukturyzacji – możliwości łączenia się banków zrzeszających i regionalnych pomiędzy sobą i z innymi bankami. W tym ostatnim przypadku
w celu zachowania ich spółdzielczego charakteru wprowadzono zasadę uniemożliwiającą przejęcie kontroli nad nimi przez podmioty
spoza sektora. Otwarta została też droga do
szybszego rozwoju sektora, a łączenie banków
zrzeszających i regionalnych uznano za jedną z metod szybkiej racjonalizacji struktury
zrzeszeń i ponoszonych przez nie kosztów.
Obecnie banki spółdzielcze są spółdzielniami, które prowadzą działalność bankową. W związku z tym podstawą prawną ich
organizacji jest prawo spółdzielcze z dnia 16
września 1982 r. (a także ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku „o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających”, zwana również ustawą „milenijną”), które określa, że spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej
liczby osób, o zmiennym składzie osobowym
i zmiennym funduszu udziałowym, prowadzącym w interesie swoich członków wspólną działalność gospodarczą na zasadach rozrachunku gospodarczego i mogącym prowadzić także na ich rzecz działalność społeczną i oświatowo-kulturalną. Z takiego
określenia celu działalności spółdzielni wynika,
że nadrzędny cel banku spółdzielczego jest
różny od celów działalności banków w formie
spółek akcyjnych czy przedsiębiorstwa państwowego, które dążą przede wszystkim do
maksymalizacji zysku. W banku spółdzielczym
maksymalizacja zysku powinna być jedynie
środkiem do realizacji celów członków spółdzielni.
I
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Laureaci XVII edycji konkursu
Polski Produkt Przyszłości
kategoria produkt przyszłości
jednostki naukowej

1 grudnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ogłosiła wyniki konkursu Polski Produkt
Przyszłości 2014. Uroczystość podsumowująca
XVII edycję odbyła się w Łazienkach Królewskich
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

nagroda: ItraPol i LutaPol – prekursory radiofarmaceutyków do zastosowań w radioterapii onkologicznej
– Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów
POLATOM, Otwock
wyróżnienie + nagroda specjalna za
projekt z branży ICT: system kryptograﬁczny – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu
Zielonogórskiego
wyróżnienia:
rozdzielnica średniego napięcia
typu PREM-GO – Instytut Technik
Innowacyjnych EMAG, Katowice
ceramiczne podkładki segmentowe
do spawania w osłonie gazowej stali
i stopów specjalnych – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
w Gliwicach

Przyszłość należy
do innowacji

kategoria produkt przyszłości
przedsiębiorcy
nagroda: stymulator polimodalnej
percepcji sensorycznej – Centrum
Słuchu i Mowy Sp. z o.o., Kajetany
wyróżnienie + nagroda specjalna
„eCO2 innowacja”: technologia wysokoefektywnego odzysku ciepła
w systemach wentylacyjnych
– INWENT Piotr Żółkowski, Lublin
wyróżnienia:
• pianosilikaty – Ipanterm Sp. z o.o.,
Wrocław
• system rejestracji dźwięku przestrzennego AudioSense 3D
– Zylia Sp. z o. o., Poznań
kategoria produkt przyszłości
konsorcjum: jednostka naukowa–przedsiębiorca
nagroda: plastyﬁkator tworzyw
sztucznych – Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Kęzierzyn-Koźle
wyróżnienia:
• ciągnik akumulatorowy GAD-1
– Instytut Techniki Górniczej KOMAG,
Gliwice
NAFRA Polska Sp. z o. o., Rybnik
• technologia azotowania w niskotemperaturowej plazmie narzędzi ze
stali szybkotnących – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
TIZ Implements Sp. z o. o., Warszawa
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Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak
onkurs Polski Produkt Przyszłości,
organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
ma na celu upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów
i technologii, które mają szansę zaistnieć na
polskim rynku. W odrębnych kategoriach oceniane są projekty zgłoszone przez jednostki
naukowe, przedsiębiorców i konsorcja naukowo-biznesowe z krajów Unii Europejskiej.
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za
propozycję nowych, innowacyjnych produktów, których projekty są wciąż niewdrożone
lub zostały wdrożone do praktyki produkcyjnej
w okresie od 12 do 21 miesięcy przed datą
zgłoszenia projektu do konkursu.
Konkurs jest objęty patronatem honorowym ministra gospodarki i finansowany
przez Ministerstwo Gospodarki ze środków
budżetu państwa. Dotychczas w jego wieloletniej historii poddano ocenie setki innowacyjnych wyrobów i technologii z różnych obszarów techniki. W 2014 roku do grona laureatów konkursu Polski Produkt Przyszłości
dołączyli autorzy ponad dwudziestu spośród
kilkuset zaproponowanych rozwiązań. Laury dla innowacyjnych rozwiązań najwyższych lotów wręczyli wicepremier i minister
gospodarki Janusz Piechociński oraz prezes
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Bożena Lublińska-Kasprzak. – Konkurs Polski Produkt Przyszłości jest okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności inno-
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wacyjnych produktów. Stanowi on narzędzie
służące zmianie postaw, a także zwiększeniu
świadomości w zakresie potrzeby wdrażania
innowacji. Prezentuje również korzyści wynikające ze współpracy sektora B+R i biznesu
– mówił podczas gali finałowej wicepremier
Janusz Piechociński, podkreślając zarówno
dokonania laureatów, jak i znaczenie innowacji w rozwoju gospodarczym.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto również IV edycję konkursu dla przyszłych naukowców Akademicki Mistrz Innowacyjności oraz V edycję konkursu Słowa dla Innowacji, skierowanego do dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne podejmowane przez
przedsiębiorców, instytucje, organizacje,
przedstawicieli nauki oraz obywateli. Najważniejsze trofea trafiły do rąk absolwentów
Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wyróżniono także
pracę z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Wśród dziennikarzy zwyciężył Adam Grzeszak
z tygodnika „Polityka” za artykuł pt. „Patent
na patenty”. Ponadto kapituła przyznała
trzy wyróżnienia, które otrzymali: Mariusz
Karwowski z miesięcznika „Forum Akademickie”, Andrzej Hołdys z miesięcznika „Polska Energia” i Sylwester Sacharczuk z dziennika „Puls Biznesu”. Nagrodę specjalną za
cykl fotocastów pt. „Dzieci pytają o energię
odnawialną” przyznano Barbarze Fedoniuk
oraz Sławomirowi Ostrowskiemu.
I
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Ceramika wokół nas
Rozmowa z Adamem Witkiem,
dyrektorem Instytutu Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Co stanowi przedmiot badań prowadzonych w instytucie?
– Instytut, założony w 1951 roku, od kilku lat funkcjonuje jako holding kilku oddziałów: w Warszawie, Opolu, Gliwicach
i Krakowie. Spektrum naszych zainteresowań
jest bardzo szerokie, od ceramiki technicznej
i materiałów budowlanych, przez środki
zdobnicze dla przemysłu szklarskiego i ceramiki oraz nanotechnologię, po materiały
ogniotrwałe dla przemysłu ciężkiego, a opracowywane rozwiązania znajdują zastosowanie w przemyśle i w życiu codziennym.
Przetwórstwo materiałów mineralnych niemetalicznych stanowi około 8 proc. całej krajowej produkcji przemysłowej, co oznacza największy w niej udział.
Jak postrzega pan współpracę instytutu z przemysłem, która niekiedy ogranicza
rozwój innowacji?
– Akurat my nie odczuwamy trudności na
poziomie kontaktów z polskim środowiskiem przemysłu. Być może mieliśmy szczęście, ale do tej pory trafialiśmy na partnerów,
z którymi współpraca przebiegała bez zarzutu,
bez względu na to, czy były to małe zakłady
produkcyjne czy ogromne koncerny.
W pracach badawczych bazują państwo na własnych doświadczeniach i kompetencjach, czy korzystają ze wsparcia innych
jednostek naukowych?
– Współpraca z poszczególnymi przedstawicielami uczelni układa się bardzo dobrze,
aczkolwiek szkoły wyższe są nastawione na
kształcenie, a my na wdrażanie. W Japonii
około 80 proc. naukowców pracuje w przemyśle, w Polsce taka część środowiska nauki
jest zatrudniona na uczelniach. Dopóki nie

zmienimy tej struktury, nie będziemy drugą
Japonią. Dlatego chciałbym zrobić krok w tym
kierunku i postawić na rozszerzenie kadry naukowej w ICiMB, zwłaszcza że jesteśmy
jednym z największych krajowych instytutów
i mamy dla kogo pracować, bo obsługujemy
olbrzymi sektor gospodarki.
Czy zasadne jest porównanie instytutu
do analogicznych jednostek zachodnich?
– Mam wrażenie, że w ostatnich latach
nie docenia się roli instytutów badawczych.
Zatrudniają one zaledwie 13 proc. naukowców. Jest nas za mało, żeby w pełni sprostać
zapotrzebowaniu gospodarki. Mimo problemów strukturalno-kadrowych nie mam
kompleksów w sferze wyposażenia i infrastruktury badawczej. Nasze laboratoria są
uzbrojone po zęby w nowoczesny sprzęt – pod
tym względem spełniamy światowe standardy, a niekiedy wręcz przodujemy.
Jakie są wyznaczniki postępu w branży
i jaki udział ma w nim działalność instytutu?
– Największym wyzwaniem jest dziś
energochłonność, gdzie postęp jest niedostateczny. Równie ważny jest rozwój ceramik
specjalnych, np. przezroczystych czy optoelektronicznych – to w tym segmencie zdarzy
się najwięcej w kolejnych latach. Na pewno
będziemy mieć do czynienia z próbą zaimplementowania na szerszą skalę nanoceramik,
które na razie nieśmiało wkraczają na rynek
i do życia codziennego, czego przykładem
mogą być coraz popularniejsze noże ceramiczne. Materiały ceramiczne zyskują na znaczeniu w motoryzacji – wprawdzie silnik ceramiczny to nadal odległy projekt, ale nawet
jeśli niektóre obietnice są na wyrost, to i tak

warto marzyć. W ostatnim roku nasz instytut doceniono w skali Europy, m.in. za sprawą innowacyjnej metody oznaczania zawartości biomasy w paliwach, surowców
odnawialnych w produktach czy datowania
węglowego dzięki wykorzystaniu spektrometru ciekłoscyntylacyjnego, pozwalającego
oznaczać izotop węgla C14. Dzięki temu instytut może wesprzeć podmioty, dla których
wymagane jest osiąganie odpowiednich
wskaźników ograniczenia emisji ditlenku węgla. Wprowadzona metoda pozwala też
określać zawartość surowców i materiałów bio
lub odnawialnych w biopaliwach, tworzywach
sztucznych, opakowaniach, farbach. Tę innowacyjną, akredytowaną metodę ICiMB
wdrożył jako lider na krajowym i europejskim
rynku, ustępując jedynie największym światowym ośrodkom – na Florydzie i w Filadelfii. Nasze niszowe ceramiczne podkładki
spawalnicze, stosowane w metalurgii, zostały
wyróżnione w konkursie Polski Produkt Przyszłości. Dla otochirurgii stworzyliśmy cement
medyczny. Prawdopodobnie niebawem na rynek wejdą nasze płytki balistyczne przeznaczone do pojazdów militarnych, a zdobyta licencja pozwoli nam wejść na rynek zbrojeniowy. Mam nadzieję, że zaistniejemy też szerzej dzięki opracowanej technologii ceramiki przezroczystej, a z czasem laserowej.
Co jest warunkiem dalszych sukcesów?
– Życzyłbym sobie, żeby przemysł i nauka eliminowały odtwórczość i stawiały na nowatorskie rozwiązania.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.icimb.pl
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Innowacyjna radioterapia
ItraPol i LutaPol są preparatami, które spełniają wymagania jakościowe dla produktów
leczniczych w kategorii prekursory radiofarmaceutyków. Oba preparaty wytwarzane
są w Narodowym Centrum Badań
Jądrowych Ośrodku Radioizotopów
POLATOM według własnych technologii
tyny DOTA-TOC i DOTATATE znakowanych radionuklidami 90Y i 177Lu.
Jednakże możliwości radioterapii wewnętrznej nie ograniczają się tylko do jednego fenotypu nowotworowego. Badania biologiczne wykazały, że
komórki nowotworowe wykazują zwiększoną ekspresję pewnych typów receptorów komórkowych, a rodzaj tych receptorów może być charakterystyczny dla danego typu nowotworu. Receptory te wychwytują naturalnie wytworzone hormony i białka. Specjalnie
zaprojektowane i zsyntetyzoPrzekrój pojemnika osłonnego do transportu materiału wane cząsteczki peptydowe lub
promieniotwórczego zaprojektowanego dla prekursorów odpowiednie białka mogą być
rozpoznawane przez te recepadioterapia wewnętrzna jako me- tory i wychwytywane z krwioobiegu. Zastotoda leczenia różnych schorzeń, sowanie tych cząsteczek jako nośników dla
w tym schorzeń nowotworowych, izotopów promieniotwórczych pozwala na łaznana jest od lat 40. ubiegłego twe dostarczenie znacznika w pobliże zmiastulecia, kiedy to po raz pierwszy zastosowano ny nowotworowej i skuteczne jej napromieizotopy jodu – 131I i fosforu – 32P. Ostatnie lata niowanie i destrukcję. Tak skonstruowane leki
przyniosły gwałtowny rozwój metody ra- – radiofarmacutyki do radioterapii wedioterapii wewnętrznej. Szczególnym sukce- wnętrznej, wykorzystujące powinowactwo
sem uwieńczone zostały badania nad zasto- do receptorów komórek nowotworowych
sowaniem peptydów, analogów somatosta- oraz promieniowanie beta przyłączonych
izotopów, tworzą nową
grupę produktów leczniczych wysoce skutecznych w walce z chorobami nowotworowymi.
Dostępność obu prekursorów oraz doskonała współpraca Ośrodka
Radioizotopów POLATOM z lekarzami medycyny nuklearnej w Polsce zaowocowała nowatorskim podejściem do
radioterapii wewnętrznej, polegającym na zaLinia technologiczna (komory osłonne) do wytwarzania obu
stosowaniu mieszanych
prekursorów
dawek peptydu znako-
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wanego 90Y i 177Lu, tak aby zwiększyć skuteczność terapeutyczną. Efekty zostały udokumentowane w postaci publikacji w wysoko notowanych czasopismach naukowych
i zyskały uznanie środowiska medycznego.
Uzyskane dopuszczenie do obrotu (rejestracja) w Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub odpowiednich agendach UE jest elementem krytycznym z punktu widzenia szerokiego wprowadzenia tego
typu terapii. Radioizotopy, które nie są podawane pacjentowi jeśli nie są połączone
z cząsteczką biologicznie czynną, będącą nośnikiem radioizotopu, podlegają procedurze
rejestracji jako prekursory radiofarmaceutyku. Tego typu prekursory mogą być używane do przygotowania w szpitalach dawek terapeutycznych radiofarmaceutyków zgodnie
z obowiązującymi w UE przepisami.
Uruchomienie w kraju wytwarzania
chlorku itru-90 i chlorku lutetu-177 jako
prekursorów radiofarmaceutyków umożliwia
wprowadzenie i upowszechnienie się nowej
formy radioterapii wewnętrznej, przyczyniając się do poprawy jakości życia pacjentów
cierpiących na schorzenia nowotworowe,
niepoddające się innym formom terapii. Jednocześnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności Ośrodka Radioizotopów POLATOM jako jedynego oferenta obu tych prekursorów. Innowacyjność poszczególnych
rozwiązań technologicznych, a także zbudowanie odpowiednio wyposażonych linii
technologicznych do wytwarzania obu prekursorów w warunkach wymaganych przez
Prawo Farmaceutyczne oraz uzyskanie dopuszczenia do obrotu składają się na kompleksową ofertę NCBJ OR POLATOM.
Projekt dofinansowany był z Programu
Innowacyjna Gospodarka Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
www.polatom.pl
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e-PUNKT
– inicjatywa
PARP wspierająca
rozwój branży
e-commerce w Polsce
Już od czterech lat Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości prowadzi e-PUNKT – inicjatywę,
która ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także pomaga bezpiecznie
korzystać z oferty przedsiębiorców przez ich klientów
andel elektroniczny jest branżą,
której funkcjonowanie jest uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z jedną ustawą, która regulowałaby całe spektrum zagadnień związanych
z e-commerce. Rozproszenie przepisów w różnych regulacjach rodzi szereg problemów,
w szczególności wśród przedsiębiorców. Pomocnymi w tym zakresie są inicjatywy, które
stanowią płaszczyznę dla zagregowania powyższych zagadnień. Jedną z nich jest Punkt
Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców (e-PUNKT), który jest prowadzony
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od września 2010 roku.
Do głównych zadań e-PUNKTU należy
szerzenie wiedzy na temat zagadnień prawnych i praktycznych związanych z usługami
internetowymi, w szczególności w zakresie
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praw i obowiązków umownych, jak również
na temat procedur reklamacyjnych oraz naprawiania szkody w przypadku sporów, łącznie z informacjami na temat praktycznych
aspektów związanych z wykorzystaniem tych
procedur. Powyższe działania mają na celu
ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów.
Powyższe cele realizowane są poprzez
opracowywanie oraz udostępnianie publikacji i materiałów informacyjno-edukacyjnych,
promocję e-PUNKTU i jego oferty podczas
wydarzeń zewnętrznych (targi, konferencje, seminaria itp.), a także prowadzenie strony internetowej pod adresem www.e-punkt.gov.pl.
Strona ta zawiera informacje oraz porady na

– Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców działający w PARP jest coraz
bardziej popularny wśród przedsiębiorców. Z roku na rok notujemy wzrost liczby odwiedzin. Stanowi on bogate źródło informacji – zawiera m.in. ponad 400 materiałów
informacyjnych oraz ponad 17 godzin wiedzy przekazanej podczas nagrań 11 seminariów i wykładów eksperckich. Działania e-PUNKTU przyczyniają się do lepszego
wykorzystania potencjału Internetu w rozwoju różnych gałęzi gospodarki, zaś utworzony system informacji ułatwia pozyskanie podstawowej wiedzy o przepisach niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Paweł Chaber z Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości
i Innowacyjności PARP, prowadzący e-PUNKT

temat prawa obrotu elektronicznego, w tym:
artykuły tematyczne, aktualności, bazę aktów
prawnych, e-booki, nagrania wideo z przeprowadzonych e-seminariów, a także Formularz zadawania pytań, za pomocą którego można zadać pytanie związane z zagadnieniami obrotu elektronicznego. Działania
e-PUNKTU adresowane są do każdego, kto
w swojej działalności zawodowej lub prywatnej korzysta z Internetu. W ramach realizowanych działań prowadzony jest ponadto
monitoring rejestru klauzul niedozwolonych
z branży handlu elektronicznego. Nowo dopisane klauzule w kolejnych miesiącach są publikowane na stronie internetowej.
Usługodawcy mogą skorzystać z informacji z zakresu wiedzy o biznesie internetowym, ochrony konsumentów, a także bezpieczeństwa i prywatności. Dla usługodawców został także udostępniony wykaz ważnych instytucji oraz organizacji branżowych,
inicjatyw i serwisów zrzeszających przedsiębiorców działających w sektorze e-usługowym
lub dla nich przeznaczonych.
Usługobiorcy mogą poszerzyć swoją
wiedzę z zakresu zakupów w Internecie (np.
co należy zrobić, zanim dokona się zakupu,
jakie są warunki reklamacji lub zwrotu towaru,
informacje o portalach aukcyjnych oraz regulaminach e-usług), sporów z usługodawcami, a także bezpieczeństwa i prywatności.
www.e-punkt.gov.pl
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Wiedza wymaga
komercjalizacji

Fot. MINISTERSTWO GOSPODARKI

Rozwiązaniem problemu niskiej innowacyjności polskiej gospodarki
nie jest kierowanie szerokiego strumienia wydatków, lecz pobudzenie
aktywności sektora prywatnego w zakresie B+R – mówi wicepremier,
minister gospodarki Janusz Piechociński w rozmowie na temat roli
innowacyjności w rozwoju gospodarczym i dostępnych instrumentach
wsparcia dla nowatorskich rozwiązań
Czy polski przemysł wystarczająco dobrze wykorzystuje potencjał kadr naukowych
i dostępne narzędzia wsparcia oraz dotacje
na innowacje, aby tworzyć rozwiązania
zgodne z potrzebami rynkowymi i interesami narodowej gospodarki?
– Sprawne i efektywne funkcjonowanie
przemysłu jest podstawą stabilności ekonomicznej państwa. Dzisiaj przed nami wiele wyzwań, które powodują, że na nowo musimy
zdefiniować priorytety w tym obszarze. Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju go-
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Uważam, że nowa polityka przemysłowa powinna
opierać się właśnie na innowacjach i inwestycjach
z wykorzystaniem zasobów wiedzy. Temu ma
sprzyjać zacieśnianie relacji i efektywna
współpraca między przemysłem, środowiskami
badawczo-naukowymi oraz administracją,
stąd istotny w tym procesie będzie udział
kapitału intelektualnego
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spodarczego jest zwiększenie udziału wysokiej technologii i nowoczesnych rozwiązań.
Trwałych przewag konkurencyjnych przemysłu upatrujemy m.in. w sektorze badań
i rozwoju oraz we wdrażaniu innowacji.
Drogą do silnego uprzemysłowienia jest też
maksymalne wykorzystanie zasobów wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych
i surowców. Uważam, że nowa polityka
przemysłowa powinna opierać się właśnie na
innowacjach i inwestycjach z wykorzystaniem
zasobów wiedzy. Temu ma sprzyjać zacieśnianie relacji i efektywna współpraca między
przemysłem, środowiskami badawczo-naukowymi oraz administracją, stąd istotny
w tym procesie będzie udział kapitału intelektualnego.
Dlatego innowacyjność w pierwszej kolejności będzie determinowała dostęp do instrumentów wsparcia. Ministerstwo Gospodarki docenia przedsiębiorców, którzy planują inwestycje w zaawansowane technologie. Z tego względu opracowaliśmy Program
Rozwoju Przedsiębiorstw, który zawiera
kompleksowy system wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie aspektu innowacyjności, bowiem tylko takie rozwiązania
mogą zapewnić nam konkurencyjność na globalnym rynku. Integralną część programu stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja,
wskazująca dziedziny działalności badawczo-rozwojowej, w których możemy dysponować dużym potencjałem rozwojowym i wypracować przewagę konkurencyjną w Europie. Jego celem jest wzrost innowacyjności
przedsiębiorstw, który przełoży się na szybki rozwój gospodarczy oraz pozwoli stworzyć
nowe, lepsze miejsca pracy. Chcemy to osiągnąć przede wszystkim poprzez wykorzystanie nowych technologii oraz wspieranie
firm opartych na innowacyjnych rozwiązaniach.
Przemysł w Polsce ma znaczny udział
w gospodarce narodowej. Mocne strony
tego sektora to nowoczesna infrastruktura, doskonała jakość wytwarzanych produktów,
wysoki poziom dostosowania przedsiębiorstw
do wymogów ochrony środowiska. Z zadowoleniem odnotowuję, że nasi przedsiębiorcy z powodzeniem odchodzą od konkurencji cenowej w kierunku konkurowania jakością. Ich zaletą jest kreatywność i zdolność
do szybkiego dostosowania się do potrzeb
rynku.
Jak założenia i cele ujęte w rządowych
dokumentach strategicznych akcentujących rolę innowacji i rozwoju sektora B+R
mają się do faktycznego stanu wiedzy, zaplecza, możliwości finansowych i współpracy
przemysłu z nauką?
– Myślę, że naszym kluczowym zadaniem na przyszłość jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, które dotychczas opierały swój rozwój głównie na
przyswajaniu kupowanych technologii. Był
to dość skuteczny i szybki sposób na za-

pewnienie awansu technologicznego, poprawę wydajności pracy i tym samym wypracowywanie wzrostu gospodarczego. Doprowadził on w ostatnich latach do zauważalnego wzrostu nakładów wewnętrznych na
B+R+I w całej gospodarce, głównie w części nakładów inwestycyjnych. Priorytetem Ministerstwa Gospodarki jest pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw w perspektywie długofalowej. Nasze pomysły zawarte są
w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw. To
kompleksowy dokument ujmujący szczegółowo system wsparcia dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw z uwzględnieniem
sektora MSP. Zapisano w nim również szeroki katalog instrumentów pomocy na każ-

i instytucje otoczenia biznesu. POIR to jeden z 6 programów krajowych, które realizowane będą na terytorium całej Polski.
Głównym celem POIR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej
gospodarki przy zwiększeniu nakładów na sektor B+R, zwłaszcza w prywatnych przedsiębiorstwach. Najważniejsze założenia to m.in.
wsparcie projektów od pomysłu do etapu
wdrożenia na rynku, oznaczające wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji
po komercjalizację wyników badań, oraz
wsparcie projektów realizowanych we współpracy sektorów nauki i biznesu, ukierunkowanie tematyczne badań na potrzeby gospodarki. Istotna jest także koncentracja na

O sukcesie rynkowym decyduje zdolność
przekształcenia wiedzy powstałej w instytucjach
naukowych w nowe produkty, usługi, technologie.
Wyzwaniem staje się usprawnienie procesu
komercjalizacji wiedzy, by można ją było
wykorzystać w sposób praktyczny, aby przyniosła
pożytek jak największej liczbie odbiorców
dym etapie rozwoju firmy. Chciałbym podkreślić, że już teraz można zaobserwować
zmiany w obszarze poprawy innowacyjności polskich firm. Wyraźnie zwiększyła się ich
skłonność do finansowania działalności badawczo-rozwojowej. Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na
działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w porównaniu do 2013 roku o ponad 10 proc.
Jakie projekty mają pierwszeństwo w kolejce po wsparcie finansowe na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020?
Co jest decydującym kryterium oceny wartości innowacyjnych projektów z punktu widzenia interesów państwa i konkurencyjnej
gospodarki?
– Od czasu polskiej akcesji do UE planowanie strategiczne, środki finansowe i narzędzia implementacji polityki innowacyjności są bezpośrednio związane z funduszami europejskimi. Kluczowym krajowym
programem operacyjnym koncentrującym
się na innowacyjności w nowej perspektywie finansowej jest PO Inteligentny Rozwój,
przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia
2014 roku. Będzie on w całości realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota przewidziana do
wydatkowania w ramach tego programu
w okresie 2014–2020 wyniesie 8,6 mld euro.
Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa, w szczególności małe
i średnie, jednostki naukowe, a także klastry

inteligentnych specjalizacjach, czyli obszarach
tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów, np. projektach związanych z technologiami inżynierii medycznej, diagnostyką,
ekoinnowacjami, innowacyjnymi technologiami i procesami przemysłowymi, innowacyjnymi technologiami, procesami, produktami sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
Rozwiązaniem problemu niskiej innowacyjności polskiej gospodarki nie jest kierowanie szerokiego strumienia wydatków, lecz
pobudzenie aktywności sektora prywatnego
w zakresie B+R. W tym celu podjęto prace
nad utworzeniem sprawnie działającego rynku badań naukowych charakteryzującego
się aktywnością po stronie podaży i popytu.
Współczesna konkurencyjna gospodarka wymaga tworzenia innowacji trafiających na rynek i do konsumentów w postaci nowych produktów i usług. O sukcesie rynkowym decyduje zdolność przekształcenia wiedzy powstałej w instytucjach naukowych w nowe produkty, usługi, technologie. Wyzwaniem staje się usprawnienie procesu komercjalizacji
wiedzy, by można ją było wykorzystać w sposób praktyczny, aby przyniosła pożytek jak największej liczbie odbiorców. Niezbędne jest tu
wsparcie instytucji finansowania nauki, instytucji rządowych oraz instytucji wsparcia
przedsiębiorczości.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
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Potencjał naukowy
naszym atutem

Rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Jeżabkiem, dyrektorem Instytutu Fizyki
Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Na jaki grunt trafił najnowszy projekt instytutu – Centrum Cyklotronowe Bronowice
ze stanowiskiem gantry, służące pacjentom
z nowotworami?
– Gantry służy do bardzo precyzyjnego
napromieniowania pacjentów wiązką protonów z cyklotronu Proteus C-235. Zapotrzebowanie na zabiegi metodą radioterapii protonowej jest bardzo duże. Budowa naszego
stanowiska będzie ukończona z końcem
września. W tej chwili w Ministerstwie Zdrowia jest nasz wniosek – jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony, będzie to podstawa do
ogłoszenia przez NFZ konkursu. Podmiotem,
który powinien w tym konkursie wystartować,
jest Centrum Onkologii. Liczymy też na
udział dwóch szpitali uniwersyteckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności
szpitala dziecięcego. My ze swej strony zapewniamy dostarczenie na stanowisko gantry dobrej jakości wiązki niszczącej nowotwory.
Mam nadzieję, że już na początku przyszłego roku NFZ sfinansuje leczenie kilkuset pacjentów za jej pomocą.
Czy ta metoda leczenia może się upowszechnić i trafić do szpitali?
– Gantry umieszczone jest w bunkrze
o wysokości 11 m, którego betonowe ściany
mają grubość 3 m. To konstrukcja w formie
walca, zbudowana ze stalowych elementów,
ważąca ponad 100 ton. To pokazuje, że nie
jest to urządzenie mobilne, które łatwo przetransportować. Magnesy umieszczone na
urządzeniu tak prowadzą protony, żeby były
skierowane na ciało pacjenta pod odpowiednim kątem, z dokładnością lepszą niż
1 mm. Terapia protonowa ma sens wtedy, kiedy nowotwór jest umiejscowiony wewnątrz lub
w pobliżu ważnych, wymagających szcze-
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gólnej ochrony organów ludzkiego ciała,
a przy tym nie ma jeszcze przerzutów. Nowotwór nie może być rozsiany. Leczenie za
pomocą gantry polega na tym, aby bardzo
precyzyjne trafić wiązką protonową w określone miejsce w ciele pacjenta, tam gdzie znajduje się guz. Co ważne, po drodze do nowotworu protony – w odróżnieniu od innych

interesowaniem ze strony pacjentów. Jednak
my nie mamy możliwości leczenia. Jako fizycy
– na mocy porozumienia z Centrum Onkologii – dostarczamy jedynie medycynie, a dokładnie wyspecjalizowanym radioterapeutom, wartościowe narzędzie. Powinno ono
służyć przede wszystkim pacjentom korzystającym z publicznej służby zdrowia. Nasz

Mamy światowej klasy urządzenie, które jak
najszybciej i jak najpowszechniej powinno służyć
chorym, a lekarzom pomoże w prowadzeniu
prac badawczych w obszarze medycyny.
Niewiele jest na świecie urządzeń tej klasy
wiązek stosowanych w radioterapii – ze
względu na charakter ich oddziaływania z materią wyrządzają bardzo niewielką szkodę.
Jak państwa rozwiązanie wpisuje się
w historię terapii protonowej?
– Przez wiele lat napromieniowanie było
prowadzone przy użyciu wiązki wylatującej
z rury jonowodu umocowanej „na sztywno”
w określonym kierunku. Na stanowisku gantry głowica, z której wylatują protony, obraca się wokół pacjenta i kieruje wiązkę pod dowolnym kątem, co daje naprawdę wspaniałe możliwości optymalnego wyboru planu leczenia. Mamy światowej klasy urządzenie,
które jak najszybciej i jak najpowszechniej powinno służyć chorym, a lekarzom pomoże
w prowadzeniu prac badawczych w obszarze
medycyny. Niewiele jest na świecie urządzeń
tej klasy. Odkąd informacja o możliwościach
gantry została podana do wiadomości publicznej, mamy do czynienia z lawinowym za-

ośrodek nie będzie w stanie zapewnić leczenia wszystkim pacjentom, którzy wedle standardów Europy Zachodniej do radioterapii
protonowej się kwalifikują. Jednocześnie
trzeba się liczyć z tym, że NFZ nie będzie
w stanie pokryć kosztów wszystkich potrzebnych zabiegów. Nie wykluczam, że osoby korzystające z prywatnego ubezpieczenia będą
chciały, aby w pakietach były zawarte tego typu
usługi – nie ukrywajmy: kosztowne, bo utrzymanie urządzenia, jego serwis i kadra obsługująca generują duże wydatki.
Czy poza medycyną urządzenie gantry
może być wykorzystywane również do innych
celów?
– Tak. Oprócz celów terapeutycznych
urządzenie jest wykorzystywane w projektach
badawczych, zarówno w badaniach podstawowych, m.in. z dziedziny fizyki jądrowej czy
radiobiologii, jak i tych służących badaniom
stosowanym. Na przykład, za pomocą wiąz-
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ki protonów można testować odzmian. Trudno jest więc przewiporność elektroniki na uszkodzenia
dzieć, ile lat nam to zajmie. Uwaradiacyjne i sprawdzać w laborażam, że dla nauki w Polsce bilans
torium na Ziemi co się stanie z wyostatnich lat jest zdecydowanie
posażeniem statków kosmicznych
dodatni. W wielu obszarach stapo ich wystrzeleniu w przestrzeń
jemy się równoprawnym partmiędzyplanetarną, gdzie narażone
nerem dla bogatych krajów Eusą na działanie promieniowania
ropy Zachodniej, choć ciągle istkosmicznego.
nieje ogromna dysproporcja w poTakie osiągnięcie nie byłoby
ziomie życia. Jestem optymistą.
możliwe bez pracy zespołowej kaJeśli nie dojdzie do nadzwyczajdry instytutu, zapewne stabilnej
nych zawirowań geopolitycznych,
i sprawdzonej, bo IFJ PAN ma już
to nasi synowie i wnukowie będą
60 lat tradycji.
patrzeć na nasze czasy tak jak my
– Instytut ma kategorię A+, co
na okres PRL-u. Nie mam wątoznacza przynależność do elity
pliwości, że naukowcy, którzy
jednostek badawczych w Polsce.
wyjeżdżają z Polski, za granicą
Poza tym szczycimy się statusem
trafiają do naukowych elit. MiejKrajowego Naukowego Ośrodka
my nadzieję, że dojdziemy do taWiodącego – to również istotny wykiego etapu, że naukowcy o duznacznik naszej rangi w krajowym
żym potencjale nie będą zainteśrodowisku nauki. W instytucie
resowani wyjazdem na Zachód,
zatrudnionych jest około 550 pramimo że w wielu instytucjach
cowników, z czego ponad 300 to
byliby mile widziani. U nas w inpracownicy naukowi i inżynieryjni.
stytucie tak właśnie jest, co cieszy
Ponadto kształcimy około 80 doktym bardziej, że połowa kadry to
torantów. Siłą rzeczy, mamy też rozmłodzi ludzie poniżej 40. roku żybudowany pion administracji ze
cia. Myślę, że mamy wszystkie
względu na fakt, że aplikujemy
walory młodych społeczeństw,
o środki unijne na dofinansowanie
które widzą dystans dzielący je od
realizowanych projektów.
najbogatszych, najbardziej rozCzy chlubą instytutu jest rówwiniętych krajów, a zarazem mają
HECTOR - układ detektorów do pomiaru fotonów o wysokich
nież współpraca z innymi jedwszelkie możliwości, żeby ten
energiach
nostkami naukowymi?
dystans skracać.
– Wspomniany status Krajowego Na- dów przeznaczanych na badania w obszarze
W tym roku IFJ PAN obchodzi sześćukowego Ośrodka Wiodącego dotyczy kon- nauk ścisłych. Ta ciągle jest w Polsce niska dziesięciolecie istnienia. Jakie są państwa dalsorcjum, w którym oprócz nas działają: Aka- w porównaniu z wiodącymi krajami, takimi sze plany i cele?
demia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ja- jak Japonia, Finlandia czy Szwajcaria. Poza
– Chciałbym, żeby terapia protonowa zagielloński oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii tym, jeśli mowa o wyposażeniu w infra- częła funkcjonować i w ciągu 5 lat osiągnęPowierzchni PAN. Mamy bardzo rozgałę- strukturę naukową, mamy do czynienia z efek- ła możliwość leczenia od 500 do 700 pazioną współpracę z instytucjami nauki, za- tem skumulowanym. W krajach rozwiniętych cjentów rocznie – tak jak w zagranicznych
równo w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy za- nakłady na inwestycje w naukę były przez kil- ośrodkach. To ambitny cel, ale jak najbardziej
angażowani w badania prowadzone w kra- kadziesiąt ostatnich lat wielokrotnie większe realny. Mamy bowiem ogromny kapitał w pojach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczo- niż w Polsce – to sprawia, że Polska mimo staci nowocześnie wyposażonego Centrum
nych, Japonii i Rosji. Głównie tematy naszych ogromnego zastrzyku dotacji unijnych wciąż Cyklotronowego Bronowice i obiecującej
projektów koncentrują się wokół badań pod- pozostaje stosunkowo mało nasycona i apa- grupy młodych, utalentowanych ludzi zaanstawowych z obszaru fizyki jądrowej oraz fi- raturą, i kadrą naukową. Pamiętajmy też, że gażowanych w projekt. Oczywiście mamy zazyki i astrofizyki cząstek. Mamy też dużą gru- inwestowanie w sektor badawczo-rozwojowy miar ubiegać się o dotacje z nowej puli
pę specjalistów zajmujących się badaniami nie sprowadza się tylko do sprzętu – to środków unijnych. Ze względu na ogranistruktury rozmaitych substancji.
przede wszystkim inwestowanie w ludzkie czenia finansowe, budując ośrodek, skupiliJakie miejsce w skali międzynarodowej umysły.
śmy się na zakupie niezbędnego minimum
zajmuje polska nauka i jej dorobek badawDlaczego w Polsce mimo zauważalnej wyposażenia, zapewniającego możliwość
czy?
poprawy sytuacji wciąż trudno o dobrą prowadzenia terapii, w szczególności akce– Tu należy oddzielić osiągnięcia w sfe- współpracę nauki z biznesem?
leratora i dwu stanowisk gantry. Mimo porze komercyjnych projektów badawczych od
– Wiele lat pracowałem w Niemczech i za- kaźnego, na pozór, budżetu musieliśmy moctych w naukach czysto teoretycznych, gdzie skoczeniem było dla mnie, że tam elity spo- no ograniczyć wydatki na sprzęt dotyczący pomamy spore tradycje, choćby lwowskiej szko- łeczne – biznesowe, finansowe, polityczne zycjonowania pacjentów, czyli precyzyjnego
ły matematycznej. Także dziś wielu młodych – traktują uczonych z należnym szacun- określania umiejscowienia nowotworu. Mam
informatyków wygrywa światowe konkursy. kiem, jako wartościowych partnerów. Sądzę, też nadzieję, że badania podstawowe z fizyJednak ten obszar nie wymaga aż takich na- że wynika to zarówno z tradycji, jak i z dzi- ki i astrofizyki cząstek oraz fizyki jądrowej
kładów materialnych. Współcześnie nauka jest siejszej zamożności, której źródłem jest in- utrzymają osiągnięty obecnie światowy podla rozwiniętych społeczeństw źródłem bo- nowacyjna, napędzana badaniami nauko- ziom.
gactwa. W XIX wieku ludzkość odkryła, że wymi gospodarka. Mam nadzieję, że w nieopłaca się inwestować w naukę. Od tego cza- zbyt odległej przyszłości uda się osiągnąć poRozmawiał Mariusz Gryżewski
su coraz skuteczniej z tego odkrycia korzysta. dobny poziom rozwoju także i u nas. Polska
Zysk jest ściśle związany z wielkością nakła- znajduje się obecnie w stadium gwałtownych
www.ifj.edu.pl
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OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
GÓRNICTWA SUROWCÓW CHEMICZNYCH

CHEMKOP Sp. z o.o
31-261 Kraków, Wybickiego 7
tel. 12 633 60 75, fax 12 633 58 28
e-mail: amaki@chemkop.pl
www chemkop.pl

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców
Chemicznych CHEMKOP od
ponad 40 lat pracuje na
rzecz kopalnictwa surowców
chemicznych w Polsce i za
granicą. W 2009 roku w wyniku komercjalizacji Ośrodek został przekształcony
w Spółkę z o.o. 85 proc.
udziałów w OBRGSChem należy do Operatora Systemu
Magazynowania Sp. z o.o.
(grupa PGNiG SA).
W chwili obecnej CHEMKOP jest specjalistycznym przedsiębiorstwem koncentrującym się przede
wszystkim na świadczeniu szerokiej gamy prac badawczych, studialnych i projektowych oraz
usług związanych z wykorzystaniem złóż soli kamiennej dla celów podziemnego magazynowania i składowania, eksploatacji otworowej i podziemnej. CHEMKOP sukcesywnie poszerza swoją
ofertę, uzupełniając ją między innymi o technologię otworowej eksploatacji ewaporatów innych niż
sól kamienna, proekologiczne instalacje wytwórcze chloru czy prace rozwojowe związane z podziemnym magazynowaniem wodoru.
Wieloletnie doświadczenie, stabilny zespół wysokiej klasy specjalistów, unikalna oferta tematyczna, a przede wszystkim wysoka jakość świadczonych usług, projektów i opracowań to najważniejsze elementy oferty CHEMKOP.
Oprócz kilkuset opracowań i wielu wdrożeń w Polsce lista referencyjna Ośrodka obejmuje obiekty
i prace realizowane m.in. w byłej Jugosławii, Francji, Turcji, Iraku, Brazylii, byłym NRD, na Węgrzech i Słowacji. CHEMKOP jest także od 1990 roku członkiem prestiżowej organizacji o światowym zasięgu – Solution Mining Research Institute w USA.
Od 2003 roku CHEMKOP posiada certyﬁkat ISO 9001:2008.

Zakres tematyczny naszych
usług obejmuje następujące
zasadnicze grupy zagadnień:
• podziemne magazynowanie gazu i ciekłych węglowodorów w kawernach solnych
• górnictwo i ługownictwo soli i innych rozpuszczalnych ewaporatów
• wiertnictwo
• echometryczne pomiary sondą z głowicą
uchylną kawern wypełnionych cieczą lub gazem
(sonda typu sonar jest autorskim rozwiązaniem
CHEMKOP. Ośrodek jest jedynym w Polsce i jednym z trzech w Europie podmiotów oferującym
takie usługi)
• specjalistyczne oprogramowanie komputerowe,
w tym WinUBRONet – komputerowy model procesu ługowania kawern w złożu soli (poza nielicznymi
wyjątkami, większość liczących się w świecie ﬁrm zajmujących się ługowaniem komór w złożach soli, posługuje się tym oprogramowaniem)
• geologię, hydrogeologię, geomechanikę
• badania geomechaniczne i ługownicze ewaporatów
• badania ﬁzykochemiczne i chemiczne skał oraz roztworów
• problematykę ochrony środowiska, w tym: bezpieczne składowanie odpadów (m.in. radioaktywnych
i szkodliwych), monitoring skażeń wód podziemnych
i gruntów, proekologiczne instalacje wytwórcze chloru
• miernictwo górnicze i testy geomechniczne „in situ”
W zakresie inwestycji górniczych nasza oferta obejmuje cały okres przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego – od prac badawczych przez fazę
koncepcji i studiów wykonalności, projektowanie
i przygotowanie dokumentów koncesyjnych, aż do
nadzorowania realizacji i rozruchu (w zakresie części
podziemnej inwestycji).

Wybrane referencje:
Podziemny Kawernowy Magazyn Gazu „Mogilno” – CHEMKOP
był inicjatorem wykonania magazynu, przeprowadził liczne prace studialne i projektowe poprzedzające decyzje o budowie magazynu, jest
generalnym projektantem części podziemnej magazynu oraz w początkowym okresie był generalnym wykonawcą części podziemnej.
Podziemny Magazyn Ropy i Paliw „Góra” – jedyny polski podziemny magazyn ropy i paliw – pojemność ponad
6 mln m3. CHEMKOP był pomysłodawcą budowy magazynu, wykonał liczne analizy poprzedzające decyzję o budowie magazynu, był generalnym projektantem podziemnej części Magazynu Ropy i Paliw.
Kopalnie soli „Góra i Mogilno” – analizy, doradztwo, projektowanie, nadzory z zakresu geologii, wiertnictwa, geomechaniki,
technologii eksploatacji.
Turcja (kopalnia Arabali), Jugosławia/Bośnia (kopalnie Tušanj i Tetima), Czechosławacja/Słowacja (kopalnie Presov
i Zbudza) – dostarczenie technologii i projektów eksploatacji,
nadzór nad budową i rozruch kopalni, konsultacje technologiczne.
Opracowanie sposobu eksploatacji złoża glauberytu z tenardytem i sprzedaż „know how” ﬁrmie ALKIM (Çairhan
– Turcja).
Nadzór nad wierceniami i technologią eksploatacji ługowniczej złoża trony – soda naturalna (Beypazari – Eti Soda Turcja).
Echometryczne pomiary kawern – począwszy od 1974 roku
wykonano ponad 5000 pomiarów kawern eksploatacyjnych i magazynowych w Polsce i za granicą (Bośnia, Brazylia, Irak, Rumunia, Słowacja, Turcja). W Polsce wykonujemy zdecydowaną
większość pomiarów dla jedynych posiadaczy kawern: Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO SA (kopalnia i magazyn „Góra”
oraz kopalnia „Mogilno”) oraz Operatora Systemu Magazynowania Sp. z o.o. (KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo).
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Nie interesuje nas sztuka dla sztuki
Odlewnictwo precyzyjne od dawna pozostaje
jednym z obszarów zainteresowań spółki.
Polwax jest też jedyną ﬁrmą w Polsce
posiadającą technologię wytwarzania
wosków miękkich – mówi Dominik Tomczyk,
prezes zarządu, dyrektor naczelny Polwax SA
Jakie działania prowadzą do osiągnięcia
obranego celu – pozycji lidera w zakresie innowacyjnych produktów parafinowych?
– W styczniu 2012 roku, w kilka dni po
wykupie menadżerskim, zarząd opracował
i przyjął strategię rozwoju spółki. Wyznaczyliśmy sobie cele do realizacji, które konsekwentnie wdrażamy. Dziś Polwax to nowoczesna, europejska firma, lider innowacyjnych przemysłowych specyfików parafinowych. Zdajemy sobie sprawę, że aby
osiągnąć wyznaczony cel, musimy zapewnić odpowiednie zaplecze inwestycyjne, zarządcze, produktowe i kadrowe. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zainwestowaliśmy
w spółkę blisko 20 mln zł. Przeznaczyliśmy
te pieniądze na nowoczesne urządzenia
produkcyjne, np. komorę Sulzera, blending
małotonażowy wyposażony w nowoczesne prasy filtracyjne czy pastylkarkę dedykowaną do konfekcjonowania wosków przemysłowych. Przed nami kolejne ważne decyzje rozwojowe, w tym – o czym wielokrotnie informowaliśmy – jednym z priorytetów jest rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego. Nie zapominamy też o pracownikach. Zgrany, kompetentny i zmotywowany zespół to siła naszej firmy.
Jakie są założenia projektu realizowanego przez spółkę przy wsparciu NCBiR
w ramach programu INNOLOT i kto skorzysta z jego efektów?
– To jeden z kluczowych programów realizowanych przez polską naukę i przemysł.
Wielka szansa dla naszego przemysłu lotniczego na rozwój i skuteczne konkurowanie ze
światową czołówką. Jednym z założeń programu jest utrwalenie w świadomości osób
związanych z branżą, że przemysł lotniczy
znów staje się polską specjalnością. Jesteśmy
dumni z faktu uczestniczenia w jego realizacji. Zdajemy sobie sprawę, że wymagania stawiane przez przemysł lotniczy należą do najbardziej rygorystycznych, ale w oparciu o posiadane zaplecze techniczne, wiedzę i doświadczenie spółki – uczestnicząc w tym projekcie, jesteśmy we właściwym miejscu.
W ramach projektu INNOCAST, który jest
częścią programu INNOLOT, Polwax odpo-

wiada za opracowanie i wytworzenie wysokojakościowych „twardych” wosków odlewniczych. Są one niezbędne do optymalizacji
procesu odlewania kluczowych elementów turbin silników odrzutowych stosowanych między innymi w samolotach Airbus 380.
Chciałbym podkreślić, że odlewnictwo
precyzyjne od dawna pozostaje jednym z obszarów zainteresowań spółki. Polwax jest też
jedyną firmą w Polsce posiadającą technologię
wytwarzania wosków miękkich.
Co stanowi sedno jakości państwa oferty i wyróżnia ją na tle propozycji konkurencji?
– Nie jest łatwo w jednym zdaniu odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, zdajemy
sobie sprawę, że nie jesteśmy sami na rynku,
że konkurencja „nie śpi”. My jednak bardzo
konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię.
Stawiamy na budowanie zaufania i więzi z naszymi klientami. Dla nich i wraz z nimi rozwijamy portfolio produktowe, bo nie sztuką
jest mieć w portfolio wiele produktów, ale sztuką jest możliwość ich uplasowania na wymagającym technologicznie rynku.
W mojej wieloletniej pracy zawodowej,
również w strukturach Grupy LOTOS SA,
jedno zdanie zapadło mi głęboko w pamięci: „jednorodność jakościowa”. Owa powtarzalność i stabilność parametrów oferowanych na rynku produktów w połączeniu z najwyższą możliwą do osiągnięcia jakością jest kluczem do trwałych relacji między producentem a odbiorcą i użytkownikiem
naszych wyrobów. To klucz do sukcesu
rynkowego.
Jak podchodzą państwo do współpracy
ze środowiskiem nauki z myślą o wymiernych efektach badań nad nowatorskimi rozwiązaniami w obrębie specjalizacji
spółki?
– Polwax ma wieloletnie doświadczenia
we współpracy własnego działu rozwoju z placówkami naukowo-badawczymi. W ich efek-

cie wdrożono do produkcji między innymi nowoczesne antyzbrylacze dla przemysłu nawozowego czy też miękką masę modelową
FORMOWAX dla odlewnictwa precyzyjnego. Współpracujemy między innymi z tak renomowanymi ośrodkami, jak Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej – ICSO Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Instytut Nowych Syntez
Chemicznych w Puławach, Instytut Nafty
i Gazu w Krakowie czy też ThyssenKrupp
UHDE Engineering Services w Bad Soden
w Niemczech.
Nasze prace badawcze realizujemy w dwóch
kierunkach: albo sami, odpowiadając na
potrzeby naszych klientów i dostosowując posiadane przez spółkę technologie do ich
uwarunkowań przemysłowych, albo wspólnie z danym ośrodkiem badawczym pracujemy nad danym tematem, czego efektem ma
być wdrożenie przemysłowe rozwiązań naukowych. Właśnie tego tak bardzo brakuje
w Polsce. Wiele rozwiązań leży przysłowiowo „na półce”, bez ich wykorzystania w przemyśle. Nas nie interesuje sztuka dla sztuki, lecz
badania, które po ich wdrożeniu będą pracować na rzecz budowania wartości naszej
spółki.
Zarząd spółki ma świadomość, że bardzo
szybko zachodzące zmiany w otoczeniu rynkowym determinują nas do tego, by stale się
rozwijać i być innowacyjnym. Ta postawa została doceniona i nagrodzona Symbolem Innowacyjności 2014 – nagrodą, którą otrzymaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Jednak
nagrody nagrodami, a zdecydowanie ważniejsze od nich są rosnące zamówienia na wysoko przetworzone specyfiki parafinowe.
Nowoczesne produkty do specjalistycznych
zastosowań.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.polwax.pl
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Musimy „wsłuchiwać się”
w potrzeby przedsiębiorców
W czasach innowacyjnych usług i produktów trudno wyobrazić sobie
komercjalizację wyników badań bez ścisłego współdziałania biznesu
z jednostkami naukowymi – mówi Leszek Rafalski, przewodniczący
Rady Głównej Instytutów Badawczych
Jak określiłby pan aktualne miejsce krajowych instytutów badawczych w kontekście potencjału naukowego w Polsce, postępów
i perspektyw rozwojowych sektora B+R oraz wkładu w budowanie
konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy?
– Polskie instytuty badawcze są poważnym uczestnikiem życia naukowego, badawczego i wdrożeniowego. Pod koniec 2014 roku firma
Index Copernicus opracowała raport, z którego wynika, że wkład instytutów badawczych w osiągnięcia polskiej nauki w latach 2009–2012
wyznaczony został na poziomie 34 proc. Natomiast udział instytutów
badawczych w komercjalizacji osiągnięć naukowych – sprzedaży wyników badań naukowych lub prac rozwojowych – określono na 84 proc.
Wskaźniki te świadczą o dużej efektywności instytutów w procesie tworzenia osiągnięć naukowych i wdrożeniowych.
Środowisko instytutów badawczych, które reprezentuję, osiąga kilkukrotnie lepsze wyniki w zakresie uzyskanych patentów, praw
ochronnych i zgłoszeń patentowych względem jednostek uczelnianych,
co jest szczególnie istotne, zwłaszcza że obecnie jest coraz większy nacisk na praktyczne zastosowanie osiągnięć naukowych – nauka ma być
użyteczna. Warto podkreślić, że instytuty badawcze osiągają blisko
40-krotnie wyższe przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań
i opracowanych technologii niż jednostki uczelniane. W badanym okresie średni przychód w przeliczeniu na 100N pracowników wyniósł
w instytutach badawczych 31,3 mln zł, a w jednostkach uczelnianych
0,8 mln zł.
Jestem przekonany, że w najbliższej i dalszej przyszłości nasze instytuty będą odgrywać wiodącą rolę, gdyż to właśnie one na co dzień
współpracują z przedsiębiorcami, realizują z nimi projekty i wdrażają wyniki badań – przekładają osiągnięcia naukowe na potrzeby polskiej gospodarki i społeczeństwa. Oczywiście mamy świadomość, że
musimy być konkurencyjni, musimy „wsłuchiwać się” w potrzeby przedsiębiorców, którzy szukają rozwiązania konkretnych problemów.
Na ile obecne uwarunkowania prawne i systemowe są korzystne dla działalności statutowej instytutów i sprzyjają współpracy z przemysłem?
– Ustawa o instytutach badawczych, które weszła w życie w 2010
roku, zmieniła m.in. zasady ich funkcjonowania. Sprecyzowano zakres działalności instytutów oraz przyjęto zasadę działania „non profit”. Zasada ta oznacza przeznaczanie osiągniętego zysku na rozwój
instytutu, m.in. poprzez fundusz badań własnych. Do podstawowej
działalności instytutów badawczych zaliczono: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, ich wdrażanie w praktyce, a także działalność ekspercką, normalizacyjną, certyfikacyjną, dydaktyczną itp.
Korzystnie na współpracę z przemysłem wpłynął zapis w Ustawie
umożliwiający tworzenie związków naukowych w postaci centrów naukowo-przemysłowych. Centrum może utworzyć co najmniej jeden instytut i jedna jednostka sektora gospodarczego, lecz w praktyce swoim zasięgiem objąć grupę instytutów oraz przedsiębiorstw. Celem takich centrów jest przede wszystkim wdrażanie wyników badań oraz
udział w dużych projektach międzynarodowych, czyli wzmocnienie kon-
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kurencyjności na rynku międzynarodowym.
Doskonałym przykładem takiego przedsięwzięcia jest utworzona w 2014 roku POLINTEGRA – Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe (Bio)-Polimery-Materiały-Technologie dla Gospodarki. POLINTEGRA, której jednym z inicjatorów powstania jest Instytut Biopolimerów i Włókien
Chemicznych, zrzesza 62 instytucje, w tym 33
jednostki naukowe i 29 firm, których celem jest
rozwój i komercjalizacja nowoczesnych technologii polimerowych w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, tekstylnym, papierniczym, medycynie i biotechnologii.
Jakie zmiany w regulacjach prawnych
postulowałby pan jako potrzebne dla lepszej
kooperacji środowiska nauki z biznesem
i wzrostu liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań?
– W czasach innowacyjnych usług i produktów trudno wyobrazić sobie komercjalizację wyników badań bez ścisłego współdziałania biznesu z jednostkami naukowymi,
a nawet współtworzenia B+R przez naukowców i przedsiębiorców. Jest jeszcze
wciąż wiele do zrobienia w zakresie usprawnienia tej współpracy. Brakuje mechanizmów podatkowych wspierających przedsiębiorców, m.in. ulg podatkowych z tytułu
wdrożeń i badań. Obowiązująca obecnie
ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej
wciąż słabo funkcjonuje. Przedsiębiorcy nie
są skłonni do finansowania badań, które są
obciążone zbyt dużym ryzykiem finansowym.
Istotnym i ważnym działaniem byłoby również wprowadzenie zmian w ustawach dotyczących podatków dochodowych od osób
prawnych i fizycznych, zachęcających do finansowania badań naukowych.
Współpraca nauki z biznesem powinna
polegać na stosowaniu instrumentów z jednej strony motywujących przedsiębiorców do
podejmowania działań na rzecz ich rozwoju, opartych na wdrażaniu wyników prac
B+R, z drugiej strony – zachęcających naukowców do podejmowania prac badawczych
i rozwojowych ukierunkowanych na potrzeby przedsiębiorców.
Czy nakłady przeznaczane na projekty
badawczo-rozwojowe są efektywnie zagospodarowywane i istotnie służą postępowi na
gruncie B+R oraz jak najszerszej komercjalizacji nowatorskich dokonań?
– Trudno w tej chwili jednoznacznie
ocenić, czy środki na wsparcie B+R z poprzedniej perspektywy finansowania były
efektywnie zagospodarowane, gdyż rozliczono dopiero część zakończonych programów. Jaki będzie ostateczny efekt wykorzystania tych środków, dowiemy się za jakieś
dwa lata.
Jeśli chodzi o nową perspektywę budżetową UE, to na obszar związany z badaniami, rozwojem, a także wdrażaniem innowacji, dostępne są bardzo duże środki zarówno

w europejskim programie „Horyzont 2020”,
jak i w krajowym Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Celem programów jest
zwiększenie udziału przedsiębiorców w procesie tworzenia innowacji. Wiele konkursów
kierowanych jest do konsorcjów badawczoprzemysłowych, ale również do samodzielnie
działających małych i średnich firm. Istotną
sprawą jest, aby dobrze wykorzystać infrastrukturę badawczą sfinansowaną z poprzednich programów. Reprezentując środowisko 116 instytutów badawczych, dysponujących blisko 200 akredytowanymi laboratoriami badawczymi, z których liczne są
wyposażone w aparaturę nowej generacji sfinansowaną z funduszy strukturalnych, mam
świadomość, że warto wykorzystać wieloletnie doświadczenie naszych jednostek, ich za-

Przedsiębiorstwa potrzebują wykwalifikowanej kadry, efektywnych rozwiązań, innowacyjnych koncepcji oraz ukierunkowania
szkolnictwa wyższego na potrzeby rynku. Zatem konieczna jest z jednej strony poprawa
systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, które powinny rozwijać kreatywność, postawy
proinnowacyjne młodego pokolenia, a z drugiej – stworzenie modelu kariery naukowej nakierowanego na przyciągnięcie młodych do
prowadzenia badań i wdrożeń. Nauka powinna opierać się na teorii, ale wyniki teoretycznych rozważań często muszą być zweryfikowane w praktyce.
Pewne pozytywne zmiany przyniosła nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym
wprowadzona w 2014 roku. Ustawa daje m.in.
możliwość tworzenia studiów dualnych pro-

Niezmiernie ważnym jest, aby środki unijne były
kierowane tylko tam, gdzie infrastruktura wymaga
modernizacji bądź uzupełnienia w związku z realizacją nowych projektów. Niekorzystna byłaby sytuacja, w której przedsiębiorcy otrzymaliby pieniądze
na stworzenie zaplecza badawczego do rozwiązania pojedynczego problemu
plecze oraz kadrę badawczą. Trzeba uniknąć
sytuacji, aby wydatkować publiczne finanse
na tworzenie ośrodków dublujących istniejące
już laboratoria.
Niezmiernie ważnym jest, aby środki
unijne były kierowane tylko tam, gdzie infrastruktura wymaga modernizacji bądź uzupełnienia w związku z realizacją nowych
projektów. Niekorzystna byłaby sytuacja,
w której przedsiębiorcy otrzymaliby pieniądze
na stworzenie zaplecza badawczego do rozwiązania pojedynczego problemu.
Czy organizacja nauki i edukacji w obecnym kształcie jest właściwie ukierunkowana na współpracę ze środowiskiem przedsiębiorczości i zbieżna z celami rządowej strategii rozwoju?
– Myślę, że w tym zakresie jest jeszcze
dużo do zrobienia i to na każdym etapie edukacji młodego człowieka. W Polsce można zaobserwować – zarówno u dzieci, młodzieży,
jak i dorosłych osób – tendencję do nadmiernego indywidualizmu, nieumiejętności współpracy w grupie, braku integracji
w działaniach. A przecież współczesne osiągnięcia badawcze rzadko są dziełem geniuszu jednostki, najczęściej są wynikiem współpracy grupy specjalistów i zespołów badawczych. Słabością obecnego systemu edukacji jest „tłoczenie” gotowej wiedzy, a potrzebne
jest stymulowanie pomysłowości, myślenia
twórczego, rozwijanie kreatywności. Dużym
wyzwaniem jest także organizacja szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym – brakuje dobrych techników, szkół zawodowych.

wadzonych z pracodawcami. Wprowadzono
także obowiązkowe trzymiesięczne praktyki
zawodowe na studiach o profilu praktycznym
i ustalono skuteczniejsze zasady komercjalizacji wyników prac naukowych. Cenną inicjatywą jest również położenie większego akcentu na kształcenie kompetencji miękkich.
Jakie narzędzia wsparcia są z punktu widzenia nauki najkorzystniejsze i najbardziej perspektywiczne w świetle realizowanych i przyszłych projektów o charakterze
innowacyjnym?
– W Polsce wciąż słabo funkcjonują mechanizmy rozliczania kosztów innowacyjnych
opracowań. Ważnym wsparciem dla realizacji przyszłych projektów o charakterze innowacyjnym byłaby możliwość wprowadzenia stuprocentowej ulgi w podatku dochodowym. Wskazane byłyby też zmiany na etapie oceniania projektów – kryteria oceny powinny uwzględniać dorobek naukowy i wdrożeniowy zespołów naukowo-badawczych.
Warto także, moim zdaniem, zastanowić się
nad tym, by nie stosować procedury prawa
zamówień publicznych w odniesieniu do
składu zespołu i jednostek realizujących
projekt.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Informatyka
w służbie społeczeństwu
Ilekroć przychodzi mi pisać o Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej
Akademii Nauk (IPI PAN) zaczynam od przypomnienia z dumą, że od
początku pracowali w nim uczeni zaliczani do czołówki światowej, prawdziwi
pionierzy światowej informatyki. Pionierskie lata już dawno za nami,
ale niesłychany rozwój informatyki nie tylko trwa, ale wręcz przyspieszył
Fot. ARCH. PIOTR STEFAŃSKI I KATARZYNA ŁĄCHAŃSKA-ŻEGLEŃ/BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGOLNEGO BPBO W WARSZAWIE

ajlepsi badacze IPI PAN odkrywają matematyczne i algorytmiczne podstawy zjawisk językowych, począwszy od twórczego
spojrzenia na teorio-informacyjne podstawy
komunikacji językowej oraz teorię kodowania
informacji. Inni rozwijają metody weryﬁkacji poprawności systemów rozproszonych
i współbieżnych, zajmują się analizą protokołów kryptograﬁcznych, tworzą algorytmy
zdolne analizować wielkie zbiory danych, np.
algorytmy do analizy danych występujących
w genetyce, proteomice (analizie białek),
czy ogólniej biologii obliczeniowej, albo też
algorytmy, które pozwalają gromadzić i analizować, w tym np. grupować, wielkie kolekcje dokumentów tekstowych. I nie są to
wszystkie pola naszych badań podstawowych.
Budynek IPI PAN
Naturalną koleją rzeczy, nasze osiągnięcia na
polu badań podstawowych
Języka Polskiego
staramy się przenosić do
(NKJP) – zbiór tekobszaru zastosowań. Na
stów o wielkości poprzykład Zespół Inżynierii
nad półtora miliarLingwistycznej IPI PAN,
da słów, stanowiąktóry jest jedną z najważcy model współniejszych polskich grup proczesnej polszczywadzących badania nad
zny. Korpus ten,
automatycznym przetwapublicznie dostępDyrektor IPI PAN Jacek Koronacki odrzaniem składni i semantyny i wielokrotnie
biera dyplom EuroSymbol Innowacji
ki języka polskiego, jest aunagradzany, jest
torem wielu dostępnych na zasadzie licencji niezastąpionym materiałem źródłowym dla
otwartej zasobów i narzędzi do przetwarza- nowoczesnych badań językoznawczych i linnia języka polskiego, szeroko używanych gwistyczno-informatycznych. Na jego podprzez placówki badawcze oraz firmy ko- stawie powstają nowe podręczniki i słownimercyjne. Wśród najbardziej obiecujących za- ki, takie jak opracowywany w IJP PAN Wielsobów tego typu są m.in.: Walenty – nowy ki Słownik Języka Polskiego, ale także liczne
słownik gramatyczny z informacjami skła- narzędzia komputerowe: elektroniczne tłudniowymi oraz Polski Korpus Koreferencyj- macze, wyszukiwarki, analizatory składniony – jeden z największych na świecie zasobów we i semantyczne.
z opisem semantycznych odwołań między
W ramach projektu POIG o nazwie
fragmentami tekstów.
„Adaptacyjny system wspomagający rozNiezwykle ważnym dokonaniem Zespo- wiązywanie problemów w oparciu o analizę
łu (zrealizowanym w ramach koordynowanego treści dostępnych źródeł elektronicznych”
przez IPI PAN projektu wspólnego z Instytu- – zrealizowanego we współpracy z Instytutem Języka Polskiego PAN, PWN oraz Uni- tem Informatyki Politechniki Wrocławskiej
wersytetem Łódzkim) jest Narodowy Korpus – przez prawie pięć lat powstawała w IPI PAN
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pierwsza polska semantyczna wielkoskalowa
wyszukiwarka NEKST (skrót od słów: Narzędzia EKsploracji Semantycznej Tekstów).
Ostatnio zaczęła służyć nie tylko jako tradycyjna wyszukiwarka dokumentów polskiego
Internetu oraz nowatorska wyszukiwarka
faktów, ale także jako system wsparcia dla międzyuczelnianego systemu antyplagiatowego.
Jej możliwe zastosowania to, oprócz analiz
lingwistycznych, także tworzenie wyspecjalizowanych wyszukiwarek produktów, wspomaganie dziedzinowych systemów eksperckich, wyszukiwanie i grupowanie patentów,
wyszukiwanie partnerów biznesowych itp.
Metody ekstrakcji informacji zaimplementowane w wyszukiwarce NEKST można wykorzystać w wielu innych dziedzinach życia
społecznego i gospodarki. W roku 2014 wyszukiwarka NEKST po raz drugi zdobyła tytuł EuroSymbolu Innowacji („Monitor Rynkowy Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Monitor Biznesu Rzeczpospolitej”).
Jacek Koronacki,
dyrektor Instytutu
www.ipipan.waw.pl
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Innowacyjnie na rzecz Policji

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jako instytut badawczy
funkcjonuje od 1 kwietnia 2011 roku. Przedmiotem jego działania
jest tworzenie, rozwijanie i nadzorowanie technicznokryminalistycznego
zaplecza polskiej Policji
laboratorium prowadzi się badania naukowe i prace rozwojowe z dziedziny kryminalistyki, a szczególnie techniki kryminalistycznej, których wyniki umożliwiają
opracowywanie i wdrażanie nowych metod
i technik badawczych służących zapobieganiu,
wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
Policji jest liderem na polskim rynku wśród laboratoriów wykonujących badania kryminalistyczne. CLKP to zespół najlepszych w kraju biegłych dysponujących specjalistyczną
aparaturą, których wiedza i umiejętności
umożliwiają sporządzanie najbardziej skomplikowanych opinii kryminalistycznych. Tutaj
też prowadzi się unikatowe pod względem zasobności kryminalistyczne bazy danych, zbiory i kartoteki: bazę danych DNA, Centralną
Registraturę Daktyloskopijną wraz z automatycznym systemem identyfikacji daktyloskopijnej oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Eurodac, Kartotekę Dokumentów
Anonimowych, zbiory łusek z broni utraconej, łusek i pocisków z miejsc przestępstw oraz
automatyczny system identyfikacji broni palnej, zbiory wzorców broni palnej oraz zbiory
wzorców amunicji, zbiory wkładek złamanych,
zbiory odwzorowań matryc z maszyn wykorzystywanych na terenie Polski do produkcji
płyt CD i DVD, bazy oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów VIN i oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów wyprodukowanych na terenie Polski SEP, zbiór PROFIL.
Realizując ustawowe zadania, CLKP
odpowiada za proces kształcenia biegłych
i merytoryczny nadzór nad działalnością
policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Instytut współpracuje z najlepszymi teo-

W

retykami oraz praktykami z zakresu kryminalistyki podczas opracowywania i wdrażania nowych metod badania śladów zabezpieczanych w trakcie postępowań dochodzeniowo-śledczych. Współpraca z wiodącymi
ośrodkami naukowymi pozwala na prowadzenie projektów naukowo-badawczych, które uzyskują wysokie oceny i są finansowane
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwo-

ju, a także uczestnictwo w projektach międzynarodowych, np. w ramach ISEC.
CLKP jest pierwszym w kraju laboratorium kryminalistycznym Policji, które uzyskało
w 2005 roku akredytację zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO/IEC
17025 dla szeregu metod badawczych.
www.clk.policja.pl

Projekty badawcze realizowane w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji
1) Kryminalistyczny test DNA do określania wieku człowieka (lider)
2) Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych (konsorcjant)
3) Teleinformatyczny moduł kryminalistyczny wspomagający ujawnianie śladów linii
papilarnych na trudnych podłożach chłonnych i niechłonnych (konsorcjant)
4) Opracowanie systemu rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie, w tym techniczne i informatyczne (konsorcjant)
5) Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsc
zdarzeń i okoliczności zdarzeń (lider)
6) Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zakodowanych w podzespołach
elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych (lider)
7) Pomiarowe narzędzia wspomagające analizę pisma ręcznego i podpisów
(konsorcjant)
8) Pasywne i aktywne metody magnetyczne jako podstawa nowej metodyki badań
związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń terrorystycznych
oraz przestępczości zorganizowanej (lider)
9) Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości wzorców nowych substancji
psychoaktywnych oraz szybkich testów do ich wykrywania (lider)
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Jakość na medal
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pod obecną nazwą
funkcjonuje od 2006 roku. Jej kierownikiem jest wybitny polski naukowiec
prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, a głównym obszarem badań naukowych
jest numeryczna i eksperymentalna analiza wytrzymałościowa konstrukcji
dowolnego typu i ich elementów
analizie numerycznej wykorzystuje się profesjonalne programy metody elementów
skończonych. Umożliwiają one
liniową i nieliniową numeryczną analizę odkształceń i naprężeń, prowadzoną w odniesieniu do układów poddanych statycznym
lub dynamicznym obciążeniom mechanicznym, stacjonarnym lub niestacjonarnym
obciążeniom cieplnym, w odniesieniu do zagadnień związanych z przewodnictwem ciepła, symulacją zmęczenia materiału, optymalizacji i wrażliwości konstrukcji. Od wielu lat Katedra rozwija współpracę z ośrodkami naukowymi zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej dysponuje zaawansowaną i unikatową
aparaturą badawczą umożliwiającą prowadzenie różnorodnych badań. Nowoczesną infrastrukturę techniczną zgromadzono w Laboratorium Technik Komputerowych w Inżynierii Mechanicznej, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji oraz Laboratorium Zaawansowanych Technologii
Energetycznych, które działa w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Energetycznych Wojskowej Akademii Technicznej,
którego kierownikiem również jest prof. Tadeusz Niezgoda.
Kierowany przez prof. Niezgodę zespół
prowadzi także prace z zakresu tzw. high-technology, dotyczące np. unikalnych rozwiązań
konstrukcji mobilnych przepraw mostowych
i wagonu do transportu naczep ciężarówek
typu TIR, paneli energochłonnych poprawiających bezpieczeństwo bierne uczestników
ruchu drogowego oraz wielofunkcyjnych
osłon balistycznych.
1 grudnia 2014 roku projekt pt. „Opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu
z łupków przy użyciu ciekłego CO2 na drodze analiz numerycznych i badań eksperymentalnych–DIOX4SHELL”, przygotowany w Centrum Zaawansowanych Technologii
Energetycznych WAT i Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME, w tym
przypadku pod kierunkiem prof. Tadeusza
Niezgody i dr Danuty Miedzińskiej, został
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rekomendowany do finansowania. W skład
konsorcjum wchodzi ponadto PGNiG, AGH
i Politechnika Warszawska. Projekt będzie
trwał dwa lata i doprowadzi do opracowania podstaw technologii na bazie opracowanej w WAT metody do przeprowadzenia
szczelinowania ciekłym CO2 pokładu łupków
polskich.
Dokonania zespołu Katedry zostały wielokrotnie docenione. Otrzymała ona nagrody ministra obrony narodowej, ministra infrastruktury oraz ministra nauki i szkolnictwa
wyższego. Rozwiązania konstrukcyjne zaproponowane przez pracowników KMiIS
znalazły uznanie na licznych międzynaro-

dowych oraz krajowych targach i wystawach wynalazczości. Do największych osiągnięć w ostatnim okresie należy zdobycie medali na wystawach wynalazczości: w Brukseli
– Brussels Innova, w Norymberdze – IENA,
w Warszawie – IWIS, a także SIIF w Seulu,
Concours Lepine w Paryżu, International
Exhibition of Inventions w Genewie, Archimedes w Moskwie, International Salon of Inventions and New Technologies – New Time
– Ukraina, International Invention, Innovation & Technology Exhibition w Kuala Lumpur i innych.

Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania
CO2 w odwiertach poziomych

Wagon kolejowy z obrotową
platformą ładunkową

www.kmiis.wme.wat.edu.pl

Zespół realizuje projekty badawcze, rozwojowe i celowe, cywilne i wojskowe,
metodami numerycznymi i eksperymentalnymi, w następujących obszarach tematycznych:
• aplikacje inżynierskie wojskowe w zakresie modelowania numerycznego MES, symulacji i projektowania pancerzy pojazdów, osłon przeciwminowych i przeciw IED pojazdów, ochrony aktywnej i pasywnej pojazdów przed pociskami RPG i in., mostów
wojskowych nożycowych, pontonowych i in., kamizelek ochronnych, broni precyzyjnej, itd.,
• aplikacje inżynierskie cywilne w zakresie modelowania numerycznego MES, symulacji i projektowania stentów kardiochirurgicznych, nitowanych lotniczych konstrukcji
nośnych, mostów drogowych i kolejowych, platform kolejowych do przewozu samochodów TIR, hamulców kompozytowych, drogowych barier ochronnych, rurociągów
przesyłowych, podwozi samolotów i śmigłowców, warstw wierzchnich elementów silników, itd.,
• badania mikrostruktur i elementów konstrukcyjnych wykonanych z kompozytów ceramicznych, polimerowych, gradientowych ceramiczno-metalowych, materiałów magnetoreologicznych, elastomerowych i in. oraz kombinacji tych materiałów.
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Certyfikat Instytutu
Technologii Drewna
podstawą udanego biznesu
Centrum Certyﬁkacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego (CCWPD)
to jednostka organizacyjna działająca w strukturach Instytutu Technologii
Drewna w Poznaniu, certyﬁkująca wyroby przemysłu drzewnego,
akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji – Akredytacja Nr AC 089,
która przeprowadza procesy certyﬁkacji według określonych modeli dla
takich grup wyrobów, jak: obrabiarki i urządzenia do obróbki drewna (Ma),
wyroby budowlane (system 1 i 2+) i wyroby przemysłu drzewnego (WPD)
elem Polityki Jakości Centrum jest
efektywne spełnianie wymagań
i oczekiwań klientów w zakresie
prowadzonych procesów certyﬁkacji wyrobów oraz ocena i akceptacja
zakładowej kontroli produkcji wyrobów
budowlanych. Działania prowadzone
w CCWPD związane z doskonaleniem systemu certyﬁkacji są nastawione na rozwój i innowacyjność wyrobów drzewnych w taki
sposób, aby można było opracować nowy
model certyﬁkacji dla każdego nowatorskiego wyrobu w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb klientów.
Wieloletnia praktyka
wskazuje, że firmy produkujące wyroby z drewna, które
zdecydowały się na ocenę
i nadzór swojego procesu
produkcyjnego w ramach oferowanych w Centrum programów certyfikacji, funkcjonują skutecznie, ponieważ
ich cele określone poprzez jakość produktu są zdefiniowane w sposób jasny i jednoznaczny. Wydanie ponad
250 certyfikatów, jak i wnioski z okresowych nadzorów
prowadzonych dla potwierdzenia ważności procesu certyfikacji, pozwalają na stwierdzenie, że producenci, których wyroby oceniono w procesie certyfikacji, odnieśli sukcesy, które przekładają się na zdobycie zaufania klientów
i zwiększenie ich satysfakcji, zminimalizowanie
ryzyka działalności firmy, zainicjowanie ciągłego doskonalenia, poprawienie wizerunku
firmy oraz zwiększenie zdolności do szybkiego
reagowania na zmiany zachodzące na rynku.

C

Zaproszenie przez
producenta wyrobów
drzewnych jednostki certyfikującej do uczestnictwa w procesie oceny
i certyfikacji wyrobów
lub zakładowej kontroli produkcji jako
strony trzeciej, staje się
działaniem oczekiwanym, a niekiedy wręcz
koniecznym w relacji
rynkowej pomiędzy pro-

ducentem a klientem. Występowanie na rynku jednostki certyfikującej wyroby jako strony niezależnej – oceniającej wyroby drzewne
bądź procesy ich wytworzenia – podnosi wiarygodność producenta, a jednocześnie informuje nabywcę, że specjaliści z jednostki certyfikującej w sposób obiektywny ocenili pozytywnie dany wyrób lub proces jego wytworzenia.

Zasięg rynku europejskiego,
jego dostępność dla wszystkich producentów oraz standardy wyrobów wprowadzanych do obrotu, wymagają jednolitego postępowania i harmonizacji przepisów. Procesy
certyfikacji oferowane przez
jednostki notyfikowane są narzędziem gwarantującym jednorodność i spójność rynku
europejskiego, a wyroby udostępnione na nim, poddane
ocenie certyfikacyjnej, zostały
odpowiednio zidentyfikowane
co do deklarowanego przeznaczenia i przede
wszystkim są bezpieczne dla użytkownika.
Zygmunt Stawicki,
kierownik Centrum Certyfikacji
Wyrobów Przemysłu Drzewnego
Instytutu Technologii Drewna
www.itd.poznan.pl
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Sukces na wyłączność
Istotny problem polskiej innowacyjności i jej niskich ocen w rankingach
europejskich wiąże się z niedostosowaniem oferty nauki do potrzeb
przemysłu. Trudno bowiem oczekiwać, aby przedsiębiorcy chcieli
ﬁnansować prace B+R, które nie rozwiązują ich konkretnych problemów
– mówi dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP
Coraz więcej mówi się o potencjale sektora B+R i przyszłościowej roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym. Czy polscy
wynalazcy – coraz liczniejsi i coraz bardziej
doceniani na arenie międzynarodowej –
wiedzą, jak chronić własność intelektualną?
– Od kilku lat Urząd Patentowy RP odnotowuje zwiększenie liczby zgłoszeń krajowych wynalazków. Świadczy to o rosnącej
świadomości twórców, którzy coraz częściej
dostrzegają rynkowy potencjał tworzonych
przez siebie rozwiązań technicznych. Dynamiczny rozwój gospodarczy powoduje wzrost
zainteresowania uzyskaniem praw wyłącz-
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nych, gdyż coraz liczniejsze doświadczenia
polskich wynalazców wskazują, że rozwiązanie, które stanowi trafną odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, może przynieść jego właścicielowi istotne korzyści. Jednym
z podstawowych warunków ich uzyskania jest
jednak zapewnienie ochrony patentowej.
Dysponując patentem na wynalazek lub
prawem ochronnym na wzór użytkowy, można bowiem je efektywnie skomercjalizować
w warunkach bezpieczeństwa prawnego w obrocie.
Jednakże pomimo tych zauważalnych
i wzrastających pozytywnych tendencji po-

ziom świadomości na temat znaczenia praw
wyłącznych na dobrach intelektualnych jest
wciąż niewystarczający. Dlatego Urząd Patentowy podejmuje wiele inicjatyw edukacyjnych, mających na celu poszerzanie m.in.
w środowisku akademickim oraz wśród
małych i średnich przedsiębiorstw wiedzy
o ochronie i znaczeniu własności przemysłowej dla rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności oraz konkurencyjnej pozycji na
rynku.
Jakie miejsce w strategii związanej
z transferem wiedzy do przemysłu i wdrożeniem nowatorskiego rozwiązania powin-
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na zajmować ochrona własności intelektualnej i jakie przeszkody stoją najczęściej na
drodze po patent?
– Wdrożenie strategii zarządzania własnością intelektualną pozwala wyeliminować
element przypadkowości przy podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych składników
przedsiębiorstwa. Opracowanie założeń
strategii działania w odniesieniu do własności
intelektualnej wymaga przy tym pogłębionej
analizy wielu czynników oraz sformułowania odpowiedzi na szereg podstawowych pytań, np.: czy przedsiębiorstwo tworzy samodzielnie własność intelektualną, na jakich
zasadach powstają określone wartości niematerialne i kto ma do nich prawo – przedsiębiorca czy pracownik, czy też to prawo
przysługuje im wspólnie, w jakim zakresie
i w jaki sposób przedsiębiorstwo korzysta
z cudzej własności intelektualnej, jakie znaczenie dla prowadzonej działalności mają poszczególne kategorie przedmiotów własności intelektualnej, czy istnieje ryzyko naruszenia cudzych praw wyłącznych i wiele innych. Ten swoisty audyt sytuacji przedsiębiorstwa w odniesieniu do sfery własności intelektualnej pozwala kadrze zarządzającej na
opracowanie planu działania opierającego się
na racjonalnych przesłankach, jak również
przyjęcie stosownego regulaminu określającego wewnętrzne relacje i zasady w tym
względzie. Podejście do zarządzania własnością intelektualną w sposób systemowy
zapewnia przede wszystkim minimalizację ryzyka biznesowego związanego np. z nieuświadomionym brakiem ochrony prawnej
podstawowych zasobów przedsiębiorstwa
mających charakter niematerialny – roz-

nik majątku przedsiębiorstwa, to zdefiniowanie strategii działania w tej sferze jest równie niezbędne jak np. opracowanie strategii
finansowej.
Na ile regulacje prawne i procedury związane z przyznawaniem patentów są zbieżne
z założeniami rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy? Czy prawo patentowe stoi po stronie twórców innowacyjnych rozwiązań i ich
wdrożeń na konkurencyjnych rynkach?
– Należy podkreślić, że transformacje polityczne i ekonomiczne zachodzące w Europie, tj. integracja, zacieśnianie się współpracy gospodarczej, tworzenie wspólnego rynku,
a także postępująca we wszystkich dziedzinach globalizacja, stawiają przed systemem
patentowym, zarówno krajowym, jak i europejskim, nowe wyzwania. Niezwykle istotne
jest sprawne funkcjonowanie powiązanych ze
sobą krajowych i regionalnych systemów
patentowych, pozwalających przedsiębiorcom
na efektywne wdrażanie innowacji, a w konsekwencji zachęcające ich do zwiększania nakładów na prace badawczo-rozwojowe. Z jednej strony, zgłaszający oczekują od systemu
patentowego uproszczenia i skrócenia procedur oraz obniżenia kosztów. Z drugiej
strony, głównym zadaniem systemu patentowego jest generowanie korzyści dla gospodarki poprzez tworzenie warunków dla
efektywnego korzystania z praw wyłącznych.
Jednak, aby tak się stało, konieczne są nie tylko ciągłe zmiany strukturalne, dostosowujące system patentowy do nowych warunków,
ale również różnorodne działania mające na
celu efektywne wykorzystanie możliwości
płynących z ochrony własności intelektualnej
i ułatwiających przedsiębiorcom umiejętne

Ponieważ uzyskiwanie praw wyłącznych,
ich utrzymywanie i egzekwowanie wiąże się
z określonymi kosztami, a z drugiej strony generuje
korzyści oraz przychody i stanowi istotny składnik
majątku przedsiębiorstwa, to zdefiniowanie strategii
działania w tej sferze jest równie niezbędne
jak np. opracowanie strategii finansowej
wiązań technicznych, znaków towarowych,
wzornictwa. Opracowanie strategii pozwala również zmniejszyć ryzyko naruszenia cudzych praw i wyeliminować lub ograniczyć
związane z tym koszty. Bardzo istotny jest
również aspekt zwiększania przychodów
przedsiębiorstwa poprzez rentowną eksploatację chronionego dorobku intelektualnego
– szczególne znacznie ma w tym przypadku
polityka licencyjna odnosząca się zarówno do
sprzedaży, jak i nabywania praw. Ponieważ
uzyskiwanie praw wyłącznych, ich utrzymywanie i egzekwowanie wiąże się z określonymi
kosztami, a z drugiej strony generuje korzyści oraz przychody i stanowi istotny skład-

i skuteczne funkcjonowanie w globalnej gospodarce.
Jak państwo może i powinno włączać się
w rozwój innowacyjnej gospodarki w świetle wspierania wynalazczości i skracania drogi od projektu do komercjalizacji?
– Obecnie w Polsce dostępnych jest
wiele instrumentów wsparcia ochrony własności intelektualnej realizowanych przez różne instytucje publiczne. Pomoc publiczna kierowana do twórców rozwiązań innowacyjnych powinna uwzględniać co najmniej trzy
aspekty: wiedzę o możliwościach wsparcia,
wiedzę na temat systemu ochrony własności
niematerialnych oraz bezpośrednie wsparcie

działań ukierunkowanych na ochronę własności intelektualnej. Oferta taka jest obecnie
dostępna dla wszystkich zainteresowanych
podmiotów prowadzących działalność innowacyjną. Największe znaczenie ma więc
przede wszystkim przekazywanie przez instytucje państwowe kompetentnej wiedzy
umożliwiającej wykorzystanie wspomnianych instrumentów. Niemniej niezbędne są
również inne działania systemowe, w tym odnoszące się do tworzenia zachęt – przykładowo w obszarze podatkowym – dla przedsiębiorców, w celu zwiększenia ich udziału
w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej oraz poszerzania współpracy
z nauką.
Jakie rozwiązania najlepiej sprawdzają
się w finansowaniu projektów B+R na polskim gruncie i czy warto wzorować się na zachodnich praktykach?
– Istotny problem polskiej innowacyjności i jej niskich ocen w rankingach europejskich wiąże się z niedostosowaniem oferty nauki do potrzeb przemysłu, nie tylko krajowego. Trudno bowiem oczekiwać, aby
przedsiębiorcy chcieli finansować prace
B+R, które nie rozwiązują ich konkretnych
problemów. Dla wzrostu naszej innowacyjności kluczowe jest zatem, aby to sam rynek
w jak najszerszym stopniu stanowił źródło
inspiracji i pomysłów dla prac B+R. Ten model dobrze funkcjonuje w wysoko rozwiniętych państwach, takich jak Niemcy, USA, Japonia czy Korea Południowa. A skoro
sprawdził się u liderów innowacyjności, to
również w przypadku naszej gospodarki powinien być dominujący. Ponadto przez wiele lat polskim mankamentem była tendencja do niewystarczającego, a czasami wręcz
śladowego, wspomagania innowacyjnych
przedsięwzięć, które szczególnie w fazie
wprowadzania na rynek wymagają dużych
nakładów. Wydaje się, że w nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy będą dysponowali szerszym wachlarzem instrumentów, w tym nie tylko dotacji, ale również
instrumentów zwrotnych, umożliwiających
przejście przez tzw. „dolinę śmierci”, czyli
etap między finansowanymi ze środków
publicznych pracami B+R a dojrzałością innowacji, gdy dostępne są już środki z rynku finansowego. Poza szansami wynikającymi z dostępności środków unijnych w poszczególnych programach dużych zmian na
plus w tym zakresie upatruje się w rozwoju
rynku inwestycji private equity oraz venture capital w Polsce. Takie inwestycje zwykle
wiążą się z mniejszym formalizmem, bardziej
elastycznym podejściem do ryzyka oraz
szerszymi możliwościami stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań biznesowych,
co w przypadku młodych, innowacyjnych
start-upów jest szczególnie pożądane i potrzebne.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Unikatowa działalność
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza
Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (INTiBS) jest
placówką naukową zajmującą się przede wszystkim interdyscyplinarnymi
badaniami podstawowymi. Są to prace, których głównym celem jest
poszerzanie wiedzy odnośnie otaczającego świata. Zdarza się,
iż otrzymywane wyniki są na tyle obiecujące z punktu widzenia
potencjalnych zastosowań, że Instytut podejmuje się zadania ich wdrożenia
Fot. A. BEDNARKIEWICZ

Instytucie wytwarzane są nowe
lub niedawno odkryte związki
chemiczne, charakteryzujące
się wieloma ciekawymi własnościami: magnetycznymi, optycznymi,
elektrycznymi lub mieszanymi – ferroelektrycznymi, ferroelastycznymi czy multiferroicznymi. Wysokiej jakości materiały w postaci
monokrystalicznej powstają w specjalistycznych piecach, w miarę potrzeb także w specjalnie zaprojektowanych i wypełnionych ultraczystymi gazami szlachetnymi komorach
rękawicowych. Jako jeden z niewielu ośrodków na świecie Instytut posiada zezwolenie
i warunki do pracy ze związkami zawierającymi zubożony uran – nieciekawy z punktu
widzenia promieniotwórczości, ale niezwykły
z punktu widzenia magnetyzmu. Otrzymywane próbki są charakteryzowane metodami
dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego,
prowadzonymi w różnych temperaturach, co
pozwala na dokładne określenie ich struktury i zawartości. Następnie poddawane są badaniom różnorodnymi metodami, dzięki
czemu możliwa staje się interpretacja zjawisk
ﬁzycznych w nich występujących.
Ważnym obszarem działalności naukowej Instytutu są badania zjawisk optycznych
w krystalicznych, ceramicznych i nanorozmiarowych ośrodkach dielektrycznych. Ta
obszerna tematyka badawcza obejmuje zagadnienia o charakterze poznawczym, dotyczące mechanizmów i procesów oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego ze stanami oscylacyjnymi i elektronowymi materiałów. Ma ponadto charakter badawczo-rozwojowy, ukierunkowany na opracowanie nowych materiałów dla zastosowań
w fotonice i optoelektronice.
W INTiBS badana jest także zależność
między strukturą a reaktywnością chemiczną silnie zdyspergowanych ciał stałych. Pozwala to lepiej poznać mechanizmy reakcji
chemicznych przebiegających z udziałem katalizatorów oraz przemiany, jakim ulegają
one w trakcie pracy. Prowadzi to do opracowywania nowych bądź udoskonalania
istniejących katalizatorów ważnych proce-
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Fragment unikalnego układu do pomiaru sprawności kwantowej emisji światła widzialnego pod wpływem światła podczerwonego
sów, np. usuwania szkodliwych substancji ze
spalin.
Instytut posiada unikatową w skali kraju zdolność do wykonywania doświadczeń
w temperaturach bliskich zeru bezwzględnemu – niższych niż te panujące w przestrzeni
kosmicznej. W ten sposób prowadzone są badania nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, magnetyzmu, transportu ciepła
w ciele stałym oraz w kriokryształach. Realizowane są także niskotemperaturowe projekty
o profilu aplikacyjnym, takie jak badania prądów i pól krytycznych oraz strat energetycznych w przewodach z nadprzewodników
wysokotemperaturowych oraz dwuborku
magnezu, mających potencjalne zastosowanie w energetyce. Ponadto rozwój metod
badań niskotemperaturowych zaowocował
umiejscowieniem w INTiBS państwowego
wzorca temperatury.
W Instytucie rozwijane są także metody
teoretyczne, które skupiają się na badaniu me-

chanizmów nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, wyznaczania struktury elektronowej ciał stałych, opisu magnetycznych
przejść fazowych czy analizy tak egzotycznych
obiektów jak ultrachłodne atomy w laserowych sieciach optycznych.
Niezwykle popularne w ostatnich latach
są badania interdyscyplinarne, czyli łączące
ze sobą kilka dziedzin poprzez przeniesienie
dokonań i odkryć w jednej z nich na inne. Pozwala to zarówno na szersze zrozumienie zjawisk fizycznych, jak również prowadzi do innowacyjnych zastosowań znanych już wcześniej materiałów. Jako przykład mogą służyć
jony lantanowców, które wykazują wiele ciekawych właściwości optycznych, przez co używane są jako materiały dla techniki laserowej,
w fosforach ekranów CRT czy energooszczędnych źródłach światła. Jednak materiały te w postaci nanokryształów (1 nanometr
= 0.000 000 001 metra) są również badane
pod kątem możliwości zastosowania w bio-
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logii i medycynie, jako znaczniInstytut prowadzi także
ki luminescencyjne, czy też elekomercjalizację efektów wymenty czujników. W ramach
branych badań naukowych.
projektu NCN Sonata Bis, proPrzedstawicielem tej gałęzi
wadzone są w INTiBS prace nad
działalności jest innowacyjna
syntezą nanomateriałów lumitechnologia wytwarzania pianescencyjnych w taki sposób, aby
nosilikatów, czyli porowatych,
projektować strukturę i skład
ogniotrwałych i ekologicznych
nanokryształów w celu uzyskamateriałów termoizolacyjnych
nia materiału o dokładnie okrebędąca wynikiem wieloletnich
ślonych cechach, np. pozwalaprac naukowców z INTiBS
jącego na wzbudzenia różnymi
przy wsparciu kapitałowym
laserami albo o poprawionej inDolnośląskiej Agencji Rozwotensywności świecenia. W efekju Regionalnego SA. Pianosilicie badań powstają nie tylko
katy posiadają wiele cech danowatorskie związki chemiczne,
jących im przewagę nad obecale także innowacyjna aparatunie stosowanymi na rynku mara pomiarowa służąca do po- Pianosilikaty – porowate, ogniotrwałe i ekologiczne innowacyjne
teriałami. Mogą być w dużej
miaru ich właściwości, np. za- materiały termoizolacyjne
mierze wykonane z odpadów,
prezentowany na zdjęciu uniktóre zalegają na wysypiskach
kalny układ do pomiaru sprawności kwan- od preparatów kościozastępczych, wypeł- poprzemysłowych lub powstają na bieżąco
towej emisji anty-Stokesowskiej, o parame- niaczy i implantów w stomatologii i ortope- w trakcie procesów wydobywczych i wytrach przekraczających dostępne komercyjnie dii, poprzez kremy na trudno gojące się rany, twórczych. Dodatkowo składają się wyłączrozwiązania.
wypełniacze zmarszczek w chirurgii este- nie z nieorganicznych materiałów, co niweInnym przykładem badań interdyscy- tycznej, aż po nośniki chemioterapeutyków luje uwalnianie się szkodliwych gazów w raplinarnych są prace nad materiałami do za- uwalnianych bezpośrednio w miejscu po- zie pożaru. Są więc bardzo atrakcyjne rynstosowań biomedycznych, w szczególności dawania. Ich stosowanie pozwoli na ogra- kowo także z powodu znakomitego wpisynad nanocząstkowymi hydroksyapatytami. niczenie antybiotykoterapii po zabiegach wania się w tendencje proekologiczne. KoMateriały te, które wywodzą się z substan- chirurgicznych i ortopedycznych, co przełoży mercjalizacją tego rozwiązania zajmuje się
cji stanowiących naturalny budulec kości i zę- się na szybszy powrót do zdrowia i niższy specjalnie powołana do tego celu spółka
bów, mają niezwykle szerokie zastosowania: koszt leczenia.
Ipanterm.
I
W związku z unikatową bazą aparaturową i dużym doświadczeniem pracowników, Instytut jest w stanie wykonywać wiele
różnorodnych usług o charakterze pomiarowo-badawczym dla kontrahentów zewnętrznych, m.in.:
• Wzorcowanie termometrów rezystancyjnych i cyfrowych metodą porównawczą z termometrem kontrolnym w zakresie temperatur od – 80°C do + 550°C, a w węższym zakresie temperatur termometrów szklanych i komór klimatycznych (www.lwt.intibs.pl).
• Pomiary wielkości ﬁzycznych: przewodnictwa cieplnego ciał stałych (od 0.3 K do 400 K, w polach magnetycznych do 9 T), oporu
właściwego materiałów metalicznych i semimetalicznych (od 4.2 K do 280 K), górnego pola krytycznego oraz natężenia pola nieodwracalności materiałów nadprzewodnikowych, gęstość prądu krytycznego przewodów i taśm nadprzewodnikowych w temperaturach helowych i polach magnetycznych o indukcji do 15 T, a także strat energetycznych w temperaturach azotowych, tekstury
materiałów porowatych i nanomateriałów, pola powierzchni właściwej i wielkości porów za pomocą niskotemperaturowej adsorpcji azotu.
• Pomiary wielkości dielektrycznych materiałów stałych: w szerokim zakresie częstotliwości, pól elektrycznych i temperatur (od
80 K do 1200 K).
• Pomiary charakterystyk magnetycznych: namagnesowania, podatności magnetycznej próbek litych i proszkowych (od 1.8 K do
800 K w funkcji pola magnetycznego do 5 T, a także w wysokich temperaturach od 300oC do 1200oC).
• Rentgenowska analiza proszkowa i monokrystaliczna: identyﬁkacja faz strukturalnych, jednorodności materiałów, oznaczenia
składu, naprężeń i odkształceń zarówno w materiałach litych, jak i proszkowych, w tym w nanomateriałach, analiza jakościowa i ilościowa materiałów przy użyciu metod spektroskopii w podczerwieni i Ramana.
• Elektronowa mikroskopia skaningowa i transmisyjna: pomiary morfologii powierzchni – rozdzielczość 1 nm, możliwość pracy
w niskiej próżni (do 200 Pa), pomiary próbek nieprzewodzących, analiza składu chemicznego metodą EDS – badania jakościowe
i ilościowe, mapowanie rozkładu pierwiastków w próbce, Analiza orientacji krystalograﬁcznej metodą EBSD – identyﬁkacja faz krystalograﬁcznych, charakteryzacja granic ziaren.
• Wykonywanie naświetleń preparatów organicznych i nieorganicznych źródłem promieniowania gamma 60Co MRX-100.
• Różnorodne syntezy: materiałów międzymetalicznych (stopy, związki chemiczne) w piecu łukowym, hodowla monokryształów metali i ich związków, niskociśnieniowa (do 1 atm, w temp. poniżej 900oC) i wysokociśnieniowa (do 50 atm, w temp. do 400oC) synteza wodorków metali.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, tel. 71 343 50 21, fax 71 344 10 29, intibs@intibs.pl, www.intibs.pl
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Lider biotechnologii
farmaceutycznej w Polsce
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (IBA) jest wiodącą i wysoce
profesjonalną jednostką badawczo-rozwojową, której misją jest
prowadzenie badań naukowych, zmierzających do wytwarzania skutecznych
i bezpiecznych produktów leczniczych, oraz współpraca z przemysłem
farmaceutycznym, mająca na celu komercjalizacje własnych naukowych
wynalazków z zakresu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
Fot. M.ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI

Laboratorium IBA
o polskiej nauki Instytut wnosi dorobek w zakresie: opracowania
metod wytwarzania i badania właściwości syntetycznych związków
leczniczych, przede wszystkim antybiotyków
z grupy ß-laktamów, aminoglikozydów, makrolidów i antracyklin; biotechnologii substancji
leczniczych – biosyntezy i wytwarzania wysoko oczyszczonych związków o działaniu biologicznym/farmakologicznym, przede wszystkim o strukturze białkowej, w tym produktów
biopodobnych; biologii molekularnej i inżynierii
genetycznej; opracowania i wdrażania metod
analitycznych oceny właściwości różnych
związków i produktów leczniczych, w szczególności biofarmaceutyków.

D

Działalność naukowo-badawcza
i technologiczno-wdrożeniowa
W wyniku wdrożenia własnych technologii Instytut doprowadził do uruchomienia
produkcji oryginalnej polskiej pochodnej erytromycyny (Davercin), dwóch najważniejszych antybiotyków przeciwnowotworowych
z grupy antracyklin (doksorubicyna i epidoksorubicyna) i licznych półsyntetycznych cefalosporyn nowych generacji. Instytut opracował
również oryginalne technologie otrzymywania

substancji i formy farmaceutycznej preparatów biologicznych: hormonu wzrostu, interferonów alfa i gamma. IBA jest
także inicjatorem i współwykonawcą
opracowania technologii otrzymywania rekombinowanej insuliny ludzkiej
oraz uruchomienia innowacyjnej produkcji jej 17 form farmaceutycznych.
Produkt zarejestrowano na rynku polskim w 2000 roku i wdrożono do produkcji w firmie Bioton pod nazwą handlową Gensulin®. Insulina ta jest pierwszym polskim lekiem rekombinowanym, a jej wejście na rynek przynosi istotne korzyści społeczne i ekonomiczne gospodarce narodowej. Instytut jest również producentem szeroko stosowanego w onkologii leku cytostatycznego Biodribin (kladrybina).
Obecnie IBA realizuje wiele projektów badawczo-rozwojowych o potencjale aplikacyjnym, w tym dotyczących produktów wytwarzanych na bazie rekombinacji genów
i procesowania białka. Celem projektu
POIG.01.01.02-00-007/08* („Centrum biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii
i profilaktyki ludzi i zwierząt”), realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, było otrzymanie metodami inżynierii genetycznej pochodnych insuliny ludzkiej o przyspieszonym
działaniu i innowacyjnych analogów o przedłużonym działaniu oraz opracowanie szczepionki przeciwko wysoce zjadliwemu wirusowi ptasiej grypy podawanej drogą pozainiekcyjną.
Korzystne wyniki oraz wysoka jakość
zgromadzonej dokumentacji badawczo-rozwojowej pozwoliła na nawiązanie współpracy z przemysłem w celu dalszego rozwoju
i rejestracji opracowanego w IBA analogu in-

*Projekt współﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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suliny o przyspieszonym działaniu, biopodobnego do insuliny lispro. Do fazy komercjalizacji Instytut przygotował również atrakcyjne rynkowo, chronione patentami dwa analogi insuliny o oryginalnych strukturach białkowych, wykazujące najbardziej korzystne
– z terapeutycznego punktu widzenia – efekty
zmodyfikowanego (przedłużonego) działania.
www.iba.waw.pl
Usługowa działalność badawczo-rozwojowa IBA skierowana do przemysłu i jednostek naukowych:
• prace badawczo-rozwojowe z dziedziny inżynierii genetycznej i modyﬁkacji protein (konstrukcja szczepów
produkcyjnych E.coli wytwarzających
białka/peptydy, opracowanie testów immunologicznych ELISA, analiza czystości i heterogeniczności przeciwciał,
analiza DNA);
• opracowywanie i wdrażanie metod
analitycznych oraz prowadzenie analiz
chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych produktów leczniczych,
substancji aktywnych i surowców chemicznych, w tym badanie peptydów,
białek, produktów biotechnologicznych;
• prace technologiczne nad metodami
syntezy substancji czynnych i opracowaniem postaci leków;
• badania kliniczne dostępności i równoważności biologicznej;
• planowanie programów badawczo-rozwojowych dla nowych cząsteczek,
głównie biofarmaceutyków;
Działalność prowadzona w trzech systemach jakości (certyﬁkaty Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej (GLP) i ISO
9001:2008 oraz zezwolenie na wytwarzanie GMP) zapewnia wysoki standard
oferowanych usług.
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Dwa razy więcej pieniędzy
na naukę i innowacje
Horyzont 2020 to największy w historii program ﬁnansowania
badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet
w latach 2014–2020 wynosi prawie 80 mld euro – dwa razy więcej
niż w poprzednim tego typu programie
70 Fakty
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Igor Stokłosa
hodzi o stworzenie spójnego systemu ﬁnansowania innowacji: od
koncepcji naukowej, poprzez etap
badań, aż po wdrożenie nowych
rozwiązań, produktów czy technologii. Ministerstwo Nauki już zaproponowało wspólne działania na rzecz programu, które zostały
opisane w „Pakcie dla Horyzontu 2020”. Pod
tym dobrowolnym zobowiązaniem do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych
w pozyskiwaniu pieniędzy ze wspólnego europejskiego budżetu na rozwój nauki podpisało się już ponad 330 uczelni, wydziałów
i instytutów. Jak wyjaśnia Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, w wypracowanym przez polskie środowisko naukowe „Pakcie dla Horyzontu
2020” uwzględnione są zobowiązania Ministerstwa do stworzenia efektywnego systemu
wspierania instytucji naukowych i naukowców,
podejmujących wysiłek konkurowania o międzynarodowe granty badawcze. Dokument
zawiera również propozycje działań na poziomie uczelni i instytutów, które będą stymulować aktywniejsze uczestnictwo polskich badaczy i przedsiębiorców w kolejnym
programie ramowym.

C

Pakt dla nauki
– Sygnując ten dokument, uczelnie, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze za
priorytet swojej polityki rozwojowej uznają troskę o jak najszerszy udział w konkursach pro-

łu w najbardziej znaczących konferencjach
naukowych i zapewnienia istotnej roli badań
i innowacji w programach operacyjnych finansowanych ze środków polityki spójności
Unii Europejskiej.
Polskie środowisko naukowe przywiązuje
również znaczenie do „zapewnienia synergii
inicjatyw realizowanych w ramach Horyzontu
2020 oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a także wspierania obecności polskich ekspertów i recenzentów w gremiach doradczych, roboczych i programowych inicjatyw europejskich, w tym Horyzontu
2020”.
Sygnatariusze paktu podejmą także prace nad zmianą mechanizmów oceny parametrycznej jednostek naukowych, dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), by ocena w szerszym zakresie uwzględniała uczestnictwo i sukcesy jednostki naukowej w konkursach Horyzontu
2020. Chcą także wprowadzenia bezpośrednich mechanizmów wsparcia uczestnictwa
polskich naukowców w Horyzoncie 2020.
Chodzi o program „Granty na granty” umożliwiający finansowanie przygotowania i preoceny wniosków koordynowanych przez polskich uczestników oraz mechanizm finansowego premiowania naukowców realizujących
projekty w Horyzoncie 2020.
Dla wielu uczestników paktu ważne jest
też inicjowanie i wspieranie partnerstw podmiotów z sektorów nauki i gospodarki na
rzecz uczestnictwa w tym programie i budowanie optymalnych warunków do przyjmowania w polskich uczelniach i instytutach pro-

Minister Lena Kolarska-Bobińska zauważa, że
przedstawione przez Komisję Europejską analizy
polskiego udziału w 7. Programie Ramowym, ale
także prezentacja działań uczelni i instytutów, które
są liderami w uzyskiwaniu europejskich grantów,
pokazały bardzo wyraźnie, że Polska nie wykorzystuje w pełni potencjału naukowego, jaki posiada
gramu ramowego Horyzont 2020, w szczególności zobowiązując się do: budowania
efektywnego zaplecza organizacyjnego i administracyjnego wspierającego naukowców
lub zespoły projektowe, które składają wnioski i uzyskują finansowanie z Horyzontu 2020;
premiowania i uwzględniania aktywności
w Horyzoncie 2020 w procesie oceny i awansu pracowników naukowych – zwłaszcza
laureatów grantów European Research Council oraz koordynatorów europejskich projektów badawczych – czytamy w „Pakcie dla
Horyzontu 2020”.
Ważne jest zachęcanie polskich naukowców do podejmowania roli recenzenta
w europejskich konkursach, zasiadania w europejskich gremiach naukowych oraz udzia-

jektów badawczych finansowanych w jego ramach, a uzyskanych za granicą – przede
wszystkim tych, w których mają swój udział
polscy badacze i przedsiębiorcy pracujący
w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Szeroki wachlarz beneficjentów
Beneficjentem może być każda osoba
prawna, tj. osoba fizyczna, spółka prywatna,
podmiot prawa publicznego, która funkcjonuje na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Poziom dofinansowania konkursów określony jest w tzw. ogólnych zapisach
(General Annexes), które odnoszą się do
wszystkich tematów w ramach programu Horyzont 2020. O największą stawkę, bo sięgająca nawet 100 proc. dofinansowania, mogą

walczyć wnioskujący w konkursach obejmujących badania i innowacje (Research
and Innovation actions); koordynacja i wsparcie (Coordination and Support actions). Na
100-procentowe dofinansowanie mogą też liczyć podmioty non-profit w programach
dotyczących innowacji (Innovation actions),
choć wszyscy inni nie otrzymają więcej niż
70 proc.
Szeroki jest też obszar tematyczny dofinansowania, który obejmuje: rolnictwo i leśnictwo; zasoby wodne; przemysły oparte na
rozwiązaniach bio; biotechnologię; energię;
środowisko i klimat; żywienie i zdrowe odżywianie; badania; zdrowie; badania ICT i innowacje; technologie przemysłowe; innowacje; partnerstwa przemysłu i państw członkowskich; surowce; bezpieczeństwo; infrastrukturę badawczą; MŚP; nauki społeczne
i humanistyczne; społeczeństwo; transport.
Eksperci oczekują, że przynajmniej w ogłaszanych właśnie konkursach część zgłaszanych projektów będzie uwzględniać kwestie
genderowe, przewidziano także fundusze na
wsparcie debaty o roli nauki w społeczeństwie.
W programie Horyzont 2020 wprowadzono
także nowe zasady, zgodnie z którymi obowiązującym wymogiem będzie tzw. otwarty
dostęp, dzięki czemu opublikowane wyniki
projektów będą nieodpłatnie dostępne dla
wszystkich.
Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy prac publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań, który
– po niedawnej przebudowie – umożliwia szybsze przeprowadzanie procedur bez konieczności przedstawiania dokumentów w wersji papierowej. Uproszczono także samą architekturę programu i systemu finansowania,
wprowadzając jednolity zestaw reguł i ułatwione zasady dotyczące kontroli finansowych
i audytów.

Do roboty!
Minister Lena Kolarska-Bobińska zauważa, że przedstawione przez Komisję Europejską analizy polskiego udziału w 7. Programie Ramowym, ale także prezentacja
działań uczelni i instytutów, które są liderami w uzyskiwaniu europejskich grantów, pokazały bardzo wyraźnie, że Polska nie wykorzystuje w pełni potencjału naukowego, jaki
posiada.
– Liczba uzyskiwanych grantów europejskich w przeliczeniu na stu naukowców plasuje nas na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej – napisała Lena Kolarska-Bobińska w liście poświęconym programowi Horyzont 2020.
Co ciekawe, na pierwszym miejscu w takim zestawieniu znajduje się Cypr. Przeciętny polski badacz – beneficjent 7PR otrzymał
4,4 tys. euro, a cypryjski 60 tys. euro. Polscy
badacze składają mało wniosków i na stosunkowo niewielkie kwoty. Rzadko są koor-
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dynatorami projektów badawczych. Współczynnik sukcesu pod tym względem (wnioski o koordynację) jest niewielki i wynosi
12 proc. Co gorsza, następuje spadek liczby
polskich zespołów badawczych, zarówno
jeśli chodzi o liczbę zgłaszanych wniosków,
jak i przyznane dofinansowania. W 2007 roku
wnioski na badania zgłosiło 2414 polskich
zespołów, a dofinansowano 423 wnioski.
W 2011 roku wnioski zgłosiło 1513 zespołów,
a dofinansowano 142.
Najczęściej wymienianą przyczyną niskiej
aktywności polskich uczelni jest nadmierne zaabsorbowanie polskich naukowców pracą dydaktyczną. Większość badań w Polsce realizowanych jest w jednostkach uczelnianych
(wydziałach i instytutach).
– W naszym kraju obserwowaliśmy
boom edukacyjny na poziomie wyższym, który musiał być „obsłużony” przez dość ograniczoną liczbę kwalifikowanych pracowników
naukowych. Wynikiem tego była wieloetatowość i brak zainteresowania badaniami naukowymi oraz brak czasu na nie, większość
uczelni nie stwarzała odpowiednich warun-

nostek naukowych, które mogą być uznane
za centra zaawansowanych badań naukowych, a zazwyczaj takie mają szanse na
sukces w rywalizacji o pełnienie funkcji koordynatorów dużych projektów badawczych,
finansowanych w ramach programów ramowych.
– W Polsce dość rzadko prowadzi się nowatorskie badania o charakterze interdyscyplinarnym, a tego typu projekty są coraz
częściej finansowane z funduszy unijnych.
Mamy niewiele dobrze działających konsorcjów i sieci naukowych, a ich utworzenie jest
często warunkiem umożliwiającym ubieganie się o wysokobudżetowe projekty badawcze – wylicza prof. Wilkin.
Częstą barierą w ubieganiu się o fundusze unijne na badania, zwłaszcza te większe,
związane z koordynacją międzynarodowych
projektów badawczych, są też bardzo niewielkie możliwości sfinansowania wkładu własnego, co jest często wymogiem tych programów, a także bardzo trudne warunki lokalowe i materialne jednostek naukowych,
zwłaszcza uczelnianych.

W Polsce dość rzadko prowadzi się nowatorskie
badania o charakterze interdyscyplinarnym, a tego
typu projekty są coraz częściej finansowane z funduszy unijnych. Mamy niewiele dobrze działających
konsorcjów i sieci naukowych, a ich utworzenie jest
często warunkiem umożliwiającym ubieganie się
o wysokobudżetowe projekty badawcze
ków i bodźców do zwiększonej aktywności
w sferze badań, a zwłaszcza w ubieganiu się
o trudne do uzyskania środki z programów
ramowych UE – uważa prof. Jerzy Wilkin
z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Według niego brakowało też odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych pracowników pomocniczych (technicznych i administracyjnych), wspierających przygotowanie wniosków, a następnie realizowanie
projektów unijnych. – W systemie awansów
i oceny pracowników naukowych – zwłaszcza
na uczelniach – udział w ambitnych projektach badawczych nie jest odpowiednio doceniany i wynagradzany – dodaje profesor.
Inna sprawa, że po wejściu Polski do UE
pojawiły się dość pokaźne środki związane
z realizacją programów unijnych. Znaczna
część pracowników naukowych wybierała
udział w projektach szkoleniowych i działalności eksperckiej, jako wygodniejszego i łatwiejszego sposobu poprawy swojej sytuacji
finansowej.
Kolejna przyczyna jest prozaiczna. W naszym kraju wciąż jest stosunkowo niewiele jed-
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Wyciągnijmy wnioski
Jednak Ministerstwo Nauki i eksperci
uważają, że możemy wyciągnąć wnioski
z doświadczeń 7PR i w przyszłości zdecydowanie poprawić statystyki. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne
w sprawie osiągnięć 7PR. Ocena obejmuje
działania badawcze 7PR, na które złożyło
się niemal 25 tys. projektów badawczych
w ramach czterech programów szczegółowych: ,,Współpraca”; ,,Możliwości”; ,,Pomysły” i ,,Ludzie”. Opinie, które zostaną
udostępnione publiczne, mogą wyrażać
obywatele oraz przedstawiciele organizacji
i władz publicznych. W szczególności zachęca się do wyrażania opinii przedstawicieli instytucji badawczych i uczelni wyższych, lokalnych władz publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz
decydentów, innowatorów i przedsiębiorców.
Komisja Europejska przeanalizuje opinie
i opublikuje tak szybko jak to będzie możliwe sprawozdanie podsumowujące z konsultacji, z uwzględnieniem kompletnej analizy odpowiedzi. Osoby fizyczne, grupy i organizacje, które miały bezpośrednią styczność z 7PR lub pragną po prostu podzielić

się swoją opinią, mogą to uczynić do dnia
22 maja 2015 roku.

Ponad 30 lat doświadczeń
Komisja Europejska finansuje badania
naukowe i innowacje za pośrednictwem programów ramowych od 1984 roku. Do tej pory
realizowanych było osiem programów ramowych (włącznie z programem Horyzont
2020), obejmujących okresy od pięciu do siedmiu lat. Polska uczestniczyła w programach
ramowych UE jeszcze przed wstąpieniem naszego kraju do Unii w 2004 roku.
Według prof. Jerzego Wilkina Unia Europejska traktuje wspieranie badań naukowych, innowacji i upowszechniania wiedzy
jako jeden ze swoich priorytetowych kierunków działań. W tekście „Finansowanie nauki
i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wybrane
problemy i postulowane kierunki reform” podkreśla, że bardzo ważnym dokumentem strategicznym, świadczącym o rosnącym zainteresowaniu UE wspieraniem badań i edukacji
była tzw. strategia lizbońska przyjęta przez
Radę Europejską w Lizbonie w marcu 2000
roku.
– Celem tej strategii było przekształcenie
UE do roku 2010 w: najbardziej dynamiczną i konkurencyjną gospodarkę świata, opartą na wiedzy, zdolną do zrównoważonego
wzrostu poprzez stwarzanie większej liczby
lepszych miejsc pracy, z większą spójnością
społeczną i poszanowaniem środowiska naturalnego – twierdzi profesor.
Jednym z rezultatów przyjęcia strategii lizbońskiej było wydatne zwiększenie środków,
jakie Unia przeznacza na wspieranie badań
naukowych, co znalazło wyraz szczególnie
w 7 Programie Ramowym (7PR). Zakładano w tym dokumencie, że wydatki na badania i rozwój (B+R) w UE wzrosną z 2 proc.
PKB w 2001 roku do 3 proc. PKB w 2010 roku, w tym ⅔ będą stanowić wydatki prywatne. W 2001 roku udział ten w Polsce wynosił około 0,6 proc. PKB, a obecnie około
0,75 proc. PKB, z czego blisko ⅔ to nakłady z funduszy publicznych.
– UE nie zrezygnowała z priorytetów sformułowanych w strategii lizbońskiej, chociaż
nie były one realizowane z odpowiednią determinacją przez kraje członkowskie, w tym
zwłaszcza nasz kraj – dodaje profesor Wilkin.
Na rosnące znaczenie wspierania badań
w strategii UE wskazuje, według niego, wysoka dynamika wydatków na badania naukowe. Na początku tzw. programów ramowych w 1984 roku wydatki wyniosły 593 mln
euro/ecu, a w 2012 roku było to już 10, 2 mld
euro.
Ta wysoka dynamika ma być też utrzymana w latach następnych, mimo zapowiadanych cięć w wydatkach budżetowych UE.
W ramach programu Horyzont 2020, który
zastąpi 7 Program Ramowy, wydatki wyniosą przecież 80 mld euro, a więc o 50 proc. więcej niż w poprzednim programie.
I
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Po szynach
do nowoczesnego transportu
Rozmowa z Andrzejem Żurkowskim, dyrektorem Instytutu Kolejnictwa
Instytut Kolejnictwa ma już dość
długą tradycję. Czy od 1951 roku
zmienił się państwa profil działalności?
– W związku ze zmianami formalno-prawnymi na przestrzeni tych
lat wielokrotnie zmieniały się nazwy instytutu: Instytut Naukowo-Badawczy Kolejnictwa w 1951 roku, Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju
Techniki Kolejnictwa od 1958 roku,
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa od 1987 roku i Instytut Kolejnictwa od 2010 roku, natomiast obszar tematyczny naszej działalności jest
stały. Przedmiotem naszych prac i projektów badawczych są wszelkie zagadnienia techniczne i technologiczne związane z transportem kolejowym,
a zatem dotyczące taboru, dróg kolejowych, sterowania ruchem pociągów, prowadzenia ruchu kolejowego
i organizacji przewozów oraz energetyki. Oprócz kolei zajmujemy się również innymi systemami transportu
szynowego – metrem i tramwajami,
wprawdzie w mniejszym zakresie, ale
mamy do tego kompetencje.
Jakie są główne obszary wykorzystania
wiedzy państwa ekspertów?
– Działalność instytutu zawsze była blisko związana z procesami inwestycyjnymi
i eksploatacyjnymi kolei. W ostatnich latach
wskazać można bardzo intensywną modernizację linii kolejowych, zakupy taboru, zmiany organizacyjne na rynku przewozów. W sposób jednoznaczny ukierunkowuje to zapotrzebowanie na ekspertów o określonym
profilu. Jako szczególnie ważny wskazać
należy także wątek interoperacyjności kolei
w obszarze Wspólnoty oraz zagadnienia
bezpieczeństwa. W każdej z tych dziedzin nasi
eksperci należą do wiodących zarówno w Polsce, jak i w wymiarze międzynarodowym. Staramy się być ambasadorami nowoczesności
i innowacyjności.
Tymczasem biznes wciąż boi się ryzykownych inwestycji w innowacyjne rozwiązania i nie bardzo dogaduje się ze środowiskiem nauki.
– Ustawowo głównym celem działania instytutów jest dbanie o innowacyjność gospodarki. Tak postawione zadanie uważamy
za szczególnie ważne. Potencjał instytutu spra-

wia, że chętnie bierzemy udział w innowacyjnych projektach, zarówno krajowych,
współfinansowanych przez NCBiR, jak i unijnych, których zazwyczaj mamy proporcjonalnie więcej. Powstaje jednak pytanie, w jakim stopniu polska gospodarka faktycznie nastawiona jest na innowacyjność. Odpowiedź
nie jest jednoznaczna. Problem polega między innymi na tym, że w wielu przetargach inwestycyjnych o wyborze dostawcy decyduje
cena. W konsekwencji kupowane są systemy
i urządzenia oparte na starszych, tańszych
technologiach. Pomimo to w różnych formach
wspieramy rozwój technologiczny. Naszymi
partnerami są wszyscy, którzy pracują na rzecz
kolei, reprezentujący szeroką gamę produktów, które mają zastosowanie w transporcie
szynowym.
Jakie są najmocniejsze strony Instytutu
Kolejnictwa i zakładane kierunki rozwoju?
– W wyniku ewaluacji przeprowadzonej
przez KEJN, w 2013 roku Instytut uzyskał wysoką kategorię A. Ocena ta w sposób formalny
potwierdza nasze kompetencje badawczo-wdrożeniowe. Jesteśmy jednostką notyfikowaną do dyrektywy o interoperacyjności ko-

lei, dysponujemy ponad setką akredytowanych procedur. Mamy unikatową aparaturę pomiarową, w którą
systematycznie inwestujemy. Od wielu lat zatrudniamy znakomitych specjalistów, dbając stale o rozwój młodej kadry pracowników. Służy temu zarówno ścisła współpraca z wyższymi
uczelniami, udział w konferencjach naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych specjalistycznych szkoleniach itp. Podpisaliśmy szereg umów
z podmiotami naukowymi, także na innych kontynentach. Ułatwia to podejmowanie wspólnych projektów badawczych. Dysponujemy unikalnym
obiektem badawczym – torem doświadczalnym w Żmigrodzie. Instytut
jest także w bardzo dobrej kondycji
ekonomicznej.
Najważniejsze dzisiaj wyzwanie, to
utrzymanie obecnej, wysokiej pozycji
w rankingu instytutów naukowo-badawczych. Staramy się także o status
państwowego instytutu badawczego
(PIB), potwierdzającego rangę instytutu oraz ułatwiającego finansowanie
najważniejszych zadań z zakresu strategicznych celów Państwa.
Jakie są widoki na przyszłość? Czy
transport szynowy wreszcie odciąży ruch kołowy?
– Nowoczesny system transportu opiera się na takim podziale zadań przewozowych,
w którym każdy ze środków transportu spełnia funkcje, do których jest najpełniej predestynowany. Szczególnie ważne stają się zatem zagadnienia intermodalności. W Europie i w Polsce pojawia się często problem saturacji przepustowości korytarzy transportowych. Tymczasem swobodny przepływ kapitału i obywateli jest jednym z fundamentów
UE. Ograniczenia w transporcie mogą także stwarzać bariery dla rozwoju społecznogospodarczego. Instytut Kolejnictwa ma
w swoim haśle „najnowsze technologie w transporcie szynowym”. Pragnę zapewnić, że
zgromadzona przez nas wiedza pozwala
wspierać osiąganie celów nowoczesnej polityki transportowej.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.ikolej.pl
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Aktywnie w obszarze
komercjalizacji
Rozmowa z Grzegorzem Spychalskim, dyrektorem
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Jakiego rodzaju prace stanowią sedno
działalności instytutu i jakie dziedziny zyskują najwięcej dzięki projektom realizowanym przez państwa zespół badawczy?
– IWNiRZ zajmuje się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich. Działa na potrzeby rolnictwa, ochrony
środowiska, budownictwa, transportu, przemysłu spożywczego, farmacji oraz medycyny.
Tematykę aktywności badawczej jednostki można zdefiniować w ramach obszarów AGRO-BIO-TECH, które wpisują się
w definicję biogospodarki stanowiącej obecnie istotny kierunek rozwoju badań w Unii Europejskiej. Szczególną rolę biogospodarka odgrywa w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, czego przykładem jest uznanie jej w wielu województwach jako inteligentnej specjalizacji.
Czego dotyczą wiodące projekty badawcze prowadzone przez instytut? Jaka
część z nich jest realizowana na zlecenie lub
we współpracy z podmiotami gospodarczymi i znajdzie zastosowanie w przemyśle?
– Od kilku lat, analizując potrzeby sektora rolnego oraz innych, z którymi współpracujemy, zauważamy olbrzymi potencjał
rozwojowy oraz ukierunkowanie środków
na naukę w zakresie innowacji z obszaru biogospodarki. Efektem naszej aktywności jest
szereg projektów badawczo-rozwojowych
oraz inicjatyw o potencjalne wdrożeniowym.
Jesteśmy jednym z niewielu instytutów badawczych, które realizują jako lider lub wykonawca 7 projektów w ramach Programu
Badań Stosowanych finansowanych przez
NCBiR. Specyfika tego typu projektów wymaga udziału przedsiębiorcy zainteresowanego nowym rozwiązaniem technologicznym,
którego wdrożenie po zakończeniu projektu,
pozwoli na podniesienie jego konkurencyjności na rynku krajowym oraz zagranicznym.
Uczestniczymy w następujących PBS-ach:
Bioaktywna odzież o właściwościach leczniczo-pielęgnacyjnych; Opracowanie preparatów eubiotycznych dla zwierząt gospodarskich; Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II – generacji z biomasy sorgo i miskanta; Nowe krzemoorganiczne środki do uszlachetniania włókien i tkanin naturalnych; Innowacyjna technologia
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zbioru i przetwórstwa lnu na włókno jednopostaciowe; Opracowanie biotechnologicznej metody otrzymywania surowca zielarskiego wierzbówki kiprzycy do produkcji suplementu diety stosowanego w profilaktyce
łagodnego przerostu prostaty i zapalenia gruczołu krokowego; Zrównoważona technologia
wytwarzania włókna lnu o alternatywnej jakości z tradycyjnych i nowych odmian roślin
włóknistych MODLEN.
Instytut czynnie uczestniczy w pracach
badawczych mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Szczególnie interesujący jest prowadzony przez IWNiRZ projekt
w ramach Programu Unii Europejskiej
LIFE+ pt.: „Rekultywacja terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem konopi włóknistych – EKOHEMPKON”. Projekt ma na celu rekultywację terenów zdegradowanych poprzez uprawę konopi włóknistych oraz lucerny, które przyorywane przyczyniają się do szybszego powrotu biologicznie czynnej warstwy gleby na
terenach zdewastowanych.

Co poza działalnością z zakresu B+R
obejmuje oferta komercyjna instytutu i co
czyni państwa wartościowym partnerem
dla biznesu?
– IWNiRZ jest przykładem jednostki, która aktywnie realizuje działania w obszarze komercjalizacji wiedzy intelektualnej, promując
polską naukę wśród przedsiębiorstw. Jednostka, mając na celu efektywną współpracę z rynkiem, w 2014 roku powołała spółkę
celową Plantinova, odpowiedzialną za komercjalizację dóbr własności intelektualnej instytutu. Spółka odpowiada za pozyskiwanie
partnerów biznesowych, inicjowanie i koordynację procesów komercjalizacji, a także pomoc w tworzeniu przez naukowców IWNiRZ
spółek typu spin-off.
Instytut dysponuje ofertą 51 patentów
i zgłoszeń patentowych o wysokim poziomie
innowacyjności, oferuje szeroki zakres usług
badawczych i badań laboratoryjnych. Dostrzegając możliwość ekspansji rynku, instytut jest podmiotem wdrażającym własne
technologie. Produkuje wyroby spożywcze,
kosmetyczne i włókiennicze na bazie surowców naturalnych, które możemy znaleźć
w aptekach, sklepach zielarskich, sklepie firmowym instytutu Biostyl oraz zamawiać
w sklepie internetowym. Ich jakość monitorowana jest przez Laboratorium Analityczno-Badawcze.

Instytutowa plantacja lnu Linum usitatissimum L

Rozmawiał Piotr Nowacki
www.iwnirz.pl
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Innowacja,
głupcze!

To zmodyﬁkowane, bo dostosowane do wyzwań, jakie stoją przed Polską,
hasło prezydenta Billa Clintona powinno zostać oprawione w ramki i wisieć
w gabinetach ministrów, dyrektorów instytucji państwowych, ale przede
wszystkim rektorów wyższych uczelni, dyrektorów instytutów badawczych
i prezesów ﬁrm, które chcą z powodzeniem funkcjonować na globalnym
rynku. Inaczej Polska przestanie się na nim liczyć
Jerzy Bojanowicz
iestety, z innowacyjnością Polski
nie jest dobrze. W opublikowanej
w marcu 2014 roku Europejskiej
Tablicy Wyników Innowacyjności
2014 (Innovation Union Scoreboard 2014),
mierzonej za pomocą wskaźnika złożonego,
który podsumowuje wyniki wielu różnych
wskaźników, Polska wśród 28 państw zajęła
25. miejsce. Uzyskała syntetyczny wskaźnik
innowacyjności na poziomie 0,279 (średnia
UE28 – 0,554).

N

Smutne rankingi
Polska znalazła się na ostatnim miejscu
wśród krajów określanych jako moderate innovators (o umiarkowanej innowacyjności),
wyprzedzając Rumunię (0,237), Łotwę
(0,221) i Bułgarię (0,188). W porównaniu
z wynikami z poprzedniego roku awansowała z grupy słabych innowatorów do grupy
umiarkowanych innowatorów. Sumaryczny
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wskaźnik innowacyjności dla Polski w 2013
roku stanowi 50,5 proc. średniego wskaźnika dla krajów UE. Wcześniej stanowił on
53 proc. (2008), 53 proc. (2009), 51 proc.
(2010), 53 proc. (2011), 49 proc. (2012) średniego wskaźnika dla 28 krajów UE, który
w latach 2006–2013 wykazywał wyraźny
trend rosnący. Liderami były Szwecja (0,750),
Dania (0,728), Niemcy (0,709) i Finlandia
(0,684), których sumaryczny wskaźnik innowacyjności przyjmuje wartości powyżej
120 proc. średniego wskaźnika dla krajów Unii
Europejskiej.
Z kolei w opublikowanym w lutym 2015
roku rankingu innowacyjnych gospodarek
– Global Innovation Index, opracowanym
przez agencję Bloomberg, Polska zajęła 25.
pozycję z wynikiem 73,51 pkt. na 100 możliwych. To o jedno miejsce gorzej niż w 2014
roku, ale o 5 pozycji lepiej niż w 2013 roku,
gdy została sklasyfikowana na 30. miejscu. Na
podium znalazły się Korea Południowa
– 96,30 pkt., Japonia – 90,58 pkt. i Niemcy
– 88,41 pkt. Kolejne miejsca zajęły Finlandia,

Izrael, USA, Szwecja, Singapur, Francja
i Wielka Brytania. Pociechą jest fakt, że jesteśmy liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. O pozycji w rankingu decydowały wyniki z 6 kategorii o identycznej
wadze: badania i rozwój, produkcja, firmy
high-tech, edukacja, personel naukowy i system patentowy. W kategorii badania i rozwój
uwzględniono wydatki przeznaczone na badania i rozwój jako procent PKB. W 2013
roku w Polsce na B+R przeznaczono 14,4
mld zł, czyli około 3,9 mld dol. (0,87 proc.
PKB), gdy np. koreański koncern Samsung
przeznaczył na ten cel 13,6 mln dol. (w 2014
roku – 14 mld dol.).
W kategorii produkcja Bloomnerg skoncentrował się głównie na wartości dodanej
produkcji w branżach wysokich technologii:
farmaceutycznej, motoryzacyjnej i komputerowej. Polska została sklasyfikowana na 33.
miejscu. Kategorię firmy high-tech zdecydowanie wygrały Stany Zjednoczone, wyprzedzając Chiny, Japonię i Koreę Południową. Polska znalazła się na 13. miejscu,
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wyprzedzając m.in. Malezję, Rosję i Singapur.
W tej kategorii brano pod uwagę liczbę firm
publicznych z sektora wysokich technologii
(biotechnologia, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, półprzewodniki, oprogramowanie internetowe oraz energetyka odnawialna) w danym kraju jako udział w całkowitej światowej branży high-tech. Sam, nawet
wysoki, poziom edukacji w rankingu, który
mierzony jest jako odsetek absolwentów
szkół średnich uczących na wyższym poziomie, odsetek siły roboczej z wyższym wykształceniem, absolwentów wyższych szkół
technicznych jako procent siły roboczej i jako
procent całkowitych absolwentów szkół wyższych, nie wystarczy. Potrzebne jest jeszcze
stworzenie odpowiedniej liczby miejsc pracy dla dobrze wyszkolonych specjalistów,
a w Polsce, która w tej kategorii znalazła się
na 23. miejscu, w 2014 roku osoby z wyższym
wykształceniem stanowiły 12,4 proc. łącznej
liczby bezrobotnych (o 0,4 pkt. proc. więcej
niż rok wcześniej). W kategorii personel naukowy wygrała Finlandia – głównie dzięki swej
najsłynniejszej firmie. Nokia upadła i w 2013
roku została przejęta przez Microsoft, ale system wychowywania specjalistów pozostał.
W 2014 roku na 1 mln populacji przypadało prawie 7,5 tys. specjalistów, w tym studentów pracujących w sektorze badawczym.
Kolejne miejsca zajęły Islandia i Dania, a Polska – 37. Z innowacyjnością ściśle związane
są patenty, ale... z jednej strony chronią one
przed kradzieżą pomysłów i zachęcają wynalazców do szukania nowych rozwiązań, zaś
z drugiej w pewnym stopniu ograniczają rozwój, gdyż blokują możliwość budowy nowych
wynalazków na bazie już istniejących technologii. W tej kategorii liderami są Korea Południowa, Japonia i Chiny. Polska uplasowała
się na 11. miejscu (awans o 7 pozycji).
Natomiast w Globalnym Indeksie Innowacyjności, sporządzonym przez ekspertów
z Cornell University, jednej z największych prywatnych szkół zarządzania i biznesu na
świecie INSEAD i Światowej Organizacji Zasobów Intelektualnych (WIPO), Polska zajęła 45. miejsce wśród 143 państw. W rankingu
uwzględniono 81 czynników charakteryzujących innowacyjność, m.in.: pomoc państwa
(albo jego represyjność), łatwość w zakładaniu
własnego biznesu, prawodawstwo, poziom
szkolnictwa podstawowego i wyższego, infrastrukturę, łatwość w uzyskiwaniu kredytu
i współpracę międzynarodową. Na podium
znalazły się Szwajcaria, Wielka Brytania
i Szwecja. Polska znalazła się tuż za Bułgarią i Mołdawią. Z krajów UE zaledwie
o 5 miejsc wyprzedziliśmy Grecję i o 10 Rumunię.
Rankingi te dowodzą, że uzyskane w nich
miejsce zależy od przyjętej metodologii, ale
niska innowacyjność Polski jest faktem. Bo czy
pocieszeniem może być konstatacja, że za
nami są jeszcze inne kraje? Czy realizacja nowego Programu Operacyjnego „Inteligentny

Rozwój 2014–2020” sprawi, że Polska awansuje w tych rankingach?

W działalności innowacyjnej
istotna jest współpraca
– Jednym z kluczowych wyzwań jest
zbliżenie sektora nauki i gospodarki, tak aby
efekty tej współpracy przynosiły wymierne korzyści dla podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki – powiedziała Grażyna Henclewska, wiceminister gospodarki, na konferencji „Inteligentny rozwój
– wyzwania, metody, uwarunkowania”.
Konferencję, która odbyła się 9 lutego
2015 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zorganizowały Polska
Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Rada Główna Instytutów Badawczych i Naczelna Organizacja Techniczna
(FSNT-NOT), we współpracy z MIiR. Wzięli w niej również udział przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof.
Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący
Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, a także przyszli beneficjenci POIR: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, klastry i parki technologiczne,
a śród nich: Piotr Wojciechowski, prezes zarządu Grupy WB Electronics, Danuta Ciechańska, dyrektor Instytutu Biopolimerów
i Włókien Chemicznych, Agata Juzyk, dyrektor ds. badań i rozwoju KGHM Polska
Miedź SA, Kazimierz Murzyn, prezes zarządu
Klastra Life Science, Marcin Szczeciński, dyrektor ADAMED SA, i prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej.
Celem konferencji była prezentacja Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
a w szczególności kryteriów i instrumentów
wsparcia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa, dostępu
do finansowania projektów B+R+I, internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
oraz zwiększania potencjału naukowo-badawczego. – Przedsiębiorstwa, które mają ambicję funkcjonowania na globalnym rynku,
dziś stawiają na innowacje. Coraz więcej decyduje się też samodzielnie prowadzić prace
badawczo-rozwojowe. Nowa perspektywa finansowa stawia na te wszystkie elementy, które wspierają konkurencyjność pojmowaną jako
wdrażanie wiedzy do gospodarki – podkreśliła wiceminister, dodając, że dyskusja o środkach na konkurencyjność i innowacyjność nie
może odbyć się bez głosu biznesu, przemysłu i przedsiębiorczości. Jak zaznaczyła,
szczególna uwaga jest dziś kierowana na efektywne wykorzystanie wiedzy i badań w internacjonalizacji działalności gospodarczej
i naukowej.
– Ważną kwestią jest mądre ukierunkowanie ograniczonych środków publicznych,
aby rozwijać nasze silne strony i przewagi kon-

kurencyjne. Istotne znaczenie ma również inteligentny sposób zaprojektowania systemu
selekcji projektów, po to, by wybrane do dofinansowania inwestycje przyniosły najlepsze
efekty. Chcemy podejść do finansowania
prac badawczo-rozwojowych nieco inaczej niż
dotychczas, a mianowicie z silnym ukierunkowaniem na ich zastosowanie w praktyce gospodarczej. To także krok do tego, aby przedsiębiorcy chętniej angażowali środki finansowe
w prowadzenie badań, a naukowcy realizowali badania, które można skomercjalizować.
W efekcie takie zmienione podejście przyczyni
się do wzrostu innowacyjności naszej gospodarki – podkreśliła Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju.
Środki z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” miały pozytywny
wpływ na innowacyjność polskiej gospodarki. Na badania, rozwój i innowacje przeznaczono w programie blisko 30 mld zł. Jakość udzielanego wsparcia potwierdzają wyniki badań ewaluacyjnych. Udział nakładów na B+R w PKB przy braku POIG
w 2012 roku byłby o około 0,2 pkt. procentowego mniejszy (0,7 proc. PKB, a nie
0,89 proc.). Dzięki programowi nakłady na
działalność B+R przedsiębiorstw w 2013 roku były o 33,5 proc. wyższe niż byłyby bez
środków PO IG. Z kolei udział eksportu wysokiej techniki w PKB bez POIG wyniósłby
w 2013 roku 3,78 proc. zamiast faktycznie
osiągniętych 6,7 proc.
Wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju przypomniała, że dzięki środkom z programu Innowacyjna Gospodarka udało się
zbudować silne podstawy, które teraz muszą
zostać wykorzystane do dalszej budowy konkurencyjnej gospodarki. Dzięki wsparciu z tego
programu powstanie lub zostanie zmodernizowanych 730 laboratoriów naukowych
(część projektów jeszcze trwa), ponad tysiąc
przedsiębiorstw rozpoczęło lub rozwinęło dotychczas prowadzoną działalność B+R, 924
firmy wdrożyły innowacje przy pomocy instytucji otoczenia biznesu, powstało 300
start-upów, wdrożono ponad 1400 nowych
technologii. – To wynik, który cieszy, ale też
mobilizuje do dalszych działań na rzecz
rozwoju konkurencyjnej gospodarki – dodała Iwona Wendel. Uczestnicy konferencji
zgodzili się, że współpraca nauki z biznesem
jest niezbędna i musi opierać się na wzajemnym zrozumieniu potrzeb, ponieważ jednostki naukowe są realizatorami pomysłów
przedsiębiorców.

„Inteligentny Rozwój” i…
Wykorzystanie kolejnej transzy funduszy
europejskich symbolicznie zainaugurowała
premier Ewa Kopacz w towarzystwie Marii
Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, unijnych komisarzy Coriny Creţu (ds. polityki regionalnej) i Elżbiety Bieńkowskiej (ds. rynku
wewnętrznego), Marka Woźniaka, przewodniczącego Konwentu Marszałków, Zol-
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tana Kazatsaya z dyrekcji generalnej ds. zatrudniania unijnych komisarzy oraz marszałków województw. Uroczystość odbyła się
26 lutego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. – Miliardy z Unii Europejskiej przełożą się na lepszą jakość życia, umacnianie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz
na inwestycje w przyszłe pokolenia. Mamy
największe w historii fundusze na rozwój. To
efekt skutecznych negocjacji rządu. Dziś
rozpoczynamy realizację strategii rozwoju całego kraju. Mamy zagwarantowane na to dofinansowanie zarówno europejskie, jak i krajowe – powiedziała premier Ewa Kopacz.
– Poprzedni budżet unijny na lata 2007–
2013 wykorzystaliśmy w całości. Jego efekty
widać na każdym kroku. Do 2020 roku będziemy mogli wydać z budżetu europejskiego ponad 500 mld zł. Nikt w Europie nigdy
nie dostał z budżetu Unii takich pieniędzy na
rozwój. Rekordowe fundusze europejskie
pozwolą nam na dokończenie skoku cywilizacyjnego, jaki rozpoczęliśmy w momencie
wejścia do wspólnoty – mówiła minister
Maria Wasiak.
Corina Creţu wręczyła szefowej resortu
infrastruktury i rozwoju „Umowę Partnerstwa” – najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania nowej puli funduszy, opisujący jak i w co będziemy inwestować środki, a następnie przekazała decyzje w sprawie programów krajowych, Programu Polska-Słowacja oraz 16 regionalnych
programów. – Polska jest największym beneficjentem polityki spójności. To zarówno
wielka szansa, jak i wyzwanie. Wierzę jednak,
że Polska, tak jak dotychczas, bardzo dobrze poradzi sobie z wdrażaniem funduszy,
a dzięki tym środkom naprawdę można poprawić życie Polaków – powiedziała.
Na lata 2014–2020 Polska otrzymała
z budżetu UE 120,1 mld euro: 82,5 mld euro
(około 349 mld zł) z polityki spójności,
32,1 mld euro ze Wspólnej Polityki Rolnej
i 0,5 mld euro z Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego. Około 5 mld euro
Polska wykorzysta w takich programach,
jak „Horyzont 2020” czy „Erasmus”. Wsparcie funduszy europejskich w latach 2014–2020
obejmie te obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki.
Środki polityki spójności zainwestujemy
przede wszystkim w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, zmniejszenie dysproporcji w rozwoju poszczególnych części naszego kraju, bardziej przyjazne i sprawne państwo oraz w dalszy rozwój infrastruktury
transportowej i ochrony środowiska. Premiowane będą te przedsięwzięcia, z których
efektów korzystać będziemy jeszcze długo po
ich zakończeniu, czyli działania prowadzące
do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na badaniach, kapitale intelektualnym oraz rezultatach przemian
cyfrowych, a nie na niskich kosztach pracy.

78 Fakty

Temu ma służyć współfinansowanie prac badawczo-rozwojowych inicjowanych przez
przedsiębiorców – zyskujemy nowe innowacyjne pomysły, powiązanie polskiej nauki z gospodarką, wsparcie finansowe ułatwiające
wdrożenie nowych pomysłów przez przedsiębiorców i podnoszenie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw.
– Często mówi się, że Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój” jest następcą „Innowacyjnej Gospodarki”. Będzie to jednak zupełnie nowy program i nowe podejście do realizacji celów rozwojowych – powiedziała Iwona Wendel podczas spotkania rocznego z Komisją Europejską dotyczącego realizacji
POIG, które odbyło się 27 lutego. To drugi
pod względem budżetu program na lata
2014–2020 (około 36 mld zł, 8,61 mld euro)

nia o wysokim, międzynarodowym potencjale,
internacjonalizację krajowych klastrów kluczowych oraz firmy korzystające z usług instytucji otoczenia biznesu, a także innowacyjne
technologie w ochronie środowiska. Generalnie wsparcie będzie kierowane tam, gdzie
potencjał rozwojowy jest najwyższy (inteligentne specjalizacje).
– Przedsiębiorcy, obok samorządów, pozostaną największymi beneficjentami funduszy
unijnych w nowej perspektywie – zapowiedziała wiceminister Wendel. A ponieważ
znaczna część środków dostępnych dla firm
zostanie przeznaczonych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe, konieczny będzie
wybór konkretnych obszarów, do których trafią te fundusze. – Zainwestujemy je w dziedziny, które pozwolą Polsce i województwom

Inteligentne specjalizacje wskazane w Programie
Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku zawierają
się w 5 działach: zdrowe społeczeństwo,
biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna
i środowiskowa, zrównoważona energetyka,
surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz
innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.
Ponadto każde województw wyznacza swoje
obszary, w które chce intensywnie inwestować
i największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój oraz innowacje.
Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców
– samodzielnie lub we współpracy z sektorem
nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły w innowacyjne produkty,
usługi i technologie, czyli przejście „od pomysłu do rynku”. Z jego funduszy wsparcie
otrzymają także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalności poza granicami
Polski oraz korzystający z usług instytucji otoczenia biznesu. Część środków zostanie
przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej
nauki na arenie międzynarodowej.

… „Inteligentne specjalizacje”
Finansowane będą głównie przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne
specjalizacje, tj. wybrane dziedziny gospodarki
i nauki stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów. Na podkreślenie zasługuje fakt,
iż w tej perspektywie będzie coraz większy
udział środków zwrotnych przy jednoczesnym
lepszym dostępie do rynku kapitałowego
dla małych i średnich przedsiębiorstw. Poza
zintensyfikowaniem współpracy biznesu i nauki POIR ma wspierać przedsiębiorstwa w ich
działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej (bony dla przedsiębiorców), bada-

rozwinąć tkwiący w nich potencjał. Na poziomie krajowym wyznaczono 19 takich obszarów. Poza tym każde z województw wskazało własne – tłumaczyła.
Te dziedziny to inteligentne specjalizacje.
Na poziomie krajowym wskazano je w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020
roku. Zawierają się w 5 działach: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza,
leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Ponadto
każde województw wyznacza swoje obszary
(w zależności od regionu od 3 do 9), w które chce intensywnie inwestować.
Wiceminister podkreśliła, że definiowanie inteligentnych specjalizacji to proces,
który wciąż trwa, a nie pojedyncza decyzja.
– W przyszłości mogą pojawić nowe dziedziny, w które będzie warto zainwestować
– powiedziała. Zaznaczyła również, że nowy
sposób myślenia o rozwoju ma sprawić, że
w Polsce powstaną przełomowe innowacje:
– Mówimy o innowacjach, które będą wynikać z potencjału naszych naukowców i zostaną
skomercjalizowane w polskiej gospodarce.
Jest to istotna kontestacja. Przecież chodzi o to, by za unijne pieniądze nie tworzono „półkowników”. By wreszcie droga od pomysłu do przemysłu zyskała status autostrady,
a nie polnego duktu.
I
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Projekty dla lotnictwa
Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej rozpoczęło działalność w 2007 roku w regionie o dużych
tradycjach lotniczych. Znajduje się w centrum obszaru działania
Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
„Dolina Lotnicza”, które zrzesza około 120 ﬁrm, na czele z największym
producentem komponentów i napędów lotniczych WSK „PZL-Rzeszów” SA
aboratorium Badań Materiałów
dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej jest specjalistycznym laboratorium naukowo-badawczym, wyposażonym w aparaturę
i urządzenia niezbędne dla zespołów specjalistów z krajowych uczelni i instytutów tworzących się do prowadzenia projektów badawczych w zakresie wysokozaawansowanych
materiałów i technologii dla techniki lotniczej.
W obszarze badań właściwości materiałów laboratorium – jako jedyne w kraju i jedno z kilku w Europie – posiada akredytację National
Aerospace Defence Contractors Accreditation
Program (NADCAP), światowej organizacji
ustalającej wspólne standardy prowadzenia
procesów specjalnych oraz standardy procedur badawczych w przemyśle lotniczym, kosmicznym i obronnym, a także w powiązanych z innymi gałęziami gospodarki. Jest również akredytowane przez Polskie Centrum
Akredytacji (PCA).
Konieczność szybkiego opracowania
i wdrożenia innowacyjnych, wysokozaawansowanych technologii zgodnie z tendencjami
rozwoju światowych wytwórni komponentów
lotniczych była podstawą wprowadzenia zasad tworzenia zespołów specjalistów z wielu ośrodków naukowych. Laboratorium
współpracuje z naukowcami krajowych uczelni technicznych (Politechniki Warszawskiej
– partner strategiczny, a także Politechniki Śląskiej, Krakowskiej, Opolskiej, Wrocławskiej,
Świętokrzyskiej i Poznańskiej oraz Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie) w ramach
Centrum Zaawansowanych Technologii
„AERONET – Dolina Lotnicza”, Polskiej
Platformy Technologicznej Lotnictwa, a także z inżynierami praktykami i specjalistami
z firm największego polskiego klastra przemysłowego SGPPL „Dolina Lotnicza”.
Laboratorium Badań Materiałów dla
Przemysłu Lotniczego dysponuje urządzeniami, aparaturą i pomieszczeniami umożliwiającymi organizację i prowadzenie badań
przez międzyuczelniane zespoły badawcze
w obszarze wysokozaawansowanych materiałów i technologii ukierunkowanych na
wytwarzanie elementów krytycznych turbiny
– części gorącej silników lotniczych, a także
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Piec próżniowy ALD do kierunkowej krystalizacji metodą Bridgmana-Stockbargera
– m.in. wytwarzanie łopatek monokrystalicznych 1. i 2. stopnia turbiny
powłokowych barier cieplnych. Prowadzone
są badania nad rozwojem m.in. techniki
„drukowania” elementów z materiałów metalicznych oraz pozycjonowania rdzeni w zestawach modelowych łopatek z wewnętrznymi
kanałami chłodzącymi.
Główne osiągnięcia Laboratorium Badań
Materiałów dla Przemysłu Lotniczego to
opracowanie warunków procesu: wytwarzania monokrystalicznych łopatek turbiny silnika lotniczego, nawęglania próżniowego i ob-

róbki cieplnej kół zębatych lotniczej przekładni
planetarnej FDGS (przedmiot zgłoszenia
patentowego przez Politechniką Rzeszowską
i WSK „PZL-Rzeszów” SA), wytwarzania
warstw odpornych na korozję na odlewach
obudowy przekładni ze stopów magnezu metodą utleniania jarzeniowego (zgłoszenie
patentowe – technologia unikatowa w skali
światowej).
www.prz.edu.pl/labmat

Projekty badawcze i rozwiązania technologiczne realizowane w Laboratorium
obejmują przede wszystkim obszary:
• wytwarzania elementów części gorącej silników lotniczych w procesie krystalizacji
kierunkowej oraz monokrystalizacji – ocena doskonałości struktury monokrystalicznych odlewów łopatek i segmentów stacjonarnych turbiny;
• wytwarzania warstw żaroodpornych i powłokowych barier cieplnych na elementach
silników pracujących w warunkach korozji wysokotemperaturowej w środowisku
gazów utleniających – międzywarstwy metaliczne i zewnętrzne warstwy ceramiczne;
• obróbki skrawaniem materiałów z dużymi prędkościami (HSM), w tym materiałów
trudnoobrabialnych – skrawanie z chłodzeniem cieczą o dużym ciśnieniu, skrawanie
wspomagane wiązką lasera;
• wytwarzania tlenkowych warstw ochronnych o dużej odporności na korozję na podłożu stopów magnezu w procesie utleniania jarzeniowego;
• opracowania procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, także procesu nawęglania próżniowego i hartowania w strumieniu gazów o dużym ciśnieniu.
• charakteryzacji struktury i mikrostruktury oraz właściwości ﬁzycznych, chemicznych
i mechanicznych materiałów.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
prowadzi rekrutację na rok akademicki 2015–2016 na następujące
kierunki studiów:
OCEANOTECHNIKA
• studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności okrętowe:
– Budowa Okrętów i Jachtów,
– Maszyny, Siłownie i Urządzenia Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych,
– Inżynieria Zasobów Naturalnych (tylko st. stacjonarne).
oraz specjalność:
– Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej (tylko st. stacjonarne).
• studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności:
– Projektowanie Statków i Urządzeń Oceanotechnicznych,
– Eksploracja Zasobów Mórz i Oceanów,
– Technologie Podwodne, patronat: General Electric (tylko st. stacjonarne),
– Ocean Engineering (specjalność anglojęzyczna) – NOWOŚĆ!!!
TRANSPORT
• studia I stopnia stacjonarne – specjalności:
– Środki Transportu Wodnego,
– Systemy Transportu Wodnego.
ENERGETYKA
• studia I stopnia stacjonarne międzywydziałowe – specjalności:
– Automatyzacja Systemów Energetycznych,
– Maszyny Przepływowe/Napędy Urządzeń Energetycznych.
• studia II stopnia stacjonarne międzywydziałowe – specjalności:
– Zaawansowane Systemy Energetyczne,
– Napędy Turbinowe w Transporcie Lądowym, Oceanotechnice i Lotnictwie,
– Eksploatacja Współczesnych Systemów Energetycznych.
TECHNIKI GEODEZYJNE W INŻYNIERII – NOWOŚĆ!!!
• studia II stopnia stacjonarne międzywydziałowe – specjalności:
– Technologie Pomiarowe w Oceanotechnice,
– SIP i Teledetekcja w Gospodarce Morskiej.

INFORMACJE:
tel. (58) 348 67 08, (58) 347 15 67
rekrutacja-oio@pg.gda.pl lub dziekoce@pg.gda.pl
www.oio.pg.edu.pl
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Utrzymać wysoki poziom
Zadaniem nadrzędnym jest pozostanie wiodącą inżynierską ﬁrmą
innowacyjną – mówi Edward Ziaja, prezes zarządu Instytutu
Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Pod koniec 2014 roku obchodzili państwo jubileusz 65-lecia. Jakie były początki
Instytutu?
– W 1949 roku prof. Jan Kożuchowski
zorganizował zespół złożony z inżynierów
i studentów dyplomantów, który zaangażował się czynnie w odbudowę zniszczonej energetyki krajowej, zwłaszcza dolnośląskiej.
Efektem działalności tej grupy były różnego
rodzaju ekspertyzy, analizy i projekty. Prace
tego zespołu koncentrowały się na tematyce
automatyki sieciowej i elektrownianej; badań,
analiz i obliczeń sieciowych; konstrukcji aparatury i wyposażenia laboratoryjnego; konstrukcji aparatury zabezpieczającej. Wraz z zespołem prof. Jana Kożuchowskiego rozwijały
się laboratoria dydaktyczno-badawcze, dla
których źródłem zaopatrzenia materiałowego były zapasy magazynowe zakładów zbrojeniowych, a także dary otrzymane z zakładów energetycznych i elektrowni.
W roku 1951 na Politechnice Wrocławskiej utworzony został Zakład Elektroenergetyki, którego kierownictwo objął prof. Kożuchowski. W roku 1962 Zakład Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej przemianowany został na Instytut Automatyki
Systemów Energetycznych i podporządkowany Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego.
Wzrost mocy elektrowni oraz długości linii przesyłowych najwyższych napięć wiązał
się z powstaniem wielu nowych problemów,
w tym dotyczących regulacji mocy i częstotliwości w skali całego systemu elektroenergetycznego. Skuteczne kierowanie pracą krajowego systemu energetycznego wymagało
pełnej identyfikacji stanu jego pracy i możliwości aktywnego oddziaływania na poszczególne elementy wchodzące w jego skład.
Potrzebna więc była niezawodna łączność
oraz urządzenia telemechaniki zapewniające akwizycję danych, a także pozwalające na
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dokonywanie zdalnych sterowań. Instytut prowadził intensywne i owocne prace także w tych
dziedzinach.
Kto jest głównym kontrahentem IASE?
– Od początku swojej działalności Instytut
zajmował się energetyką, tak więc głównymi
kontrahentami IASE były i są wszystkie polskie elektrownie systemowe oraz grupa najważniejszych elektrociepłowni.
Na jakie państwa osiągnięcia techniczne, naukowe i biznesowe warto zwrócić
szczególną uwagę?
– Lista oryginalnych rozwiązań IASE,
które znalazły zastosowanie w energetyce,
obejmuje bardzo wiele urządzeń. Niektóre
z nich, z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,
o ile mi wiadomo, pracują do dzisiaj.
Najbardziej spektakularnym osiągnięciem Instytutu był układ Automatycznej Regulacji Częstotliwości i Mocy. Prace nad nim
zapoczątkowane zostały w 1955 roku, doprowadzając do uruchomienia tego układu
w systemie elektroenergetycznym na początku lat sześćdziesiątych. Warto nadmienić,
że pojęcia definiowane jako sygnały Y1, Y2,
Ys itp. powstały w IASE. Są one używane do
dnia dzisiejszego. Energetycy doskonale wiedzą, co one oznaczają.
Od połowy lat dziewięćdziesiątych Instytut prowadził prace związane z obroną
i odbudową KSE. W 1995 roku kontynuowane były prace związane z przystosowaniem układu sterowania i regulacji KSE do
współpracy z systemem elektroenergetycznym
państw Europy Zachodniej UCPTE. W ich
wyniku, dwa lata przed wcześniej planowanym terminem, system CENTREL podjął
pracę synchroniczną z systemem UCPTE. Po
włączeniu KSE do pracy równoległej z UCPTE, kontynuowno prace nad Centralnym Regulatorem Częstotliwości i Mocy Czynnej.
Prace te koncentrowały się głównie nad rozszerzeniem funkcji regulatora dla potrzeb systemu CENTREL. Instytut był projektantem,
koordynatorem i wykonawcą Centrum Regulacyjno-Rozliczeniowego, które powstało
w Warszawie i podjęło działalność w 1966
roku. Za to osiągnięcie pracownicy IASE
otrzymali prestiżową nagrodę badawczą firmy SIEMENS.
Kierowany przez pana Instytut często
zdobywa nagrody i wyróżnienia. Które z nich
uważa pan za najważniejsze?
– Podczas całej działalności IASE otrzymał wiele cennych nagród. Były to nagrody

resortowe za oryginalne rozwiązania i wdrożenia. Mogę z dumą zaznaczyć, że Instytut
jest właścicielem ponad setki patentów. Tylko w ostatnim dziesięcioleciu Instytut opatentował i wdrożył kilkanaście rozwiązań.
Urządzenia i systemy prezentowane były na
międzynarodowych salonach wynalazków
i innowacji, gdzie zostały uhonorowane kilkunastoma złotymi i srebrnymi medalami.
Nagrody i wyróżnienia otrzymywane na
międzynarodowych targach i konferencjach
są dla mnie szczególnie cenne. Dają one możliwość porównania naszych rozwiązań
z rozwiązaniami renomowanych firm o zasięgu światowym. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że nie ustępujemy zagranicznej
konkurencji. Co więcej, jestem zdziwiony, że
pomimo ewidentnych korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania polskich
rozwiązań stosuje się drogie rozwiązania
zagraniczne. Niejednokrotnie jestem świadkiem niezrozumiałych decyzji komisji przetargowych w firmach energetycznych. Taka sytuacja jest nie do pomyślenia w innych krajach UE.
Przykładem jest nasz sztandarowy regulator turbin UNIMAT. Wielokrotnie nagradzany na krajowych i międzynarodowych wystawach, spełniający wszystkie wymagania
i normy europejskie, który jest eliminowany
na etapie przetargowym. Szkoda, że polskie
prawo przetargowe nie stosuje zasady „dobre, bo polskie”.
Jak przedstawiają się plany Instytutu na
przyszłość?
– Zadaniem nadrzędnym jest pozostanie
wiodącą inżynierską firmą innowacyjną. Zamierzamy również tworzyć nowe i rozwijać
istniejące komputerowe systemy sterowania
obiektami energetycznymi. Do tej grupy zaliczam jedyny polski system sterowania MASTER, w niczym nieustępujący rozwiązaniom
światowych koncernów. Grupa kilku młodych
inżynierów zdecydowała się rozpocząć prace doktorskie. Mogę tylko podkreślić, że
prace badawczo-rozwojowe będą w dalszym ciągu realizowane z własnych środków.
Utrzymanie najwyższego poziomu prac akredytowanych laboratoriów: badawczego i wzorcującego będzie również oznaką wielkiej dynamiki IASE. To jest nasza misja.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.iase.wroc.pl
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Nie ma sukcesu bez ryzyka
W Polsce odczuwalnie brakuje wypracowanego
modelu transferu technologii, który chroniłby
interesy twórców oraz zapewniałby obsługę
prawną podmiotom gospodarczym, które
chcą wdrożyć dane rozwiązanie. Brakuje
również odpowiednich uwarunkowań
ustawowych, będących zachętą dla sektora
MSP, na którym powinna oprzeć się
innowacyjna gospodarka, konkurencyjna
w skali światowej – mówi Michał Szota,
prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów

Polskie wynalazki święcą triumfy na wielu wystawach światowych, podczas gdy
w Polsce często przechodzą bez echa. Co zrobić, by były doceniane w kraju swojego pochodzenia i służyły jako atut w budowaniu
silnej gospodarki?
– Na przestrzeni 25 lat działalności Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, polegającej na kreowaniu proinnowacyjnych postaw oraz na wspieraniu nowatorskiej myśli technicznej i działań wynalazców, obserwujemy znaczne przyspieszenie
i widoczny postęp w tworzeniu nowych technologii. Niestety, Polacy rzeczywiście bardzo
źle oceniają samych siebie, podczas gdy jurorzy na międzynarodowych wystawach wynalazków mają z reguły bardzo dobre zdanie
na temat naszych osiągnięć w dziedzinie wynalazczości i wysoko stawiają nasz dorobek
na tle osiągnięć światowych. Na około 20 wystawach, w których uczestniczymy w ciągu
roku, nasze rozwiązania znajdują się w czołówce i udaje nam się wrócić do Polski z dużą
ilością nagród, przyznawanych w różnych kategoriach. Niestety w Polsce w dalszym ciągu utrzymuje się za niski poziom nakładów
budżetowych na B+R, a nakłady pozabudżetowe są zbyt małe, co jest bardzo niekorzystne dla aktywnych twórców. W wielu krajach UE działalność B+R w dużej mierze finansowana jest ze środków niepublicznych,
przede wszystkim przez podmioty gospodarcze. W Polsce przedsiębiorcy nadal rzadko poszukują rozwiązań swoich problemów
technologicznych w polskich jednostkach
naukowych. Podmioty gospodarcze, przede
wszystkim z sektora MSP, boją się inwestować w innowacyjne rozwiązania naukowców,
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ponieważ inwestycje takie
obarczone są wysokim ryzykiem.
W Polsce wciąż mamy
Poprawa sytuacji wymaga
słabo rozwinięte instytucje
usprawnienia przepływu
zajmujące się pośredniczeniem w transferze technologii
informacji między naukowcami
i brakuje modelu transferu
technologii do przemysłu,
a przedsiębiorcami, a do
a jest rzeczą oczywistą, iż tylosiągnięcia tego celu
ko gospodarka oparta na innowacjach może być konkuniezbędne jest wzajemne
rencyjna na arenie międzyzrozumienie oraz zaufanie.
narodowej. Dodatkowym
problemem jest fakt, iż bardzo
Koniecznym jest więc
często sprzedażą innowacyjzatrudnianie specjalistów
nych rozwiązań nie zajmują
się specjaliści od marketingu,
znających prawo gospodarcze
tylko naukowcy, którzy legii zajmujących się marketingiem
tymują się doskonałym dorobkiem naukowym, lecz nie
radzą sobie ze sprawną i efektywną komercjalizacją. To trzeba zmienić. dziną. Szczególnie możemy szczycić się poNależy uświadomić ludziom, iż nie ma nadprzeciętnymi osiągnięciami w wiodąsukcesu bez ryzyka. Poprawa sytuacji wy- cych i strategicznych dziedzinach nauki, tamaga usprawnienia przepływu informacji kimi jak medycyna, nanotechnologie, inżymiędzy naukowcami a przedsiębiorcami, nieria materiałowa czy też szeroko rozumiaa do osiągnięcia tego celu niezbędne jest wza- na informatyka.
jemne zrozumienie oraz zaufanie. KoJaka część nowatorskich projektów
niecznym jest więc zatrudnianie specjalistów opracowywanych w Polsce osiąga etap koznających prawo gospodarcze i zajmujących mercjalizacji i w rezultacie wspiera krajosię marketingiem.
wy przemysł? Jak wiele z nich jest efektem
Które dziedziny wynalazczości są w Pol- udanej współpracy środowiska nauki i bizsce najmocniejszą stroną twórców innowa- nesu?
cyjnych rozwiązań?
– Obecnie w Polsce nie ma efektywnych
– Jest wiele takich dziedzin, ponieważ po- modeli transferu innowacyjnych technolosiadamy uznanych na całym świecie na- gii do przemysłu, a proces komercjalizacji
ukowców zajmujących się prawie każdą dzie- osiągnięć naukowych dopiero się kształtu-
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je. Między innymi dlatego Polska zajmuje
jedno z ostatnich miejsc w rankingu innowacyjności w Europie. Władzom SPWiR zależy na tym, aby nowatorskie rozwiązania
krajowe znajdowały zastosowanie przede
wszystkim w polskim przemyśle i służyły rozwojowi poszczególnych firm i sektorów
gospodarki. W ostatnich latach w Polsce
wzrasta liczba awansów naukowych, a zarazem uległ obniżeniu wiek osób uzyskujących tytuły naukowe. Sytuacja ta powinna mieć istotny pozytywny wpływ na wzrost
polskiej aktywności badawczej. Polscy wynalazcy posiadają liczne kompleksowe rozwiązania gotowe do wdrożenia. Dobrym
przykładem mógłby być przemysł chemiczny, w którym komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań jest na porządku dziennym. Szkoda, że tak mało osób w Polsce
o tym wie i niewiele się o tym mówi w mediach. Jednak w połączeniu ze świadomością rynkową oraz z gotowością wdrożeniową inwestorów zagranicznych, często
przynosi to efekt w postaci wdrożenia polskich technologii za granicą.
O jakie prognozy dla rozwoju innowacyjności w Polsce pokusiłby się pan, biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania
w obszarze B+R, międzynarodowe trendy
oraz wsparcie dla wynalazców, zarówno
w wymiarze ekonomicznym, jak i promocyjnym?

– W Polsce potrzebne jest modelowe narodowe centrum transferu technologii, które będzie przewidywało wszystkie możliwe
kombinacje wdrożeń, takie jak rodzaj twórców – indywidualny, instytucjonalny, przedstawiciel przemysłu, czy zasięg rozwiązania
– regionalny, krajowy, kontynentalny, globalny,
z czego wynika rodzaj ochrony patentowej lub
zabezpieczenia własności intelektualnej oraz
rodzaj podmiotu, który jest zainteresowany
komercjalizacją rozwiązania.
Moim zdaniem w Polsce odczuwalnie
brakuje wypracowanego modelu transferu
technologii, który chroniłby interesy twórców
oraz zapewniałby obsługę prawną podmiotom gospodarczym, które chcą wdrożyć
dane rozwiązanie. Brakuje również odpowiednich uwarunkowań ustawowych, będących zachętą dla sektora MSP, na którym powinna się oprzeć innowacyjna gospodarka,
konkurencyjna w skali światowej. Duzi gracze znakomicie radzą sobie na rynku i bez wahania podejmują ryzyko. Z myślą o mniejszych podmiotach trzeba by stworzyć przemyślane narzędzie służące ubezpieczeniu
inwestycji wysokiego ryzyka. Wreszcie, firmy,
które inwestują w nowe technologie, z reguły nie są skłonne do tego, żeby chwalić się swoimi osiągnięciami. Nawet jeśli otrzymają
środki z NCBiR na wdrożenie takich technologii, to rola NCBiR kończy się z chwilą rozliczenia projektu, a moim zdaniem rozwią-

zania powinny być monitorowane przez kolejne lata, aby pokazać innym podmiotom, że
przynoszą zysk.
Uważam, że należy propagować dobre
wzorce, które pokazują, że ryzyko inwestycyjne
w innowacyjne rozwiązania się opłaca. Choć
wciąż mało jest takich przykładów w komercjalizacji, to powoli sytuacja w Polsce się poprawia, m.in. poprzez coraz liczniejsze konkursy dotyczących innowacji i ich nagłaśnianie, np. Polski Produkt Przyszłości, Laur
Innowacyjności, Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. Z tego powodu Urząd Patentowy, SPWiR oraz NOT kładą duży nacisk na
uświadamianie twórców i przedstawianie im
stosownych mechanizmów służących obronie proponowanych przez nich rozwiązań.
Niestety, o ile możemy uchronić te rozwiązania na krajowym rynku, to pojawia się problem z ochroną rozwiązań globalnych na całym świecie. Moim zdaniem właściwym rozwiązaniem stymulującym szybkość, stopień
oraz jakość komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań do przemysłu mogłaby być internetowa giełda wynalazków połączona z bazą
podmiotów gospodarczych godnych zaufania, a jednocześnie wykazujących gotowość
do podjęcia ryzyka i komercjalizacji, z określeniem obszaru działania i możliwości inwestycyjnych.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Efektywnie i innowacyjnie
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej jest
innowacyjnym wydziałem najlepszej i najbardziej
prestiżowej uczelni technicznej w Polsce.
Kształcenie studentów i doktorantów opiera
na badaniach naukowych zarówno podstawowych,
jak i powiązanych z wdrożeniami
ydział prowadzi badania
nanostruktur, fotowoltaiki (dziedzina nauki
i techniki zajmująca
się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną),
przewodnictwa jonowego (przy
szukaniu nowych źródeł energii)
oraz fotoniki, która jest kontynuacją
optoelektroniki, łączącej optykę, elektronikę i informatykę. Prace wdrożeniowe
dotyczą między innymi zastosowań właściwości optoelektronicznych grafenu do produkcji ultraszybkich fotodetektorów, specjalnych fotonicznych światłowodów, inﬁltrowanych ciekłymi kryształami oraz poli-

W

merami (nowego medium dla telekomunikacji oraz nowej generacji czujników optycznych), czy bardzo efektywnego energetycznie, holograﬁcznego projektora w celu
spełnienia norm rynku elektroniki użytkowej co do jakości obrazu.
Jako przykład współpracy
z przemysłem można również podać
wykorzystanie technologii szybkiego prototypowania LOM (Laminated Object Manufacturing), w znaczny sposób ograniczającej koszty i czas prac nad nowymi rozwiązaniami. Wystarczy ryza papieru, le-

Przestrzenny wydruk fotografii.
piszcze na bazie wody i atrament do przekształcenia koncepcji w fizyczny obiekt.
Dzięki drukarce 3D szybko i tanio drukowane
są przestrzenne modele o wysokiej dokładności z użyciem miliona kolorów przy fotograficznym nasyceniu (tak jak na załączonej fotografii). Rozwiązanie to znalazło
także zastosowanie w drukowaniu elementów optycznych pracujących w terahercowym
zakresie widma elektromagnetycznego. Jest
więc możliwe drukowanie elementów dyfrakcyjnych, pełniących rolę soczewek czy
pryzmatów o małej grubości, a co za tym
idzie, niskim tłumieniu.
www.fizyka.pw.edu.pl
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Droga przez problemy
Nasi naukowcy, choć często pracujący na niedoﬁnansowanych uczelniach,
mają genialne pomysły. Swego czasu pisano dużo o najlepszym na świecie
polskim łaziku marsjańskim i o głębinowym robocie, który ma badać składy
toksycznej broni zalegającej dno Bałtyku oraz o supermikroskopie,
pozwalającym na nieinwazyjne badania mózgu

Maciej Otrębski
Wizjonerzy znad Wisły
O tym, że transport miejski musi się zmienić, wiadomo od dawna – czytamy w gazetomanii.pl. – Od lat powstają różne koncepcje pojazdów, systemów transportowych i różnorodnych usprawnień, dzięki którym w niedalekiej przyszłości jest szansa na odkorkowanie centrów miast, szybsze przemieszczanie się, a przy okazji ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Wśród prezentowanych
przez różnych producentów pojazdów przy-

ogniwa słoneczne mogą zostać zastąpione
przez niezwykle cienki i elastyczny ich odpowiednik. Wyobraźmy sobie t-shirty ładujące smartfony, zimowe kurtki produkujące ciepło czy okna zasilające biurowiec zieloną energią. Jeden mikrometr warstwy
perowskitowej jest w stanie zaabsorbować
tyle energii słonecznej, ile 180 mikrometrów
krzemu. W dodatku materiał ten można uzyskać dużo prościej niż grafen. Za swoje odkrycie Malinkiewicz otrzymała główną nagrodę w prestiżowym konkursie Photonics21.

Pod względem liczby zgłoszonych patentów
Polskę wyprzedzają nie tylko światowi potentaci
– USA, Japonia i Niemcy (na te kraje przypada
ponad połowa wszystkich patentów), ale także
Malezyjczycy, Turcy czy Nowozelandczycy.
Ba, więcej patentów niż Polska zgłosił
Luksemburg, którego liczba mieszkańców
jest nieco większa niż ludności Gdańska
szłości pozytywnie wyróżnia się polski projekt SpinCar, opracowany i opatentowany
przez dr. Bogdana Kuberackiego. To niewielkie, 3- lub 4-osobowe (troje dorosłych lub
para dorosłych z dwójką dzieci) miejskie auto.
Co w nim niezwykłego? Otóż SpinCar może
zawracać w miejscu. Pojazd o szerokości i długości 195 cm w dowolne miejsce wjeżdża
przodem, a następnie może obrócić się w dowolnym kierunku, co radykalnie zwiększa
możliwości parkowania i manewrowania
w ciasnych miejscach.
Olga Malinkiewicz, młody polski naukowiec, rewolucjonizuje światową energetykę. Opracowała innowacyjny sposób wytwarzania perowskitów, które wkrótce zastąpią krzem w fotowoltaice. Co to zmieni?
Bardzo wiele. Obecne grube i sztywne
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Talent i upór
Czytając takie informacje, można się
pocieszać. I to jedna strona medalu. Druga
strona wygląda jednak tak, że pod względem
liczby zgłoszonych patentów Polskę wyprzedzają nie tylko światowi potentaci – USA, Japonia i Niemcy (na te kraje przypada ponad
połowa wszystkich patentów), ale także Malezyjczycy, Turcy czy Nowozelandczycy. Ba,
więcej patentów niż Polska zgłosił Luksemburg, którego liczba mieszkańców jest nieco
większa niż ludności Gdańska.
Aby opatentować wynalazek,
trzeba mieć stalowe nerwy, anielską
cierpliwość i ogromny upór – stwierdził Andrzej Dryszel w artykule na łamach „Przeglądu”. Jego rozmówca
– Stanisław Szczepaniak z Kielc,

posiadacz ponad stu patentów, powiedział:
– Do sukcesu w wynalazczości potrzeba
trochę szczęścia, trochę talentu, dużo pracy
i uporu.
Jego specjalnością jest galwanotechnika
(nakładanie powłok metalowych) oraz ulepszanie paliw. Założył własną firmę wdrożeniową, dzięki czemu ponad 80 proc. tych pomysłów trafia do produkcji, podczas gdy średnio w Polsce wdraża się niespełna 10 proc. patentów. Na pięć firm zakładanych przez wynalazców cztery wkrótce plajtują. Materialny sukces odnosi zaledwie co czterdziesty polski wynalazca.
Ogromna większość wynalazków na
świecie i w Polsce to drobne udoskonalenia
już stosowanych urządzeń czy technologii
– uważa Andrzej Dryszel. – Coraz mniej jest
pomysłów naprawdę nowych, rzeczywiście
oryginalnych.
Kiedyś, żeby zgłosić wynalazek do Urzędu Patentowego, trzeba było zbudować działający prototyp. Od chwili, gdy wystarcza tylko rysunek, znacznie wzrósł poziom fantazji
potencjalnych geniuszy. Duży sceptycyzm panuje zaś zwykle po stronie ewentualnych wytwórców, co łatwo zrozumieć, bo przykłady
rozwiązań nieskutecznych, w których utopiono duże pieniądze – choćby turbinka
Kowalskiego czy antyrakowy preparat Tołpy
– działają odstraszająco.
Polscy rzecznicy patentowi, którzy w teorii powinni się najbardziej interesować pomaganiem wynalazcom, zupełnie się tym
nie interesują – stwierdził na

NAUKA – TECHNOLOGIE – GOSPODARKA
portalu certare.pl jeden z internautów. Po wejściu Polski do UE, czyli także do Europejskiego Systemu Patentowego (EPO), taki
rzecznik stał się od razu „międzynarodowym”
rzecznikiem patentowym, pomimo że często

perspektywie. W niedalekiej przyszłości taki
plan ma ponad 47 proc. badanych firm.
W dłuższej, pięcioletniej perspektywie, zwiększenie nakładów planuje aż 61 proc. respondentów. Dla przedsiębiorców, którzy

Przedsiębiorcy oczekują uruchomienia
konkursów finansowanych ze środków unijnych na
lata 2014–2020 oraz wdrożenia zapowiedzianych
zmian w zakresie zachęt podatkowych.
Mogłoby to przyczynić się do uwolnienia
ukrytego potencjału polskich przedsiębiorstw
w zakresie badań, rozwoju i innowacji
nie zna żadnego języka obcego. Koszt patentu
w Unii to teraz ponad 50 tys. euro. Dla porównania, amerykański wynalazca dostaje patent za około 1000 dolarów.
– W Polsce nie ma i nie będzie wynalazców, bo u nas najważniejsi są nie wynalazcy,
ale biurokraci – twierdzi internauta. – Sam
szykuję się do ponownego wyjazdu z Polski,
bo po wydaniu dość dużej kasy, jeżeli tu zostanę, to będę mógł tylko odpisać 50 tys. zł
jako koszty. Ponoć my, polscy wynalazcy, zarabiamy za dużo.

Ręka w rękę

zamierzają inwestować w badania i rozwój,
kluczowa jest dostępność atrakcyjnych zachęt
oraz wykwalifikowanej, doświadczonej i dostępnej kadry badawczej.
Przedsiębiorcy oczekują też uruchomienia konkursów finansowanych ze środków
unijnych na lata 2014–2020 oraz wdrożenia
zapowiedzianych zmian w zakresie zachęt podatkowych. Mogłoby to przyczynić się do
uwolnienia ukrytego potencjału polskich
przedsiębiorstw w zakresie badań, rozwoju
i innowacji. Należy jednocześnie podkreślić, że przeprowadzone przez
Deloitte badanie potwierdza sku-

teczność polityki zmierzającej do zacieśniania współpracy między biznesem a nauką oraz
komercjalizacji wyników badań.

Od przedszkola
Nie ulega jednak wątpliwości, że przyszli
wynalazcy i wizjonerzy rozpoczynają swoją
karierę w przedszkolach i sposobią się do
kształtowania przyszłości przez cały czas
pobytu w szkołach. Edukacja kształtująca kreatywnych obywateli, rozbudzanie innowacyjności oraz zacieśnienie współpracy szkół
i uczelni – to wspólny cel dwóch programów
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Uniwersytetu Młodych Wynalazców i Akademickiego Centrum Kreatywności.
– Takie myślenie o edukacji pozwoli
kształtować kreatywne, krytycznie myślące i potrafiące rozwiązywać problemy społeczeństwo – podkreśliła minister nauki
i szkolnictwa wyższego prof. Lena KolarskaBobińska. – W ostatnich latach powstały setki nowoczesnych laboratoriów, bibliotek,
centrów nauki. Tę bazę uczelnie mogą wykorzystać również do popularyzacji nauki
i edukacji uczniów, którzy w przyszłości będą
studentami, a może i naukowcami. Chciałabym, aby uczelnie otworzyły się na
uczniów i nauczycieli. Wszyscy na tym
skorzystają.
I

Powodzenie programu badawczorozwojowego w Polsce uzależnione jest
przede wszystkim od współdziałania
nauki i przemysłu. Z tym nie jest najlepiej, chociaż widać oznaki poprawy. Z raportu firmy doradczej Deloitte wynika, że wzrosła liczba
firm, które planują zwiększyć wydatki na ten cel w krótkiej i dłuższej
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Samorządowe podsumowania
5 marca, przy okazji Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, odbyły
się Zgromadzenia Ogólne instytucji reprezentujących samorząd terytorialny
różnych szczebli: Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich,
Związku Miast Polskich, Związku Województw RP oraz Unii Miasteczek
Polskich. Podczas XIX Zgromadzenia Ogólnego ZPP uroczyście uhonorowano
zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2014
a wstępie obrad Zgromadzenia
Ogólnego Związku Powiatów
Polskich zaproszony poseł RP
Piotr Zgorzelski, przewodniczący
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, podkreślił kompetencje i efektywność działań związku, ze
szczególnym uwzględnieniem roli i zaangażowania powiatów w pracach parlamentarnych, zwłaszcza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie było
również okazją do przedstawienia sprawozdania z działalności zarządu w 2014 roku
przez prezesa ZPP Marka Tramsia, które zostało zatwierdzone przez delegatów. Ważną
częścią zgromadzenia było też powołanie nowego Zarządu Związku Powiatów Polskich
i Komisji Rewizyjnej.
Przybyły na spotkanie minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki stwierdził,
że dobrze funkcjonujący samorząd jest warunkiem demokracji. Podkreślił, że 25 lat samorządności to czas, który prowokuje nie tylko do refleksji, lecz także do dalszych prac
w komisjach. Minister Halicki stwierdził
również, że resort administracji zamierza ustanowić odznaczenia państwowe dla zasłużonych samorządowców i zaprosił nowy zarząd
do ministerstwa, aby przedyskutować bieżące problemy. Na zakończenie ze strony szefa resortu padła deklaracja dobrej współpracy
z samorządem. – Musimy stworzyć mapę
priorytetów i miejsc wrażliwych – zapowiedział, zwracając się do delegatów z prośbą
o udział w ich zidentyfikowaniu.
O zarządzaniu w administracji publicznej, racjonalnym finansowaniu zadań i inwestycji oraz potrzebach społeczności lokalnych i realnych możliwościach rozwoju wiele wiedzą nagrodzeni podczas XIX Zgromadzenia Ogólnego ZPP włodarze jednostek
samorządu terytorialnego. To właśnie 5 marca nowo mianowany prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn wspólnie z wiceprezesem Sławomirem Snarskim wręczyli symboliczne
statuetki laureatom corocznie opracowywanego przez Związek Powiatów Polskich Rankingu Gmin i Powiatów. Tym razem uhonorowano samorządowców, którzy wypracowali
najlepsze wyniki dla swoich jst w 2014 roku.

N
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Nagrody odebrali starostowie stojący na
czele powiatów – ocenianych w trzech kategoriach, z uwzględnieniem liczby mieszkańców, które zajęły najwyższe miejsca w zestawieniu po zsumowaniu punktów zdobytych
za osiągnięcia w różnych obszarach funkcjonowania samorządu.
Podczas uroczystości, będącej swego
rodzaju podsumowaniem samorządowej
działalności w minionym roku, wręczono także specjalne wyróżnienia przyznawane samorządom, które uzyskały największy procentowy udział realizacji kategorii ujętych
w klasyfikacji. Tytuły „Super Powiat” i „Super Gmina” świadczą o efektywnym prowadzeniu przez dany samorząd polityki zrównoważonego zarządzania obszarami wchodzącymi w zakres jego kompetencji, która
przynosi korzyści zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym.
Ranking przygotowywany co roku przez
Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Przyjęta metodologia pozwala
monitorować na bieżąco działania i osiągnięcia samorządów, a przy tym sklasyfikować je ostatecznie na podstawie kompleksowej oceny, której podstawą są szczegółowo
określone aktywności w różnych dziedzinach.
Brane pod uwagę kryteria obejmują 11 grup
tematycznych: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój

społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie
systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocję rozwiązań z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocję rozwiązań z zakresu edukacji, kultury
i sportu, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpracę krajową i międzynarodową, działania
promocyjne. Finalny kształt zestawienia samorządów jest wynikiem zasług i dokonań we
wszystkich tych obszarach.
Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w rankingu co najmniej do końca danego roku, zgodnie z regulaminem, jest
podstawą do uhonorowania jednostki tytułem „Dobrego Polskiego Samorządu”. I

Zwycięzcy Ogólnopolskiego
Rankingu Gmin i Powiatów,
nagrodzeni podczas XIX
Zgromadzenia Ogólnego
ZPP
w kategorii powiaty do 60 tys.
mieszkańców:
• powiat drawski – honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2014
• powiat przasnyski
• powiat lubański
• powiat augustowski
• powiat gołdapski
• powiat elbląski
• powiat hajnowski
• powiat bielski (woj. podlaskie)
• powiat suwalski
• powiat świdwiński
w kategorii powiaty do 120 tys.
mieszkańców:
• powiat tomaszowski (woj. lubelskie)
– honorowy tytuł Dobry Polski
Samorząd 2014
• powiat jędrzejowski
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Powiat kielecki – miejsce niezwykłe
Powiat kielecki wyróżnia największy w granicach województwa
świętokrzyskiego obszar, najwyższa w Polsce liczba gmin oraz urokliwa
kraina Gór Świętokrzyskich. O jego atrakcyjności decydują rozliczne,
często unikatowe walory: różnorodność krajobrazowa, przyrodnicze
bogactwo oraz historyczne dziedzictwo
izytówką powiatu kieleckiego
jest położony w sercu Gór
Świętokrzyskich zabytkowy zespół klasztorny na Świętym
Krzyżu, w którym przechowywane są relikwie
drzewa Krzyża Świętego. To duchowa stolica regionu i od wieków miejsce pielgrzymek.
Ziemia kielecka jest również doskonałym
miejscem do wypoczynku. Latem warto tu
spędzić czas nad kąpieliskami wodnymi i odwiedzić Chańczę, Cedzynę, Wilków, Bolmin,
Umer czy Kaniów. Na miłośników aktywnego
wypoczynku czekają piesze szlaki turystyczne i nowoczesne ścieżki rowerowe. W ostatnich latach region stał się także oazą dla narciarzy. Zwolennicy białego szaleństwa mogą
skorzystać z dobrze przygotowanych stoków
w Bodzentynie, Niestachowie, Krajnie i Tumlinie.

W

Święty Krzyż – serce Gór Świętokrzyskich
Powiat kielecki jest też jednym z najprężniej rozwijających się samorządów.
Dowodem tego są prestiżowe wyróżnienia,
w tym tytuł „Super Powiat” czy ósme pod

rząd zwycięstwo w rankingu Związku Powiatów Polskich.
– Zdobyte przez nas wyróżnienia pokazują, że praca samorządowców nie jest tylko zwykłą urzędniczą pracą. Przede wszystkim jest ona misją, której głównym celem jest
poprawa codziennego życia mieszkańców powiatu oraz zmiana na lepsze wizerunku danego regionu – podkreśla Michał Godowski,
starosta kielecki.
Jednocześnie warto dodać, że samorząd
śmiało sięga po unijne pieniądze, m.in. na remonty i modernizację dróg powiatowych. Ponadto, ze względu na atrakcyjne położenie
oraz walory krajoznawcze i turystyczne, powiat kielecki jest doskonałym terenem inwestycyjnym.
www.powiat.kielce.pl

w kategorii miasta
na prawach powiatu:
• Legnica – honorowy tytuł Dobry
Polski Samorząd 2014
• Słupsk
• Nowy Sącz
• Rzeszów
• Tarnów
• Zabrze
• Krosno
• Dąbrowa Górnicza
• Piotrków Trybunalski
• Rybnik
Tytuły „Super Powiatu”
i „Super Gminy” zdobyły:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

powiat słupski
powiat piotrkowski
powiat kędzierzyńsko-kozielski
powiat świecki
powiat toruński
powiat szczecinecki
powiat ostródzki
powiat kluczborski
powiat żniński
powiat tomaszowski (woj. łódzkie)
powiat kwidzyński
powiat lubartowski
powiat ciechanowski

w kategorii powiaty powyżej 120 tys.
mieszkańców:
• powiat kielecki – honorowy tytuł Dobry
Polski Samorząd 2014
• powiat poznański
• powiat bielski (woj. śląskie)
• powiat olsztyński
• powiat cieszyński
• powiat myślenicki
• powiat jarosławski
• powiat żywiecki
• powiat kartuski
• powiat koniński

w kategorii powiaty:
• powiat drawski
• powiat kielecki
• powiat słupski
w kategorii miasta na prawach powiatu:
• Słupsk
w kategorii gminy miejskie
i miejsko-wiejskie:
• Polanica-Zdrój
w kategorii gminy wiejskie:
• Wielka Wieś
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Proinwestycyjnie i prorozwojowo
Rozmowa ze Sławomirem Jerzym Snarskim, starostą bielskim

2014 rok to dla powiatu bielskiego nie tylko miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu
samorządów ZPP, lecz także awans względem ubiegłorocznego zestawienia. Co wpływa na tak wysoką pozycję?
– Jest to dowód na to, iż staramy się
w sposób konsekwentny dążyć do maksymalnego podnoszenia jakości świadczonych
usług, wspieramy inicjatywy mające na celu
rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz
angażujemy się w różnorodne formy aktywności, co ma służyć promocji powiatu jako

miejsca przyjaznego mieszkańcom, inwestorom i turystom. Największą uwagę przywiązujemy do działań proinwestycyjnych
i prorozwojowych, a także rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańca oraz
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Spory nacisk położyliśmy na
ochronę i promocję zdrowia oraz politykę
oświatową.
W jakich sferach pozytywne zmiany są
najbardziej widoczne?
– Zdecydowanie pozytywne zmiany zachodzą w powiatowej służbie zdrowia. Bielski szpital zaliczany jest do najlepszych w kraju. Widoczna jest również poprawa jakości infrastruktury drogowej. Skala inwestycji w tej
dziedzinie wzrosła dzięki dobrej współpracy
i dofinansowaniu ze strony tutejszych gmin.
Wiele projektów realizujemy również w zakresie walki z bezrobociem. Dzięki temu, ale
również dzięki aktywności lokalnie działających przedsiębiorców, powiat bielski posiada stosunkowo niski – wynoszący 8,6 proc.
– wskaźnik bezrobocia.

Jakie atuty powiatu stanowią o jego potencjale i jakie elementy strategii służą ich
optymalnemu wykorzystaniu?
– Przede wszystkim skupiamy się na budowaniu potencjału gospodarczego w oparciu o potencjał ludzki. Podjęliśmy także
współpracę na rzecz utworzenia i rozwoju
Bielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Należy również dodać, iż korzystne położenie na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, dobrze rozwinięte rolnictwo oraz infrastruktura techniczna i społeczna, otwartość mieszkańców i życzliwość miejscowych władz
wobec inwestorów sprawiają, że powiat
bielski jest bardzo dobrym miejscem do
prowadzenia działalności gospodarczej. Potwierdza to chociażby ulokowanie w naszym
powiecie kompleksu produkcyjnego IKEA Industry Sp. z o.o.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.powiatbielski.pl

Sprecyzowane kierunki działania
Rozmowa z Jarosławem Szlaszyńskim, starostą augustowskim

Powiat augustowski po raz kolejny znalazł się wśród laureatów rankingu samorządów ZPP. Które obszary działalności należą do najmocniejszych stron powiatu i gwarantują tak wysoką lokatę?
– Cieszymy się z tego wyróżnienia, gdyż
klasyfikacja konkursowa bierze pod uwagę
sprawy bliskie mieszkańcom. Wysoką lokatę zapewnia nam wartość pozyskanych środków zewnętrznych. Z myślą o poprawie warunków życia mieszkańców realizujemy zadania w obszarach: drogi, edukacja i opieka
medyczna. W kadencji 2010–2014 wydatko-

90 Fakty

waliśmy na ten cel ponad 60 mln zł, przy czym
¾ tej kwoty stanowiły pozyskane fundusze.
Mocną stroną naszej działalności jest prowadzenie lokalnej polityki edukacyjnej i powiatowego systemu wspierania uczniów,
bezpośrednio wpływających na wysoką jakość
kształcenia w szkołach. Punkty otrzymaliśmy
także za system stypendialny oraz działania
skierowane do gimnazjalistów. Wysoko oceniona została organizacja wydarzeń promujących kulturę i historię regionu, imprez i zawodów sportowych oraz zajęć dodatkowych
rozwijających umiejętności kluczowe uczniów.
Co jest warunkiem utrzymania wysokiego poziomu zarządzania?
– Przede wszystkim są to jasno sprecyzowane kierunki działania, uwzględniające potrzeby mieszkańców i możliwości finansowe
samorządu. O tym, w jakim zakresie zostaną zrealizowane zaplanowane zadania, decydują ludzie. Dlatego niezwykle istotny jest
zgrany zespół pracowników, zaangażowana
kadra wsłuchująca się w głosy mieszkańców,
stale podnosząca kwalifikacje. Ponadto waż-

na jest umiejętność współpracy z radnymi,
a także z innymi samorządami oraz organizacjami i instytucjami.
Jakie zadania zaliczyłby pan do priorytetów na rok 2015?
– Jako priorytetowe zadania przyjęliśmy realizację trzech inwestycji drogowych,
na które pozyskaliśmy środki z funduszy krajowych. Ponieważ inwestycje przeprowadzone w latach 2003–2014 na ponad 30 mln zł zabezpieczyły potrzeby modernizacyjne szkół
i placówek oświatowych, w 2015 roku będą
realizowane zadania w zakresie poprawy jakości pracy szkół. Z myślą o pacjentach zaplanowano fundusze dla szpitala na zakup
aparatury medycznej oraz modernizację Izby
Przyjęć. Ponadto bieżący rok jest czasem przygotowania do nowej perspektywy finansowej:
wytypowania zadań oraz opracowania niezbędnej dokumentacji.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.augustowski.home.pl
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Aktywnie
i efektywnie
Powiat świdwiński trzeci raz z rzędu uplasował się w pierwszej dziesiątce laureatów
– w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców
– w ogólnopolskim rankingu samorządów organizowanym przez Związek Powiatów Polskich

Starostwo Powiatowe w Świdwinie
la powiatu świdwińskiego lata
2010–2014 to czas realizacji wielu działań współﬁnansowanych
z różnych źródeł – funduszy
szwajcarskich, norweskich, krajowych i unijnych. Tylko w ostatnich latach powiat pozyskał dotacje na realizację ponad 20 przedsięwzięć, takich jak rozbudowa i remont infrastruktury edukacyjnej w Świdwinie i Połczynie-Zdroju, remont drogi Rąbino–Sława,
przebudowa ulic powiatowych: Kolejowej i Lipowej w miejscowości Sławoborze, przebudowa mostu przez rzekę Wogrę w miejscowości Połczyn-Zdrój.
Na przełomie lat 2011–2012 powiat
przystąpił do realizacji inwestycji, których celem było ograniczenie kosztów związanych
z utrzymaniem budynków użyteczności publicznej oraz emisji dwutlenku węgla do atmosfery, m.in. w placówkach oświatowych,
pomocy społecznej oraz przychodni lekarskiej
w Świdwinie. W zależności od potrzeb i możliwości technicznych wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, ocieplono stropy i dachy,
wykonano elewację, ulepszono instalacje
centralnego ogrzewania, dokonano montażu pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Aktualnie rozpoczęła się realizacja inwestycji
związanych z ograniczeniem zużycia energii

D

elektrycznej, a co za tym idzie
– zmniejszeniem wydatków powiatu
na jej zakup. W ramach działań projektowych zostaną zamontowane
ogniwa fotowoltaiczne na budynkach oświatowych, przychodni lekarskiej w Świdwinie,
Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego
Zarządu Dróg. Dodatkowo w Zespołach
Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie
i w Połczynie-Zdroju oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie zostaną zainstalowane pompy ciepła. Zwieńczeniem inwestycji
w zakresie ochrony środowiska jest przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowego parku
w Krzecku przy Domu Pomocy Społecznej.
Powiat świdwiński wykorzystał szansę
jaką daje samorządom Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka. Celem podjętych
działań jest przeciwdziałanie tzw. „wykluczeniu cyfrowemu” poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz bezpłatne podłączenie i użytkowanie internetu. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono 92 komputery do instytucji publicznych oraz sprzęt komputerowy dla
co najmniej 50 rodzin z terenu powiatu.
Ostatnia kadencja samorządowa obfitowała również w wiele przedsięwzięć o charakterze nieinwestycyjnym. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest inicjatywa
„Razem Przeciw Razom”. Dzięki dotacji z ministerialnego programu „Razem Bezpieczniej”
wprowadzono dla instytucji pomocowych narzędzie komunikacji on-line i sms w postaci

„Lokalnego systemu powiadamiania o przypadkach przemocy w rodzinie w powiecie świdwińskim”. Choć formalnie projekt został zamknięty w 2013 roku, to działania w nim zaplanowane są stale realizowane. Ponadto za
pośrednictwem Stowarzyszenia Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych realizowany jest
projekt „Stawiam na rodzinę”, w ramach którego prowadzona jest działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz konsultacje specjalistyczne prawnika, psychologa,
mediatora, terapeuty rodziny i uzależnień.
Powiat świdwiński realizuje również projekt „Najlepszy w zawodzie” skierowany do
uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju, Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie
i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie. Młodzież korzysta z cyklicznych zajęć wyrównawczo-dydaktycznych, doradztwa
zawodowego, staży i kursów zawodowych.
Do listy sukcesów samorządu można dopisać projekt Ministerstwa Zdrowia. Powiat,
jako jeden z trzech w województwie zachodniopomorskim, realizuje aplikację konkursu
„Ograniczanie społecznych nierówności
w zdrowiu”. Celem głównym projektu jest
zmniejszanie zachorowalności na choroby
związane ze stylem życia na obszarze powiatu
świdwińskiego.
www.powiatswidwinski.pl
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Mądrze wykorzystany potencjał
Rozmowa ze Szczepanem Ołdakowskim, starostą suwalskim
Powiat suwalski znalazł się w pierwszej
dziesiątce najlepszych powiatów w Polsce
w swojej kategorii. Które spośród kryteriów
ocenianych w rankingu wskazałby pan jako
najmocniejsze strony powiatu?
– Wysoka pozycja powiatu w rankingu
Związku Powiatów Polskich jest dużym wyróżnieniem, bardzo cenionym w środowisku
samorządowców. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że nasza codzienna praca okazała
się sukcesem w tak ważnych, ogólnokrajowych
zmaganiach. Maksymalna liczba punktów
uzyskana „za każde odnawialne źródło energii” i „za oznaczoną trasę turystyczną” potwierdza, że zasoby naturalne i unikalna w skali światowej przyroda stanowią niezaprzeczalny atut powiatu suwalskiego. Staramy się
ten ogromny potencjał mądrze wykorzystać,
ukierunkowując działania na zrównoważony
rozwój, w tym rozwój turystyczny regionu.
Wiąże się z tym również wysoka punktacja
w kategorii „środków wydatkowanych na
inwestycje w infrastrukturę”. Profesjonalny,
sprawnie funkcjonujący, przyjazny urząd to
nadrzędny i konsekwentnie realizowany cel
w codziennej pracy Starostwa Powiatowego
w Suwałkach, który również znalazł uznanie
w rankingu.
Które ze zrealizowanych ostatnio inwestycji miały największe znaczenie dla
rozwoju powiatu i jakości życia mieszkańców?
– Najważniejsze działania ze sfery gospodarczo-społecznej od lat dotyczą przede
wszystkim sieci dróg lokalnych. Pełnią one
ważną rolę w życiu codziennym, są podstawą dla rozwoju rolnictwa i podmiotów gospodarczych. Dlatego też powiat suwalski ze
szczególną troską myśli o drogach i na poprawę ich stanu przeznacza znaczną część budżetu. Z kolei w sferze pomocy społecznej
istotne było rozszerzenie działalności Ośrodka Wsparcia w Lipniaku. Uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej w tej powiatowej placówce pozwala z powodzeniem re-

Starosta suwalski przy remontowanym
budynku kordegardy
alizować nowe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. To
jedyny w regionie podmiot, który kompleksowo prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz daje zatrudnienie kilkudziesięciu niepełnosprawnym osobom.
Powiat angażuje się również w rozwój turystyki, w tym transgranicznej. O jakich sukcesach w tym zakresie może pan powiedzieć?
– Miniony rok był owocny dla działań naszego samorządu w zakresie międzynarodowych inicjatyw dla rozwoju turystyki na Suwalszczyźnie. Dzięki pozyskanym dotacjom
z UE zrealizowaliśmy szereg inwestycji mających bezpośrednie przełożenie na atrakcyjność turystyczną polsko-litewskiego pogranicza. Dzięki współpracy z partnerami
z Litwy powstała infrastruktura, która zdecydowanie usprawniła komunikację przy czę-

sto odwiedzanej atrakcji turystycznej, jaką jest
trójstyk granic. W Bolciach – miejscu, w którym spotykają się granice Polski, Rosji i Litwy
– wybudowaliśmy parking wyposażony m.in.
w toaletę i wiatę oraz wytyczyliśmy ścieżkę pieszo-rowerową do słupa granicznego „Wisztyniec”. Ponadto na terenie całego powiatu
oznakowanych zostało 50 obiektów i atrakcji.
Aktywnemu wypoczynkowi w powiecie sprzyjają trzy nowe siłownie na świeżym powietrzu,
powstałe przy wsparciu finansowym PO
RYBY 2007–2013. Remontu doczekały się też
obiekty zabytkowe, będące w zarządzie powiatu. Jesteśmy na ukończeniu rewitalizacji zabytkowej kordegardy w Dowspudzie, która stanie się siedzibą Centrum Obsługi Turysty. Remont i wyposażenie ostatniego zachowanego w całości zabytku po gen. Pacu możliwe są
dzięki projektowi realizowanemu w partnerstwie polsko-litewsko-rosyjskim. Dzięki projektowi „Rozwój turystyki transgranicznej.
Historia ożywa dziś” Centrum wyposażono
w ekspozycję historyczną, materiały informacyjno-promocyjne oraz makietę pałacu
Paca z okresu jego świetności.
Jakim zadaniom na najbliższy czas
nadałby pan rangę priorytetów?
– Poprawa jakości stanu dróg powiatowych bezsprzecznie wymaga ciągłej, intensywnej pracy samorządu. To podstawowy element definicji rozwoju regionu, jego bezpieczeństwa i jakości życia. Po zakończeniu inwestycji w kordegardzie pozostałości pałacu
nadal będą wymagały rewitalizacji. Samorząd
będzie zabiegał o pozyskanie finansowania na
ten cel. Poza działaniami na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego regionu zamierzamy wciąż dążyć do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu i tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.powiat.suwalski.pl

Parking przy trójstyku
granic w Bolciach
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Ambitne zadanie
Rozmowa ze Zbigniewem Jaszczukiem,
starostą żnińskim
Panie starosto, serdecznie gratulujemy
sukcesu w rankingu powiatów do 120 tys.
mieszkańców. Poza sprawną realizacją obowiązków wynikających z pełnienia funkcji
starosty żnińskiego, jest pan również przewodniczącym zarządu Związku Powiatów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
– W 2012 roku na mocy porozumienia
wszystkich powiatów z terenu województwa
powstał Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego jestem przewodniczącym.
Jaki był dla Związku ostatni rok?
– W grudniu 2013 roku została podpisana
umowa pomiędzy województwem a Związkiem Powiatów o dofinansowanie projektu pn.
„Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków,
dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania
4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności; Oś
priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury spo-

łeczeństwa informacyjnego RPO
WKP 2007–2013. Prace rozpoczęliśmy w 2014 roku.
Jaki jest główny cel tego
przedsięwzięcia?
– Głównym celem projektu
jest rozwój usług publicznych
poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków
i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na rozwój infrastruktury informatycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Projektem objęto 97 gmin ze 144
w całym województwie. Prace prowadzone są
w 1830 wsiach.
Skąd pomysł na wybór tego zadania, jako
pierwszego do realizacji?
– Wspólnie ustaliliśmy, że już najwyższy
czas, aby zakończyć modernizację ewidencji
gruntów i budynków, która powinna być
wykonana kilka lat temu. Jest to działanie stanowiące pierwszy etap prac geodezyjno-

kartograficznych, których wyniki mają być
w całości udostępnione wykonawcom prac
geodezyjnych, władzom administracji rządowej i samorządowej, wielu resortowym
służbom państwowym oraz osobom fizycznym. Całkowita wartość projektu wynosi
27 370 899,35 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków EFRR to 20 459 037,05 zł.
W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono
również sprzęt komputerowy dla 18 powiatów za niemal 850 tys. zł.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.znin.pl

Ludzie,
gospodarka,
rozwój
Rozmowa z Kazimierzem
Smalem, wójtem gminy
Ruda-Huta
Co sprawia, że gmina Ruda-Huta zajmuje miejsce wśród samorządowych liderów,
potwierdzone 8. pozycją w rankingu gmin
wiejskich Związku Powiatów Polskich?
– Ta wysoka lokata to wynik systematycznej pracy zespołu ludzi, którzy doskonale
wiedzą, jaką rolę spełniają w samorządzie
gminnym.
Jakie działania samorządu mają szansę wpłynąć w bieżącym roku na jakość życia mieszkańców i zapewnić gminie jeszcze
wyższą lokatę w kolejnej edycji rankingu?
– Rok bieżący to przede wszystkim
przygotowywanie się do nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej i kontynuacja

rozpoczętych prac. Kończymy opracowanie
planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przygotowujemy działania w obrębie Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wielkim
zainteresowaniem inwestorów cieszą się
tereny inwestycyjne przy torze kolejowym
– na terenie gminy mamy dwie stacje kolejowe, które w przyszłości mogą być świetną bazą logistyczną w kierunku Białorusi
i Ukrainy. Jednocześnie duże znaczenie
dla rozwoju gminy ma oddany do użytku
w 2014 roku gazociąg wysokiego ciśnienia
ze stacją redukcyjną w Rudzie-Opalin. Co
więcej, w strategicznych dokumentach województwa lubelskiego znalazły się zapisy

o możliwościach wykorzystania gospodarczego wody rzeki Uherka. Jednym słowem
prowadzimy rozmowy i działania w kierunku
rozwoju gminy opartego na wykorzystaniu
przygranicznego położenia na styku trzech
państw.
Czemu podporządkowana jest strategia
rozwojowa gminy i co stanowi dla pana podstawę skutecznego zarządzania jst?
– Naszą strategię można przedstawić
trzema słowami: ludzie, gospodarka, rozwój.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.ruda-huta.pl
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Wysoko oceniam działalność
władz samorządowych
Wszystkie działania, konkursy i rankingi powinny służyć najważniejszej
sprawie, a więc dobru wspólnoty lokalnej – mówi Marek Tramś,
prezes zarządu Związku Powiatów Polskich w latach 2011–2015

Jak ocenia pan pracę władz samorządowych na podstawie ostatniego rankingu,
który corocznie opracowywany jest przez ekspertów ZPP?
– Ranking, chociaż publicznie mówi się
o nim przede wszystkim przy ogłaszaniu wyników za dany rok, spełnia swoją rolę jak każda „koleżeńska” rywalizacja. Nim odpowiem na pytanie muszę zrobić drobne zastrzeżenie. Po pierwsze, prezes zarządu
Związku Powiatów Polskich nie ma prerogatyw oceny danego powiatu. Do takiej oceny powołani są przede wszystkim obywatele, członkowie danej wspólnoty lokalnej.
Czym więc tak naprawdę jest ranking? To po
prostu narzędzie dla wszystkich powiatów,
miast na prawach powiatu i gmin, za pomocą
którego każdy z samorządów może zgłosić
swoje osiągnięcia w danym roku i porównać
je z tym, co udało się uczynić innym. Konkursowe kategorie pozwalają samorządom
określić, co już zrobili, a co jeszcze warto byłoby poprawić. Są one w istocie pomocne dla
oceny działalności danej jednostki samorządu, ale nie można powiedzieć, że ten, kto zajmuje dobre miejsce w rankingu, jest z pewnością tym najlepszym. Jeśli chodzi o mnie,
prezesa zarządu Związku Powiatów Polskich, to moja ocena pracy władz samorzą-
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dowych jest bardzo wysoka. I to nie dlatego,
że są to moi samorządowi koledzy. Polskie samorządy, w tym powiaty, na przestrzeni
ostatnich lat osiągają coraz większą skuteczność działania. Prowadzony przez ZPP
ranking pozwala jedynie na pokazanie stopnia realizacji danego działania wszystkim zainteresowanym. Jest narzędziem, a nie celem.
Na przestrzeni tych lat on jedynie dokumentuje działanie samorządu, dając także bodziec i przykład dla innych, że można zrobić
wiele i w różnych obszarach.
I tu raz jeszcze wracam do pytania. Bardzo wysoko oceniam działalność i pracę
władz samorządowych. Ranking prowadzony przez ZPP pozwala, nie tylko mi, na diagnozę i rzetelną ocenę. Sukcesy samorządów
widać na co dzień, a ranking to tylko potwierdza.
Na ile opracowywana corocznie klasyfikacja samorządów jest miarodajnym źródłem wiedzy o dokonaniach jednostek
terytorialnych oraz ich mocnych i słabych
stronach, a także motywacją do wzmożonej
pracy?
– Określenie „opracowywana corocznie
klasyfikacja samorządów” nie do końca oddaje istotę klasyfikacji rankingu prowadzonego
przez Związek Powiatów Polskich. Opraco-

wanie klasyfikacji odbyło się ponad dziesięć
lat temu, a corocznie jest ona modyfikowana poprzez uwzględnienie nowych atrybutów
działania samorządów. Nie można klasyfikacji
samorządów w danym roku traktować jako
jedynego źródła oceny. Kategorie klasyfikacji w naszym rankingu pozwalają na uporządkowanie dziedzin działalności samorządu, są permanentnie uzupełniane i dostosowywane do nowych regulacji prawnych – każdego roku uwzględniając nowe zadania i potrzeby.
Chciałbym zaznaczyć bardzo ważną
rzecz, dotyczącą według mnie wszystkich
uczestników różnych klasyfikacji i konkursów.
Najważniejszy jest człowiek, w naszym wypadku członek wspólnoty lokalnej i to dla niego pracujemy. Wszystkie działania, konkursy i rankingi powinny służyć najważniejszej
sprawie, a więc dobru wspólnoty lokalnej. Prowadzona przez Związek Powiatów Polskich
klasyfikacja jest więc ważnym źródłem informacji o skuteczności samorządu, ale nie
jedynym.
Niedawno w wyborach samorządowych
mieszkańcy wybrali władze lokalne swoich
społeczności. Co jako starosta uważa pan za
najważniejsze zadanie w zarządzaniu jst i jakiej rady udzieliłby pan nowo wybranym włodarzom na podstawie własnych doświadczeń?
– Tak się złożyło, że dane mi jest być starostą od pierwszej kadencji odrodzonego samorządu powiatowego. Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszym jest słuchanie ludzi. Moim zdaniem niezbędnym jest
także to, aby osoba aspirująca na stanowisko
publiczne miała konkretne zamierzenia do realizacji na rzecz swoich mieszkańców. Nie
oznacza to jednak podejścia populistycznego, czyli obiecywania wszystkim wszystkiego.
To jest nie do przyjęcia. Kiedy obejmuje się
ważne stanowisko, szczególnie konieczna
jest konsekwencja w działaniu i wypełnianie
obietnic, dzięki którym otrzymujemy odpowiedzialne stanowisko. Swoich obietnic wyborczych nie wolno zaniechać i należy systematycznie informować o przebiegu ich realizacji, a przede wszystkim wtedy, gdy ich realizacja jest zagrożona. To właśnie wówczas
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należy swojej wspólnocie wyjaśnić wszystko,
przedstawić całą trudną sytuację i wspólnie
zdecydować, jakie będzie najlepsze rozwiązanie. Jeśli wyborcy nam zaufali, to także my
powinniśmy im zaufać, a wtedy wszystko będzie łatwiejsze.
Czego nauczyła pana praca w samorządzie i na czele ZPP? W jakiej mierze rozwój
jednostek terytorialnych zależy od charyzmy,
wiedzy i przedsiębiorczości osoby stojącej na
czele samorządu, a na ile od czynników niezależnych?
– Praca w samorządzie to naprawdę dobra i jednocześnie niełatwa szkoła życia. Tym
bardziej, że wszystko odbywa się na oczach
wspólnoty lokalnej. Samorząd i organizowanie życia publicznego, zapewnianie koniecznych usług oraz zmian trudno byłoby
realizować tylko dzięki charyzmie. Cecha ta
może oczywiście być przydatna, najczęściej wtedy, gdy trzeba stanąć naprzeciw społeczności i bronić swoich racji lub namawiać
do zmiany, którą chcemy wprowadzić dla dobra mieszkańców. Charyzma jednak nie
może zastępować wiedzy, bowiem to wiedza
i determinacja pozwalają wprowadzać niezbędne zmiany. Natomiast pełnienie funkcji prezesa zarządu Związku Powiatów Polskich to nie tylko zaszczyt, ale przede
wszystkim bardzo ciężka praca. Podczas jej
pełnienia nie raz i nie dwa zdarzało się, że
poszczególne powiaty miały odrębne zdania

w tej samej sprawie. Tutaj bardzo przydatna była umiejętność zawierania kompromisów. I właśnie kompromis to jedno z najważniejszych narzędzi sprawowania funkcji
w samorządzie terytorialnym. Moim zdaniem do pracy w samorządzie potrzeba trochę charyzmy oraz dużo wiedzy i determinacji we wcielaniu swoich zamierzeń. Przede
wszystkim jednak, działając w samorządzie,
trzeba przyzwyczaić się, że wielką rolę odgrywają tu czynniki niezależne od samorządu. Te czynniki to głównie władza centralna, która dość często, chcąc pomóc samorządowi, robi to w taki sposób, że staje
się to dla nas zabójcze, co z kolei prowadzi
do konieczności obrony samorządu.
Jak podsumowałby pan 25 lat funkcjonowania administracji od czasu wdrożenia
reformy samorządowej?
– To już dwadzieścia pięć lat, a my
mamy ciągle niezakończone sprawy. Pamiętam początki odrodzonego samorządu,
entuzjazm tysięcy działaczy samorządowych, którzy widzieli w reformie wielką nadzieję na decentralizację. Uczestniczyłem osobiście w odradzaniu się historycznej jednostki,
jaką był powiat, teraz już usamorządowiony. Niestety, bardzo szybko zaczęto demontaż atrybutów odrodzonych powiatów, do
tego jeszcze nie wyposażonych w dochody
własne. Powiaty zmuszane były do wykonywania zadań bez wskazania źródeł ich fi-

nansowania. Co jakiś czas wybuchały dyskusje na temat likwidacji powiatów, a szczytowym momentem tej dyskusji było 10-lecie
usamorządowionych powiatów. Na szczęście
powiaty przeżyły i to. Odpowiadając już stricte na pytanie, powiem tak: niezbywalnym dobrem jest ustanowienie 25 lat temu systemu
samorządowego. Niestety, nigdy reforma samorządowa nie została dokończona, co
podkreślał zdecydowanie nieodżałowanej
pamięci Michał Kulesza. Wiele rzeczy zrobiono, ale jeszcze więcej wciąż czeka na rozstrzygnięcie w przepychance legislacyjnej.
Mam takie wrażenie, że każdy rząd, bez
względu na skład koalicji, traktuje samorząd,
szczególnie powiatowy, jak chłopca do bicia.
A przecież to dzięki samorządom inaczej wygląda Polska, inaczej wyglądają nasze miasta i miasteczka, pięknieją wioski. Dzieje się
tak dlatego, że pomimo różnych trudności samorządy starają się przede wszystkim robić
„swoje” i zmieniać, unowocześniać swoje
małe ojczyzny. Czas wreszcie, po dwudziestu pięciu latach funkcjonowania samorządów, zaniechać ciągłą „centralną wojnę
podjazdową”. Jeszcze jest bardzo wiele do
zrobienia i szkoda czasu na niepotrzebne spory, bo „lepiej po życie sięgać nowe”. Tego nam
wszystkim życzę po dwudziestopięcioleciu od
usamorządowienia naszego kraju.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Dynamiczny rozwój
Gołcza to gmina wiejska leżąca w północnej części województwa małopolskiego, w odległości
około 40 km od Krakowa. Dzięki skutecznemu
pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych bogactwem gminy stała się nowoczesna infrastruktura

Centrum Czapel Małych
rzedsięwzięcia, które zrealizowano,
zdecydowanie wpłynęły na poprawę
jakości życia mieszkańców oraz
wzmocniły wizerunek gminy. Jedną
z największych i najważniejszych inwestycji

P

była budowa oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją i przyłączami, a także budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków. Na
chwilę obecną już ponad 50 proc. gminy ma
uregulowaną gospodarkę ściekową. Zainwestowano także w montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz
pompy ciepła na budynkach użyteczności publicznej. Wybudowano dwa ośrodki zdrowia,
w których zapewniana jest nie tylko podstawowa opieka zdrowotna, ale także specjalistyczna. Z myślą o najmłodszych zainwestowano w kompleksowe termomodernizacje
szkół na terenie gminy oraz wybudowano place zabaw. Przebudowano centrum miejscowości oraz zmodernizowano świetlice wiejskie. Samorząd zdecydowanie postawił również na rozwój sportu. W tym celu wybudo-

Kolektory słoneczne

wano halę widowiskowo-sportową, kompleks boisk sportowych „Orlik”, a także stadion sportowy i boiska sportowe.
Dynamiczny i nieustanny rozwój gminy
to priorytet, dlatego Gołcza przygotowuje się
do kolejnych dużych inwestycji, takich jak
montaż ogniw fotowoltaicznych. Działania samorządu zmierzają również do wyznaczenia
dużych obszarów inwestycyjnych oraz pobudzania społeczeństwa do rozwijania własnej przedsiębiorczości. Jednym z głównych
celów jest też tworzenie nowych miejsc pracy. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej
wzrósł komfort życia, a gmina była piękniejsza, bardziej nowoczesna, otwarta na mieszkańców, turystów i inwestorów.
www.golcza.pl

Gmina z potencjałem
Rozmowa z Januszem Kwaśniakiem,
wójtem gminy Borzęcin

Gmina Borzęcin awansowała o jedno
oczko w rankingu gmin wiejskich za 2014
rok. Które z ocenianych obszarów wskazałby pan jako najmocniejsze strony gminy?
– Działamy w kierunku szeroko pojętej cyfryzacji. Naszym atutem jest również dobrze
rozbudowana w ostatniej kadencji infrastruktura, w tym baza kulturalna i sportowa.
To sprzyja rozwojowi turystyki i szerszemu zainteresowaniu gminą.
Gmina Borzęcin ma potencjał. Wystarczy spojrzeć na opublikowany w 2014 roku
przez „Wspólnotę” Ranking Najbogatszych
Samorządów, w którym została ona sklasyfikowana na 5. miejscu w Małopolsce oraz
180. miejscu w Polsce na 1571 notowanych
gmin wiejskich.
Gmina świetnie sobie radzi z pozyskiwaniem dotacji na inwestycje. Z realizacji jakich projektów jest pan najbardziej dumny?
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– Podsumowując rekordową dla gminy
Borzęcin minioną kadencję samorządu,
w trakcie której na inwestycje wydatkowaliśmy 56 mln zł, wymieniłbym trzy zadania:
„Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu
dla mieszkańców gminy Borzęcin”, dzięki
któremu wybudowaliśmy sieć internetu radiowego opartą na 14 masztach oraz zakupiliśmy 566 zestawów komputerowych z dostępem do internetu, z których 460 trafiło nieodpłatnie do rodzin z terenu gminy; „Przebudowa i budowa obiektów sportowych
w Borzęcinie, Borzęcinie Dolnym, Bielczy,
Łękach, Warysiu i Przyborowie” – po jego realizacji w gminie funkcjonuje 5 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej, 5 boisk typu
„Orlik”, 6 boisk wielofunkcyjnych z poliuretanu do siatkówki, koszykówki, piłki
ręcznej, z funkcją kortów tenisowych, 2 boiska do piłki plażowej, 3 hale sportowe, w tym
jedna pełnowymiarowa, zaplecze lekkoatletyczne, 5 siłowni, w tym 3 zewnętrzne, nie licząc placów zabaw w każdej miejscowości

i przysiółkach; „Budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej
w Borzęcinie”.
Czego dotyczą najbliższe plany?
– Nabory w ramach nowej perspektywy
finansowej UE tworzą dogodną sytuację
dla realizacji kolejnych, ważnych przedsięwzięć, dlatego przygotowujemy szereg projektów. Rewitalizacja przestrzeni publicznej,
zagospodarowanie otoczenia pożwirowych
zbiorników wodnych w kierunku stworzenia
bazy rekreacyjnej i centrów sportów wodnych,
budowa dróg, chodników – również wespół
z samorządem województwa i powiatu, rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej oraz dalsze działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego
– to najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w bieżącej kadencji.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.borzecin.pl
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Powiat przyjazny i gościnny

Obecna perspektywa
ﬁnansowa otwiera
możliwości w wielu
dziedzinach gospodarki.
Mamy nadzieję
wykorzystać tę szansę
jak najlepiej – mówi
Stanisław Kuczyński,
starosta drawski
W rankingu samorządów ZPP za rok
2014 powiat drawski znowu okazał się w swojej kategorii bezkonkurencyjny, utrzymując
pozycję lidera i tytuły „Dobrego Polskiego
Samorządu” oraz „Super Powiatu”. Co
składa się na tak dobre wyniki uzyskiwane
co roku?
– Kolejne zwycięstwo w rankingu ZPP to
dobry przykład na to, że nawet nieduży powiat, o którym nie piszą na pierwszych stronach gazet, może pozytywnie zaistnieć w ogólnopolskiej skali. Podobnie jak w poprzednich
latach, powiat drawski wykazał się aktywnymi działaniami w praktycznie każdej grupie
tematycznej rankingu. Nie bez znaczenia
jest także dobra współpraca na wszelkich
szczeblach zarządzania w urzędzie oraz
współdziałanie wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu. To przede wszystkim
dzięki wysiłkom pracowników Starostwa powiat drawski po raz kolejny znalazł się na
szczycie zestawienia najlepszych powiatów
w Polsce.
Jaką ma pan wizję zarządzania powiatem i ukierunkowania jego rozwoju jako
nowy starosta?
– Nie da się ukryć, że osiągnięty przez nas
sukces daje ogromną satysfakcję, ale jest także zobowiązaniem do stałego doskonalenia

poziomu usług świadczonych przez naszą administrację. To jednak nie wszystko. Bardzo
zależy mi również na wspieraniu przedsiębiorców. Chodzi nie tylko o zachowanie istniejących miejsc pracy, lecz także o udzielanie wszelkiej pomocy przy tworzeniu nowych.
Marzę o tym, aby każdy nasz mieszkaniec pracował w godnych warunkach, z odpowiednim
wynagrodzeniem, a przy tym mógł się realizować w pracy którą lubi. Chcę kreować wizerunek powiatu drawskiego jako ośrodka
przyjaznego nie tylko mieszkańcom i inwestorom dającym pracę, lecz także jako miejsca gościnnego i przyjaznego coraz liczniej odwiedzającym nas turystom.
Jak ważna dla funkcjonowania społeczności lokalnej jest dobra współpraca z innymi jednostkami terytorialnymi? Jest pan
zwolennikiem rywalizacji czy jednoczenia sił?
– Ważne jest, abyśmy wszyscy koncentrowali się na pracy, podnoszeniu jakości życia, pomocy drugiemu człowiekowi. W moim
działaniu nie przewiduję rywalizacji z innymi samorządami. Stawiam na współdziałanie, które – poprzez efekt synergii – zawsze
przynosi lepsze skutki niż funkcjonowanie samodzielnie. Pamiętać należy, że w dzisiejszych
czasach w pojedynkę niewiele się znaczy. Zdecydowanie trudniej jest uzyskać dofinansowanie ze źródeł unijnych, a głos pojedynczego
samorządu jest słabo słyszalny. W moim przekonaniu wszyscy powinniśmy działać w myśl
słów wielkiego Polaka Jana Pawła II: „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro
brzemię, to brzemię niesione razem, we
wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw
drugiemu, jedni przeciw drugim”. Jest w tym
głęboka prawda, przesłanie również i dla nas
samorządowców. Bo samorząd, to właśnie
ludzka wspólnota.
Jakie najpilniejsze zadania stoją przed samorządem drawskim w 2015 roku, aby kolejne zestawienie ZPP było sukcesem?
– Z pewnością nie będzie łatwo ponownie osiągnąć taki sukces. Tym bardziej, że
wśród zadań powiatu są też i takie, które nie
wpisują się do końca w regulamin konkursu,
ale mają bardzo istotne znaczenie dla powiatu
i determinują obecnie jego działania. Ich skutki będą oddziaływać zarówno na powiat, jako
jednostkę administracji samorządowej, jak
i na wszystkich jego mieszkańców w przyszłości. Takim wyzwaniem jest unormowanie
sytuacji w szpitalu w Drawsku Pomorskim czy
tworzenie dobrego budżetu, który pozwoli wyasygnować nasz wkład własny w przedsięwzięcia poprawiające jakość życia. Chcemy
bowiem, aby rok 2016 był rokiem znaczących
inwestycji w ramach środków jakie są kierowane przez UE do naszego kraju. Obecna
perspektywa finansowa otwiera możliwości

w wielu dziedzinach gospodarki. Chodzi
m.in. o poprawę infrastruktury, sieci transportowej, zwiększanie roli odnawialnych źródeł energii, wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, poprawę sytuacji na rynku
pracy czy rozwój obszarów wiejskich. Mamy
nadzieję wykorzystać tę szansę jak najlepiej.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.powiatdrawski.pl

Pomnik rybaka
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Tradycja
i nowoczesność
Położona w paśmie
Beskidu Wyspowego
gmina Limanowa stanowi
atrakcyjny turystycznie
teren posiadający doskonałe
warunki klimatyczne oraz
urozmaiconą rzeźbę terenu
mina Limanowa zajmuje obszar 152 km kw. W jej skład
wchodzą 23 miejscowości, które zamieszkuje ponad
24 tys. mieszkańców. Malownicze krajobrazy zachęcają do uprawiania turystyki pieszej, a w okresie zimy panują tu wspaniałe warunki do uprawiania narciarstwa zjazdowego
i biegowego. Na terenie gminy funkcjonuje wyciąg narciarski „Limanowa-Ski” na Łysej Górze. Coraz popularniejszą formą spędzania
wolnego czasu staje się agroturystyka, powstają nowe gospodarstwa
agroturystyczne oraz stadniny koni.
Ogromnym bogactwem gminy jest kultura ludowa prezentowana
przez Lachów Limanowskich – tradycje te pielęgnują i kultywują
4 zespoły regionalne. Na terenie gminy działa również 18 Kół Gospodyń Wiejskich, a także indywidualni artyści i twórcy ludowi. Działalność kulturalna prowadzona jest w 9 świetlicach wiejskich.
Gmina jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, m.in. co roku na górze Paproć
(645 m n.p.m.) odbywa się otwarcie sezonu turystycznego, a w okresie lata Święto Gminy, prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich oraz szereg inicjatyw w ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”.
W celu poprawienia warunków życia mieszkańców władze gminy prowadzą szeroko zakrojone działania inwestycyjne. W latach
2010–2014 ponad 70 mln zł wydatkowanych zostało na gminne inwestycje, z czego aż 30 mln przeznaczono na poprawę infrastruktury drogowej. Ważne zadania to także rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa wodociągów – tylko w minionym czteroleciu na
inwestycje te przeznaczono ponad 19 mln zł. Dużą rolę władze gminy przywiązują także do rozbudowy bazy oświatowo-sportowej. Na
terenie gminy działa15 szkół podstawowych i 7 gimnazjów oraz funkcjonuje 7 hal i 9 boisk ze sztuczną nawierzchnią, 2 „Orliki” oraz
6 stadionów sportowych.

G

www.ug.limanowa.pl
Wieża widokowa na górze Jaworz

Ogród Czasu
odzyskał blask
Przy Muzeum im. Przypkowskich
w Jędrzejowie można zwiedzać
zrewitalizowany Ogród Czasu.
Warta prawie milion złotych inwestycja była w 70 proc. sﬁnansowana
przez Lokalną Grupę Rybacką
Jędrzejowska Ryba, a w pozostałej
części przez Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie, pod które podlega
muzeum
gród powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku. Ówczesny dyrektor muzeum Tadeusz Przypkowski opracował jego koncepcję wspólnie z prof. Gerardem Ciołkiem, wybitnym historykiem sztuki ogrodowej i architektem. Pawilon wystawowy i mur zdobią dekoracje w technice sgrafﬁto: znaki zodiaku oraz symbole planet i żywiołów. Dekoracje te zaprojektował i wykonał Tadeusz Przypkowski.
Atrakcją ogrodu są schody wodne. Obecnie, po zmodyfikowaniu, wprowadzono zamknięty obieg wody. Najstarszym elementem
ogrodu jest natomiast kryta gontem altana, która funkcjonowała jako
suszarnia ziół. Powstała ona w 1712 roku na tyłach kamienicy,
w której była apteka. W altanie urządzono wystawę na temat rybactwa
w powiecie jędrzejowskim.
Serce kompozycji to lapidarium z 12 zegarami słonecznymi, czyli Ogród Czasu. Najstarszy zegar słoneczny w ogrodzie pochodzi
z 1777 roku i niegdyś stał w warszawskich Łazienkach. Nowym elementem ogrodu jest pergola. Tutaj odbywać się będą koncerty, imprezy plenerowe oraz lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży.
Ogród można zwiedzać w godzinach pracy muzeum, czyli
w sezonie letnim od wtorku do niedzieli w godz. 8–17, a w sezonie
zimowym o godzinę krócej.
Muzeum im. Przypkowskich posiada trzecią co do wielkości na
świecie (po Oxfordzie i Chicago) kolekcję zegarów słonecznych.

O

www.jedrzejow.pl
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Stara wozownia w nowej odsłonie
Powiat słupski – laureat 3. miejsca w organizowanym corocznie
przez Związek Powiatów Polskich rankingu – może pochwalić się
nie tylko piaszczystymi plażami i wydmami, ale też licznymi obiektami
łączącymi walory turystyczno-historyczne
ednym z takich miejsc jest odrestaurowana wozownia w Warcinie (gmina
Kępice), położona na terenie zespołu
pałacowo-parkowego należącego niegdyś do rodziny Ottona von Bismarcka,
premiera Prus i kanclerza Niemiec. Obecnie
mieści się tam Centrum Edukacji Regionalnej. Zarówno rekonstrukcja tej XVII-wiecznej szachulcowej wozowni pałacowej, jak
i utworzenie w niej Centrum Edukacji Regionalnej (CER), były możliwe dzięki środkom z Unii Europejskiej, budżetu państwa,
budżetu powiatu słupskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem
działalności placówki jest popularyzacja
walorów historyczno-przyrodniczych Warcina
i okolic. W swojej ofercie Centrum posiada
salę wykładową i wystawową, w której odbywają się wystawy malarskie, rzeźbiarskie

J

Wozownia w Warcinie
oraz myśliwskie, stanowi również ciekawą
propozycję bazy noclegowej. CER odpowiedzialne jest za kursy i szkolenia oraz imprezy kulturalne o zasięgu lokalnym i po-

Powiat bielski
„Beskidzka przygoda”

nadregionalnym. Obok wozowni znajduje się utworzona
przez Nadleśnictwo Warcino
ścieżka ekologiczno-edukacyjna, która biegnie wokół pałacu,
parku i ogrodu botanicznego,
w którym można podziwiać
rzadkie gatunki drzew i krzewów. Trasa zaczyna się i kończy
w miejscach wyznaczonych do
biwakowania z zadaszonymi
stołami, miejscem do grillowania i parkingiem. W bezpośredniej bliskości CER-u znaleźć
można też inne równie ciekawe
obiekty, takie jak otoczone bukowym drzewostanem źródło „Joanna” czy
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych.
www.powiat.slupsk.pl

droga po zdrowie
Turyści i kuracjusze stęsknieni za ciszą, harmonią i relaksem znajdą dla siebie miejsce wytchnienia w Bystrej oraz Jaworzu – miejscowościach uzdrowiskowych powiatu bielskiego. Walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz
specyﬁczny mikroklimat tych miejscowości pozwolą na regenerację sił.
ekstremalnie fajne
Produkt skierowany jest do turystów lubiących wyzwania sportowe w stężonej dawce, gwarantujące niezapomniane emocje i przeżycia. Ekstremalnie
fajne, czyli ekstremalne doznania, podane ekstremalnie bezpiecznie i w pełni
profesjonalnie.
smaki i smaczki
Powiat bielski to również bogata tradycja kulinarna, kultywowana do dziś
przez gospodynie i obecna w powstających jak grzyby po deszczu karczmach. Produkt „Smaki i smaczki” nie ogranicza się jednak wyłącznie do tradycji kulinarnej powiatu, ale opiera na wykorzystaniu potencjału bogatej
i różnorodnej kultury 10 gmin.

10 gmin rozłożonych wokół Bielska-Białej na kształt obwarzanka tworzy powiat bielski. Obszar
położony na pograniczu Śląska i Małopolski łączy uprzemysłowioną gminę Czechowice-Dziedzice, ośrodki turystyczno-wypoczynkowe jak Szczyrk, Jaworze czy Porąbka oraz wyróżniające
się gospodarnością gminy Wilamowice, Jasienica, Kozy, Bestwina, Wilkowice i Buczkowice.
Położone u stóp Beskidu Małego i Śląskiego gminy powiatu bielskiego są doskonałym terenem do wypoczynku. W trosce o turystę powiat bielski przygotował szeroką ofertę, dostosowaną
zarówno do potrzeb turystyki aktywnej, jak i spotkań biznesowo-integracyjnych. Oferta przedstawiona jest w formie siedmiu Markowych Produktów Turystycznych.
edu’wakacje
Gospodarstwa agroturystyczne oraz odtwarzane dzięki programowi „Owcaplus” beskidzkie pasterstwo służy edukacji dzieci i młodzieży. Inną propozycją, przeznaczoną nie tylko dla dzieci i młodzieży, jest Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.

www.powiat.bielsko.pl

spotkania z tradycją
Dzięki wyśmienitej dostępności komunikacyjnej, nieskażonej górskiej przyrodzie i sieci wysokiej jakości nowoczesnych i zabytkowych obiektów turystycznych obszar powiatu bielskiego chętnie wybierany jest przez podmioty
gospodarcze prowadzące działalność na obszarze Górnego Śląska jako miejsce spotkań ﬁrmowych.
śnieg fest
Długo można by wymieniać miejsca, w których można poszusować na nartach w powiecie bielskim. I choć ich atrakcyjność musi ustępować ośrodkom narciarskim Austrii, Włoch, a nawet Słowacji, to relatywna bliskość,
łatwy dostęp i mimo wszystko atrakcyjne ceny nadal kuszą liczne rzesze
amatorów białego szaleństwa.
u źródeł przyrody
Powiat bielski to przede wszystkim piękno górskiej przyrody. Podstawą oferty
turystycznej jest rozwinięta baza noclegowa. Na wypoczywających czekają
luksusowe hotele SPA, kuszące rodzinną atmosferą i domową kuchnią pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne oraz sięgające tradycją lat międzywojennych górskie schroniska.

www.sitbb.pl
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Zmiana władzy
w Związku Powiatów Polskich
Podczas XVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
w Ossie ustanowiono nowy skład zarządu. Na prezesa wybrano Ludwika
Węgrzyna, pełniącego funkcję starosty bocheńskiego
dniu 5 lutego ustalono skład
Zarządu ZPP w kadencji 2015–
2019. Podczas kolejnych posiedzeń starostowie powierzyli członkom zarządu funkcje wiceprezesów.
Z kolei podczas XIX Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich, które odbyło się
5 marca w Poznaniu, dokonano wyborów
uzupełniających. Tak więc od 5 lutego na czele Związku Powiatów Polskich stoi Ludwik
Węgrzyn, który w listopadzie, po ostatnich wyborach samorządowych, ponownie objął
stanowisko starosty bocheńskiego (wcześniej sprawował tę funkcję przez dwie kadencje
w latach 1999–2006).
Podobnie jak funkcja starosty, pozycja prezesa ZPP nie jest dla Ludwika Węgrzyna no-

W

wym doświadczeniem, bowiem był już prezesem Związku w latach 2003–2007. Wcześniej
stał na czele Komisji Rewizyjnej ZPP (1999–
2003), a w ostatnich latach (2007–2014) był
ekspertem finansów publicznych ZPP.
Ludwik Węgrzyn jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania na Politechnice Szczecińskiej (1981), a także z zakresu
gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu (2008). Środowisko samorządowe jest mu doskonale znane. W swojej karierze zawodowej był dotychczas m.in. wójtem gminy, prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
(1994–1999), starostą bocheńskim.

Interesy samorządowe reprezentuje
również na forum międzynarodowym, pełniąc funkcję członka Komitetu Regionów
Unii Europejskiej w Brukseli. Pracował w zespołach opracowujących projekty wielu
ustaw, m.in. o zamówieniach publicznych,
finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz w zespołach przygotowujących reformę administracji publicznej. Miał swój udział w realizacji kilkudziesięciu projektów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego,
zwłaszcza na terenach wiejskich. Wielokrotnie był nagradzany za zasługi na rzecz
samorządu – jest m.in. laureatem Oskara
Samorządowego – nagrody im. Grzegorza
Palki (2003).
I

Z myślą o rozwoju
wspólnot powiatowych
Komentarz
Ludwika Węgrzyna,
nowego prezesa
zarządu Związku
Powiatów Polskich
tym roku uroczyście obchodzimy 25-lecie odrodzenia samorządności w Polsce. Powiaty i województwa samorządowe – choć reaktywowane nieco później – są
dzisiaj, wspólnie z samorządami gminnymi,
jednym organizmem.

W

Problem niedofinansowania
Niestety odrodzone powiaty są jednostkami, które praktycznie do dzisiaj nie
mają dochodów własnych, a otrzymują tylko dotacje i subwencje na realizowanie za-
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dań obowiązkowych. To był i jest główny problem dla ich funkcjonowania. Sytuacja permanentnego niedofinansowania i ciągłego
żonglowania zakresem zadań jest dla nas
mało komfortowa. Warto dodać, że to właśnie powiaty dostały najważniejsze zadania:
opiekę zdrowotną, w tym szpitale, rynek pracy czy pomoc społeczną. I niestety to
wszystko nie zostało podparte solidnymi
podstawami finansowymi. Uważam, że
obecnie jest czas, aby to zmienić, tzn. zdecydowanie przebudować system finansowania samorządu, w którym zadania powiatów będą miały adekwatne środki na ich
realizację. To jest nasz priorytet i tego nie możemy odpuścić.

Infrastruktura drogowa
Niezmiernie ważnym elementem rozwoju naszego państwa, a więc i powiatów, jest
zainicjowany przed kilku laty Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki budowie i przebudowie dróg łatwiej jest
przyciągać inwestorów, a więc tworzy to
większą szansę rozwoju poszczególnych obszarów naszego kraju. W konsekwencji pozwala to na powstawanie nowych miejsc pracy. Jako prezes zarządu Związku Powiatów Polskich nie mogę pozwolić na jakiekolwiek niekorzystne zmiany w tym programie. Przeciwnie – powinienem i będę działał tak, aby program ten był skutecznie kontynuowany i od-

powiednio bogaty w środki finansowe, z pożytkiem dla rozwoju wspólnot lokalnych.

Oświata
Wśród najbliższych zadań Związku nie
może zabraknąć spraw oświatowych. Aktualnie bardzo ważne jest przeciwdziałanie kolejnym próbom znakowania środków przekazywanych samorządom w ramach części
oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art.

o stwierdzenie niekonstytucyjności tego artykułu. Jednocześnie podejmujemy wszelkie
możliwe kroki, aby w kolejnych latach taki zapis w ustawie okołobudżetowej się nie pojawiał.

Nowa perspektywa
Na koniec warto powiedzieć o nowej perspektywie finansowej UE w kontekście możliwości pozyskiwania środków na zadania realizowane przez powiat. Związek podejmu-

Uważam, że obecnie jest czas, aby zdecydowanie
przebudować system finansowania samorządu,
w którym zadania powiatów będą miały adekwatne
środki na ich realizację
32 ustawy okołobudżetowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego
przeznacza środki w wysokości nie mniejszej
niż wynikająca z podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla JST w zakresie tych zadań. W ocenie ZPP, potwierdzonej opinią doc.
dra Ryszarda Piotrowskiego z Uniwersytetu
Warszawskiego, przepis ten jest niezgodny
z Konstytucją. Związek podejmuje działania
zmierzające do wystąpienia samorządów do
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem

je działania, aby w poszczególnych programach unijnych ten szczebel samorządu był
możliwie szeroko uwzględniany. Jednocześnie
czynimy starania, aby to dofinansowanie było
jak najwyższe, co pozwoli nam na szersze sięganie do tego źródła.
Reasumując, trzeba powiedzieć, że jest
wiele innych zagadnień, które traktujemy
priorytetowo. Warto przy tym podkreślić, że
wszystkie nasze działania realizujemy z myślą o dobru naszych wspólnot powiatowych.
www.zpp.pl
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Zaangażowanie
Fundament
na rzecz wspólnoty Mazur Zachodnich
Rozmowa z Janiną Kwiecień,
starostą kartuskim
Do wielu nagród dla
powiatu kartuskiego dołączyła kolejna za 9. miejsce w rankingu powiatów.
Ile jeszcze powiatów z Pomorza zapracowało na takie wyróżnienie?
– Już po raz trzeci powiat kartuski uplasował się
w ścisłej czołówce prestiżowego rankingu prowadzonego przez Związek
Powiatów Polskich. Jednak w 2014 roku po raz
Janina Kwiecień z prezydentem
pierwszy rywalizowaliśmy
Bronisławem Komorowskim
w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców. Finalnie nasz samorząd, jako jedyny z Pomorza w tej kategorii, za bardzo wysokie wyniki i szereg zrealizowanych projektów został laureatem 9. miejsca w ogólnopolskim zestawieniu.
Czy rezultat powiatu wpłynął na pani wybór do zarządu ZPP?
– Zarówno Konwent Starostów Województwa Pomorskiego,
wybierając mnie na swojego przedstawiciela, jak i starostowie wchodzący w skład Związku Powiatów Polskich docenili osiągnięcia powiatu kartuskiego oraz moją pracę na przestrzeni wszystkich kadencji dla rozwoju polskiej samorządności.
9 marca bieżącego roku uczestniczyła pani w uroczystości
z okazji 25. rocznicy uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym w Pałacu Prezydenckim. Pani sukcesy w samorządzie zostały docenione przez prezydenta Bronisława Komorowskiego?
– Znalazłam się w wąskim gronie czterech starostów uhonorowanych zaszczytnym wyróżnieniem Nagrody Obywatelskiej
25-lecia Samorządności za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Prezydent Bronisław Komorowski gratulował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten
wielki eksperyment, jakim
była odbudowa samorządności polskiej, nie tylko się udał, ale też został
głęboko zaszczepiony w polskim społeczeństwie. Nie
ma lepszej szkoły postaw
obywatelskich niż samorząd, niż zaangażowanie
w pracę wspólną na rzecz
rozwiązywania problemów
całej wspólnoty.
Puchar i dyplom za zajęcie
9. miejsca w rankingu ZPP

Rozmawiał
Piotr Nowacki
www.kartuskipowiat.com.pl
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Powiat ostródzki,
jeden z największych na
Warmii i Mazurach, leży
w zachodniej części regionu
i stanowi trzon obszaru
zwanego Mazurami Zachodnimi
ybitne atuty turystyczne w połączeniu z aktywnym
i nowoczesnym marketingiem turystycznym samorządu powiatowego sprawiają, że jednostka ta od wielu lat plasuje się w czołówce krajowych rankingów samorządowych. W ogólnopolskim rankingu prowadzonym od lat
przez ZPP powiat ostródzki plasował się w swojej kategorii kolejno na miejscach: VII (za 2009 rok), VI (za 2010 rok), V (za 2011
rok), III (za 2012 rok), IX (za lata 2013 i 2014). Rezultatem dojrzałej polityki marketingowej rady i zarządu powiatu jest jego duża
rozpoznawalność oraz wyrazisty i jednoznacznie pozytywny wizerunek jako jednostki terytorialnej przyjaznej mieszkańcom, inwestorom i turystom.
Wyjątkowa atrakcyjność terenu wynika ze skumulowania na niewielkiej przestrzeni silnych walorów, z których szczególnie wyróżniają się trzy, nazywane „skarbami Mazur Zachodnich”. Są to: Kanał Ostróda-Elbląg, pola historycznej bitwy pod Grunwaldem oraz
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.
Wyjątkową uwagę przykuwa tu Kanał Ostróda-Elbląg, którego urządzenia hydrotechniczne, a szczególnie pochylnie, stanowią
zabytek światowej klasy. Po ponad 150 latach niemal nieprzerwanego funkcjonowania urządzenia te poddano gruntownej rewitalizacji, dzięki której od sezonu 2015 znów niezawodnie mogą służyć turystom i wodniakom. Przeprawa statków po suchym lądzie
na trasie kanału dostarcza niezapomnianych wrażeń zarówno ze
względów techniczno-architektonicznych, jak i przyrodniczych.
W 2015 roku przypada 605. rocznica bitwy pod Grunwaldem,
co jest kolejną niepowtarzalną okazją do odwiedzenia powiatu
w połowie lipca, by wziąć udział w wielkiej batalistycznej rekonstrukcji.

W

www.powiat.ostroda.pl
Statek na trawie, pochylnia w Buczyńcu
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Wiemy, jak inwestować
Fot. ROMUALD ŚWIĄTKOWSKI

Rozmowa z Janem Grabkowskim, starostą poznańskim

Ostatnia edycja rankingu Związku Powiatów Polskich przyniosła powiatowi poznańskiemu miejsce na podium. Co w największym stopniu przyczyniło się do sukcesu?
– Kryteria brane pod uwagę przy ocenie
są bardzo szerokie, stąd pozwalają na całościowy ogląd kondycji poszczególnych samorządów. Sytuacja powiatu poznańskiego
– jednego z największych w Polsce – jest bardzo dobra. W Ogólnopolskim Rankingu
Gmin i Powiatów od kilku lat plasujemy się
w pierwszej dziesiątce, w ubiegłym roku
również zdobyliśmy miejsce na podium.
Jako region mamy wiele atutów, ale tym, co
zdecydowało o naszej wysokiej pozycji, były,
jak sądzę, przeprowadzone inwestycje. Ich realizacja wymagała dużych nakładów finansowych, które w dużej mierze pochodziły
z funduszy zewnętrznych. Bardzo wysoko oceniono skuteczność w pozyskiwaniu środków,
m.in. z UE. Sporo przeznaczyliśmy także na
rozwój i utrzymanie infrastruktury sportowej,
modernizację i remonty placówek edukacyjnych i opiekuńczych, dróg czy powiatowego
szpitala. Równie istotne było wspieranie instytucji otoczenia biznesu oraz tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
W efekcie powiat jest bardzo atrakcyjny zarówno jako miejsce do zamieszkania, jak i realizacji pomysłów biznesowych. Na terenie
naszych 17 gmin działa około 53 tys. podmiotów gospodarczych, zarówno małych
firm, jak i wielkich, międzynarodowych koncernów.
Jakie działania służą wykorzystaniu potencjału turystycznego i inwestycyjnego terenów położonych w granicach powiatu?
– Inwestycje służą przede wszystkim
stabilności lokalnej gospodarki. Chodzi tu nie
tylko o wsparcie organizacyjne inwestorów,
lecz także o tworzenie odpowiedniej infrastruktury. Jesteśmy obecnie w krajowej czołówce pod względem liczby oddanych do
użytku budynków niemieszkalnych, np. hal

produkcyjnych. W powiecie funkcjonują także specjalne strefy ekonomiczne. Konkretne
efekty przynosi ścisła współpraca pomiędzy
poszczególnymi jednostkami samorządowymi. Wraz z włodarzami większości gmin
wchodzących w skład powiatu oraz innymi
lokalnymi samorządami działamy też w ramach aglomeracji poznańskiej, w tym w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. Nasz region
jest atrakcyjny pod względem ekonomicznym,
ale ma także ogromny potencjał turystyczny. Dysponujemy ofertą, która obejmuje
rozmaite formy wypoczynku, jak i rozbudowaną, funkcjonalną bazą materialną. Jednym
z najciekawszych miejsc w powiecie poznańskim jest Park Orientacji Przestrzennej
w Owińskach, uznany za jeden z „7 Cudów
Funduszy Europejskich”. Blisko 3 mln zł na
realizację tego projektu, który nieustannie
zdobywa nagrody i wyróżnienia, pochodziło właśnie ze środków Wspólnoty.
Jakie zewnętrzne źródła finansowania
najbardziej przyczyniły się rozwoju powiatu?
– Korzystamy z takich źródeł krajowych,
jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Fot. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

i Gospodarki Wodnej czy środki ministerialne. Zajmujemy pierwsze miejsce wśród samorządów powiatowych pod względem wysokości kwot pozyskanych z rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jednak najpoważniejszym źródłem
finansowania wielu projektów pozostają
środki zagraniczne. Z funduszy europejskich na lata 2007–2014 pozyskaliśmy około 120 mln zł. Na początku ubiegłego roku
rozpoczęła się realizacja „Master Planu dla
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Projekt
o wartości blisko 2 mln zł w 85 proc. zostanie sfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To oczywiście tylko jeden z wielu
przykładów.
Czego dotyczą najbliższe plany samorządu?
– Tworzenie kolei metropolitalnej to projekt wieloletni, którego etapy będziemy realizować sukcesywnie. W najbliższym roku
czeka nas też kolejna ważna inwestycja w szpitalu w Puszczykowie – budowa nowego bloku operacyjnego. Koszt tego przedsięwzięcia
szacowany jest na około 30 mln zł. Około miliona złotych wyniesie projekt i budowa
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Planujemy też
rewitalizację klasztoru pocysterskiego, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach, na co przeznaczone zostanie
blisko 10 mln zł.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz

Ul. Rabowicka

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach

www.powiat.poznan.pl

Fot. HANNA KOLANOWSKA-POGRZEBNA
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Dialog z mieszkańcem
coraz sprawniejszy
Zaczęło się raptem kilka lat temu.
Jak zwykle. Od zysku. Tym razem
wyborczego, by przed kolejnymi
rozstrzygnięciami elektorat udobruchać, wyróżnić się na tle konkurencji
z obywatelskimi tezami na ustach.
Dzisiaj tylko i wyłącznie wyborcza
korzyść przestała widnieć na celowniku.
Niezależnie od samorządowego
kalendarza, jak Wisła długa i szeroka,
przede wszystkim liczy się rozmowa
z mieszkańcem. Tym samym
po ćwierć wieku od reformy
administracyjnej nasze samorządy
stają się bardziej samorządne, a sami
mieszkańcy – jeszcze bardzo powoli,
ale jednak – mogą mieć rzeczywiste
odczucie, że mają realny wpływ na to,
co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu

Michał Tabaka
a przestrzeni ostatnich 25 lat
można zaobserwować aktywność
jednostek samorządu terytorialnego (JST) przede wszystkim
w dwóch aspektach. Pierwszy to wybory, standardowo co cztery lata. Miesiące przed tą datą
to faktycznie wyjątkowa aktywność samorządowców różnej maści, także tych wystawianych przez partyjne centrale. Rzecz jasna,
jesteśmy wtedy świadkami prawdziwego festiwalu obietnic. Niektóre typowo populistyczne, inne rzeczywiście dające szansę na
rozwój danej społeczności. Właśnie wtedy
w JST panuje spory „ruch w interesie”, czemu – już do tego przyzwyczajeni – przedsiębiorcy i inwestorzy bacznie się przyglądają.
Najczęściej, niezależnie od tego, czy wyborcze szranki wygra mniej czy bardziej złotousty
kandydat, czas tuż po wyborach dla samorządu oznacza poruszenie inwestycyjne. Jak
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urzędowa kasa pęka w szwach – można mówić nawet o boomie, zidentyﬁkowanym w wielu polskich miastach około 2008–2009 roku.
Owo poruszenie, którego determinantem są
wyborcze rozstrzygnięcia, w ostatnim czasie
idzie pod rękę z funduszami europejskimi.
– Gdyby nie strumień gotówki z Brukseli, nie
mielibyśmy żadnych szans na rozwój czy inwestycje na takim poziomie jak obecnie – mówią wyjątkowo zgodnym głosem samorządowcy.
Oczywiście ci sami przedstawiciele JST
przy okazji starania się o fundusze europejskie zaraz mówią o piramidzie kłopotów biurokratycznych i nie tylko. Wszak korzystanie
z nich wymaga prowadzenia precyzyjnej
strategii finansowej, rozpisanej na co najmniej
kilka lat. Inaczej nie ma szans na spokojne zabezpieczenie środków własnych, wpasowujących się w dany budżet. Zazwyczaj UE daje
85 proc. Brakujące 15 to wyzwanie dla naszych gmin. Samorządowcy pokazali już, że

efektywnie potrafią opracowywać wieloletnie
prognozy finansowe tak, by na ów wkład własny absolutnie nie brakowało. I tak od kilku
dobrych lat większość samorządów dryfuje po
rozwojowej sinusoidzie, w której przecina się
brukselska kasa z marketingiem politycznym. Większe miasta mają gorzej. Dochodzi
partia i jej priorytety.

Frontem do klienta
Zdecydowaną nowością na tym tle, obserwowaną od raptem kilku lat, jest zwrócenie
się włodarzy samorządowych „frontem do
klienta”, czyli rzeczywiście wsłuchiwanie się
w potrzeby swoich mieszkańców. Jakby nasz
młody samorząd otrząsnął się z wieku niedojrzałości i postanowił śmiało wkroczyć
w świat dorosłych, wybierając jako kierunek
własnej edukacji i rozwoju jeszcze większą samorządność, by w jakimś stopniu, w niektórych aspektach (tam gdzie prawo pozwala) częściej i bez wyborczej kiełbasy na ta-

POLSKA SAMORZĄDOWA
lerzu oddawać inicjatywę samym mieszkańcom. I już powoli faktycznie nie chodzi
o wyborczy zysk skalkulowany tylko i wyłącznie na reelekcję. Przedstawiciele JST
widzą, że to działa, że tak jest po prostu efektywniej, a mieszkańcy naszych gmin zaskakują przede wszystkim możliwościami organizowania się.
Chyba sztandarowym przykładem tej
nowej odsłony polskiej samorządności jest budżet partycypacyjny. I choć można utyskiwać,
że pierwsze próby miały sporo mankamentów, że ciągle zdarzają się nieudane inicjatywy, to liczy się przede wszystkim chęć – nie
tylko do samego działania, ale również do modyfikowania, dostosowywania się do sprawdzonych rozwiązań. Korzyści z takiego podejścia są nie do przecenienia.
– Budżety obywatelskie dają mieszkańcom gminy możliwość współdecydowania
o tym, jak wygląda okolica i środowisko,
w którym żyją – tłumaczy zasadność podejmowania takich inicjatyw socjolog Ewa Stokłuska z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. – Bardzo dobrze jest, jak
ten wspólny przecież mechanizm współtworzony jest przez władze miasta, obywateli oraz
organizacje pozarządowe. Gdzieniegdzie
dochodzą do tego, jak na przykład w Warszawie, społeczni aktorzy tego obywatelskiego widowiska – zespoły dzielnicowe,
które pracują także z urzędnikami nad formą
i regulaminem tej wspólnej inicjatywy – dodaje.

Pionierzy
W Polsce pierwszym miastem, które
zdecydowało się na oddanie części (niewielkiej, bo mniej niż jeden procent budżetu, co
dało wtedy 3 mln zł) pieniędzy publicznych
do rozdysponowania swoim mieszkańcom był
Sopot. Wśród zgłaszanych propozycji znalazły
się pomysły dotyczące segregacji odpadów,
modernizacji schroniska dla zwierząt, remontów ulic, ochrony zieleni czy tworzenia
nowych ścieżek rowerowych. Przykład z Sopotu wzięły także inne polskie miasta, między
innymi: Tarnów, Elbląg, Łódź, Konin, Wrocław i Poznań. Dla wielu wzorem są rozwiązania podejmowane z dobrym skutkiem
w Dąbrowie Górniczej. Tam zdecydowano się
postawić jeszcze bardziej na samoorganizację obywateli.
– Proponujemy miejsce spotkań danej
grupy dzielnicowej, jednak w ich przebieg już
nie ingerujemy. I co się okazało? To zaczyna
naprawdę doskonale funkcjonować. Co więcej, poszczególne interesy – reprezentowane
niekiedy nawet przez kilku czy kilkunastu
mieszkańców – zaczynają w tej układance
współgrać. Ktoś nieco ustąpi ze swojego projektu, bo dzięki temu ktoś inny będzie mógł
zrealizować swój – mówi Agnieszka Sienkiewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, gdzie mieszkańcy w tym roku zdecydują o rozdysponowaniu 8 mln zł.

W Dąbrowie Górniczej pokazują także,
że w partycypacyjności, w jej organizacji jest
jak najbardziej miejsce dla mechanizmów
marketingowych. By pobudzić frekwencję
w danych okręgach przy zgłaszaniu swoich
pomysłów inwestycyjnych, na najlepszych
w tym względzie czeka nagroda, czyli dodatkowa pula pieniędzy. – Celem takiego działania było, aby mieszkańcy sami siebie zachęcali. Dziś można powiedzieć, że to się
sprawdza – przekonuje Agnieszka Sienkiewicz.
Z tych doświadczeń wynika, że budżet
obywatelski jest również doskonałą platformą wymiany sprawdzonych rozwiązań, z których korzystają inni. Na przykład w Siemianowicach Śląskich: w tym roku budżet obywatelski będzie przeprowadzony po raz trzeci, ale tym razem zdecydowano się na powiększenie liczby okręgów i – podobne jak
w Dąbrowie Górniczej – zachęcanie mieszkańców do jak największej samoorganizacji.
– Nie ma sensu przekonywać o słuszności budżetu obywatelskiego. Warto jednak ciągle starać się, żeby to była faktycznie forma
dialogu z mieszkańcem. Dlatego korzystamy
już ze znanych rozwiązań i będziemy starać
się zaadaptować je na nasz grunt, z korzyścią
dla wszystkich naszych mieszkańców – mówi
Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich. Już teraz przez pryzmat tych starań

ców z propozycją utworzenia w mieście budżetu obywatelskiego, nawet jeśli nie doprowadziło do wdrożenia budżetu obywatelskiego, już̇ spotykało się̨ z reakcją prasy” – piszą autorzy „Budżetu obywatelskiego w Polsce”. Stąd wniosek, że kolejne przykłady
podejmowania tej inicjatywy spotykają się
z uznaniem.
Jeszcze bardziej cieszy fakt, że tam,
gdzie ta forma partycypacyjności już została sprawdzona, samorządowcy decydują się
na zwiększenie puli budżetowych, które przekazywane są do dyspozycji mieszkańców. Na
początku tego roku wiceprezydent Warszawy
Jarosław Jóźwiak zapowiedział, że za dwa lata
w stolicy w budżecie obywatelskim będzie
100 mln zł. Innym przykładem jest decyzja
burmistrza Zakopanego, który widząc bardzo
wysoką frekwencję mieszkańców i popularność tego instrumentu demokracji, w zeszłym
roku zdecydował się na zwiększenie środków
do rozdysponowania o blisko 25 proc. Pierwotnie zaplanowano na ten cel 1 mln zł.
Cały czas trwają dyskusje i ekspertyzy
prawne, czy budżet obywatelski powinien być
wprowadzany uchwałą rady miasta czy zarządzeniem prezydenta. Czy swoje pomysły
inwestycyjne mogą zgłaszać jedynie pełnoletni mieszkańcy, czy np. ci, którzy skończyli 16. rok życia? Ważniejszy od odpowiedzi

Od dobrych kilku lat większość samorządów
dryfuje po rozwojowej sinusoidzie, w której
przecina się brukselska kasa z marketingiem
politycznym. Większe miasta mają gorzej.
Dochodzi partia i jej priorytety
można przewidywać przyszłe sukcesy takich mechanizmów.
Jak czytamy w opracowaniu Dariusza
Kraszewskiego i Karola Mojkowskiego z Fundacji im. Stefana Batorego „Budżet obywatelski w Polsce” (Warszawa 2014): „Wprowadzenie mechanizmu niesie za sobą̨ szereg
korzyści, m.in. podniesienie wiedzy mieszkańców o funkcjonowaniu budżetu, integrację mieszkańców wokół ważnych dla nich
kwestii, lepsze poznanie ich pomysłów, potrzeb i opinii na temat aktualnie prowadzonej polityki lokalnych władz, a równocześnie
– podniesienie poziomu zaufania mieszkańców do władz”.

Zwiększona pula
Ciekawym aspektem polskiej partycypacyjności (na poziomie samorządowym) jest
zachowanie mediów lokalnych. „Ilekroć́
w mieście wypływa temat budżetu obywatelskiego, pojawia się zainteresowanie mediów.
W prowadzonym przez nas monitoringu
budżetów obywatelskich w 2013 roku natknęliśmy się na 11 przypadków, kiedy samo
wystąpienie radnego bądź grupy mieszkań-

na te wątpliwości jest sam fakt, że partycypacyjność budżetowa w kraju nad Wisłą ma
się całkiem dobrze, co istotniejsze: optymistyczne są prognozy w tym zakresie. Na
szczęście dopuszczenie mieszkańców do
wskazania celów wydatkowych części środków budżetowych to nie jedyny (chociaż chyba najbardziej widoczny) element społecznego ukierunkowania JST, owego „frontem
do klienta”. Innym przykładem, także zdobywającym coraz większą popularność, jest
polityka polskich miast i wsi dedykowana
osobom starszym. Do już naprawdę znakomicie funkcjonujących uniwersytetów
trzeciego wieku śmiało dołączają rady seniorów. Owszem, można w tym miejscu zarzucić tej idei, iż jest odgórna; stanowi pokłosie decyzji parlamentarnych. Zgodnie
z opinią powołanego w 2008 roku parlamentarnego zespołu ds. osób starszych,
konieczne jest opracowanie w Polsce długookresowej strategii na rzecz wykorzystania i wzmacniania kapitału ludzkiego seniorów. Powinna ona zapewniać ich udział
w podejmowaniu w samorządach i innych
organach władzy decyzji, które bezpośred-
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nio ich dotyczą. I nie kto inny, jak właśnie
JST idealnie zaczynają się w to wpisywać.
Politycy reklamują rady seniorów jak najlepszy z możliwych produktów. I znowu trzeba być świadomym, że idzie za tym nadal
chęć zysku, tego wyborczego. Mimo to i tak
zyskują mieszkańcy; a tych starszych mamy
z roku na rok więcej.
– Osoby w podeszłym wieku są ogromną wartością dla Polski, wiele już zrobiły,
a wciąż są pełne energii, chcą się rozwijać, edukować po zakończeniu aktywności zawodowej, chcą pomagać – często jako wolontariusze – powtarza od miesięcy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Doskonale zdają sobie z tego sprawę chociażby w Lublinie, gdzie Rada Seniorów, powołana zarządzeniem prezydenta miasta,
funkcjonuje od 2011 roku. Obecne władze Lublina uznały, że taką formę wsłuchiwania się
w pomysły osób starszych na rozwój całego
miasta należy rozszerzyć. W marcu bieżącego roku zorganizowano organizację Rady Seniorów na nowych zasadach. Zamiast 5 będzie aż 14 członków – 4 powoływanych
przez prezydenta Lublina, a pozostałych
10 – przez organizacje pozarządowe zajmujące się świadczeniem usług dla osób starszych. Zauważmy, że większość tych inicjatyw odbywa się jakby niespodziewanie, poza
kalendarzem wyborczym. A może nagle po-

W Europie różnie bywa
Chociaż przyzwyczailiśmy się, że te dobre rozwiązania najczęściej „zagapiamy”
z zachodniej części Starego Kontynentu, to w przypadku budżetów obywatelskich
nie ma raczej takiej zależności. Taki mechanizm jest praktykowany w Niemczech,
Włoszech, Francji czy Hiszpanii. Trudno jednak nie zgodzić się z niemieckimi krytykami, którzy wskazują na coraz mniejsze zainteresowanie mieszkańców. Z kolei na
przykład w Szwecji budżety partycypacyjne zaniechane są praktycznie w ogóle, ale
nie dlatego, że tamtejsi samorządowcy lubią odwracać się do swoich mieszkańców
plecami. Powodem jest dosyć skomplikowany sposób ﬁnansowania i tworzenia budżetów szwedzkich miast i wsi. Paradoksalnie właśnie tam przeprowadzono bardzo
ciekawy eksperyment. W jednym z miast zrealizowano projekty, które zaproponowali mieszkańcy w wieku 13–19 lat: jednodniowy festyn z występami kabaretów
oraz poprawę wyglądu oraz bezpieczeństwa szkół i okolic. Młodzi Szwedzi byli
także autorami sﬁnansowanego w ramach budżetu obywatelskiego projektu w podsztokholmskiej gminie Haninge – w tym przypadku uczniowie jednej ze szkół zaproponowali budowę parku z przeszkodami do ćwiczeń parkour.
litycy samorządowi stali się wieloletnimi
strategami pod wpływem serialu „House of
cards” i widzą swoje indywidualne korzyści
za parę lat, ale jeszcze przed upływem kadencji? Mimo wszystko ryzykowna hipoteza.
Zdecydowanie bardziej ryzykowna hipoteza jest taka, że to wcale nie o politykę chodzi, ale o nowe odcienie polskiej demokracji.
Teraz jej fundament – czyli samorządy – dostaje nowe instrumenty, powstałe ze zgliszczy
raptem ćwierć wieku temu. Pewnie po drodze
nie zabraknie potknięć, nieprawidłowości i nawet – jak to zwykle bywa, gdy człowiek za bardzo chce – wypaczeń. Takie instrumenty

pokazują jednak przede wszystkim to, że powoli, krok po kroku, zaczynamy naprawdę rozumieć demokrację. Żeby nie popadać w samouwielbienie (trochę dla Polaków charakterystyczne), dodajmy szybko, że jeszcze
w tym względzie daleka droga. Ale nasze miasta i wsie podjęły już pierwszy wysiłek. I to się
liczy. Polskie samorządy mają wreszcie szansę pokazać władzy centralnej, że takiego
bezpośredniego dialogu z obywatelem – niekoniecznie w powiewach strajkowego sztandaru – nie ma co się lękać. Wystarczy się wsłuchać. Korzyści – obustronne – pojawią się
same.
I

Inwestycje z rozmachem
Powiat ciechanowski jest jednym z najbardziej malowniczych
obszarów na północnym Mazowszu. Jego największymi walorami
są przyroda, krajobrazy i cenne zabytki, m.in. Zamek Książąt Mazowieckich,
Zespół Pałacowo-Parkowy w Opinogórze z siedzibą Muzeum Romantyzmu
oraz Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
becnie w skład powiatu wchodzi 9 gmin oraz miasta: Ciechanów i Glinojeck. Na powierzchni 106 tys. ha mieszka 91 tys.
osób. Korzystne powiązania komunikacyjne
zapewniają: magistrala kolejowa E-65 Warszawa–Gdańsk, drogi krajowe i wojewódzkie
oraz droga szybkiego ruchu nr 7.
W pozyskiwaniu środków zewnętrznych
powiat znajduje się w ścisłej czołówce województwa, dzięki czemu realizuje wiele ważnych inwestycji o znaczeniu regionalnym.
Każdego roku ze środków unijnych, rządowych, gminnych i własnych powiat przebudowuje blisko 30 km dróg. W ostatnich latach
wyremontowane zostały budynki szkół ponadgimnazjalnych, domu dziecka i pogotowia opiekuńczego. Za blisko 10 mln zł przeprowadzona została rozbudowa i moderni-
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Rozbudowany obiekt Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie
zacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Ponadto generalny remont
przeszedł budynek powiatowej jednostki kultury i kina, doposażane są jednostki policji
oraz straży pożarnej. Jednocześnie realizowanych jest wiele projektów z udziałem
środków unijnych, podnoszących umiejętności

i kwalifikacje osób niepełnosprawnych, nauczycieli i uczniów. Ważnym projektem jest
realizowany właśnie program e-Integracja
o wartości blisko 20 mln zł, dzięki któremu
bezpłatny dostęp do komputera i internetu zyskało już 1650 gospodarstw domowych powiatu.
Powiat jest również organizatorem wielu imprez i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu regionalnym i międzynarodowym,
w tym Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Kupalnocka” i Festiwalu Teatralnego „Dionizje”. W jedynej na świecie galerii imienia Bolesława Biegasa (artysty urodzonego na ziemi ciechanowskiej) organizowane są wystawy malarstwa uznanych
malarzy i rzeźbiarzy.
www.ciechanow.powiat.pl
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Trzeba słuchać ludzi

Rozmowa z Leszkiem Kulińskim,
wójtem gminy Kobylnica
Gmina Kobylnica od lat plasuje się na
podium w ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich. Co jest zasługą stale utrzymywanego wysokiego poziomu?
– Przede wszystkim jest to efekt pracy stabilnej kadry, która rzetelnie wykonuje zadania gminne i podejmuje działania zmierzające do tego, żeby gmina się coraz lepiej rozwijała. Silny nacisk kładziemy na rozwój społeczeństwa informacyjnego, promocję rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz inicjatyw ekoenergetycznych i proekologicznych. Kolejna rzecz to zrozumienie potrzeby rozwoju gminy przez
mieszkańców; starają się oni pomagać nam
w realizowaniu wielu ciekawych inicjatyw.
Ważną sprawą jest też zasobność gminy, a zasobność gminy polega na tym, że czym
więcej pieniędzy mają mieszkańcy, tym więcej ma również gmina.
Sukces jednostki samorządowej to jednocześnie sukces jej gospodarza. Jakie cechy
przywódcze są według pana kluczowe dla lidera gminy?
– Najważniejsze jest to, że trzeba słuchać
ludzi. Dzielić zadania pomiędzy swoich
współpracowników i w wielu przypadkach podejmować decyzje przez budowanie odpowiedniego zespołu. To nam się udaje i sprawdza się, w efekcie prowadząc do wysokiego
poziomu funkcjonowania gminy.

Jakie działania i inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie znacząco przyczyniły
się do wzrostu atrakcyjności gminy, zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i turystów oraz inwestorów?
– Cały czas sukcesywnie zbroimy tereny
inwestycyjne przez budowę sieci kanalizacyjnej
oraz wodociągowej, wspieramy również
przedsięwzięcia związane z budową i gazyfikacją gminy. Warto tu również wspomnieć
o budowie sieci szerokopasmowego internetu – dostępnego dla mieszkańców, oraz infrastrukturze drogowej, zapewniającej inwestorom swobodę poruszania się po terenie gminy. Podatki lokalne nie są zbyt wysokie, co powoduje, że inwestorzy chętnie się
u nas lokują.
Jeżeli chodzi o turystykę – głównym
nurtem, który rozwija się na naszym terenie,
jest tzw. turystyka jednodniowa: wypady
poza miasto, rodzinne spacery. Sprzyja temu
budowa ścieżek rowerowych oraz licznych tras
nordic walking. Organizacja wielu ciekawych imprez sportowych, rekreacyjnych oraz
kulturalnych sprawia, że do naszej gminy chętnie przyjeżdżają nie tylko goście z gmin
ościennych, ale również z miasta Słupska
i z całej Polski. Znaczącym walorem gminy
jest położenie na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. W tym kompleksie leśnym, który stanowi prawie 30 proc. terenu

gminy Kobylnica, można przyjemnie i aktywnie wypoczywać, korzystając ze wspomnianych wcześniej szlaków, ścieżek i tras.
Czego dotyczą najbliższe plany samorządu?
– Wśród spraw najbardziej istotnych zdecydowanie należy wymienić kroki w kierunku
budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Kluczowym elementem tej inicjatywy jest
wdrażanie budżetu obywatelskiego, polegającego na oddaniu części środków finansowych, które znajdują się w budżecie gminy, do
dyspozycji mieszkańców; partycypacja społeczna polegać ma na tym, że to oni będą decydowali o tym, w jaki sposób będą one wydatkowane. Ważne są również działania zmierzające do zmiany przestrzeni publicznej
przez organizację dużej liczby miejsc zielonych
na osiedlach na terenie gminy. Do tego celu
zostały powołane specjalne zespoły, aktywnie
realizujące zlecone im zadanie przy wsparciu
mieszkańców, których włączamy w proces decyzyjny odnośnie kierunku w jakim powinniśmy zmierzać. Chcemy, by pomysły na konkretne rozwiązania dotyczące tych obszarów,
które leżą w ich gestii, wychodziły właśnie od
mieszkańców.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.kobylnica.pl
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2w1
– osobówka i dostawczak
Pierwszy Mercedes Vito został zaprezentowany w 1995 roku. Co prawda powstał
na płycie Volkswagena T4, ale wzbudził
bardzo duże zainteresowanie wśród
klientów tego segmentu. Nowy Vito
to już trzecia generacja tego samochodu,
która znacząco różni się od pozostałych
– jest bardzo nowoczesna, jak na
auto dostawczo-osobowe
Cezary Głogowski
zewnątrz nowy Vito prezentuje
się bardzo atrakcyjnie. Co więcej,
uważam, że pod względem wyglądu w swojej klasie nie ma sobie
równych. Widać w nim doskonałą linię
nadwozia oraz wszystkie przetłoczenia, jakie posiada. Z przodu mamy masywny girll
z wielką gwiazdą pośrodku i reﬂektory, które zachodzą na boczną część nadwozia, łącząc się z grillem.
Wewnątrz Vito wygląda nienagannie.
Deska rozdzielcza to typowa niemiecka,
twarda, użytkowa prostota. Środkowa kon-
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sola wygłada jak w typowym dostawczaku,
czyli radio z dużym wyświetlaczem, regulacja temperatury i siły nawiewów wraz z klimatyzacją oraz kilka dodatkowych przycisków. Jedynym luksusem w Vito Mixto jest
multimedialna kierownica, która sprawia, że
chociaż przez chwilę możemy poczuć się jak
w klasie V.
Pod maską tego czerwonego rumaka
pracuje wysokoprężny silnik diesla o pojemności 2143 cm3 o mocy 136 KM i momencie obrotowym 330 Nm, które dają o sobie znać już od 1200 obr./min. Ten silnik to
wręcz idealna jednostka napędowa do tego
samochodu, gdyż Vito nie jest aż tak ciężki

jak np. Sprinter i świetnie zbiera auto na każdym biegu. Kultura pracy silnika jest bardzo
zadowalająca. Spalanie w Mixto w trasie
oscylowało między 5.5–6.1 l/100 km, a w cyklu miejskim między 8,4–9,4 l/100 km.
Mercedes Vito Mixto – dzięki połączeniu wersji osobowej z dostawczą – to bez
wątpienia bardzo fajny samochód zarówno
do podróżowania z rodziną, jak i do codziennej pracy. Niestety jedynym minusem
jest dość wysoka cena tego samochodu, która zaczyna się od 100 900 zł. Czy warto wydać tyle na tego typu samochód? Moim zdaniem tak. To jakość, w którą warto zainwestować.
I
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Samochód dostawczy
na miarę XXI wieku
Historia Citroëna Jumpera – tego lekkiego samochodu dostawczego – zaczęła się
w 1994 roku, kiedy to został on zaprezentowany razem z Fiatem Ducato
i Peugeotem Boxerem na genewskim salonie samochodów użytkowych,
a w 1995 roku otrzymał tytuł „Samochodu Dostawczego Roku” („Van of the Year”)
Cezary Głogowski
owa odsłona tego samochodu
różni się diametralnie od pierwszego modelu z 1994 roku. Nowy
Jumper pod względem wyglądu
został naprawdę świetnie zaprojektowany.
Nowatorski design sprawia, że auto wygląda agresywnie. Krótka maska, opadająca na
lampy z ledowymi wstawkami, z którymi genialnie się komponuje, oraz duży grill, rozciągający się prawie na całej szerokości samochodu. Dodatkowym, ciekawym elementem są kierunkowskazy wmontowane
w lusterka boczne, które można ustawić elektrycznie.
Wsiadamy to tego 3-osobowego kolosa,
a tam dzieje się co niemiara. Wnętrze no-

N

wego Jumpera naprawdę zachwyca, mimo
że to samochód dostawczy. Deska rozdzielcza i cały panel środkowy, który dodatkowo zawiera w sobie wielki schowek, prezentuje się bardzo fajnie. Testowany model
Jumpera jest bogato wyposażony, m.in. w radio z dużym kolorowym wyświetlaczem, klimatyzację, kamerę cofania, czujniki parkowania, kierownicę multimedialną, elektrycznie sterowane szyby i lusterka boczne,
tempomat – wyposażenie godne niejednego samochodu osobowego.
Jumper to przede wszystkim duża przestrzeń ładunkowa. Testowana wersja to
L3H2 – gdzie L to długość użytkowa wynosząca 3705 mm, H to wysokość użytkowa wynosząca 1932 mm, a wszystko to
o łącznej masie ładowności 1525 kg. Do
przestrzeni ładunkowej można dostać się

przez odsuwane boczne drzwi oraz otwierane tylne w 360 stopniach.
Pod maską Jumpera bije wysokoprężne
serce o pojemności 2,2 l, mocy 150 KM i momencie obrotowym 350 Nm już przy 1750
obr./min. Spalanie Jumpera w mieście wynosi około 10 l/100 km, natomiast w trasie
możliwe jest zejście poniżej 8 l/100 km, co
jest bardzo dobrym wynikiem, jak na tak
duże auto.
Nowy Citroën Jumper to bez wątpienia
jeden z lepszych samochodów dostawczych na rynku, który fajnie wygląda, świetnie się prowadzi, a w dodatku może być wyposażony jak osobówka. Prezentowana
wersja kosztuje około 128 000 zł i uważam,
że niejeden właściciel samochodu użytkowego zgodzi się ze mną, że to wcale nie jest
dużo.
I
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Pickup z charakterem
stworzony dla myśliwych
Isuzu D-Max Hunter to nic innego jak normalny Isuzu D-Max w wersji LSX
z dodatkowym pakietem o nazwie Hunter. Pakiet ten przeznaczony jest
dla miłośników polowań na dziką zwierzynę
Cezary Głogowski
anna na dziczyznę, rampa najazdowa i wyciągarka na skrzynię to tylko niektóre elementy
nowego pakietu, w który wyposażona została ta wersja Isuzu. Ponadto
auto zostało wzbogacone w szuﬂadę na
broń, klatkę dla psa i hak holowniczy. Dopełnieniem całości jest nadbudowa Sport
i wykładzina przestrzeni ładunkowej.

W

Prawdziwie terenowe oblicze tego samochodu można odkryć w leśnej gęstwinie. Isuzu D-max jedzie jak czołg po wszelkich nierównościach i świetnie radzi sobie
w błocie. D-max może trawersować zbocze
pod kątem 49 stopni, a kąt zjazdu wynosi aż
60 stopni.
Isuzu napędzane jest wysokoprężnym
2.5-litrowym silnikiem common-rail o mocy
163 KM z pięciostopniową automatyczną
skrzynią biegów. Automat w tym aucie nie
pozwalał silnikowi na bardziej dynamiczną

jazdę, ale nie ma co narzekać na brak mocy,
gdyż – zwłaszcza w terenie – sprawuje się
ono bardzo dobrze.
Patrząc na ceny konkurencyjnych marek,
D-Max nie wypada najgorzej. Za wersję LSX
z napędem 4x4 zapłacimy 108 750 zł. Do
tego trzeba doliczyć pakiet Hunter, który
kosztuje 15 450 zł. Być może to nie jest mało,
jak na tego typu samochód, ale myślę, że
prawdziwi myśliwi będą w stanie kupić Isuzu D-Maxa Hunter, by spełniać i realizować
swoje hobby.
I

i20 Nowej Generacji – przestrzeń
i solidność połączone ze stylem
i wyraﬁnowaniem

Pierwszy model i20 został jednym z najlepiej sprzedawanych samochodów marki w tym regionie. Najważniejszymi celami stojącymi przed
nowym modelem są zainteresowanie marką jeszcze
szerszej grupy odbiorców, dalszy rozwój postrzegania marki oraz potwierdzenie strategicznego zaangażowania Hyundaia w Europie.
Nowy Model i20 został zaprojektowany i skonstruowany w Europie, a jego dostosowanie do potrzeb

Wprowadzając na rynek swój najnowszy model
i20 Nowej Generacji, Hyundai Motor Europe dopisuje nowy rozdział do swej historii sukcesów
w segmencie B, którą podkreśla niemal milionowej wielkości sprzedaż od roku 2002
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Prostota i elegancja
w jednym
Mercedes Vito Furgon to nic innego jak zwykły samochód dostawczy,
ale o niezwykłym wyglądzie. Jest jednym z niewielu małych dostawczych
samochodów, które naprawdę przyciągają uwagę ludzi na ulicach
Cezary Głogowski
zewnątrz nowy furgon mercedesa
wygląda doskonale: masywny grill
z centralnie umieszczoną gwiazdą
robi wrażenie. Do tego duże, podłużne lampy zachodzące na błotniki. Wszystko razem sprawia, że ten model Mercedesa
posiada naprawdę fajny, nietuzinkowy wygląd.
W środku nowy Vito Furgon zadziwia nas
swoją prostotą, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W tej 3-osobowej kabinie
mamy centralnie umieszczony panel środkowy

z radiem, z dużym wyświetlaczem oraz sterowanie temperaturą i nawiewem. Dodatkowo mamy tu jeszcze kilka niezbędnych do podróżowania przycisków. Ciekawym rozwiązaniem, za które należy się duży plus dla Mercedesa, jest kierownica multimedialna, co kiedyś w samochodach typu furgon było nie do
pomyślenia.
Prezentowany przeze mnie furgon wyposażony jest w wysokoprężny silnik diesla o mocy
136 KM, momencie obrotowym 330 Nm już
przy 1200 obr./min. i pojemności 2143 cm3, który doskonale współpracuje z 6-stopniową

manualną skrzynią biegów. Vito dostępny jest
także z automatyczną skrzynią biegów 7G
– TRONIC PLUS i – szczerze mówiąc
– chciałbym zobaczyć, jak sobie radzi z automatem.
Ceny nowego Vito 114 CDI z tą jednostką
napędową zaczynają się od 88 800 zł w wersji kompaktowej, natomiast w wersji długiej
koszt wynosi 91 000 zł, a wersji najdłuższej,
czyli ekstra długiej – 94 500 zł. Można powiedzieć, że to dużo jak na furgon, ale niemiecka prostota, elegancja i funkcjonalność
warta jest każdych pieniędzy.
I

europejskich klientów w szczególności podkreślają
trzy cechy: największa przestronność kabiny w klasie,
zastosowanie najnowszych technologii i systemów
podnoszących komfort oraz wyraﬁnowany design.
Trzecia generacja samochodu Hyundaia
w klasie B to ogromny krok naprzód dla koncernu
od 2002 roku, kiedy to po raz pierwszy pokazano
w Europie model Getz. i20 Nowej Generacji pozostał wierny zasadzie, iż klient otrzymuje więcej, niż

się spodziewa, czego najlepszymi przykładami są
modele i10 oraz ix35. Ponadto wprowadzenie tego
nowego samochodu oznacza, że każdy model Hyundaia w Europie został odnowiony w ciągu ostatnich 5 lat.
Nowy model i20 zadebiutował w Paryżu
w październiku 2014 roku i w tym samym miesiącu
wszedł do produkcji, a zamówienia na niego składane są w Europie już od listopada 2014 roku.

Dłuższy, niższy i szerszy od swego poprzednika, i20 Nowej Generacji został stworzony w Europejskim Centrum Designu Hyundai
Motor w Rüsselsheim w Niemczech. Charakter
tego auta inspirowany jest filozofią stylistyczną
marki – Fluidic Sculpture (płynna rzeźba), cechującą się eleganckimi liniami i wyrzeźbionym
profilem, nadającym pojazdowi śmiałego wyglądu.
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Zakrzywiony
monitor
irma Samsung wprowadziła na polski
rynek swój ﬂagowy produkt wśród
monitorów – zakrzywiony model SE790C
o przekątnej ekranu 34”. Kształt monitora SE790C ulepsza wrażenia z korzystania
z multimediów i ułatwia codzienne zadania. Szczególnie przypadnie do gustu graczom, którzy oczekują wysokiej jakości i zatopienia się w rozrywce. Celem producenta
było stworzenie produktu o jak najwyższej
jakości obrazu. W wyniku tego powstał monitor, posiadający
proporcje ekranu 21:9 i rozdzielczość ULTRA-WQHD
(3440 na 1440 pikseli). Dodatkowo SE790C ma szeroki kąt
widzenia, współczynnik kontrastu 3000:1 oraz jasność
300 cd/m². Zastosowano także dynamiczne podświetlenie i cieniowanie, co pozwala podkreślić realizm obrazu. Monitor został wyposażony w dwa wbudowane
7-watowe głośniki, które dzięki wysokiej jakości dźwięku wzbogacają wrażenia z korzystania z SE790C. Krawędzie
monitora znajdują się w naturalnym, zakrzywionym polu
widzenia użytkownika. Powoduje to zanik wrażenia zniekształcenia obrazu, zwiększając poziom satysfakcji z korzystania z monitora.
JA

F

Elegancki phablet
uawei zaprezentował podczas targów
Mobile World Congress 2015 w Barcelonie nowy phablet Huawei MediaPad X2. Smukłe i eleganckie urządzenie (7,28 mm grubości)
wyposażone zostało w pełni laminowany 7-calowy ekran IPS Ultra HD (1200x1920). Huawei
MediaPad X2 jest pierwszym na rynku ośmiordzeniowym i 64-bitowym ultra phabletem 4G
z obsługą technologii LTE i Dual-Sim. Pracę
urządzenia zasila bateria litowo-polimerowa
o pojemności 5.000 mAh, która jest najbardziej
wydajną spośród obecnie dostępnych na rynku typów baterii. Wbudowana tylna kamera
13 MP sprawia, że Huawei MaediaPad X2 robi
wysokiej jakości zdjęcia nawet w słabym świetle. Istnieje również możliwość regulacji ostrości już po zrobieniu zdjęcia, jak również pomiaru
ostrości i ekspozycji.
Na rynku Huawei MediaPad X2 pojawi się
w dwóch wersjach: Standard – wyposażonej
w 2GB RAM i 16GB ROM, w kolorze tytanicznego srebra, oraz Premium – wyposażonej
w 3GB RAM i 32GB ROM w kolorze pozłacanego różu.
JA
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Klasa biznes wśród notebooków
SUS prezentuje notebooka BU201 – przedstawiciela nowej biznesowej serii ASUSPRO. 12,5-calowego
laptopa zaprojektowano z myślą o kadrze menedżerskiej.
Urządzenie łączy eleganckie wzornictwo, wysoką wydajność i szereg rozwiązań niezbędnych z perspektywy użytkownika biznesowego, w tym: układ szyfrujący dane, czytnik linii papilarnych i wzmocnioną, karbonową obudowę.
Dla mobilnych menedżerów nie bez znaczenia będzie
także wbudowany modem LTE. Notebook został
wyposażony w wydajny procesor Intel Core i7
czwartej generacji, zintegrowaną kartę graﬁczną
Intel HD Graphics 4400 oraz 8 GB pamięci operacyjnej. 12,5-calowa matowa matryca Full HD
o rozdzielczości 1920x1080 zapewnia wysoką
jakość obrazu i szerokie kąty widzenia.
Ekran zainstalowano na wytrzymałych zawiasach, pozwalających na odchylenie matrycy
o 180˚. Komputer posiada szybki 256-gigabajtowy dysk SSD. Wydajne podzespoły zamknięto w stylowej
obudowie, mającej zaledwie 21 mm w najgrubszym miejscu. Komputer waży jedynie
1,27 kg, więc doskonale sprawdzi się podczas podróży służbowych.
JA
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Inteligentny trening
irma HTC przedstawiła swoje pierwsze inteligentne narzędzie do monitorowania kondycji ﬁzycznej – HTC RE Grip™ z odbiornikiem
GPS. Urządzenie współpracuje z UA Record™, nową aplikacją ﬁrmy Under Armour, przeznaczoną dla sportowców i entuzjastów ﬁtnessu. HTC RE Grip łączy ikoniczny design HTC z zaawansowanymi funkcjami monitoringu aktywności ﬁzycznych i dyscyplin sportowych. HTC RE Grip współpracuje z akcesoriami Bluetooth, takimi jak monitory rytmu serca, rozszerzając ich funkcjonalność i przekazując dodatkowe dane wydajnościowe do platformy Under Armour Connected Fitness™. HTC RE Grip spełnia również podstawowe funkcje inteligentnego zegarka. Po podłączeniu do smartfona z systemem Android lub iOS wystarczy rzucić okiem na nadgarstek, aby zobaczyć powiadomienia o przychodzących wiadomościach i połączeniach telefonicznych bez gubienia kroku ani przerywania treningu. Czytelny wyświetlacz PMOLED o przekątnej 1,8 cala pokazuje bieżące statystyki i umożliwia łatwe sterowanie odtwarzaniem muzyki.
JA
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Gdzie na targi?
kwiecień 2015

maj 2015

8–9

6–9

OPTON 2015 – Międzynarodowe Targi

INTERMASZ 2015 – Międzynarodowe Targi Maszyn

Optoelektroniki i Fotoniki

Warszawa

Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego

8–10

Targi E-TELEKOM 2015

Łódź

9–10

PACKAGING INNOVATIONS WARSZAWA 2015

Warszawa

Technologii i Materiałów dla Budownictwa

9–12

MOTOR SHOW 2015

Poznań

Infrastrukturalnego

Poznań

MOTO SESSION 2015 – Targi Motoryzacyjne

Lublin

6–9

INFRATEC 2015 – Międzynarodowe Targi

10–12 POZNAŃ MEDIA EXPO 2015 – Targi Telewizyjne

Poznań

9–10

10–12 LUBDOM 2015 – Targi Budowlane

Lublin

12–13 Targi Logistyki Służb Mundurowych TLSM 2015

10–12 SALON KAMIENIA 2015

Kielce

13–15 STACJA PALIW 2015 – Międzynarodowe Targi

10–12 PIWOWARY 2015 – Targi Piw Regionalnych

Łódź

10–12 LUBDREW 2015 – Targi Obróbki Drewna

Lublin

– Technika, Paliwa, Ekologia, Energia, Myjnie

– Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
Warszawa

Wrocław

13–15 MASZBUD 2015 – Międzynarodowe Targi Maszyn
Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych

Warszawa

15–17 Gastro Arena 2015
Ostróda

Wrocław

Katowice

17–19 REGIONALIA 2015
– Targi Produktów Regionalnych

21–22 DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POZNAŃ 2015

Warszawa

21–24 Reklama 360

24–25 Targi Budowlane Warmia–Mazury EXPO 2015
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20–21 POLSHOES 2015 – Targi Obuwia

Kraków

21–22 Odnawialne Źródła Energii 2015
Konin

26–28 WOD-KAN 2015 – Międzynarodowe Targi Maszyn

Poznań

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Bydgoszcz

Kielce

26–28 EXPOPOWER 2015 – Międzynarodowe Targi Energetyki Poznań
Poznań
Poznań

26–28 GREENPOWER 2015
– Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
27–29 MLECZNA REWIA 2015 – Targi Mleczarstwa

Sosnowiec

Sosnowiec
Ostróda

Kraków

Poznań
Gdańsk

27–29 POLFISH 2015 – Międzynarodowe Targi
Przetwórstwa i Produktów Rybnych

27–28 EUROTAB 2015 – Międzynarodowe Targi
Produktów i Akcesoriów Tytoniowych

Lublin

26–29 PLASTPOL 2015 – Międzynarodowe Targi

22–23 SILPOSTEX 2015
– Targi Branży Pocztowej i Kurierskiej

16–17 LUBTECH 2015 – Targi Techniki Warsztatowej

Poznań

22–23 SilesiaKOMUNIKACJA 2015
– Targi Transportu Publicznego

i jego granic – Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Warszawa

i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji

21–24 POLIGRAFIA 2015 – Międzynarodowe Targi
Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych

Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju

– Partnerskie Targi Przedsiębiorczości

21–22 Forum Franczyzy 2015 – Międzynarodowe Targi
Systemów Sieciowych

Kielce

16–17 KWZH 2015 – Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań

17–19 DREMASILESIA 2015 – Targi Maszyn i Narzędzi
do Obróbki Drewna

– Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego
14

17–18 Franchising Fair 2015
– Targi Systemów Franczyzowych

Kielce

13–15 ROTRA 2015

Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych

– Międzynarodowe Targi Gastronomiczne

Kielce

Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk Kielce

15–17 EUROPOLTECH 2015 – Międzynarodowe Targi

oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa

Warszawa

13–15 TRAFFIC-EXPO-TIL 2015 – Międzynarodowe Targi

15–16 InEnerg 2015 – Międzynarodowe Targi
Innowacji Energetycznych

Łódź

13–15 AUTOSTRADA-POLSKA 2015

14–16 World Food Warsaw 2015
– Międzynarodowe Targi Żywności

Poznań

Gdańsk

28–30 AMIA 2015 – Targi Technologii Obróbki Drewna
i Produkcji Mebli

Ostróda

28–30 CHINA HOMELIFE FAIR POLAND 2015

Poznań

30–31 Zielone Agro Show – Polskie Zboża 2015

Sielinko

LABORATORIUM BADAŃ
MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU
LOTNICZEGO
Centrum zaawansowanych technologii
„Doliny Lotniczej”

Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 35-959 Rzeszów, tel./fax +48 17 743 24 14, labmat@prz.edu.pl
www.prz.edu.pl/labmat

Od 1996 roku oferujemy gamę artykułów
z branży chemii budowlanej i gospodarczej,
które zyskały uznanie milionów
zadowolonych klientów.
Zajmujemy się produkcją i dystrybucją:
• preparatów pleśniobójczych i grzybobójczych,
• preparatów gruntujących i impregnująco-zabezpieczających,
• folii płynnej,
• elastycznych szpachli akrylowych w szerokiej gamie kolorystycznej,
• klejów o szerokim spektrum działania,
• bejcy i lakierobejcy wodnej (ekologicznej),
• olejów wazelinowych i maszynowych,
• środków czyszczących i myjących,
• silikonów,
• odrdzewiaczy.

Pozytywne oceny i zaufanie klientów są dla nas motorem rozwoju. Dokładamy
wszelkich starań, aby nasza ﬁrma była kojarzona z wysoką jakością produktów,
korzystnymi cenami oraz indywidualnym podejściem do potrzeb klientów.
Docieramy do każdego miejsca na terenie kraju – zapraszamy do współpracy.
Chętnie służymy fachową pomocą.
Naszym sztandarowym produktem jest PILMAS – Zabójca pleśni. Preparat
szybko i skutecznie zwalcza pleśń, grzyby i glony powstałe na wszelkiego
rodzaju materiałach stosowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
(więcej na str. 23)

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszych produktów
oraz życzymy satysfakcji z ich stosowania.

www.sbs-sim.pl

tel./faks 25 759 07 41, 25 758 65 20

