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Stolica nie zwalnia tempa
Polska przez najbliższe lata nadal będzie krajem
uboższym niż kraje rozwinięte, w związku z czym
należy spodziewać się utrzymania wsparcia unijnego
– choć prawdopodobnie w zmienionej formie, zapewne
w nieco zmniejszonym wymiarze finansowym i na nieco
inne typy projektów niż do tej pory – mówi Hanna
Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta stołecznego
Warszawy
Mamy strategię i programy operacyjne
Z punktu widzenia „oprzyrządowania” prawnego mamy
dobrą Ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dysponujemy średnio- i długookresowymi dokumentami o charakterze strategicznym. Inną kwestią
jest pytanie, w jakim stopniu rząd wykorzystuje instrumenty, którymi dysponuje – mówi dr Jerzy Kwieciński,
prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, były wiceminister rozwoju regionalnego,
w rozmowie na temat środków unijnych dostępnych
dla Polski w nowej perspektywie na lata 2014–2020
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Z pola do laboratorium
Przyszłość rodzimej hodowli roślin jest uzależniona od
realnego dopływu innowacyjnych technologii do hodowli
oraz wzrostu środków finansowych na dalsze prace
hodowlane i marketing – mówi minister rolnictwa
i rozwoju wsi Marek Sawicki
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Forum Przestrzenie Miejskie
W dniu 12 czerwca bieżącego roku w Wyższej Szkole
Technicznej w Katowicach odbyła się I edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Forum Przestrzenie Miejskie”
onferencja zgromadziła ponad 300 uczestników, w tym wybitnych ekspertów, urbanistów, architektów, prezydentów polskich miast, licznych przedstawicieli urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska oraz 20 prezydentów miast z całej polski. – Zgodnie z naszymi oczekiwaniami uczestnikom udało się zbudować platformę wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich. Forum było próbą oceny rozwiązań przestrzeni miejskiej
i wielu jej funkcji w aspekcie sukcesów i porażek, ale również nowych wyzwań – komentuje dyrektor projektu Agnieszka Nowak.
Podczas Forum odbyło się 28 prezentacji. Konferencja została podzielona na cztery panele dyskusyjne. Tematyka wystąpień skupiała
się wokół pojęcia miasta i przestrzeni, jakości życia, potrzeb seniorów, zjawiska depopulacji, funduszów unijnych na lata 2014–2020, środowiska, zrównoważonego rozwoju, ekologii oraz małej architektury miejskiej. Uwagę uczestników przykuły również prezentacje dotyczące projektu Krajowej Polityki Miejskiej – pierwszego woonerf w Łodzi.
Wszystkie osoby chcące mieć wpływ na przestrzeń miejską zapraszamy do udziału w kolejnej edycji – 16 września bieżącego roku, która odbędzie się w Warszawie podczas WarsawBuild.
I
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Więcej niż kierownik
W 2015 roku Lidl Polska zamierza zainwestować w szkolenia pracowników aż 20 mln zł
głoszony przez Lidla globalny projekt szkoleniowy w tym roku będzie dotyczyć kierowników sklepów. Projekt „Więcej niż kierownik”
realizowany będzie na skalę europejską. Lidl w Polsce jest jedną z pierwszych spółek koncernu, która przystępuje do jego realizacji. Według szacunków firmy Lidl Polska inwestycja w ten projekt oznacza ponad 140 tys. godzin przeznaczonych na jego realizację. Kierownicy
sklepów, którzy osiągną wymagany poziom kwalifikacji, obejmą nowe stanowisko – manager sklepu wraz z nowym zakresem obowiązków
oraz otrzymają samochód służbowy (jako pierwsi w polskich sieciach handlowych). Rezultatem działań ma być utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu sieci na polskim rynku, jak również wzmocnienie relacji pomiędzy pracownikami a firmą.
JA

O

Uczelnia Łazarskiego z nową Akademią Zarządzania
Procesowego
Opierając się na wieloletnich doświadczeniach
ekspertów od jakości, Lean, Kaizen i Six Sigma,
Uczelnia Łazarskiego stworzyła nowy ośrodek wiedzy
o zarządzaniu – Akademię Zarządzania Procesowego.
Wykład inauguracyjny oraz pierwsze zajęcia odbędą się
w październiku 2015 roku
kademia Zarządzania Procesowego Uczelni Łazarskiego to oferta studiów podyplomowych przeznaczona dla osób, które pracują
w firmach produkcyjnych lub usługowych, zarządzają zespołem produkcyjnym, finansowym lub administracyjnym i są zainteresowane osiąganiem coraz lepszych wyników oraz doskonaleniem umiejętności w planowaniu i wdrażaniu usprawnień w firmie.
Głównym celem Akademii Zarządzania Procesowego jest dostarczenie praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu nowoczesnego doskonalenia organizacji. Stosowanie metodyk Lean i Six Sigma umożliwi słuchaczom uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych.
Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem, a ich tematyka będzie dotyczyła m.in. takich obszarów jak: satysfakcja
klienta, budowanie zaangażowania pracowników, wygenerowanie oszczędności, zarządzanie zmianą, poprawa jakości i bezpieczeństwa, zwiększanie efektywności, przywództwo w kulturze Lean, samoorganizacja pracy, rozwój standardów, zarządzanie projektem i szczupły łańcuch
dostaw.

A

Więcej informacji na stronie: www.ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-zarzadzania-procesowego
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Nagrody Wiktoria 2015
Już po raz 18. Warszawska Izba Przedsiębiorców nagrodzi najbardziej prężnie działające
polskie ﬁrmy statuetkami Wiktorii. Przedsiębiorstwa, które chcą znaleźć się w gronie najlepszych, mogą zgłaszać się do 15 lipca 2015 roku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie organizatora
agrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali w dniu 24 października 2015 roku. Statuetki Wiktoria przyznawane są w 15 kategoriach. Dodatkowo co roku wręczane są nagrody specjalne – Super Wiktorie dla osób wyróżniających się na rynku i firm o ugruntowanej renomie, a z okazji „Dnia Kupca” przyznawana jest nagroda imienia Wokulskiego. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne, a plebiscyt honorowym patronatem objęli: Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
O nagrodę mogą zawalczyć zarówno wielkie korporacje, jak też średnie i małe przedsiębiorstwa, a nawet jednoosobowe firmy. Ważne,
aby mogły poszczycić się jakością swoich produktów i usług, a także działalnością na rzecz lokalnej społeczności czy akcjami charytatywnymi.
– Osiemnaście lat temu, gdy organizowaliśmy pierwszą edycję, nikt jeszcze nie znał określenia CSR, czyli społeczna odpowiedzialność
biznesu – mówi Waldemar Piórek, pomysłodawca i organizator konkursu Wiktoria, prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. – Dla nas
już wtedy było to jedno z trzech kryteriów, według których oceniamy uczestników i nagradzamy laureatów. Pozostałe to wywiązywanie się
z podstawowych obowiązków wobec państwa oraz kontrahentów i partnerów. Październikowa gala – jak co roku – będzie świętem przedsiębiorczości. Laureaci ogólnopolskiego plebiscytu gospodarczego Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców, który od wielu lat jest symbolem jakości, rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności gospodarczej, zostają nominowani spośród kilkuset firm w Polsce przez
samorząd gospodarczy i terytorialny. Firmy mogą się do nas zgłaszać bezpośrednio – w tym przypadku organizator dokona weryfikacji
w BIG InfoMonitor.

N

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.nagrodawiktoria.pl

Więcej światła
W Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie odbyła się wyjątkowa
konferencja prasowa, w czasie której
Grupa Oknoplast przedstawiła najnowszy
system okienny Prolux

Polska Izba Ekologii zaprasza
do wzięcia udziału w XIV edycji
Konkursu
„Ekolaury Polskiej Izby Ekologii
2015”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu
środowiska naturalnego.

Mikołaj Placek, prezes Grupy Oknoplast

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

arówno prezentacja innowacyjnego produktu, którego nazwę
można rozumieć jako „sprzyjający światłu”, jak i formuła spotkania zorganizowane zostały z dużym rozmachem. Główną atrakcją wydarzenia była pierwsza w Europie i prawdopodobnie na świecie próba wytrzymałości okna z wykorzystaniem zabytkowego samolotu PWS-26.
Prolux to kolejne innowacyjne rozwiązanie Oknoplast, które łączy w sobie wszystkie kluczowe elementy, jakie powinno zawierać nowoczesne okno: maksymalną obecność światła połączoną ze świetnym designem i doskonałymi parametrami izolacji termicznej,
akustycznej oraz antywłamaniowej. Jest to pierwszy tego typu produkt na polskim rynku stolarki otworowej.
JA

Z

Organizatorzy serdecznie zapraszają zainteresowane
podmioty gospodarcze do zgłaszania swoich kandydatur
w następujących kategoriach:
1. Gospodarka wodno-ściekowa
2. Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
4. Ekoprodukt, zielone technologie
5. Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
6. Energooszczędność, efektywność energetyczna
7. Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
8. Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
Zgłoszenia konkursowe prosimy składać do 17 lipca 2015
roku na adres:
POLSKA IZBA EKOLOGII
40–009 Katowice; ul. Warszawska 3
tel. (32) 253 51 55; 501 052 979
e-mail: pie@pie.pl
Więcej informacji o Konkursie znajduje się na stronie internetowej: www.pie.pl – zakładka Ekolaury
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39 medali dla polskich innowacji
W dniach 15–19 kwietnia w Genewie miała miejsce
43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości
„Geneva Inventions” – największa tego rodzaju
wystawa w Europie
ystawa Geneva Inventions stanowi jedyne w swoim rodzaju forum wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy wynalazcami, przemysłem i światem biznesu. Corocznie wartość kontraktów zawieranych przez osoby, które prezentują swoje rozwiązania na tej wystawie, przekracza 50 mln euro. Oprócz możliwości nawiązania cennych kontaktów lub podpisania umowy o komercjalizacji swojego rozwiązania każda prezentowana innowacja podlega ocenie przez międzynarodowe jury złożone z 85 ekspertów.
W tej największej i najbardziej prestiżowej wystawie w Europie, jak co roku, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,
będące oficjalnym przedstawicielem Polski na wystawie Geneva Inventions, zorganizowało polskie stoisko, na którym znalazło się ponad
40 rozwiązań. Łącznie na wystawie Polska otrzymała 13 złotych medali, w tym aż 5 złotych medali z wyróżnieniem, a także 22 srebrne medale i 4 medale brązowe. Liczba prezentowanych rozwiązań sytuuje Polskę na trzecim miejscu wśród wszystkich państw obecnych na wystawie (tuż za reprezentacją Chin i Tajlandii).
Oprócz medali i dyplomów otrzymanych w ramach głównego konkursu wystawy Geneva Inventions polskie rozwiązania otrzymały również medale i wyróżnienia od stowarzyszeń wynalazców, m.in. z takich państw, jak: Iran, Chorwacja, Rumunia, Mołdawia, Portugalia, Tajlandia, Bośnia i Hercegowina, Peru.
www.polskiewynalazki.pl

W

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Poradnik dla nieśmiałych
Nieformalne prezentacje, zebrania, a nawet zwykła rozmowa
czy umówienie się na randkę – to sytuacje, w których nieśmiałość
stanowi trudną do pokonania przeszkodę
udy Apps postanawia pomóc osobom, które nie potrafią pozbyć się tremy podczas kontaktów międzyludzkich czy różnego rodzaju wystąpień publicznych. Poradnik „Nieśmiałość nie popłaca” ukazał się nakładem wydawnictwa Burda Książki i stanowi zestawienie 25 praktycznych metod, które pomogą w zwalczeniu nieśmiałości i stresu oraz pozwolą podnieść własną samoocenę i zbudować poczucie pewności siebie. Autorka analizuje samo zjawisko lęku i przekonuje, że każdy może wygrać
z nieśmiałością. Prezentuje osoby znane z mediów, telewizji czy polityki, które również mają problemy z wystąpieniami publicznymi, takie jak John Cleese, Barbra Streisand, Bruce Springsteen czy były
brytyjski premier William Gladstone.
JA
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Fot. MATERIAŁY PRASOWE

BASF świętuje 150-lecie
12 maja w Centrum Nauki Kopernik odbył się event
jubileuszowy, na który złożyły się konferencja prasowa,
ﬁnał konkursu dla szkół „Bohaterowie Przyszłości”
oraz wieczorna gala
ramach obchodów firma inicjuje dyskusję na temat współczesnych wyzwań ludzkości i promuje inteligentną energię. Świętuje wspólnie z czterema uczelniami – Uniwersytetami Warszawskim i Wrocławskim, Politechnikami Warszawską i Wrocławską oraz
Polskim Towarzystwem Chemicznym, a także rozwija laboratoria dla dzieci. W kwietniu bieżącego roku firma przedłużyła współpracę z Centrum Nauki Kopernik, a we wrześniu otworzy laboratorium chemiczne we wrocławskim Humanitarium. Świętując 150 lat istnienia na
rynkach globalnych, BASF Polska razem z partnerami łączy siły i „inteligentną energię” na
rzecz promocji chemii w Polsce.
JA
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Konferencja prasowa z okazji jubileuszu
firmy BASF w Centrum Nauki Kopernik

RADOMSZCZAŃSKI KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wzorowy biznes w Radomsku
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku od 6 lat organizuje
Radomszczański Konkurs Przedsiębiorczości, którego celem jest promocja
wyróżniających się ﬁrm lokalnych oraz pobudzenie kreatywności
i aktywności gospodarczej młodzieży szkolnej
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

tegorocznej edycji nagrody
przyznano w kategoriach: Produkt Roku, Firma Rodzinna
Roku oraz Biznesplan Roku.
Ostatnia była skierowana do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, którzy mieli za zadanie zgłosić racjonalne i innowacyjne projekty o maksymalnej wartości 75 tys. zł. W ten
sposób organizatorzy pragną uczyć myślenia
o aktywności gospodarczej i zaznajamiać młodych radomszczan ze wszystkimi jej aspektami. Osobno oceniono ﬁrmy rodzinne, które powinny spełniać takie kryteria, jak elastyczne podejście do organizacji pracy oraz
potrzeb zgłaszanych przez klientów/kontrahentów, indywidualne podejście do pracowników, rodzinna atmosfera, nieformalna
struktura przedsiębiorstwa. Zgłaszane produkty miały z kolei charakteryzować się wysokim poziomem sprzedaży i realizacji, in-

W

Laureaci konkursu
nowacyjnością, a przy tym wpływać na promocję regionu.
Uroczysty finał VI edycji, objętej patronatem prezydenta miasta Radomska, starosty radomszczańskiego i ESBANK-u Banku
Spółdzielczego, odbył się 18 kwietnia bieżącego roku w Hotelu TED w Radomsku.

Uczestnicy, którzy zyskali największe uznanie
kapituły, otrzymali statuetkę i pakiet promocyjny w przypadku Firmy Rodzinnej Roku
i Produktu Roku lub statuetkę Biznesplan
Roku i nagrody rzeczowe. Dodatkowo do firmy „IMPONAR” Włodzimierz Kaźmierski,
Piotr Dubel SJ trafiła nagroda specjalna
RIPH za kompleksową ofertę innowacyjnych
i proekologicznych rozwiązań dla przemysłu.
SKB Development Sp. z o.o. Spółkę komandytową Rada RIPH w Radomsku uhonorowała za to, że łącząc wartości rodzinne,
odwagę, nowoczesność i dziesięciolecia przemysłu w Radomsku, otworzyła przy FON
SKB najnowocześniejszą w Europie odlewnię żeliwa szarego i sferoidalnego. Wszyscy
laureaci i wyróżnieni zostali też uhonorowani
przez wicemarszałka sejmu Elżbietę Radziszewską pamiątkowymi dyplomami i upominkami.
I

SIEDZIBA FIRMY
42-200 Częstochowa
ul. Wojska Polskiego 124
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
97-500 Radomsko
ul. Sucharskiego 49
tel./fax 44 738 15 36
tel. kom. 502 468 212
www.ekoplastgroup.pl

ZŁOTY CERTYFIKAT RZETELNOŚCI

Rzetelni z certyfikatem w garści
Odpowiedzialne ﬁrmy, które przestrzegają zasad etyki i nie zalegają
z płatnościami, zostały uhonorowane Złotymi Certyﬁkatami Rzetelności
w ramach VI edycji programu Rzetelna Firma
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

ręczane od sześciu lat
Złote Certyﬁkaty Rzetelności promują
uczciwość, a jednocześnie budują klimat zaufania do
przedsiębiorców godnych wyróżnienia. Zanim jednak ﬁrma ubiegająca się o certyﬁkat otrzyma upragnione poświadczenie jakości, musi
pozytywnie przejść weryﬁkację i dowieść, że zasługuje, by legitymować
się dokumentem.
W ramach VI edycji programu w Katowicach wręczono ponad 90 certyfikatów.
– Wychodzimy z założenia, że o uczciwości
w biznesie najlepiej świadczą czyny, dlatego
każde z nagrodzonych przedsiębiorstw zostało
wcześniej zweryfikowane pod kątem rzetelności płatniczej w Krajowym Rejestrze Długów. To bardzo budujące, że polscy przedsiębiorcy w swoich działaniach chcą kłaść nacisk na takie wartości, jak praworządność, rze-
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telność, przejrzystość i odpowiedzialność. Tylko odpowiedzialny społecznie biznes oparty
na zaufaniu ma szansę na rozwój – mówi Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy
i dodaje: – Rangę tego wyróżnienia dodatkowo potwierdza fakt, że jest wręczane podczas największego wydarzenia gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności poprzedziła debata poświęcona roli kapitału społecznego i jego wpły-

wu na gospodarkę. – Jeśli w danym kraju sprawnie funkcjonuje
system sądowniczy, przedsiębiorcy mogą mniej wysiłku
wkładać w rozpoznanie kontrahenta ponieważ ufają, że
nawet nieuczciwy kontrahent
zostanie ukarany, a ewentualne
straty zostaną zrekompensowane. Uzupełnieniem wobec
systemu sądowniczego jest
funkcjonowanie inicjatyw i instytucji, które
promują zachowania oparte na zaufaniu
wśród obywateli i przedsiębiorstw – mówił na
kongresie prof. Jan Fazlagić, co doskonale
wpisuje się w ideę programu Rzetelna Firma.
Pomaga on odbudować zaufanie w biznesie
i do biznesu, a certyfikowane firmy – niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności
– dowodzą, że nie brakuje firm, dla których
rzetelność nie jest pustym hasłem, lecz codzienną praktyką.
I

Potwierdzony profesjonalizm
Lavoro Sp. z o.o. w Częstochowie specjalizuje się w świadczeniu usług
leasingu i outsourcingu pracowniczego osób niepełnosprawnych
półka działa na terenie całego kraju
i oferuje swoim kontrahentom współpracę, która powoduje znaczne zmniejszenie ich opłat na
rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także
ograniczenie kosztów pracy
i zobowiązań podatkowych.
Lavoro Sp. z o.o. zatrudnia około 500 osób,
wśród których ponad 90 proc. to osoby niepełnosprawne. Spółka spełnia wszystkie warunki do udzielania ulg na PFRON swoim
klientom. Wartości ulg zależą od wysokości
obrotów netto z danym kontrahentem i wynoszą średnio rocznie nie mniej niż 40 proc.
wartości tych obrotów.
Lavoro Sp. z o.o. obsługuje firmy z branży motoryzacyjnej, artykułów gospodarstwa
domowego, spożywczej i innych. Kontrahentami spółki są m.in.: TRW Polska Sp. z o.o.,
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Delphi Poland SA, Johnson Controls Sp. z o.o.
Bitron Poland Sp. z o.o., M+H Textil System
Polska Sp. z o.o., M-Logistic Sp. z o.o., Sokołów SA.
Spółka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Regionalnej
Organizacji Pracodawców w Częstochowie
zrzeszonej w Konfederacji Lewiatan oraz
uczestnikiem programu Rzetelna Firma.
O wysokiej jakości świadczonych przez nią
usług świadczy wdrożony system zarządza-

nia jakością według
normy ISO 9001:2008,
a także posiadane nagrody, w tym Nagroda Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie,
przyznana w 2014
roku w kategorii Częstochowski Przedsiębiorca Razem oraz
„Złoty Certyfikat Rzetelności” przyznany
w 2015 roku przez Krajowy Rejestr Długów
BIG SA oraz Rzetelną Firmę Sp. z o.o.
www.lavoro.com.pl

NOWOCZESNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
O DUŻYM POTENCJALE

Oferta ﬁrmy obejmuje:
• kompleksową obsługę kontraktów budowlanych
• roboty żelbetowe
• roboty zbrojarskie
• roboty konstrukcyjne
AW Bautex działa na rynku usług budowlanych w całym kraju od 2011 roku. Dzięki zatrudnianiu fachowej kadry inżynieryjnej, jak również profesjonalnych i wykwaliﬁkowanych pracowników ﬁzycznych, którzy posiadają duże doświadczenie,
ﬁrma udoskonala i poszerza procesy wytwórcze, rozwiązania technologiczne i realizacyjne inwestycji, tak aby zleceniodawcy byli usatysfakcjonowani zarówno jakością, jak i terminowością wykonywanych robót.
Firma systematycznie się rozwija i nawiązuje współpracę z największymi przedsiębiorstwami na rynku usług budowlanych. Przez swoich partnerów AW Bautex postrzegany jest jako wzorowo zorganizowana ﬁrma, wykonująca powierzone
jej zadania nie tylko terminowo, ale także przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. AW Bautex to również rzetelny
i wiarygodny pracodawca, wielokrotnie uhonorowany przez ekspertów w branżowych konkursach, programach i plebiscytach.

www.awbautex.pl

TARGI AGROTECH

Fot. TARGI KIELCE (4)

AGROTECH przyciągnął tłumy

Tegoroczna frekwencja
na targach AGROTECH
przeszła najśmielsze
oczekiwania. W dniach
27–29 marca ekspozycje
rolnicze w Kielcach odwiedziło 61 556 osób.
Zorganizowana po raz
21. wystawa odnotowała
rekordy także w innych
aspektach. Wynajęta
powierzchnia wystawiennicza, na której zaprezentowało się aż
700 wystawców, przekroczyła 60 tys. mkw.
10 Fakty

TARGI AGROTECH
odczas XXI Międzynarodowych
Targów Techniki Rolniczej AGROTECH na terenie Targów Kielce
ofertę przedstawiły ﬁrmy z Polski,
Niemiec, Danii, Włoch, Słowenii, Ukrainy,
Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Irlandii, Finlandii i Czech, prezentując najnowsze maszyny rolnicze, zaawansowane
technologicznie ciągniki i kombajny. Aby
pomieścić wszystkich wystawców, zbudowano
specjalne hale namiotowe, w tym największą
o powierzchni 7,5 tys. mkw., która rozmiarem
przewyższyła główną halę Targów Kielce.
W specjalnych punktach konsultacyjnych
można było uzyskać porady ekspertów z najważniejszych instytucji branżowych.
Przy okazji ostatniej edycji targów AGROTECH premierę miał m.in. nowy model legendarnego Ursusa. Można było zobaczyć
również ciągnik Magnum 380 CVX, nagrodzony prestiżowym tytułem „Tractor of The
Year 2015”. Gościem wystawy był Marcin
Obałek, pomysłodawca akcji Traktoriada, który przejechał Ursusem 20 tys. km dookoła
świata. Jak co roku w Targach Kielce odbył
się także Finał Krajowy Olimpiady Młodych
Producentów Rolnych.
W wydarzeniu wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, który
podczas corocznej gali osobiście wręczył
nagrody wystawcom prezentującym najlep-
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sze produkty. Odznaczono również
Zasłużonych dla Rolnictwa, wręczono statuetki Maszyna Rolnicza Roku,
nagrody Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników
Rolnictwa, Znaki Bezpieczeństwa
KRUS oraz Puchar Krajowej Rady
Izb Rolniczych. Swoje nagrody dla
firm wręczył także poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
dr Czesław Siekierski. Z ofertą prezentowaną na stoiskach zapoznało się wiele oficjalnych delegacji z najważniejszych instytucji

w Polsce i zza granicy. Gościem targów był
m.in. Jean Pierre Senghor, narodowy koordynator Rządowego Programu PRODAC
z Senegalu.
I
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lcach 2015
Wy rónie nie Targów Techni ki Ro lniczej

Agrotech w Kie

Samobieżna platforma do zbioru owoców, napędzana hydrostatycznie przez zespół pomp hydraulicznych przy pomocy silnika Diesel Kubota o mocy
29,5 KM, posiada znakomite właściwości trakcyjne dzięki zastosowaniu obu osi skrętnych. Jej główne zadanie to przewożenie oraz bezobsługowe
kroczenie podczas wykonywanych prac z jednoczesną możliwością podnoszenia i opuszczania zarówno ładunku, jak i grupy osób pracujących. Platforma została stworzona w celu usprawnienia zbioru owoców oraz czynności pielęgnacyjnych wykonywanych w sadach i winnicach. Jej szeroki
zakres pracy oraz ogromna elastyczność parametrów roboczych pozwala na osiąganie wysokich efektów i wydajności pracy zespołu ludzkiego.

Główne atuty:













innowacyjność konstrukcji
elastyczność w dostosowaniu się do terenu pracy
wielozadaniowość: zbiór, cięcie, pielęgnacja
bezobsługowa praca osób zbierających
łatwość obsługi operatora/kierowcy
różnorodność sposobów jazdy
i przemieszczania się
wysoka jakość produkcji
zastosowanie nowoczesnych materiałów
konstrukcyjnych i wykończeniowych
wysoka wydajność
funkcjonalność „przewodu” rolkowego na całej
długości platformy
funkcjonalność wind załadunkowo-rozładunkowych
ilość osób mogących dokonywać zbioru: 4–6.

ORSI GROUP POLSKA
www.orsi.com.pl

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (8)

TARGI WORLDFOOD WARSAW

Przekrojowo
o żywności
Blisko 200 wystawców z 28 krajów i około 3300
zwiedzających z 47 państw oraz liczne debaty
i panele dyskusyjne złożyły się na sukces drugiej
edycji targów WorldFood Warsaw, zorganizowanych
w dniach 14–16 kwietnia w Warszawskim
Centrum EXPO
prócz właściciel i menedżerów reprezentujących branżę rolno-spożywczą oraz osób zainteresowanych tym, co dzieje się w sektorze,
targi licznie odwiedzili przedstawiciele polskich
i zagranicznych mediów oraz delegaci z takich państw, jak: Azerbejdżan, Indonezja,
Mongolia, Bośnia i Hercegowina, Chiny,
Sri Lanka, Holandia, Ukraina. Nowością drugiej edycji była specjalna strefa rozmów wystawców z przedstawicielami sieci handlowych: Auchan, SPS Handel, TOPAZ, Organic Farma Zdrowia czy EkoWital. Ponadto
rozszerzono zakres tematyczny obejmujący
sekcje Ingredients Warsaw, FoodTech Warsaw
i Wine & Spirits Warsaw. Targi przyciągnęły
też ekspertów wiodących instytucji branżowych i organizacji działających na rzecz sek-
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tora, w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Ministerstwa Gospodarki, Agencji Rynku Rolnego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej i związków
branżowych.
W części merytorycznej targów odbyła się
m.in. debata „Dlaczego Polska – możliwości
i perspektywy”, prowadzona przez prof. Andrzej Kowalskiego, dyrektora IERiGŻ. Jej
uczestnicy: minister rolnictwa Marek Sawicki,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Arkadiusz Bąk oraz dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ
Anna Barbarzak zwracali uwagę na konkurencyjność krajowego sektora rolno-spożywczego, nowoczesnego i coraz bardziej kojarzonego z wysoką jakością. Z kolei wiceprezes ARR Lucjan Zwolak, wiceprezes Sto-

TARGI WORLDFOOD WARSAW

warzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP Piotr
Ziemann, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner, poseł
Mirosław Maliszewski – prezes Związku
Sadowników RP, dyrektor Polskiej Organizacji
Handlu i Dystrybucji Andrzej Faliński, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska Krzysztof Przybył oraz prezes Federacji Polskich Banków Żywności
Marek Borowski dyskutowali o możliwościach

zagospodarowania nadwyżek w produkcji
żywności. Omówiono też perspektywiczne kierunki eksportowe, do których zaliczono kraje azjatyckie, afrykańskie, Amerykę Północną
i Południową, a także Bliski Wschód. Kancelaria Brokerska Asysta zorganizowała dyskusję poświęconą ryzykom w sektorze spożywczym, zaś firma ConQuest Consulting
przybliżyła słuchaczom rynek produktów
ekologicznych w Polsce.
I

Zdrowie ze zbóż i ziaren
Przedsiębiorstwo Vitacorn Sp. z o.o. od 1988 roku w oparciu
o własny kapitał, wiedzę i praktykę produkuje naturalną
żywność wytwarzaną tradycyjnymi metodami
e względu na położenie wśród obszarów słynących z upraw zbóż i roślin oleistych o wysokiej jakości
Zakład Produkcyjny ﬁrmy Vitacorn specjalizuje się w wyrobie olejów tłoczonych na zimno, nieraﬁnowanych, które
dzięki walorom smakowym i naturalnemu
składowi, z zachowaniem witamin, lecytyny,
nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6, zyskały szerokie uznanie i zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Oprócz oleju rzepakowego wielkopolskiego
i oleju z pestek dyni – sztandarowych produktów Vitacorn – w asortymencie ﬁrmy znajdziemy oleje: lniany wielkopolski, sezamowy,
słonecznikowy, kukurydziany, ostropestowy,
z czarnuszki i z orzecha włoskiego, oliwę z oliwek, mąkę i kaszkę kukurydzianą, jaglaną,
a także siemię lniane, pestki dyni. Oferowane oleje powstają na bazie starannie dobra-
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nego surowca dostarczanego przez stałych, od
lat współpracujących z ﬁrmą producentów rolnych. W grupie wyrobów zaliczanych do tzw.
„zdrowej żywności” szczególnie wysoko
oceniane są oleje z pestek dyni i rzepaku
– posiadające znak Jakość Tradycja oraz
z orzecha włoskiego, które dzięki tłoczeniu
na zimno i nieraﬁnowaniu, zachowują naturalne wartości nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6, witaminy E, lecytyny i beta-karotenu. Oleje te posiadają wysokie wartości odżywcze i zdrowotne.
Właściciele spółki przywiązują dużą wagę
do jakości wyrobów. Służy temu nie tylko właściwy dobór wyselekcjonowanych surowców, lecz także staranny nadzór nad procesami technologicznymi, którego rzetelność
gwarantuje kadra inżynieryjna o trzydziestoletnim stażu w przemyśle spożywczym.
Spółka Vitacorn nie ogranicza się tylko do produkcji zdrowej żywności, ale także aktywnie

włącza się w jej promocję, co zostało docenione dyplomem marszałka województwa
wielkopolskiego. Jednocześnie oferowane
przez Vitacorn produkty zyskują uznanie
ekspertów, czego wyrazem są liczne dyplomy
i certyfikaty dla produktów, w tym ostatnio
zdobyte trofeum – Złoty Medal Targów
WorldFood Warsaw 2015 za Trój-Pak składający się z trzech olejów: z pestek dyni, orzecha włoskiego i rzepakowego.
www.vitacorn.com.pl
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SPOSÓB NA SUKCES

Trafione pomysły
na rozwój polskiej wsi
11 czerwca podczas gali ﬁnałowej XV edycji konkursu Sposób na Sukces,
organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jury
nagrodziło 12 spośród 62 zgłoszonych przedsięwzięć zrealizowanych na
obszarach wiejskich, a 3 wyróżniło za wkład w poprawę jakości życia na wsi
ramach konkursu Sposób na
Sukces od 15 lat corocznie nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne przeprowadzone na obszarach wiejskich, dzięki którym powstają nowe miejsca
pracy na obszarach wiejskich. Zwycięskie projekty są stawiane za wzór jako pozytywne przejawy aktywności przyczyniające się do rozwoju
lokalnych społeczności, a zarazem wzorcowe przykłady efektywnego wykorzystania
zewnętrznych źródeł ﬁnansowania.
Jubileuszowa gala odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. W imieniu prezydenta gości przywitał Dariusz Młotkiewicz,
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, który
z uznaniem mówił o laureatach i budowanych
przez nich sukcesach firm, rodzin, a także
z podziwem wyrażał się o pozytywnej energii, jaka wyzwala się w efekcie ich działań i pozwala przekształcać wizerunek polskiej wsi.
Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gratulowała uczestnikom rywalizacji charyzmy i odwagi. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że mikroprzedsiębiorstwa, takie jak prezentowane
w konkursie Sposób na Sukces, stanowią tkankę polskiej gospodarki i gdy przychodzi kryzys, to one zapewniają stabilność rozwoju polskiej gospodarki. Pokreśliła również, że
wszystko, co dzieje się na rzecz wzmocnienia
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ma
ogromne znaczenie dla naszego społeczeństwa i zasługuje na uznanie.
W tym roku w 4 kategoriach – rodzinnej,
zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i po raz pierwszy: przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety – wybrano 12 najlepszych w ocenie jury projektów,
które okazały się sukcesem. Przyznano także 3 wyróżnienia za wkład w poprawę jakości życia na wsi. W kategorii rodzinnej nagrodzono najwięcej przedsięwzięć, w większości obejmujących budowę lub rozbudowę
obiektów infrastruktury turystycznej. Piątym laureatem była rodzinna cukiernia, uho-
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Laureaci konkursu

Występ młodzieżowego Zespołu Pieśni
i Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”
norowana za rozszerzenie działalności o produkcję ręcznie wykonanej wysokiej jakości galanterii czekoladowej oraz edukację zawodową
i wzrost zatrudnienia, szczególnie wśród
młodzieży.
W kategorii zespołowej nagrodzono dwie
spółdzielnie socjalne, które w znaczący sposób wpływają na zmniejszenie bezrobocia oraz
na wzrost aktywności społecznej mieszkańców terenów wiejskich. Laureatami zostali
również: Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi – za utworzenie Grupy Producentów Rolnych Marpol Sp. z o.o., które ma
promować polską gęsinę i tradycyjne wyroby z gęsi, spółka Tax – za organizację Jeź-

Fot. DANIEL PILUCH (2)

dzieckich Mistrzostw Kaszubów Amatorów
w Skokach przez przeszkody, połączonych
z piknikiem rodzinnym promującym turystykę
sportową i działalność artystyczną mieszkańców gminy, oraz firma ECO-PROGRES
Sp. z o.o. za budowę biogazowni w gospodarstwie rolnym w celu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w oparciu o surowce lokalne. Nagroda za najlepsze przedsięwzięcie zrealizowane przez kobietę trafiła
do Emilii Rychwalskiej, którą doceniono za
utworzenie firmy PPHU Liwma Art., zajmującej się produkcją pamiątek, upominków
i zaproszeń okolicznościowych.
Laureaci i wyróżnieni otrzymali listy gratulacyjne i albumy od prezydenta, a także dyplomy i statuetki od ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ufundowane przez niego tablety,
które wręczyli Zofia Szalczyk oraz dyrektor
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Bernard Mucha. Po oficjalnym wręczeniu
nagród laureaci otrzymali dodatkowo vouchery pobytowe, które ufundowali laureaci poprzednich edycji konkursu. Ponadto przedstawiciele samorządów lokalnych i Ośrodków
Doradztwa Rolniczego wręczyli odznaczenia
i pamiątkowe dyplomy laureatom ze swoich
regionów. Uroczystość finałową uświetnił
występ młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”.
I

Laureaci XV edycji konkursu Sposób na Sukces
w kategorii rodzinnej:
• Kompleks rekreacyjny „Sielsko na Wygodzie”
– właściciel Marcin Kałka
• Pensjonat „Uroczysko Zaborek” – właściciel
Arkadiusz Okoń
• Villa Greta – Ewelina Rozpędowska
• „Cukiernia Jarzyna” s.c. – współwłaściciele Grażyna,
Bartłomiej i Maria Jarzyna
• Bell P.P.H.U. Pałac i Folwark Galiny – współwłaściciele
Joanna i Krzysztof Pałyska
w kategorii zespołowej:
• Spółdzielnia Socjalna „Pracujmy Razem”
– prezes zarządu Stanisław Drzazga
• Spółdzielnia Socjalna „Spiżarnia Kujawska”
– prezes zarządu Jolanta Lewandowska
• Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi
– prezes zarządu Krystyna Ziejewska
• „Tax” s.c. – współwłaściciele Władysław
Rutkiewicz-Nikorowicz, Jakub i Marta Rutkiewicz
• ECO-PROGRES Sp. z o.o. – współwłaściciel
Iwona Marchewka

Tax s.c. Jakub Rutkiewicz, Marta Rutkiewicz to rodzinna ﬁrma,
która prowadzi kompleks wypoczynkowy „Pałac pod Bocianim Gniazdem” w Runowie
oraz Stajnię Pałac Runowo. W ciągu 19 lat ﬁrma systematycznie rozwija się, dokonuje
nowych inwestycji oraz poszerza swoją działalność na terenach wiejskich. Polityką ﬁrmy
jest czerpanie satysfakcji i radości z wdrażanej strategii rozwoju intelektualno-emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz propagowanie aktywnego wypoczynku na rzecz integracji
społecznej, na bazie turystyki konnej oraz edukacji przyrodniczej. Firma prowadzi także
szerokie działania na rzecz społeczności lokalnych, a szczególnym wydarzeniem na
skalę ogólnopolską są Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub oraz Wielki Piknik Rodzinny
„Skarby Kaszub”, corocznie organizowany na terenie „Pałacu pod Bocianim Gniazdem”
w Runowie. Jest to jedyna w skali kraju niekomercyjna impreza dla wszystkich pokoleń
– markowy produkt Pomorza, łącząca w sobie sport, zabawę i edukację.

w kategorii inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych:
• Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności
oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Kreolia – Kraina Kreatywności – prezes zarządu Joanna
Gawryszewska

Pałac pod Bocianim Gniazdem
Runowo 23, 76-230 Potęgowo
tel. 59 811 51 49
fax. 59 811 51 49 wew. 22
biuro@runowo.pl
www.runowo.pl, www.facebook.com/runowo

w kategorii przedsięwzięcia zrealizowane przez kobiety:
• PPHU Liwma Art. Emilia Rychwalska

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie
www.mistrzostwa.runowo.pl
tel. 501 385 301 lub 507 725 775

Najważniejszy jest człowiek
Nie ma większego wsparcia dla wójta czy burmistrza, jak otwarta
inicjatywa ludzi zrzeszających się i swoją pracą wypełniających luki
powstające w codzienności życia lokalnych środowisk
Krzysztof Kolczyński
ednym z ﬁnalistów XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Sposób na
Sukces” została Fundacja na Rzecz
Wspierania Rozwoju Kreatywności
oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych ,,Kreolia-Kraina Kreatywności”. Fundacja, mająca siedzibę w miejscowości Jerutki w gminie Świętajno, jest doskonałym przykładem dobrych praktyk i organizacji współpracy różnych środowisk z samorządem. Prowadzenie przedszkola, organizacja festiwali, warsztatów i akcji charytatywnych skierowanych na rozwój, integrację
i poprawę warunków życia ludzi czy wspieranie miejscowego samorządu to tylko część
jej aktywności. Budowanie klimatu dla ludzi
chcących coś robić dla innych jest działaniem
na miarę potrzeb. Zadowolenie mieszkańców
czy podnoszenie atrakcyjności turystyczno-inwestycyjnej to wymierne efekty jej przed-

J

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i wójt
gminy Świętajno dr Alicja Kołakowska
podczas ceremonii wręczania certyfikatów „Produkt z Warmii i Mazur”
sięwzięć powstających wspólnie z organizacjami pozarządowymi, których jest dziś w gminie 16. Skala podejmowanych działań jest
ogromna: Międzynarodowy Festiwal Kultur
w Spychowie, Ogólnopolski Turniej Chórów,

Ogólnopolski Festiwal Sygnalistów Myśliwskich, Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Młodzieżowej, Święto Mazurskiej Dłubanki,
Powrót Juranda do Spychowa to tylko nieliczne z szeregu imprez znanych w Polsce i Europie. Świętajno cechuje unikalny klimat
gminy otwartej dla ludzi, będącej doskonałym
miejscem spotkań kultury i biznesu, otwartej
na współpracę. Turyści coraz liczniej powracają tu co roku, a bogactwa naturalne stanowią zaplecze dla przemysłu drzewnego
i meblarskiego. Gmina Świętajno to również
doskonałe miejsce produkcji zdrowej żywności. – Jesteśmy dla ludzi, stawiamy na kreatywność i przedsiębiorców, których wspieramy i promujemy. Tu powstają wynalazki,
stąd nasze produkty eksportuje się na całą Europę. Wspólnie budujemy regionalną markę
,,Produkt Warmii i Mazur” – mówi dr Alicja
Kołakowska, wójt gminy.
www.swietajno-ug.wwm.pl
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ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Zasypać przepaść
ależę do pokolenia, które musiało się zderzyć z kultem młodości. Po transformacji 1989 roku okazało się, że szansę na dobre życie mają głównie młodzi i piękni.
Sam byłem wówczas w wieku średnim i chyba dosyć przystojny, więc wiatr historii
nie zepchnął mnie na boczny tor. Jakoś sobie poradziłem. Widziałem jednak, jakie dramaty przeżywali panowie starsi ode mnie, gdy okazało się, że w zasadzie są niepotrzebni.
W redakcjach, w których wówczas pracowałem, młodość rzeczywiście dominowała, ale
dla nas, starszych, też zostawiono trochę miejsca. Musieliśmy jednak udowadniać, że wyzwoliliśmy się z zaszłości po komunizmie i wiemy, co to rynek oraz dobro firmy. Często byliśmy w tym tak gorliwi, że młodsze koleżanki i koledzy uznawali nas za skrajnych liberałów.
Od kilkunastu lat młodzi ludzie nie mają już tak dobrze, jak na początku transformacji. Odbywają jeden staż za drugim, pracują za darmo, a gdy w końcu dostaną umowę, to
nierzadko tzw. śmieciową. Wypychają z rynku pracy ludzi starszych, którzy nie godzą się na
takie warunki, ale sami nic z tego nie mają. Dla pracodawców jest to sytuacja komfortowa,
bo mogą wybierać wśród chętnych do pracy jak w ulęgałkach. Najchętniej biorą tych, którzy godzą się pracować za pół darmo.
W mediach widać wyraźnie, że szaleją ludzie bez doświadczenia, bez znajomości podstawowych reguł, goniący za newsami, nie przejmujący się tym, czy swoimi publikacjami kogoś bezpodstawnie skrzywdzą, czy wymierzą rozumianą po swojemu sprawiedliwość. Fachowość wielu takich publikacji też budzi wątpliwości. Ignorancja jest porażająca.
Ta sytuacja przyniosła poważne skutki społeczne, ale także – jak się okazuje – polityczne. Młodzi ludzie, poniewierani i eksploatowani, powiedzieli w końcu, że się na to nie godzą.
Dali temu wyraz w wyborach prezydenckich. Socjologowie i politolodzy mają różne teorie
w tej sprawie, ale nie trzeba specjalnego wysiłku intelektualnego, żeby zrozumieć ten społeczny
odruch. Młodsza część elektoratu poszła za człowiekiem, który nie ma doświadczenia w polityce, ale mówi, że konieczna jest zmiana. Nieważne jaka. Po prostu tak dalej być nie może.
Konflikt kapitału i pracy jest tak samo aktualny jak w XIX wieku, gdy powstawała filozofia marksistowska. Właściciel firmy dąży do tego, żeby płacić pracownikom jak najmniej,
a ci walczą o swoje w organizacjach związkowych.
Obecnie związki zawodowe najlepiej sobie radzą w przedsiębiorstwach państwowych
i gdy coś nie idzie po ich myśli, wzywają rząd do negocjacji. A w większości gospodarek, gdzie
rządzą prywatni właściciele, związków zawodowych prawie nie ma. Nie ma ich też na terenie, na którym żyją bezrobotni i młodzi ludzie, ubiegający się o pracę. Tam nie ma etatów
związkowych ani lokali, za które płaci firma.
Co więc mają robić absolwenci szkół średnich i uczelni, którzy błąkają się po rynku pracy i nie znajdują dla siebie pożytecznych rozwiązań? Albo emigrują, albo przyłączają się do
kogokolwiek, kto obiecuje, że będzie ich liderem.
Jest jeszcze jeden problem, ujawniony w kampanii wyborczej. Skąd tak liczna gromada ludzi popierających kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta? Gdy na początku
transformacji dzielono różne dobra, źle podzielono szacunek dla tych, którym się nie powiodło. Dobrze pamiętam, że często byli traktowani wzgardliwie. Choć jestem daleki od ideologii wyznawanej przez PiS, dobrze tych ludzi rozumiem.
Problem prekariatu zatoczył już szersze kręgi, stał się globalny. Kim są prekariusze? To
nowa klasa społeczna, skupiająca ludzi różnych zawodów, różnego wykształcenia i w różnym wieku. Ich wspólną cechą jest to, że żyją w ciągłej niepewności. Nazwa prekariat powstała z połączenia słów – precarious (z ang. niepewny) i proletariat.
Pamiętam dyskusję, jaka toczyła się w Polsce na początku tego wieku, gdy bezrobocie
przekraczało 20 proc. Organizacje przedsiębiorców przekonywały, że dzieje się tak dlatego,
że brakuje w Polsce elastycznych form zatrudnienia. Właściciel firmy, gdy przyjmuje kogoś
na etat, obawia się, że gdyby musiał się w przyszłości rozstać z tym pracownikiem, będzie
obciążony koniecznością wypłaty dużej odprawy, a okres wymówienia może sięgnąć nawet
trzech miesięcy. Od etatu trzeba też płacić składkę na ZUS, co zwiększa koszty pracy.
Powoli inne formy zatrudnienia, takie jak umowa-zlecenie, umowa o dzieło, czy tzw. samozatrudnienie, zaczęły się upowszechniać. Takie życie staje się udziałem coraz większej liczby ludzi, bo czasy, gdy spędzało się w jednej firmie lub na tym samym stanowisku czterdzieści
lat kariery zawodowej, coraz szybciej odchodzą w niepamięć.
Gdybyśmy w oparciu o koncepcję prekariatu postarali się opisać tę klasę społeczną, to
okazałoby się, że linia podziału przecinałaby na skos wszelkie znane konfiguracje klasowe.
Pierwszym czynnikiem, tworzącym prekariat, jest neoliberalna globalizacja. Skłania ona do
szukania przez pracodawców najtańszych form zatrudnienia bez oglądania się na społeczne i polityczne skutki takich działań.
Ludzie bez pewności już się budzą i organizują przeciw tzw. establishmentowi, który nie
dostrzega ich problemów. Później będzie jeszcze gorzej.
I
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FELIETON

Gdy rozum śpi, budzą się demony
ak zatytułowany jest obraz Goi pochodzący z końca XVIII wieku. Według mnie tytuł ten pasuje do sytuacji w Polsce Anno Domini 2015. Nie mogę inaczej skwitować wyborów politycznych, jakich dokonują moi współobywatele. Jak bowiem nazwać szalone poparcie w wyborach prezydenckich i nadchodzących wyborach parlamentarnych dla Pawła Kukiza, który nie dość, że nie ma żadnego programu, to jeszcze nawet partii, którą miałby do tego sejmu wprowadzać. Infantylność, nieprzygotowanie i sprzeczność ideowa w tym ruchu każe mi się poważnie zastanowić nad motywami, jakie kierują moimi rodakami. Bo to, że nikt (z Kukizem włącznie) nie ma pojęcia o skandowanych
JOW-ach, jest dla mnie rzeczą absolutnie jasną. Ktoś, kto chciałby odpartyjnienia polityki,
jako pierwszy pomysł odrzuciłby właśnie JOW-y, które faworyzują duże ugrupowania. Pokazały to nam niedawne wybory w Wielkiej Brytanii, gdzie małe partie o wysokich wynikach
sondażowych praktycznie nie wprowadziły swoich kandydatów do brytyjskiego parlamentu.
Moim kolejnym argumentem jest wybór na prezydenta Polski faceta „wyciągniętego
z kapelusza”. Zastanówmy się, czy ktokolwiek, kto umiarkowanie interesuje się polityką, słyszał o nim rok temu. Otóż, Andrzej Duda to produkt czysto marketingowy. W momencie
startu mylono go z szefem „Solidarności” Piotrem Dudą i dawano mu 14 proc. poparcia
w sondażach. Polaryzacja polskiej polityki, błędy obozu władzy rzutujące na kontrkandydata oraz skuteczna kampania marketingowa pozwoliły wypromować Dudę na lidera PiS.
Sukces Andrzeja Dudy zaskoczył nie tylko samego kandydata, ale przed wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, który wcale nie chciał wygrać tych wyborów, a co najwyżej liczył na
mocny wynik, dający dobry start w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Nie po to
kombinował, jak zmarginalizować Gowina i Ziobrę, by nie wystartowali w wyborach prezydenckich – jako konkurenci na prawicy, żeby teraz mieć potencjalnego kandydata na lidera swojej partii na samodzielnym, tak ważnym stanowisku. Zapewne jednak Kaczyński
najlepiej orientuje się w profilu osobowościowym Andrzeja Dudy, który był już członkiem
Unii Wolności – i to w okresie, gdy partia ta mocno „wąchała się” z SLD, a dopiero potem stał się zagorzałym pisowcem, gdy jego kolega z uczelni Arkadiusz Mularczyk zarekomendował go samemu prezydentowi Kaczyńskiemu. Wtedy jak lew bronił SKOK-ów przed
Trybunałem Konstytucyjnym, działając w imieniu Lecha Kaczyńskiego, ale de facto w imieniu właściciela SKOK-ów Grzegorza Biereckiego, do którego dziś w PiS nikt nie chce się
przyznać. Miliardy złotych wypłynęły w wyniku afery ze SKOK-ami, a człowiek, który bronił tych patologii, zostaje wybrany na prezydenta. Wystarczyło w kampanii obiecać wszystko wszystkim za pieniądze, których się nie ma i sukces gwarantowany.
Ja nie wiem, kiedy Duda jest prawdziwy – wtedy, gdy mówi, że będzie zamykać do więzień za stosowanie in vitro, czy wtedy, gdy udaje, że problemu nie ma? Czy uważa, że
w Smoleńsku doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też największego w historii zamachu na prezydenta? Wiemy, że raz mówi tak, raz siak. Niesamowite jest to, że u wyborców
nie zapala się czerwona lampka, gdy słyszą i widzą to wszystko. Pytani na ulicy, odpowiadają, że argumentem za wyborem Dudy jest jego świeżość i młodość. To są najważniejsze
kompetencje określające prezydenta jednego z największych krajów w Unii Europejskiej. Jednego możemy być jednak pewni – prezydent elekt jawnie i mocno wspiera interesy kościoła katolickiego oraz swojej partii-matki.
Sukces Dudy i Kukiza nie wziął się znikąd. Na ten stan rzeczy mocno pracowała koalicja rządząca, myśląca, że będzie panować po wsze czasy. Niesłuchająca wyborców, arogancka i pazerna na państwowe pieniądze i stanowiska. Władza, która nie realizuje najprostszych projektów obywatelskich, takich jak związki partnerskie czy wspomniane in vitro. I to dlaczego? Z obawy przed kościołem i głosem biskupów, którzy i tak nigdy nic Platformie nie dali, a wręcz jawnie wspierali PiS i inne narodowe ugrupowania. Platforma pokazała, że konstytucyjne odgrodzenie władzy od kościoła jest fikcją. Swoją cegiełkę dołożyła też lewica. Wystawienie Magdaleny Ogórek było obrazą inteligencji swoich wyborców,
którzy pokazali SLD, że nie dadzą się bezkarnie obrażać.
Janusz Palikot udowodnił, że polityka to dla niego happening i zabawa, że nie jest człowiekiem, który może zaproponować wyborcom alternatywę. I tak centrum i lewica oddały walkowerem pole dla populistów spod znaku Kukiza i PiS, którzy prą jak burza po zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Sondaże pokazują, że razem mają większość konstytucyjną. Jak mogą zmienić konstytucję? Dając więcej praw kościołowi, zakazując całkowicie
aborcji i in vitro, ograniczając prawa dziennikarzy, którzy według nich są sprzedajni – czego domaga się np. Kukiz. Idą rządy narodowo-katolickie, pełne awantury, agentów Tomków, podejrzliwości, a także tragedii, takich jak śmierć Barbary Blidy. Jak widać Polacy wolą
sparzyć się dwa razy albo trzy – przyszłość pokaże.
Na koniec zacytuję inną, znaną sentencję, prastarą chińską klątwę: „Obyś żył w ciekawych czasach”. Nie macie państwo wrażenia, że ktoś ją właśnie na nas rzucił?
I
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DIAGNOZY – PROGNOZY

Gospodarka dopiero się rozpędza
Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla Stanów Zjednoczonych do 2,5 proc. w 2015 roku i zarekomendował, by amerykański bank centralny Fed odłożył podniesienie stóp
procentowych do początku 2016 roku. – Uważamy, że będzie lepiej, jeśli podniesienie stóp nastąpi na początku 2016 roku – powiedziała dyrektor generalna MFW Christine Lagarde na konferencji prasowej, prezentując wyniki
corocznego raportu na temat gospodarki USA

Maciej Otrębski
ymczasem z wcześniejszych zapowiedzi szefowej Fed Janet Yellen
oraz federalnego komitetu ds. walutowych wynika, że pierwsza od
prawie dziewięciu lat podwyżka stóp procentowych powinna nastąpić jeszcze w tym
roku.
Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych przez Amerykanów, wzrosła miesiąc do miesiąca o 1,1 proc. – podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu
Nieruchomościami (National Association of
Realtors). Analitycy spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów wzrośnie
o 1 proc. miesiąc do miesiąca. Jest to więc
słaby, ale ważny sygnał, że gospodarka nie
pogrąża się w marazmie.

T

Słabe tempo
W czerwcowym raporcie Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego na świecie, jednocześnie podnosząc je dla Polski. Zdaniem OECD większe inwestycje pomogłyby rozpędzić się
światowym gospodarkom.
OECD prognozuje, że globalny wzrost
gospodarczy zwiększy się z 3,1 proc. w tym
roku do 3,8 proc. w przyszłym. W listopadowej prognozie było to odpowiednio 3,6
i 3,9 proc. Obniżenie globalnych prognoz ekonomiści OECD tłumaczą „nieoczekiwanie
słabym” I kwartałem 2015 roku.
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– Prognozowane jest wzmocnienie światowej gospodarki, ale tempo ożywienia pozostaje słabe, a inwestycje jeszcze się nie rozpędziły – ocenia sekretarz generalny OECD
José Ángel Gurria.
OECD zwraca uwagę na rozczarowujący
poziom wzrostu produktywności, co ekonomiści organizacji częściowo tłumaczą
słabymi inwestycjami prywatnymi i tym samym zbyt powolnym upowszechnianiem
nowości technologicznych. „Wzrost inwestycji
jest potrzebny, by pchnąć gospodarki na
ścieżkę przyspieszonego wzrostu” – napisano w raporcie.
Prognozowany wzrost gospodarczy Chin
OECD obniżyła do 6,8 proc w 2015 roku
i 6,7 proc. w roku 2016 wobec podawanych
w listopadzie ubiegłego roku 7,1 i 6,9 proc.
„Przyhamowanie odzwierciedla trwającą restrukturyzację chińskiej gospodarki, w której usługi zastępują w roli głównej lokomotywy wzrostu – produkcję towarów i inwestowanie w nieruchomości” – głosi raport.

W Unii trochę lepiej
Indeks PMI, określający koniunkturę
w sektorze przemysłowym strefy euro, wzrósł
w maju do 52,3 pkt. z 52 pkt. miesiąc wcześniej – poinformowała firma Markit. Analitycy szacowali, że indeks się nie zmieni.
Z kolei indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, wyniósł w maju 53,3 pkt. wobec 54,1 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy szacowali wskaźnik
na 53,9 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca

ponad 50 pkt. oznacza ożywienie w sektorze,
a poniżej tego progu – spadek aktywności.
W 2014 roku inwestycje w Europie
Środkowo-Wschodniej wzrosły o 6,3 proc.
To wyraźnie ożywienie, bo rok wcześniej
– w 2013 roku – spadły o około 1,2 proc.,
a w 2012 roku o 2,7 proc. – wynika z analizy Erste Group.
Zdaniem ekspertów Erste ożywienie w inwestycjach prywatnych odgrywa kluczową
rolę w odbudowie wzrostu gospodarczego
w regionie. Rosną oszczędności krajowe
i transfery finansowe środków unijnych, co
powinno przełożyć się na wzrost ogólnego
poziomu inwestycji. Ubiegły rok był punktem
zwrotnym – inwestycje wzrosły aż o 6,3 proc.
Zdaniem ekspertów ten korzystny trend
utrzyma się również w roku 2015.
„Dynamika wzrostu inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej to obecnie około
6 proc. Aby przywrócić wzrost produktu krajowego brutto do poziomów sprzed kryzysu,
czyli 3,7 proc., roczną dynamikę inwestycji należałoby zwiększyć w nadchodzących latach
do 10–15 proc.” – powiedział na konferencji Juraj Kotian, dyrektor ds. analiz makroekonomicznych rynków Europy ŚrodkowoWschodniej Erste Group. Analitycy podkreślają, że poprawiające się nastroje wśród
przedsiębiorców i konsumentów przekładają się na rosnący popyt wewnętrzny.
Głównymi źródłami finansowania inwestycji są oszczędności krajowe i transfery
finansowe środków unijnych. Bezpośrednie
inwestycje zagraniczne tracą zaś na znacze-
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niu. Wcześniej napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych napędzała w znacznym
stopniu prywatyzacja. Ponieważ w wielu
państwach proces ten dobiega końca, analitycy Erste spodziewają się spadku napływu
środków z BIZ.
Z analizy wynika, że małe i średnie
przedsiębiorstwa tworzą tyle samo PKB
w Europie Środkowo-Wschodniej, co w Niemczech i w Austrii. Na wiodącą pozycję wysuwają się obecnie inwestycje krajowe, dlatego rozwój lokalnego sektora prywatnego
– a szczególnie MŚP – staje się coraz ważniejszy z punktu widzenia wzrostu zatrudnienia i zwiększenia produktywności. Mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające do 250 pracowników, odpowiadają za
dwie trzecie PKB tworzonego w sektorze
przedsiębiorstw, a zatrudnienie znajduje
w nich trzy czwarte wszystkich osób aktywnych zawodowo w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
„Kluczowe znaczenie w procesie wspierania MŚP będą miały zmiany strukturalne
w otoczeniu gospodarczym, takie jak zwiększenie elastyczności rynku pracy oraz ograniczenie kosztów zatrudnienia, zwiększenie
przejrzystości regulacji prawnych, uproszczenie procedur administracyjnych oraz
podniesienie jakości kadr poprzez dokształ-

canie. Powyższe czynniki są szczególnie
istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ ich inwestycje są mniej procykliczne w porównaniu z inwestycjami dużych korporacji” – powiedział Kotian.

Projekt na przyszłość
Komisja Europejska przyjęła projekt
budżetu UE na 2016 rok. Płatności unijne wyniosą mniej więcej tyle samo, co w tym roku.
W ramach poszczególnych działów doszło
jednak do zmian, dzięki czemu m.in. wzrosną wydatki na bezpieczeństwo i pomoc humanitarną.
W przyszłym roku płatności UE, czyli
rzeczywiste wypłaty z unijnego budżetu,
mają wynieść 143,5 mld euro, a zobowiązania, czyli przyszłe, odłożone w czasie, płatności 153,5 mld euro. – To są pieniądze dla
naszych społeczeństw, naszych przedsiębiorstw, społeczności lokalnych, rolników, badaczy, studentów, a także tych, którzy wymagają ochrony socjalnej – mówiła na konferencji prasowej w Brukseli wiceszefowa KE
ds. budżetu Kristalina Georgiewa.
Prawie połowa przyszłorocznych środków, jakie będzie miała do dyspozycji UE –
ponad 66 mld euro – ma być wykorzystana,
aby stymulować wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność.
I

Optymizm ﬁnansistów
Większość osób zarządzających ﬁnansami przedsiębiorstw optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju
biznesu w najbliższym czasie. Dyrektorzy ﬁnansowi chcą nie tylko chronić,
ale też rozwijać nadzorowane biznesy
– skupiać się na ﬁnansowaniu rozwoju
produktów oraz usług i wchodzeniu na
nowe rynki zbytu. Takie są najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego przez ﬁrmę audytorsko-doradczą Grant Thornton oraz Euler
Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności. Zostały one zawarte w raporcie „Między
optymizmem a niedowierzaniem”. Dyrektorzy ﬁnansowi wierzą, że najgorsze za nimi i gospodarka będzie
stopniowo wracać do formy i dlatego
z entuzjazmem mówią o planach rozwojowych swoich ﬁrm oraz zapowiadają zwiększone inwestycje, tworzące
miejsca pracy, i sondują możliwości
ekspansji zagranicznej.
Źródło: forbes.pl

Synergy Days 2015
W dniach 17–23 czerwca 2015 roku ponad 500 reprezentantów
przedsiębiorstw sektora MSP oraz dostawców zaawansowanych rozwiązań
IT dyskutowało o tym, jak uniknąć nieudanych wdrożeń informatycznych
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

rganizatorem tego wydarzenia były ﬁrmy konsultingowe
GRUPY BPC: Synergy Poland
Sp. z o.o. oraz Business Penetration & Consulting Sp. z o.o. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik
oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych.
– Do końca 2016 roku ponad 400 przedsiębiorstw sektora MSP zainwestuje w nowe,
zaawansowane rozwiązania informatyczne
– ideę przedsięwzięcia tłumaczy Iwona Gajda, prezes zarządu firm Grupy BPC. – Blisko
połowa inwestycji będzie dotyczyć wymiany
systemu klasy ERP lub uzupełnienia go o dodatkowe funkcjonalności. Ponadto decydenci chcą usprawnić przepływ informacji, zoptymalizować procesy produkcyjne, lepiej zarządzać magazynami i flotą samochodową.
Niestety, przedsiębiorcy popełniają bardzo
wiele błędów na etapie wyboru rozwiązań,
w efekcie których wdrożenia się nie udają.

O

Aby zapobiec nieudanym wdrożeniom,
konsultanci GRUPY BPC zorganizowali
Synergy Days 2015, w trakcie których ponad
500 przedsiębiorców i dostawców miało
możliwość uczestnictwa w 9 specjalistycznych
panelach edukacyjnych. Prezentowano na
nich systemy informatyczne dedykowane
określonym branżom. Część paneli skupiona była wokół problemów biznesowo-informatycznych, np. dedykowana była przedsiębiorstwom o profilu logistyczno-maga-

zynowym, które chciały usprawnić zarządzanie rozbudowaną flotą samochodową,
czy też przedsiębiorstwom zainteresowanym zwiększeniem bezpieczeństwa danych
gromadzonych na serwerach. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel merytoryczny skierowany wyłącznie do kadry zarządzającej, która poszukiwała systemów obszaru analityki zarządczej, aby ułatwić sobie
podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Ponadto przedsiębiorcy mogli
wziąć udział w szkoleniu na temat metod
i technik zabezpieczania się przed pułapkami stosowanymi przez dostawców w procesach wyboru zaawansowanych rozwiązań informatycznych.
Wydarzeniu towarzyszyła inauguracja
Raportu Analitycznego BPC „400 Procesów
IT”, w którym opisano najistotniejsze błędy
popełniane przez przedsiębiorców w ubiegłym
roku podczas wyboru systemów IT.
www.it-penetration.pl
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Rynki czekają

Tuż po ogłoszeniu wyniku polskich wyborów prezydenckich giełda warszawska lekko się zatrzęsła, co spowodował głównie spadek notowań akcji banków. Był to niewątpliwie przejaw obaw rynków ﬁnansowych, które
zaniepokoiły się przedwyborczymi zapowiedziami ﬁnansowymi obecnego prezydenta elekta Andrzeja Dudy
Zygmunt Słomkowski
komentarzach zagranicznych
takie niepokoje pojawiły się tylko pośrednio. Ostrożność ta
dyktowana była zapewne oczekiwaniem na konkretne decyzje. Poza tym
trudno określić, jaki wpływ na obniżenie
notowań giełdowych i chwilowy spadek notowań złotego miały równoczesne informacje o niewypłacalności Grecji. Tak więc należy czekać na zagraniczne opinie dotyczące
polskiej sytuacji nawet do zbliżających się wyborów parlamentarnych.

W
Bez wahań

Zasadniczo do maja zagraniczni obserwatorzy i analitycy mieli dobre zdanie o stanie naszej gospodarki i finansów. Od końca
wiosny wyraźnie znikły wahania komentatorów prognozujących perspektywy gospodarki i finansów Polski w najbliższych miesiącach. Przeważały oceny przewidujące powolny, ale stabilny wzrost PKB i umacnianie
się finansów.
Wyrazem tego było skromne, ale jednak
podniesienie w 2015 roku przez Komisję Europejską wskaźnika rozwoju gospodarczego
do 3,3 proc. i utrzymanie prognozy na następny rok na poziomie 3,4 proc. Ten optymizm eksperci KE uzasadniali popytem na
rynku wewnętrznym i poprawą sytuacji w krajach strefy euro. Gospodarce polskiej służą też
umacniające się inwestycje oraz sygnały po-
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prawy na rynku pracy. Istotnym czynnikiem
jest również spadek deficytu finansów publicznych – w 2014 roli wyniósł on 3,2 proc.,
a w tym roku przewiduje się 2,8 proc.
Tak więc Polska przełamuje w dół barierę 3-procentową, co jest wymagane przez Unię
Europejską. Właśnie dlatego w połowie maja
Komisja Europejska postanowiła zdjąć z Polski rozpoczętą przed sześcioma latami procedurę nadmiernego deficytu (Rada UE
miała zatwierdzić tę rekomendację 19 czerwca). Pośrednio jest to pozytywna ocena naprawy finansów publicznych i wzrostu gospodarczego. Zdjęcie procedury otwiera drogę do obniżenia przez rząd stawek VAT i wzrostu płac w budżetówce oraz przeznaczanie
wyższych kwot np. na badania i rozwój.

Przewaga optymizmu
Prognoza Międzynarodowego Funduszu
Walutowego poszła jeszcze dalej niż przewidywania Komisji Europejskiej, bowiem pod
koniec kwietnia wzrost naszego PKB w tym
roku szacowała do 3,5 proc., gdy w styczniu
dawała nam tylko 3 proc. Podobnie Bank of
America Merrill Lynch przewidywał na ten rok
wzrost PKB o 3,5 proc., a w przyszłym roku
o 3,7 proc. Co obecnie napędza polską gospodarkę? Zdaniem analityków amerykańskiego banku przyczyni się do tego uruchamiany właśnie przez Europejski Bank Centralny (EBC) wielki program stymulacyjny, bowiem zwiększy on zaufanie do prywatnego
sektora w Europie i osłabi euro. Wesprze to

niemiecki eksport i pośrednio eksport krajów
Europy Środkowej. Ponadto polskiej gospodarce pomaga niższa cena ropy naftowej,
gdyż na jej zakup wydajemy mniej pieniędzy.
Eksperci z Merrill Lynch zaznaczyli jednak,
że zakładają utrzymanie układu rządzącego
w Polsce również po wyborach prezydenckich
i parlamentarnych. Zastrzeżenie to może – ale
nie musi – oznaczać, że w opinii tego banku
amerykańskiego zmiana we władzach to potencjalne powikłania w finansach i gospodarce.
Nieco ostrożniejszy był EBOR (Europejski Bank Rozwoju i Odbudowy), który
w połowie maja nasz wzrost PKB w 2015 roku
podwyższył z 3 do 3,4 proc. Dla porównania
obniżył swoją poprzednią prognozę dla
Ukrainy, Łotwy, Litwy i Białorusi, natomiast
podwyższył także dla Słowenii, Słowacji i Węgier. EBOR wyjaśniał, że swoją prognozę dla
Polski oparł na tempie wzrostu gospodarki
w ubiegłym roku, wzroście poziomu konsumpcji i stałym zwiększaniu nakładów inwestycyjnych, co doprowadziło do poprawy
sytuacji finansowej wielu przedsiębiorstw
i ożywienia akcji kredytowej. Do ważnych
czynników bank zaliczył także dalszy spadek
bezrobocia do poziomu z 2009 roku.
Pod koniec maja dziennik „The Financial
Times” zreferował raport Banku Światowego, który stwierdził, że w tym i przyszłym roku
po raz pierwszy od kryzysu w 2008 roku
wszystkie kraje UE rozwiną się gospodarczo.
Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschod-
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niej zawdzięczą to m.in. konsumpcji wewnętrznej, stopniowemu wzrostowi inwestycji i dalszemu wzrostowi eksportu. Jak mówił współautor raportu, Theo Thomas, należy jednak wzmocnić politykę służącą wzrostowi zatrudnienia i inwestować w podnoszenie kwalifikacji pracowników. Dyrektor
w BŚ regionu Europy Środkowej, Mamta
Murthi, dodała, że Polska i inne kraje tego obszaru powinny skoncentrować się na poprawie otoczenia biznesu, innowacjach, inwestycjach w infrastrukturę i redukcji przepisów
utrudniających bezpośrednie inwestycje zagraniczne i eksport.
W kwietniu polski wskaźnik PMI (ukazuje
on kondycję sektora przemysłowego na podstawie ankiety przeprowadzanej w kadrze kierowniczej 200 przedsiębiorstw) nadal, już
siódmy miesiąc, utrzymywał się na poziomie
50 pkt. Spadł jednak do 50,2 z 54 pkt. odnotowanych w styczniu. Powodem – jak
wyjaśniał Trevor Balchin, ekspert Markit,
firmy badającej na zlecenie banku HSBC
– jest spowolnienie wzrostu produkcji przemysłowej. Wprawdzie od lutego 2014 roku
odnotowano największy wzrost zamówień
eksportowych, ale nastąpiło spowolnienie
jego tempa. Wyraźne jest zwiększenie zatrudnienia, ale i w tym przypadku tempo
w kwietniu obniżyło się. W sumie pierwsze
cztery miesiące roku przyniosły pozytywny obraz sektora przemysłowego, ale pojawiła się
labilność niektórych procesów, na których
opiera się wskaźnik MTI.

Pochwała banków
Optymistyczne spojrzenia Komisji Europejskiej, MFW i banku Merrill Lynch zapewne wsparte są wysoką oceną systemu finansowego w Polsce, jaką zaprezentował raport dwunastu ekonomistów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Opracowali oni wskaźnik (FD Index) ukazujący
stopień wspierania rozwoju gospodarki.
Chodzi o zakres działalności banków, głównie o poziom zajmowania się tym, co jest najważniejsze w klasycznej bankowości, a więc
udzielaniem kredytów. Optymalny FD Index
mieści się między 0,4 a niecałymi 0,7 pkt. Dla
Polski wskaźnik ten wynosi 0,5 pkt.

Spojrzenie inwestorów
Do informacji i ocen, jakie mogą satysfakcjonować, można zaliczyć ranking krajów
Europy Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów. Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Polsko-Niemiecką Izbę Handlowo-Przemysłową i dziewięć innych izb bilateralnych w skali od 6 punktów (najwyższa nota) do 1 Polska zajęła pierwsze miejsce z 4 punktami. Za nami sklasyfikowano
Czechy (mocna „trójka”), Estonię i Słowację („trójki” z małym minusem). Trzeba odnotować, że po raz pierwszy od 10 lat wysoką pozycję uzyskał kraj bałtycki oraz że do-

tąd dobrze notowane Węgry spadły na dalekie miejsce.
Szczególnie może cieszyć, że 96 proc. ankietowanych firm stwierdziło, iż ponownie wybrałyby Polskę dla swych inwestycji. 88 proc.
firm zagranicznych zamierza zwiększyć lub
pozostawić na niezmienionym poziomie wydatki na inwestycje w Polsce. Wzrost zatrudnienia w najbliższym roku przewiduje
43 proc. respondentów, a 24 proc. planuje
zwiększyć eksport. W ankiecie wzięło udział
116 przedsiębiorstw. 41 spośród nich podało Niemcy jako kraj pochodzenia kapitału. Następne to firmy francuskie i belgijskie. 65 proc.
przedsiębiorstw określiło się jako „część międzynarodowego koncernu”.
Jakie plusy inwestorzy zagraniczni dostrzegają w Polsce? Najwyżej ocenili masz
kraj za członkostwo w Unii Europejskiej
(4,9 pkt.) oraz czynniki określane w biznesie
jako HR (human researches): kwalifikacje
(3,76 pkt.), jakość kształcenia akademickiego (3,69 pkt.), a także produktywność i zmotywowanie pracowników (3,6 pkt.). W porównaniu z ubiegłym rokiem wśród czynników atrakcyjności inwestycyjnej jeszcze przed
sezonem wyborczym awansowało poczucie
stabilności politycznej w Polsce, a następnie:
jakość infrastruktury (transport, komunikacja, IT, energia), walka z korupcją i przestępczością, jakość kształcenia zawodowego
i przejrzystość przetargów publicznych. Nie
znaczy to, że inwestorzy zagraniczni nie widzą dokuczliwych słabości. Wśród nich wymieniają: skomplikowany system podatkowy,
częste modyfikacje prawa i nieefektywną administrację publiczną.
Warto zauważyć, że 71 proc. ankietowanych firm ocenia wpływ sankcji gospodarczych
związanych z sytuacją na Ukrainie jako neutralny dla własnej działalności. Jednakże co
czwarte przedsiębiorstwo obawia się negatywnych skutków dla swej kondycji. Również
raport EY (międzynarodowy koncern świadczący usługi doradcze i audytorskie) prezentuje Polskę jako najbardziej atrakcyjny kraj
Europy Środkowo-Wschodniej. Na Polskę
wskazało 38 proc. ankietowanych przedsiębiorców, o 7 proc. więcej niż rok temu. Następne miejsca zajęły Czechy (14 proc.) i Węgry (10 proc.). Z ocenami inwestorów zagranicznych koresponduje dobra opinia niemieckiego ministra gospodarki Sigmara Gabriela o handlu między państwami po obu
stronach Odry. W wywiadzie dla PAP podkreślił, że handel niemiecko-polski wciąż rośnie i wartość obrotów jest większa niż z wieloma innymi większymi gospodarkami, jak
Rosja czy Japonia. – Stworzyliśmy silne
partnerstwo gospodarcze, które swoim zasięgiem może objąć również inne kraje
– stwierdził minister.

Grzechy skarbówki
Nasz obraz w oczach ekspertów i analityków ma jednak ciemne plamy. Jedną z nich

zaprezentowali w majowym raporcie eksperci
misji MFW, której celem była pomoc naszemu ministerstwu finansów w opracowaniu strategii modernizacji administracji podatkowej. Z wniosków wynika, że nasz aparat skarbowy ma wiele słabości. Eksperci uważają, że nie ma poprawy jego działalności, odkąd efektywność poboru podatków pogorszyła się na skutek kryzysu w 2008 roku. Od
tamtego czasu efektywność poboru spadła
z 16 proc. PKB do 13,1 proc. Jest to skuteczność niższa niż w sąsiednich krajach, które przystąpiły do UE w tym samym czasie co
Polska.
Zdaniem ekspertów MFW powodem
jest wzrost oszustw podatkowych oraz duża
liczba stawek obniżonych i zwolnień w polskim systemie podatkowym. Według MFW
nie pomogła podwyżka stawek podatku
w 2011 roku. Przyczyną może być większa
kwota zwrotów w 2013 roku, w następstwie
czego budżet stracił ok. 12 mld zł, tj. równowartość ok. 11 proc. VAT zebranego w 2010
roku. Nastąpił też spadek wpływów z podatków dochodowych, zwłaszcza od firm: fiskus zbiera obecnie o 33 proc. mniej z CIT
niż w 2008 roku. Powodem może być przede
wszystkim wzrost poziomu unikania opodatkowania przez największych polskich podatników.
Z ostrą krytyką spotkało się rozczłonkowanie administracji podatkowej przy słabej roli centrali i braku jednej instytucji informatycznej wspomagającej fiskusa. Marnotrawstwem jest istnienie 400 terenowych
urzędów skarbowych nadzorowanych przez
16 izb. W opinii ekspertów MFW reforma powinna być całościowa i nie wystarczy projekt
ustawy o administracji podatkowej. Znajdujące się tam zapisy idą w dobrym kierunku, ale nie stanowią spójnej strategii modernizacji. Priorytetem MF powinno być
– zdaniem ekspertów – stworzenie ujednoliconej krajowej administracji podatkowej.
Dzisiejsze rozdrobnienie i brak jednego szefa centrali powodują rozmycie odpowiedzialności, skomplikowany łańcuch dowodzenia i trudności z prawidłowym zarządzaniem – czytamy w raporcie.
Tak więc generalnie pozytywny obraz naszej gospodarki i finansów rysowany przez zagranicznych komentatorów i analityków nie
może uspokajać. Wizerunek ten osłabia boleśnie ogłoszone w maju zestawienie Eurostatu za 2013 rok, informujące, że Mazowsze było jedynym regionem Polski, którego
średnia PKB na głowę ludności przewyższała
średnią UE o 7 proc. Przy tym wpływała na
to przede wszystkim Warszawa. Natomiast
pięć innych wschodnich województw znalazło się wśród najbiedniejszych w Unii (48–49
proc. średniej unijnej). Średnia dla całej Polski wynosiła 67 proc. Zapewne w ciągu
ostatniego półtora roku postęp niewiele
zmienił. Oto powód wciąż utrzymujących się
niskich dochodów ludności.
I
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Żarty
się skończyły
Platforma Obywatelska znalazła się
w opałach. Płacić
musi za opieszałość
w reformowaniu polskiej gospodarki i za arogancki stosunek
do opinii społecznej, czemu jej politycy dali wyraz w rozmowach nagranych
podczas restauracyjnych biesiad. Ideały, z których rodziła się PO, próbuje obecnie ożywić ugrupowanie Ryszarda Petru – Nowoczesna.PL. Jeżeli będzie
zbyt aktywnie forsować neoliberalne koncepcje, pewnie wielkiego sukcesu nie
osiągnie. Może jednak urwać PO kilka punktów procentowych poparcia.
A to jeszcze bardziej skomplikuje sytuację na polskiej scenie politycznej
rawo i Sprawiedliwość prze do władzy. Jeżeli mu się uda, też znajdzie
się w opałach. Serdecznie współczuję
tym politykom. Na pewno nie dadzą
sobie rady z realizacją wyborczych obietnic.
I na pewno nie uporządkują szybko zamieszania, które powstało w wyniku zawziętej
walki politycznej.

P

Business Centre Club
Na początku czerwca odbyło się spotkanie
członków BCC z premier Ewą Kopacz, podczas którego przedstawiono wskazania dla
rządu służące poprawie sytuacji gospodarczej
w Polsce. Przekazał je prezes BCC Marek Goliszewski.
Przedsiębiorcy z aprobatą odnoszą się do
szeregu projektów rządowych, m.in. nowego
Prawa działalności gospodarczej, nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu budowlanego, a także – koniecznej do
uwzględnienia w przyszłym projekcie Ordynacji podatkowej – zasady rozstrzygania
wątpliwości na korzyść podatnika. BCC docenia takie inicjatywy, jak „Pierwsza praca”,
„Mieszkanie dla Młodych”, podjęcie problematyki senioralnej oraz zdrowotnej, reforma administracji podatkowej czy wprowadzane przez rząd zmiany dotyczące sek-
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tora węglowo-energetycznego, które traktujemy jako zapowiedź potrzebnej prywatyzacji całej branży.
Uważa jednocześnie, że do zrobienia jest
wciąż wiele: niewydolny system zabezpieczenia społecznego, ciągle duży deficyt sektora finansów publicznych, rosnąca zapaść
w górnictwie, nieefektywna i wymagająca dużych inwestycji energetyka, mocno zanieczyszczone powietrze, przeciążona, formalnie bezpłatna, ochrona zdrowia – to tylko niektóre stany zapalne. Dlatego przedstawia listę priorytetów i szczegółowe propozycje rozwiązań, przygotowane przez
członków Rady Głównej BCC, Gospodarczego Gabinetu Cieni, Konwentu oraz ekspertów BCC.
Z ich punktu widzenia trzeba też podjąć
próbę wzmocnienia „zielonego światła dla
przedsiębiorczości”, mocniejszego podkreślania przez rząd, że od tej przedsiębiorczości i przedsiębiorców w dużym stopniu zależą miejsca pracy, płace i podatki.

Konfederacja Lewiatan
Konfederacja Lewiatan bardzo dobrze
ocenia program gwarancji de minimis, który pozwala firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw sięgać po zewnętrzne fi-

nansowanie, a tym samym zwiększa ich
szanse na rozwój. Natomiast w ocenie Konfederacji projekt założeń do nowej ordynacji
podatkowej na razie nie jest tym, czym rząd
może się już pochwalić. Co prawda, założenia rzeczywiście są i mają kilka pozytywnych
punktów, jak np. zdefiniowanie praw i obowiązków podatników (zapisanie ich w jednej
ustawie), skatalogowanie zasad ogólnych, dotyczących prawa podatkowego (w tym zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, zasady działania organów podatkowych zgodnie z prawem, zasady pragmatyzmu, dotyczącej nieścigania za niewielkie zaległości podatkowe), propozycje uproszczonego postępowania podatkowego (odformalizowane postępowanie stosowane do
prostych i niewielkich kwotowo spraw), a także propozycje mechanizmów wsparcia dla
firm, takich jak asystent podatnika przez 18
miesięcy dla nowo powstałej firmy. Założenia w zaprezentowanej formie nie stanowią
opisu przyszłych przepisów i nie można na
obecnym etapie ocenić, jak uregulowane zostaną zaproponowane rozwiązania.
Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia też inne działania rządu. Są to: wynegocjowanie zaraz po objęciu funkcji premiera
pakietu klimatycznego, zerwanie z polityką

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW
Rekomendacje generalne BCC:
1. Uchwalenie do końca kadencji parlamentu nowego Prawa
działalności gospodarczej.
2. Stworzenie nowego Kodeksu pracy.
Powinien on odpowiadać obecnym realiom rynku pracy
i uwzględniać takie formy zatrudnienia, które z jednej strony zapewnią pracownikom minimum stabilności, z drugiej – stworzą
pracodawcom możliwości elastycznego i nie nadmiernie kosztownego dostosowania zatrudnienia w reakcji do wymuszonych
przez rynek zmian.
3. Obniżenie pozapłacowych kosztów zatrudnienia, które
wynoszą ponad 40 proc., i wzrost liczby miejsc pracy,
zwłaszcza dla młodych ludzi.
4. Stworzenie nowej Ordynacji podatkowej.
Stworzenie nowoczesnego i uporządkowanego systemu podatkowego oraz ram prawnych opartych na współpracy między
organami podatkowymi a podatnikami. Nowa Ordynacja podatkowa powinna uwzględniać zaproponowaną w inicjatywie
ustawodawczej Prezydenta RP zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.
5. Eliminacja szarej strefy i walka z oszustwami podatkowymi w podatku VAT.
veta, którą Polska uprawiała przez długi czas
w sprawach energetyczno-klimatycznych,
w tym między innymi wynegocjowanie dodatkowych pieniędzy tworzących Fundusz
Modernizacyjny; podjęcie dialogu z partnerami społecznymi w sprawie nowej formuły trójstronnej współpracy w ramach
Rady Dialogu Społecznego – ciała, które
miałoby zastąpić Komisję Trójstronną; zakończenie negocjacji z KE w sprawie Umowy Partnerstwa, krajowych i regionalnych
programów operacyjnych, co pozwala oczekiwać, że przynajmniej część programów ruszy jeszcze w 2015 roku; wprowadzenie deregulacyjnych zmian w ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej, w tym wyłączenie spod konieczności oznaczania produktów branży regulowanych w tym zakresie
ustawami sektorowymi (np. branża kosmetyczna); uchwalenie ustawy o odnawialnych

Luka budżetowa w VAT jest szacowana na 30–40 mld zł, z czego
zasadnicza część przypada na skutki oszustw podatkowych. Intensywne działania represyjne powinny być skoncentrowane na
dużych oszustwach, a nie masowe.
6. Kontynuacja naprawy ﬁnansów publicznych oraz deﬁcyt
wyraźnie poniżej 3 proc. w 2016 roku.
7. Podjęcie prac nad likwidacją przywilejów emerytalnych,
zmiany w systemie rentowym, ograniczenie deﬁcytu funduszu rentowego.
Konieczne są działania w obszarze ujednolicania rozwiązań
w systemie emerytalnym i rentowym w kierunku powszechności
zasad i uczestnictwa. Istnieje poważne ryzyko, iż deﬁcyt systemu
ubezpieczeń społecznych będzie się powiększał. Wieloletnie zaniechania już spowodowały duży wzrost zobowiązań państwa
w relacji do PKB wobec przyszłych pokoleń.
8. Reforma edukacji – szkoły i uczelnie dostosowane do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz rynku pracy.
9. Ograniczenie udziału państwa w gospodarce. Pilne podjęcie trwałych działań naprawczych w sektorze węglowo-energetycznym.
10. Doprowadzenie jeszcze w tej kadencji parlamentu do
uchwalenia ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

źródłach energii, która wprowadza nowy (aukcyjny) system wsparcia dla OZE; pozytywnie także oceniany jest projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, które zakładają wprowadzenie ulg podatkowych
dla podatników tworzących przyzakładowe
żłobki i przedszkola.
Na podniesieniu płacy minimalnej
o 100 zł brutto niewątpliwie skorzysta rząd –
twierdzi Konfederacja Lewiatan – m.in. za
sprawą dodatkowych wpływów z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego, które mogą zwiększyć się
o maksymalnie 0,5 mld zł rocznie. Paradoksalnie wpływ tej decyzji na sytuację pracowników nie byłby już tak bardzo korzystny.
Część z nich byłaby narażona na trwałe wypchnięcie z rynku pracy lub – w najlepszym

wypadku – pozbawiona szans na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Zbyt wysoka płaca minimalna szkodzi
przede wszystkim tym, którym powinna pomagać, a więc osobom, których umiejętności są najmniej cenione na rynku pracy oraz
pochodzącym z najbiedniejszych części kraju. To właśnie w ich przypadku istnieje ryzyko, że na skutek podniesienia minimalnego
wynagrodzenia dalsze zatrudnianie tych pracowników zaczęłoby przynosić straty ich
pracodawcom. W takiej sytuacji zwolnienia
byłyby nieuniknione. Nawet w tych sektorach
gospodarki, którym nie zagraża zagraniczna
konkurencja oraz nie jest możliwe zastąpienie pracy ludzkiej przez maszyny, wzrost płac
wywołany przez czynniki pozaekonomiczne
przekłada się na wzrost cen płaconych przez
konsumentów.
CZR

PRAWO

Postępowanie kasacyjne po nowelizacji
Wchodząca w sierpniu nowelizacja postępowania
sądowo-administracyjnego przynosi bardzo
istotne zmiany w postępowaniu inicjowanym
wniesieniem skargi kasacyjnej. Zwiększony zostaje udział w tym postępowaniu sądów pierwszej
instancji, co z założenia zapewnić ma odciążenie
Naczelnego Sądu Administracyjnego i przyśpieszenie właściwego postępowania kasacyjnego
Podstawy prawne
Postępowanie prowadzone ze skargi kasacyjnej uregulowane zostało w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.,
dalej cyt: ppsa). Ustawa ta w omawianym zakresie zmieniana jest przez
ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 658).
Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 15 sierpnia 2015 r.

Profesjonalizacja postępowania
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami po nowelizacji miało dojść
do profesjonalizacji postępowania poprzez wprowadzenie obowiązkowego udziału w każdej czynności w postępowaniu pełnomocnika
profesjonalnego, tj. adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego. Ostatecznie zrezygnowano z powyższej
zmiany, wskazując, że wyłącznie skarga kasacyjna powinna zostać sporządzona przez takiego pełnomocnika, zaś inne pisma w sprawie, np.
odpowiedź na skargę kasacyjną, będą mogły być składane przez samych przedsiębiorców.
Nowością jest precyzyjne uregulowanie sytuacji podmiotu, który zamierza wnieść skargę kasacyjną, jeżeli wystąpił on o przyznanie
profesjonalnego pełnomocnika z urzędu. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym art. 177 § 3 ppsa w razie ustanowienia pełnomocnika
profesjonalnego termin na wniesienie skargi kasacyjnej biegnie od dnia
zawiadomienia pełnomocnika o jego wyznaczeniu. Jeżeli zaś doszłoby
do odmowy przyznania prawa pomocy, to w świetle art. 177 § 6 ppsa
termin na wniesienie skargi kasacyjnej zacznie bieg od dnia doręczenia
stronie postanowienia o odmowie przyznania prawa do pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Wymagania formalne skargi kasacyjnej
W stosunku do stanu obowiązującego przed nowelizacją nowością
jest wprowadzenie wymogu, aby w skardze kasacyjnej wskazane zostało wprost żądanie przeprowadzenia rozpoznania sprawy na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy. Oświadczenie
o zrzeczeniu się przez skarżącego rozprawy w praktyce odniesie skutek, jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia skargi rozpoznania
sprawy na rozprawie nie zażądają pozostałe strony postępowania.
W takim przypadku Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna sprawę na posiedzeniu niejawnym.

Czynności przed sądem pierwszej instancji
Ustawa wprowadza nowe obowiązki wojewódzkich sądów administracyjnych, które do tej pory zobowiązane były wyłącznie do
sprawdzenia realizacji formalnych wymagań związanych ze skargą
i przesłania akt sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 178a ppsa sąd pierwszej instancji będzie miał obowiązek umorzyć postępowanie kasacyjne, jeżeli jeszcze przed przesłaniem akt do
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Naczelnego Sądu Administracyjnego strona skutecznie cofnie wniesioną przez siebie skargę kasacyjną.
Nowością jest również wprowadzone w art. 179a ppsa uprawnienie do samokontroli własnego wyroku przez wojewódzki sąd administracyjny. Na marginesie warto zauważyć, że do tej pory sądy te
mogły wyłącznie w oparciu o art. 195 § 2 ppsa stosować samokontrolę własnych postanowień w przypadku złożenia przez stronę zażalenia na takie postanowienie. Obecnie prawo do samokontroli obejmie również wyroki sądowe poprzez możliwość uchylenia jeszcze przez
przedstawieniem akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu własnego wyroku i ponownego orzeczenia co do istoty sprawy. Zastosowanie takiej samokontroli będzie możliwe, jeżeli sąd zauważy nieważność prowadzonego wcześniej postępowania lub uzna podstawy skargi kasacyjnej za usprawiedliwione. Oczywiście od nowego orzeczenia wydanego w wyniku samokontroli przysługiwała będzie skarga kasacyjna na zasadach ogólnych.

Postępowanie sądu kasacyjnego
Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku nowelizacji będzie mógł
w większym zakresie stosować tzw. orzeczenia reformatoryjne, tj. uchylające wyrok sądu pierwszej instancji i rozstrzygające sprawę co do
istoty. Przed nowelizacją możliwe było wydanie takiego wyroku, tylko jeżeli nie stwierdzono naruszeń postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, zaś stwierdzono jedynie naruszenie prawa materialnego.
W znowelizowanym art. 188 ppsa wskazano, że będzie możliwe uchylenie wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy, jeżeli tylko sprawa zostanie uznana za dostatecznie wyjaśnioną. Jest to zmiana korzystna
dla przedsiębiorców, bowiem istotnie skraca czas do uzyskania orzeczenia merytorycznego. Do tej pory zdarzały się bowiem przypadki,
że Naczelny Sąd Administracyjny uchylał zaskarżony wyrok, a wojewódzki sąd administracyjny po powrocie akt wydawał kolejny wyrok o takim samym rozstrzygnięciu, który później przedsiębiorca ponownie musiał skarżyć kasacyjnie.
Pewnej zmianie poddano również zakres obowiązku uzasadnienia
wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny. Podobnie jak do tej pory,
zgodnie z art. 193 ppsa uzasadnienie wyroku rozstrzygającego
skargę kasacyjną sporządzane będzie w terminie 30 dni od dnia orzeczenia. Wyrok oddalający skargę kasacyjną będzie jednak musiał zawierać ocenę zarzutów skargi kasacyjnej. Wydaje się, że wprowadzenie
takiego zapisu oznacza w praktyce ograniczenie zakresu uzasadnienia kasacyjnego, bowiem do tej pory każdy wyrok, w tym także wyrok kasacyjny, musiał spełniać wszystkie wymogi z art. 141 § 4 ppsa.
Po nowelizacji Naczelny Sąd Administracyjny będzie mógł w praktyce ograniczyć uzasadnienie do wykazania niezasadności skargi, ale
tylko w zakresie podniesionych przez skarżącego zarzutów.
Kazimierz Pawlik

WACYN

pieczywo ze smakiem

Piekarnia Wacyn w Radomiu-Wacynie
powstała w 1990 roku. Jej właściciele
– Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski
– dbają, by działalność zakładu czerpała
z tradycji, a zarazem odpowiadała współczesnym potrzebom rynku i konsumentów. Efektem są inwestycje w nowoczesny park maszynowy i nowe technologie, które podnoszą bezpieczeństwo
produkcji i poprawiają warunki pracy,
a jednocześnie pozwalają wzbogacać
gamę oferowanego pieczywa.

Wyroby piekarni mają stałe, wciąż rozrastające się grono zwolenników, którzy
cenią ich smak, długo utrzymującą się
świeżość oraz właściwości zdrowotne.
Szeroki wachlarz pieczywa – od tradycyjnego pszennego, przez specjalistyczne,
np. na zakwasie, z ziemniakami, wzbogacone o ziarna, po słodkie rogale, precle,
oponki, drożdżówki i ciasta – wzbudza uznanie nie tylko wśród klientów, lecz
także jurorów różnych konkursów. Do tej pory Piekarnia Wacyn zdobyła m.in. dyplom i statuetkę Wiktorii, nagrodę Święta Chleba, statuetkę Złotego Rogala
i Perłę Powiatu Radomskiego.
Marka Wacyn zawdzięcza rosnącą popularność na rynku piekarniczym zespołowi pracowników, którzy na co dzień wkładają serce, by każdego ranka zapewnić klientom dostawy pieczywa, które dobrze znają i lubią, a także regularnie
proponują nowości, by zaskoczyć ich kolejnymi propozycjami i zyskać jeszcze
więcej zwolenników.

Piekarnia WACYN Ewa Brzezińska, Andrzej Karczewski
Wacyn 24, 26-600 Radom
tel. 48 369 92 85, piekarnia@wacyn.com.pl
www.wacyn.com.pl

GOSPODARKA

Rozkwit
na ruinach

Nasłuchaliśmy się w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej, że nasz
kraj pogrąża się w ruinie i potrzebuje zbawiciela, który go uratuje. Przez
następne miesiące będziemy zapewne karmieni podobnymi diagnozami.
A jak to wygląda na tle twardych danych statystycznych i opinii ekspertów?
Czesław Rychlewski
olska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej – poinformował minister ﬁnansów Mateusz Szczurek w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego. Produkt krajowy brutto Polski
wzrósł realnie o 3,6 proc., licząc w ujęciu rocznym. W Unii Europejskiej ten wskaźnik jest
o wiele niższy, bo wynosi tylko 0,4 proc. Na
25 krajów, dla których dostępne są dane, spa-
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dek PKB zanotowały cztery: Estonia, Litwa,
Grecja oraz Finlandia.

Optymistyczna ocena
Wzrost PKB może przyspieszyć w II półroczu bieżącego roku do 4 proc. – informuje „Puls Biznesu”. „W ocenie Ministerstwa
Gospodarki struktura wzrostu gospodarczego wskazuje na jego zrównoważony charakter i pozwala na optymistyczną ocenę perspektyw gospodarczych Polski w najbliższych kwartałach. Oczekujemy zbliżonej dy-

namiki wzrostu gospodarczego w pierwszym półroczu, a przy braku występowania
znaczących zaburzeń zewnętrznych, w drugiej połowie roku wzrost może być zbliżony
do 4 proc.” – czytamy w komentarzu resortu gospodarki do danych GUS.
Gospodarka wróciła do tempa rozwoju
obserwowanego w pierwszej połowie 2014
roku. Poprawiły się perspektywy w strefie euro,
gdzie dynamika wzrostu gospodarczego
w I kwartale (po uwzględnieniu czynników
o charakterze sezonowym) wzrosła do
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0,4 proc. (względem poprzedniego kwartału).
Po trzech kwartałach niższej dynamiki Polska ma szansę pozostać jednym z liderów
w Unii. Resort podkreślił szczególnie „utrzymujące się, wysokie tempo wzrostu nakładów
inwestycyjnych, które w I kwartale wyniosło
11,4 proc., podobnie jak przed rokiem”.
Także ekonomiści bankowi uważają, że
struktura wzrostu gospodarczego sugeruje, iż
utrzyma się on w kolejnych kwartałach, a nawet możliwe jest jego przyśpieszenie w drugiej połowie roku.
Zdaniem ministra finansów Mateusza
Szczurka do wzrostu PKB (w ujęciu rocznym,
w cenach roku poprzedniego) przyczynił się
popyt krajowy, w głównej mierze za sprawą
spożycia w sektorze gospodarstw domowych i dzięki inwestycjom.

Polskie ćwierćwiecze
Polską gospodarką przed rokiem zachwycał się prestiżowy „The Economist”. Brytyjski tygodnik podkreślał, że Polska jako jedyna nie uległa kryzysowi ekonomicznemu
w ostatnich latach. Pisał, że kiedy w 1989 roku
opadła żelazna kurtyna, Polska była niemal
bankrutem z nieefektywnym sektorem rolniczym, koszmarnymi drogami i połączeniami
kolejowymi oraz gospodarką nie większą niż
sąsiedniej Ukrainy. W tamtym okresie powszechnie uważano, że z krajów postkomunistycznych najlepsze perspektywy miały
przed sobą Czechosłowacja i Węgry. Polska
nie budziła nadziei. Tym większe słowa uznania należą się rządowi i społeczeństwu polskiemu.
Teraz dołączył do tych pozytywnych
opinii inny ważny magazyn o światowej renomie. – Ostatnie 25 lat należało do Polski
– twierdzi „The Guardian”: – Polska nie tylko wyprzedza Wielką Brytanię w tempie rozwoju, ale również jest światowym liderem
w przekładaniu wzrostu PKB na jakość życia.
Powołuje się przy tym na raport firmy Boston
Consulting Group, który opisuje rozwój
państwa na podstawie indeksu SEDA. Bierze on pod uwagę wskaźniki ekonomiczne, ale
także m.in. stan infrastruktury, system edukacji i opieki zdrowotnej, stan środowiska czy
instytucji rządowych.
W ogólnym rankingu, oceniającym jakość
życia w 149 państwach na całym świecie, Polska zajęła 31. pozycję. Jesteśmy wyżej niż Słowacja i Litwa, ale niżej niż Estonia, Czechy
oraz Słowenia.
W raporcie Polsce poświęcony został specjalny rozdział. Nasz kraj w grupie państw rozwiniętych w ciągu ostatnich siedmiu lat wykazał się najwyższym tempem poprawy dobrobytu. Polska wyprzedza Wielką Brytanię
m.in. w dziedzinie edukacji i zdrowia. Jedynym obszarem, który zdaniem ekspertów
z Boston Consulting Group należy w Polsce
poprawić, to infrastruktura.
Douglas Beal, ekonomista ECG, który
współtworzył raport, uważa, że historia Pol-

ski jest pozytywnym przykładem dla regionu,
który przeszedł poważne przemiany. Kiedy
świat wychodzi z recesji, politycy skupiają się
na tym, jak utrzymać i przyśpieszyć tempo
wzrostu PKB. Ale wzrost PKB to nie jedyny
ich cel, bo liczy się również dobrobyt.
Brytyjczycy podkreślają, że transformacja gospodarcza w Polsce nie jest jeszcze ukończona, a więcej reform potrzebnych jest w takich sektorach, jak np. rolnictwo. Kolejnym
ważnym elementem będzie decyzja o tym, czy
i kiedy przystąpić do strefy euro.

Utrzymać kurs
– Ministerstwo Finansów będzie – zgodnie z przyjętym dotychczas harmonogramem
– pracować nad kolejnymi ustawami, niezależnie od zmiany na stanowisku prezydenta
RP – powiedział szef tego resortu Mateusz
Szczurek. – Pieniędzy w budżecie od zapowiedzi, czy też nawet propozycji legislacyjnych
nie przybywa. Moim obowiązkiem jest skonstruować taki budżet, który jest odpowiedzialny, a jednocześnie prorozwojowy – i taki
on właśnie będzie. Z tego tytułu zmiana na
stanowisku prezydenta aż tak dużo w filozofii
tworzenia budżetu nie zmienia – powiedział
minister finansów.

-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych – wynika z 13. edycji raportu „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy” przeprowadzonego przez firmę doradczą EY.
Jak twierdzą autorzy badania Polska
jest – zdaniem inwestorów – nadal najatrakcyjniejszym kierunkiem dla inwestycji w tej części Europy. Uważa tak 38 proc. ankietowanych. To o 7 pkt. procentowych więcej niż
przed rokiem.
Raport został opracowany na podstawie
danych o inwestycjach w Europie w roku 2014
(z wyłączeniem inwestycji portfelowych oraz
fuzji i przejęć). Badaniem ankietowym objęto 808 decydentów z międzynarodowych
firm odpowiedzialnych za inwestycje z 29 krajów, ze wszystkich kontynentów.
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce wzrósł w maju bieżącego roku
o 0,5 pkt., co oznacza, że gospodarka znajduje się na ścieżce umiarkowanego wzrostu
– wynika z danych Biura Inwestycji i Cykli
Ekonomicznych.
Sygnały płynące z otoczenia naszej gospodarki również wskazują na umiarkowany
optymizm co do przyszłego tempa wzrostu.

Ostatnie 25 lat należało do Polski – twierdzi
„The Guardian”: – Polska nie tylko wyprzedza
Wielką Brytanię w tempie rozwoju, ale również
jest światowym liderem w przekładaniu wzrostu
PKB na jakość życia
W kalendarzu jest cały szereg ustaw
związanych z regulacją rynków finansowych.
Część z nich dotyczy implementacji dyrektyw
unijnych. Minister wyraził nadzieję, że w Sejmie będą szybko toczyły się prace nad dużą
nowelizacją ordynacji podatkowej. – Czeka
również propozycja zmian ustawy o podatku dochodowym, która pozwala na preferencje podatkowe dla firm, które tworzą
miejsca w żłobkach i przedszkolach – dodał.
– Mam nadzieję, że zostaną przyjęte przez
parlament. Dobre ustawy są dobre nie dlatego, że ktoś rządzi, czy że ktoś jest prezydentem albo nie.

Impulsy rozwoju
Polska w 2014 roku była po raz kolejny
liderem wśród państw Europy Środkowo-

Z danych BIEC wynika ponadto, że od jesieni
ubiegłego roku utrzymuje się pozytywna
tendencja w napływie nowych zamówień
w przedsiębiorstwach sektora przetwórczego.
W tym czasie rosły zarówno zamówienia realizowane na rynek krajowy, jak i eksportowe.
Nastroje wśród przedsiębiorców są znakomite. Prawie jedna trzecia z nich planuje
w najbliższym półroczu zwiększenie zatrudnienia – wynika z najnowszego badania
„Plany pracodawców”, przeprowadzonego
przez Instytut Randstad. To najlepszy wynik
w sześcioletniej historii badania.
Optymizm przedsiębiorców ma poważne podstawy. To przede wszystkim stosunkowo szybki wzrost gospodarczy, który – jak
twierdzą ankietowani – prędko się nie skończy.
I

Projekt na przyszłość
Komitet Stały Rady Ministrów przyjął założenia do budżetu na 2016 rok ze wzrostem
PKB o 3,8 proc., funduszem płac wyższym o około 2 mld zł i płacą minimalną w wysokości 1850 zł brutto. Deﬁcyt sektora ﬁnansów publicznych ma spaść z 2,7 proc.
PKB w tym roku do 2,3 proc. PKB w roku przyszłym. Bezrobocie ma wynieść 7,6 proc.,
a średnioroczna inﬂacja 1,7 proc.
Źródło: Ministerstwo Finansów
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Stolica nie zwalnia tempa
Polska przez najbliższe lata nadal będzie krajem uboższym
niż kraje rozwinięte, w związku z czym należy spodziewać się
utrzymania wsparcia unijnego – choć prawdopodobnie
w zmienionej formie, zapewne w nieco zmniejszonym
wymiarze ﬁnansowym i na nieco inne typy projektów niż
do tej pory – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent
miasta stołecznego Warszawy

Niedługo minie 8,5 roku od kiedy jest pani prezydentem Warszawy. Nawet najwięksi przeciwnicy pani urzędowania muszą przyznać,
że stolica przez ten czas zmieniła się nie do poznania. Co może pani
uznać za swoje największe osiągnięcia?
– W ciągu ostatnich lat udało się zrobić naprawdę dużo. Inwestowałam we wszystkie obszary funkcjonowania miasta, bo rozwój musi
być równomierny, ale są oczywiście takie projekty, które są szczególnie bliskie mojemu sercu. Mam tu na myśli m.in. „zwrócenie Wisły”
warszawiakom. Na inwestycje wiślane w latach 2009–2014 wydaliśmy
ponad 227 mln zł. Plaże, które przygotowaliśmy po praskiej stronie, stały się jednym z najpopularniejszych miejsc w mieście. Teraz kończymy
pierwszy etap budowy bulwarów po stronie śródmiejskiej, które otworzymy jeszcze w te wakacje. Zakończyliśmy przebudowę Portu Czerniakowskiego, a trzydziestokilometrowym Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym można przejechać od północnej granicy miasta do południowej.
Wisła stała się modna i bardzo mnie to cieszy.
Równie ważnymi projektami są dla mnie te społeczne, czyli budowa przedszkoli, żłobków i mieszkań komunalnych, oraz te dotyczące transportu miejskiego, w tym oczywiście budowa II linii metra i wymiana taboru. Bardzo cieszę się również z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego, bo to świetne narzędzie dla mieszkańców do współzarządzania miastem. W tej edycji przeznaczyliśmy na ten cel prawie 52 mln zł.
Czego w takim razie nie udało się pani zrealizować i czy zamierza pani
do tego wrócić w bieżącej kadencji?
– W 2007 roku musieliśmy dopasować budżet miasta do nadciągającego
kryzysu finansowego. Z bólem serca obcięliśmy planowane inwestycje
o 3 mld zł. Wpływy do budżetu dopiero teraz wracają do poziomu
z czasów przedkryzysowych. Dlatego sukcesywnie przywracamy
zawieszone wcześniej projekty, np. budowę Szpitala Południowego czy Trasy Świętokrzyskiej.
Poprzednia budżetowa perspektywa unijna oraz
obecna na lata 2014–2020 były wyjątkowo hojne dla Polski, w tym także Warszawy. Czy nie obawia się pani, że
po tym czasie finansowanie inwestycji i potrzeb Warszawy ulegnie znacznemu pogorszeniu?
– Jeszcze nie są znane priorytety na kolejną perspektywę finansową, po roku 2020, ale raczej nie zagraża
nam znaczące zmniejszenie wpływów ze środków UE
dla Warszawy. Polska przez najbliższe lata nadal będzie
krajem uboższym niż kraje rozwinięte, w związku
z czym należy spodziewać się utrzymania wsparcia unijnego – choć prawdopodobnie w zmienionej formie,
zapewne w nieco zmniejszonym wymiarze finansowym i na nieco inne typy projektów niż do tej pory.
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Zakładam jednak, że na najbardziej kapitałochłonne typy inwestycji, takie jak np. transport publiczny, nadal będziemy otrzymywali wsparcie na podobnych warunkach jak do
tej pory.
Nawiązując do sprawy budżetu, chciałbym panią zapytać o brak projektu zmian
przepisów dotyczących tzw. janosikowego
w kierunku wyznaczonym przez Trybunał
Konstytucyjny. W zapowiedziach pani premier taki projekt miał powstać w kwietniu,
ale wciąż nie mamy informacji o jego powstaniu. Czy w obecnej sytuacji politycznej
nie obawia się pani, że przyszły parlament
może być niechętny nowelizacji tych przepisów?
– Mam nadzieję, że prace nad zmianami „janosikowego” zostaną szybko zakończone. I nie o to chodzi, aby Warszawa przestała pomagać biedniejszym gminom, ale
o to, by zasady pomocy były sprawiedliwe. Obowiązujące przepisy tego nie gwarantują.
Na niedawnej konferencji prasowej
ogłosiła pani mocne otwarcie ratusza na tzw.
„ekologiczne” projekty komunikacji miejskiej, głównie szynowe. Sam jestem mieszkańcem Gocławia walczącym osobiście o tę
sprawę i niezwykle ucieszyła mnie wiadomość o planach budowy linii tramwajowej
na moje osiedle. Mieszkańcy obawiają się jednak, że to kolejna obietnica przedwyborcza.
Czy może ich pani uspokoić i powiedzieć kiedy możemy liczyć na ogłoszenie przetargów
na wykonanie projektów? Czy jest już wstępny harmonogram działań pod te inwestycje?
Czy w końcu możemy jasno powiedzieć, że
do 2020 roku pojedziemy tramwajem z Gocławia do centrum?

ny w 2018 roku, a sama budowa zakończy
pod koniec 2020 roku. Tramwaje Warszawskie przygotowują się również do ogłoszenia
przetargu na opracowanie koncepcji trasy
tramwajowej na Wilanów. Prace budowlane
rozpoczną się w 2018 roku i zakończą do
2020 roku. Jeszcze w tym roku powinien również zostać ogłoszony przetarg na wykonanie koncepcji trasy tramwajowej na ul. Wilanowskiej, a na przełomie 2015 i 2016 roku
spółka powinna uzyskać decyzję środowiskową na budowę trasy wzdłuż ul. Kasprzaka.
Minęło już kilka miesięcy od uruchomienia drugiej linii metra. Czy można już dokonać pierwszego podsumowania? Jak ocenia pani zainteresowanie drugą linią i czy jest
takie, jakiego ratusz się spodziewał?
– Pociągi zaczęły wozić pasażerów 8 marca. Przez trzy miesiące przewiozły ponad
8 mln pasażerów. W dni powszednie korzysta z drugiej linii około 110 tys. pasażerów,
czyli prawie tyle, ile mieszka np. na osiedlu
Gocław. Najwięcej osób wsiada na Dworcu
Wileńskim – tu liczba pasażerów oscyluje
w granicach 24–26 tys. To stacja w dużym
węźle komunikacyjnym, a metro zapewnia najszybszy dojazd do centrum. Rekordowego
dnia, 10 marca, było to niemalże 32 tys. pasażerów. Rondo Daszyńskiego to także popularna stacja – dziennie korzysta z niej
12–16 tys. osób. Świętokrzyska, czyli stacja
w samym centrum Warszawy, także jest popularna – codziennie korzysta z niej około
11–14 tys. pasażerów. Tak naprawdę ta stacja prawdopodobnie jest najczęściej wykorzystywana, bo to na niej można przesiąść się
pomiędzy liniami M1 a M2 bez przekraczania linii bramek. Zarząd Transportu Miej-

Bardzo cieszę się z wprowadzenia budżetu
partycypacyjnego, bo to świetne narzędzie dla
mieszkańców do współzarządzania miastem. W tej
edycji przeznaczyliśmy na ten cel prawie 52 mln zł
– Przedstawiliśmy listę projektów dotyczących komunikacji miejskiej, które zostaną
dofinansowane ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014–2020.
Znalazły się na niej tak ważne dla mieszkańców inwestycje, jak budowa trasy tramwajowej do Wilanowa, budowa linii na osiedle Gocław, budowa linii na ul. Kasprzaka na
odcinku Wolska–Skierniewicka, przedłużenie
trasy na Tarchominie do pętli Winnica i zakup 78 tramwajów do obsługi powyższych
tras. Ponadto kupimy też 40 nowych tramwajów i 130 niskoemisyjnych autobusów.
Na realizację tych wszystkich projektów
przeznaczymy łącznie blisko 3 mld zł, z czego znaczną część dofinansuje nam UE.
Opracowywanie koncepcji tramwaju na Gocław rozpocznie się pod koniec bieżącego
roku. Przetarg na budowę zostanie ogłoszo-

skiego szacuje, że w ten sposób robi około
20 tys. osób dziennie.
Zainteresowanie pasażerów centralnym
odcinkiem przerosło nasze oczekiwania
– w analizach, które wykonaliśmy przed rozpoczęciem budowy, założyliśmy, że metrem
będzie rocznie jeździło 9 mln pasażerów – tyle
wychodziło z analiz ruchu i równocześnie
oznaczało pozytywny wynik ekonomiczny.
Czyli dziennie powinno jeździć około 28 tys.
osób. A jeździ cztery razy więcej.
Kiedy możemy liczyć zatem na dociągnięcie drugiej linii do warszawskich „sypialni”, tj. Bemowo, Targówek czy Bródno?
– W październiku 2014 roku ogłoszony
został przetarg na zaprojektowanie i budowę dwóch kolejnych odcinków II linii metra.
W kierunku zachodnim – z Ronda Daszyńskiego – wybudowane zostanie około 3,4 km

podziemnej kolei. W kierunku północno-wschodnim – z Dworca Wileńskiego – powstanie około 3,12 km trasy. W budżecie miasta finansowanie tej inwestycji jest zaplanowane na lata 2015–2019. Rozbudowa o kolejne stacje – trzy w kierunku Bródna i dwie
w kierunku Bemowa – zaplanowana jest do
2022 roku.
Jedną z ogromnych bolączek – przede
wszystkim najbardziej rozwijających się rejonów stolicy, jak Białołęka, Ursynów, Wilanów czy Praga Południe – jest wciąż niedostateczna ilość przedszkoli, a zwłaszcza
żłobków. Jakie są plany w tej kwestii w bieżącej kadencji samorządowej?
– Inwestujemy w edukację – średnio 1/5
budżetu miasta przeznaczana jest na wydatki
oświatowe. W latach 2007–2014 zbudowaliśmy 17 przedszkoli i 11 szkół. Ponad 400 placówek oświatowych zostało zmodernizowanych. Kolejne 500 mln zł zaplanowaliśmy
na następne lata. Chcę, aby już do 2017 roku
powstało 5 tys. nowych miejsc przedszkolnych, a do 2018 roku 14 żłobków w 11 dzielnicach. Oczywiście tam, gdzie brakuje ich najbardziej, np. na Bemowie, Białołęce czy w Wilanowie.
Dodatkowo od 2013 roku rozwijamy
nową alternatywną formę opieki nad małym
dzieckiem – dziennego opiekuna. Teraz z tej
nowej formy opieki korzysta 125 dzieci, a do
końca roku powstanie kolejne 7 takich punktów dla 45 dzieci.
Jako że zbliżają się wakacje, chciałem zapytać o stronę rozrywkową i kulturalną
stolicy. Niedługo zostaną otwarte Bulwary
Wiślane, plaża po drugiej stronie też tętni życiem, do CNK ciężko się dostać z uwagi na
zainteresowanie gości i szkół. Czy w bieżącej kadencji możemy liczyć na inne ciekawe
inwestycje rekreacyjne i kulturalne?
– W tej chwili kończymy odcinek w pobliżu Starego Miasta – drugi, wzdłuż Mariensztatu i Powiśla do CNK, oddamy w roku
przyszłym. W dalszych planach jest prowadzenie prac aż do Portu Czerniakowskiego.
Na tym odcinku planujemy nieco inną filozofię przebudowy Bulwaru. Nie będziemy dążyć do zasadniczych przekształceń sposobu
ukształtowania brzegów, natomiast większy
akcent położony zostanie na przestrzenie zielone i architekturę całosezonową. Będzie to
zwieńczenie zmian, które dokonały się w ostatnich latach. Miejsce to powinno doskonale
wpisać się w specyfikę Powiśla, które jest swego rodzaju warszawską dzielnicą łacińską
– rejon sąsiadujący z biblioteką uniwersytecką,
ważnymi wydziałami uniwersytetu, Akademią
Sztuk Pięknych i Centrum Nauki Kopernik.
Na koniec – tradycyjnie – zapytam czego życzyć pani w bieżącej kadencji?
– Żadnych światowych kryzysów ekonomicznych, żebyśmy mogli w jeszcze szybszym tempie rozwijać Warszawę!
Rozmawiał Jan Sitnicki
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Mamy strategię
i programy operacyjne
Z punktu widzenia
„oprzyrządowania”
prawnego mamy dobrą
Ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dysponujemy
średnio- i długookresowymi dokumentami
o charakterze strategicznym. Inną kwestią
jest pytanie, w jakim
stopniu rząd wykorzystuje instrumenty, którymi dysponuje – mówi
dr Jerzy Kwieciński, prezes Fundacji Europejskie
Centrum Przedsiębiorczości, były wiceminister
rozwoju regionalnego,
w rozmowie na temat
środków unijnych dostępnych dla Polski
w nowej perspektywie
na lata 2014–2020
Jak postępują prace nad realizacją nowej perspektywy budżetowej 2014–2020?
– Dopiero w końcu lutego bieżącego roku
zainaugurowano start funduszy europejskich na lata 2014–2020, które sięgną 82,5 mld
euro w obszarze polityki spójności, a w całości
dla Polski to prawie 120 mld euro. Z udziałem premier Ewy Kopacz i komisarz Coriny
Creţu miało miejsce podpisanie wszystkich
pozostałych, niezatwierdzonych programów
operacyjnych oraz uroczyste uruchomienie
nowej perspektywy finansowej. W 2014 roku
została przyjęta strategia wydawania środków
europejskich, która w tej perspektywie nosi nazwę Umowy Partnerstwa; KE zatwierdziła ją
w końcu maja 2014 roku. Dokonano podziału
na obszary tematyczne i dla nich opracowano krajowe programy operacyjne. Negocjo-
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wano je z KE, a ostatni – Program Inteligentny
Rozwój – wraz z grupą 9 innych programów
regionalnych został zatwierdzony pod koniec
lutego bieżącego roku Instytucją zarządzającą
dla programów krajowych jest Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, które przygotowało je wespół z odpowiednimi resortami – np.
Program Infrastruktura i Środowisko z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innymi,
a Program Inteligentny Rozwój – tu się lokują
projekty innowacyjne – z Ministerstwem
Gospodarki oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku programów
regionalnych każdy region przygotował własny program, a zarządy województw, czyli
urzędy marszałkowskie, są instytucjami zarządzającymi.
Przygotowanie prac nad realizacją nowej
perspektywy budżetowej kształtuje się następująco: zatwierdzona została strategia
i programy operacyjne, obecnie uruchamiamy biurokratyczną maszynerię, która umożliwi ogłoszenie konkursów wraz z ich har-

monogramami, a w dalszej kolejności nastąpi
wybór projektów, przygotowanie i zatwierdzenie umów. W efekcie zrealizowane zostaną
przedsięwzięcia inwestycyjne. Co ciekawe,
pierwszy konkurs w ramach Programu Polska Cyfrowa został ogłoszony 30 grudnia
2014 roku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło harmonogram na projekty związane z badaniami, a pierwszy konkurs
na tzw. „Szybką ścieżkę” został ogłoszony
2 kwietnia. Wstępne harmonogramy ogłaszania konkursów przedstawią poszczególne
regiony. Zakładam, że większy wysyp konkursów rozpocznie się w drugiej połowie bieżącego roku.
Czy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko tak jak w poprzedniej perspektywie obejmie głównie budownictwo
drogowe i kolejowe, z tym że więcej środków
zostanie przeznaczonych na kolej?
– To także w obecnej perspektywie największy program operacyjny w Polsce i Unii
Europejskiej, mimo że jest nieco mniejszy pod
względem wartości od swojego poprzednika.
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Nominalnie jest niemal identyczny, ale
uwzględniając inflację lat minionych – nieco
mniejszy. Adresowany jest do podobnych obszarów wsparcia, a największe pieniądze zostaną przeznaczone na transport, choć inaczej zostały rozłożone akcenty. W poprzedniej perspektywie dominowała infrastruktura transportu drogowego, która pozostaje najważniejsza, również teraz największe pieniądze zostaną przeznaczone na budowę autostrad i dróg ekspresowych, natomiast dwukrotnie więcej środków niż w poprzedniej perspektywie trafi do kolejnictwa.
Co do kolei UE zaleca, aby na poziomie
krajowym były finansowane główne korytarze transportowe, a lokalne i regionalne
– z regionalnych programów operacyjnych.
Tu zaszła znacząca zmiana, ponieważ w mijającej perspektywie niewielkie środki były kierowane do kolei na poziomie regionalnym.
Wyjątkiem było województwo lubelskie, gdzie
sporo zainwestowano, ale większość regionów
w ogóle nie łożyła na transport kolejowy. Teraz pieniądze będą pochodziły od władz samorządowych w ramach programów regionalnych. W obecnej perspektywie wszystkie
regiony będą wspierały nie tylko transport drogowy, lecz także kolejowy. Przykładem takiej
lokalnej inwestycji z poprzedniej perspekty-

nieniu budownictwa infrastrukturalnego, pomijając mieszkaniowe czy obiektów użyteczności publicznej?
– Zdecydowanie tak, zwłaszcza w przypadku nowych projektów z wyjątkiem kolei,
gdzie są finalizowane niedokończone projekty
i prace te będą trwały do końca obecnej perspektywy. Praktycznie skończyły się środki
unijne na wsparcie realizacji przedsięwzięć na
poziomie regionalnym, toteż zmniejszyły
one o około połowę inwestycje samorządowe, np. w dziedzinie budownictwa drogowego
czy społecznego. W stosunku do poprzedniej
perspektywy, w której budownictwo mieszkaniowe było minimalnie wspierane – jedynie rewitalizacja i mieszkania socjalne – w nowej KE szykuje istotną zmianę. W obecnej ze
środków przeznaczonych na gospodarkę niskoemisyjną, m.in. na termomodernizację, będzie mogło korzystać zarówno budownictwo
publiczne, jak i prywatne, np. wspólnoty
mieszkaniowe. Będą to niemałe pieniądze zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.
Czy rząd ma wizję i instrumenty do rozwoju kraju do 2020 roku?
– Z punktu widzenia „oprzyrządowania”
prawnego mamy dobrą Ustawę o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju. Dysponujemy

W poprzedniej perspektywie dominowała
infrastruktura transportu drogowego, która
pozostaje najważniejsza, również teraz największe
pieniądze zostaną przeznaczone na budowę
autostrad i dróg ekspresowych, natomiast
dwukrotnie więcej środków niż w poprzedniej
perspektywie trafi do kolejnictwa
wy jest modernizacja odcinka kolei z Lubartowa do Lublina Północnego, sfinansowana
ze środków lubelskiego RPO, czy połączenie
centrum stolicy z Portem Lotniczym im.
Fryderyka Chopina, które zostało sfinansowane z Funduszu Spójności w Programie Infrastruktura i Środowisko.
Nowym akcentem jest zatem przyjazny
środowisku transport szynowy, który nie dotyczy jedynie kolei, lecz także skupia się na komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej. Nadal
spore środki będą przeznaczone na inwestycje związane z ochroną środowiska, choć nieco inne będą priorytety, np. gospodarka odpadami, energetyka niskoemisyjna, efektywność energetyczna czy OZE. Wciąż będzie
wspierana służba zdrowia, ale w obszarze
związanym z ratownictwem, a także takie dziedziny, jak kultura i dziedzictwo narodowe,
choć te środki będą mniejsze niż poprzednio.
Pominięte zostało tym razem szkolnictwo
wyższe.
Czy obecnie, pomiędzy perspektywami
budżetowymi, możemy mówić o spowol-

średnio- i długookresowymi dokumentami
o charakterze strategicznym. Jako wiceminister rozwoju regionalnego uczestniczyłem w
przygotowaniu średniookresowej strategii
rozwoju kraju na lata 2007–2013. Obecnie została przygotowana nowa strategia obejmująca okres od 2014 do 2020 roku. Mamy także długoterminową strategię rozwoju kraju
„Polska 2030” i drugi dokument długookresowy o takim horyzoncie – „Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do
2030 roku”. Ponadto mamy dziewięć strategii sektorowych, dotyczących np. rozwoju regionalnego, zdrowia, transportu, pracy, edukacji, nauki, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki. Dodajmy do tego strategię wykorzystania pieniędzy unijnych. Inną kwestią jest
pytanie, w jakim stopniu rząd wykorzystuje
instrumenty, którymi dysponuje.
Wróćmy do inwestycji infrastrukturalnych – będą one współfinansowane ze środków z Brukseli, ale także rządowych i samorządowych. Czy beneficjenci środków
unijnych winni angażować jedynie własne

pieniądze, czy także pochodzące z innych źródeł, np. z kredytów?
– Na projekty realizowane ze środków europejskich Unia wymaga wkładu własnego ze
środków krajowych. Jeżeli projekty są realizowane bez pomocy publicznej, to wymagany
jest wkład własny na poziomie minimum
15 proc. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych bez względu na to, kto będzie beneficjentem środków unijnych, każdy musi
„znaleźć” własne pieniądze. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to wkład własny będzie
pochodził albo bezpośrednio z budżetu państwa, albo z Krajowego Funduszu Drogowego, który zasila finansowo GDDKiA.
Inwestycjami kolejowymi zarządzają
PKP PLK SA, które będą musiały dysponować swoim wkładem, zapewne pozyskanym
z budżetu państwa. Tak czy inaczej, wkład ten
musi zapewnić sektor publiczny. Jeżeli beneficjentami są samorządy budujące drogi, to
zorganizowanie wkładu własnego spoczywa
na ich barkach. Mogą go pozyskać w postaci kredytu z BGK czy banków komercyjnych.
Przedsiębiorstwa prywatne będą się posiłkowały własnym kapitałem bądź skorzystają
z oferty instytucji udzielających kredytów czy
pożyczek. Teoretycznie sektor publiczny
może postąpić analogicznie – wziąć pieniądze z budżetu, BGK, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego czy banków komercyjnych.
Musi na dane przedsięwzięcie przygotować
tzw. montaż finansowy.
Kiedy „ruszą” pieniądze z nowej perspektywy budżetowej i czy zdążymy wydać
w terminie tak ogromne środki?
– Realnie patrząc, procedury zostaną
przygotowane i uruchomione w drugiej połowie bieżącego roku, ale nie wszystkie, bo
część zostanie przesunięta na przyszły rok. Jeśli pojawią się konkursy, w których projekty
będą wymagały wsparcia w postaci pomocy
publicznej, to konieczna może być notyfikacja programu pomocowego, a taki proces
może potrwać w Brukseli kilka miesięcy. Te
konkursy nie zostaną ogłoszone, dopóki taki
program pomocowy nie zostanie zatwierdzony przez KE.
Co do obaw wyrażonych w pytaniu, to
powiem przekornie, że warto jest je mieć, bo
są bodźcem, czynnikiem mobilizacji. To są rzeczywiście wielkie pieniądze – 82,5 mld euro
w polityce spójności, a prawie 120 mld euro
wszystkich środków dla Polski. Z punktu widzenia harmonogramu mamy przed sobą wiele lat, niemniej nie jest to czas nieograniczony. Otóż, w tej perspektywie sądziliśmy, że bez
trudu sobie poradzimy, a w tym roku mamy
jeszcze sporo pieniędzy do wydania. Nie tylko my doświadczamy takich problemów,
inne kraje członkowskie też się z nimi borykają.
Czy rozliczymy środki unijne do końca 2022
roku? Doprawdy trudno mi w tej chwili powiedzieć, niemniej jest to w pełni możliwe.
Rozmawiał Andrzej Uznański
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Podatnik
– oszust przez domniemanie złej wiary
Od dnia akcesji do Unii Europejskiej Polska zobowiązana jest przestrzegać
prawa unijnego. Oznacza to, że przepisy krajowe powinny być interpretowane z uwzględnieniem uregulowań wspólnotowych i orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zakresie podatku od
towarów i usług interpretacja ta powinna uwzględniać głównie Dyrektywy
112/2006/WE (w odniesieniu do stanu prawnego z 2011 roku) oraz
orzecznictwo TSUE, odnoszące się do tego aktu
ie jest jednak tajemnicą, że
w praktyce polskie organy podatkowe miewają duże trudności
z wdrożeniem ww. zasad w swojej działalności. Występuje u nich swoisty konserwatyzm prawny, polegający na dawaniu
prymatu polskiemu prawu. Konserwatyzm ten
nasila się szczególnie w chwili wystąpienia
nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym i, co ważne, działa na niekorzyść
przedsiębiorcy.
W tym zakresie należy wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
stwierdził, iż konieczność uwzględnienia zasady neutralności podatku VAT dla przedsiębiorcy powinna prowadzić do wniosku, że
podatnik nie może zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez dostawcę jedynie z tej przyczyny, że dostawca
dopuścił się naruszenia przepisów normujących podatek od wartości dodanej. W takiej
sytuacji podatnik mógłby, zdaniem Trybunału,
zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego, ale wyłącznie, gdyby organy podatkowe dowiodły na podstawie
obiektywnych okoliczności, iż wiedział on lub
powinien był wiedzieć, że jego dostawca
dopuścił się naruszenia przepisów o podatku od wartości dodanej. Trybunał podkreślił
przy tym, że nie można wymagać od podatnika w każdej sytuacji podejmowania czynności sprawdzających, czy jego dostawca nie
dopuszcza się naruszenia przepisów normujących podatek od wartości dodanej, bowiem nie należy to do jego obowiązków (zob.
wyroki TSUA z 21 czerwca 2012 sygn. C
80/11 i C 142/11).
Z kolei w podjętym niedawno orzeczeniu
w sprawie C-18/13 MAKS PEN, Trybunał
stwierdził, że wykonanie usługi przez inny
podmiot niż ten, który widnieje na fakturze,
a także brak koniecznych materiałów, personelu lub majątku po stronie wystawcy faktury nie jest sam w sobie warunkiem wystar-
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czającym do odmowy odliczenia podatku naliczonego VAT. Prawo do odliczenia może być
wyłączone jedynie wtedy, gdy transakcja faktycznie była oszustwem, natomiast nabywcy
wykazano, że wiedział lub powinien wiedzieć,
iż transakcja jest przeprowadzana w celu dokonania oszustwa.
Praktyka działań polskich urzędów skarbowych jest jednak zgoła odmienna od wniosków płynących z ww. wytycznych Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących zwrotu
VAT. Organy podatkowe za zasadę przyjmują
bowiem to, że jeśli podatnik nabył towar lub
usługę od podmiotu, który dopuścił się naruszenia przepisów o VAT, to już tylko z tego
powodu nie przysługuje mu odliczenie podatku naliczonego z tego tytułu. Kwestia ustalania przy tym tego, czy nabywca usługi wiedział, że jego kontrahent dopuszcza się naruszeń ustawy o VAT jest czystą fikcją i w praktyce z góry przyjmuje się, że podatnik miał
tego jak najpełniejszą świadomość. Istnieje zatem swoiste domniemanie „złej wiary” w tym
zakresie.
Przedsiębiorcy nie pozostają jednak bierni i w praktyce toczą w tym zakresie zacięte
spory z organami podatkowymi. Efektem tego
jest bogate orzecznictwo, w którym sądy administracyjne piętnują sprzeczne z prawem
działania organów podatkowych. W wyroku
z dnia 19 marca 2014 roku, sygn. akt I FSK
576/13, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można podzielić stanowiska organów podatkowych jakoby o złej wierze skarżącej mogły świadczyć uzyskane przez nią już
po dokonaniu transakcji sygnały z rynku, że
do obrotu krajowego zostały wprowadzone
karty pre-paid o zaniżonych cenach. Niewystarczające zdaniem Sądu było też powoływanie się na powszechną wiedzę, że w branży obrotu kartami pre-paid mają miejsce nadużycia wiadome stronie post factum, gdyż
w kontekście kryteriów dochowania przez podatnika należytej staranności sformułowanych
przez Trybunał Sprawiedliwości należy jed-

noznacznie wskazać, jakie konkretne okoliczności, w odniesieniu do poszczególnych
podmiotów, które były uwidocznione w zakwestionowanych fakturach, miałyby świadczyć o świadomości skarżącej co do tego, że
transakcje te stanowią nadużycie. Podobnie
w wyroku z dnia 6 września 2012 roku,
sygn. akt. I FSK 1315/11, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że organ podatkowy
zobowiązany jest wykazać w sposób prawnie
wymagany istnienie obiektywnych przesłanek
prowadzących do wniosku, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, iż transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot
działający na wcześniejszym etapie obrotu.
Częste ignorowanie przez organy podatkowe dorobku orzeczniczego UE wynika
zapewne w dużej mierze z faktu, że organy podatkowe wolą zaspokajać się w takich sytuacjach z majątku uczciwego przedsiębiorcy niż
podejmować skomplikowane działania w zakresie poszukiwania nieistniejących podatników, którzy naruszyli przepisy o VAT. Nie
usprawiedliwia to jednak w żaden sposób organów podatkowych, które naruszając przepisy prawa wspólnotowego, próbują realizować wytyczne zawarte w ustawie budżetowej dotyczące oczekiwanych wpływów.
Robert Nogacki, Kamil Mysłek
Radca prawny Robert Nogacki jest właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec, która specjalizuje
się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu
i w kontrolach podatkowych.

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się
w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów
gospodarczych.
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Dlaczego warto wycofać się
z funduszy
obligacji?

Wszystko wskazuje na to, że hossa na funduszach
dłużnych dobiega końca. Zakończył się cykl
obniżek stóp procentowych i wciąż pojawiają się
nowe sygnały zwiastujące kres
dobrego zwrotu z inwestycji
ielu uważa, że fundusze obligacji skarbowych są bezpieczne. Problem w tym, że ceny papierów dłużnych emitowanych
przez Państwo mogą nie tylko rosnąć, ale
i spadać. Przekonali się o tym choćby inwestorzy, którzy w IV kwartale 2012 roku wypełnili swoje portfele tego rodzaju produktami
– wtedy do funduszy obligacji denominowanych w złotym napłynęło aż 13,4 mld zł.
Czas pokazał, że był to świetny wskaźnik
„kontrariański”. Trwająca od początku 2011
roku hossa na polskich papierach dłużnych
została przerwana pokaźną korektą w 2013
roku, kiedy to ceny papierów zaczęły spadać.
Od czerwca 2013 roku do lutego 2014
roku, inwestorzy uciekając z funduszy obligacji, wypłacili z nich o 3,6 mld zł więcej niż
wpłacili.
Od ponad 12 miesięcy trwa jednak powrót do „bezpiecznych” funduszy dłużnych.
Czy słusznie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw należy przypomnieć, co generuje wynik inwestycyjny na papierach dłużnych. Są to trzy czynniki: wysokość kuponu
jaką inwestor otrzymuje od emitenta (oprocentowanie obligacji); zysk z reinwestycji
otrzymanego kuponu (tu kluczowe znaczenie ma poziom obecnych i przyszłych stóp);
zmiana ceny papieru dłużnego (wypadkowa
sił podaży i popytu).
Sytuacja na rynku obligacji i stóp procentowych wskazuje, że należy rozpocząć usuwanie obligacji skarbowych i funduszy dłużnych z portfela. Przede wszystkim dlatego, że
zbliżają się podwyżki stóp.
Przypomnijmy: w 2012 roku stopa zwrotu funduszy obligacji skarbowych sięgnęła po-
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nad 10 proc. W 2013 roku wyniosła już tylko około 1 proc. Różnica wzięła się stąd, że
w 2012 roku Rada Polityki Pieniężnej – organ
ustalający stopy procentowe w Polsce – zainicjowała cykl obniżek stóp procentowych.
Tym samym, oczekiwania inwestorów odnośnie poziomu do jakiego może spaść stopa referencyjna zostały mocno rozbuchane.
Wtedy krzywa stóp procentowych odwróciła się, czego efektem był wzrost wartości obligacji skarbowych. W 2013 roku RPP zahamowała obniżki, a to poskutkowało korektą
wycen długu. Do kontynuacji zniżek RPP wróciła w 2014 roku, a wraz z tą decyzją wrócił
dobry czas dla obligacji.
Jaka jest obecna sytuacja? RPP w marcu obniżyła stopę referencyjną do poziomu
1,5 proc. i poinformowała, że zakończyła cykl
obniżek stóp procentowych z uwagi na dobrą sytuację gospodarczą kraju. Krzywa
krótkoterminowych stóp terminowych rośnie,
co potwierdzają zmieniające się perspektywy i podejście inwestorów do długu skarbowego.
RPP nie ma już argumentów do dalszych
obniżek stóp procentowych. Nie ma więc powodów, by obligacje skarbowe zyskiwały na
wartości. Wraz ze wzrostem stóp otrzymane
kupony i zyski z reinwestycji będą spadać i nie
wystarczą prawdopodobnie na pokrycie strat
wynikających ze spadku cen papierów.
Warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się
z aktywami funduszy dłużnych denominowanych w złotym. Według danych Izby Za-

rządzających Funduszami i Aktywami saldo
napływu środków do funduszy obligacji
skarbowych w marcu 2015 roku spadło poniżej zera (-40 mln zł) po raz pierwszy od lutego 2014 roku (-435 mln zł). Warto więc
uważnie obserwować nadchodzące miesiące, ponieważ wartość odpływającego kapitału
powinna znacząco rosnąć. Jeśli tak się będzie
działo, oznaczać to będzie, że inwestorzy instytucjonalni zaczęli wycofywać swój kapitał
z funduszy obligacji.
Inwestorzy, którzy lokują środki na rynku długu za pośrednictwem funduszy, powinni
pamiętać, że ich działalność podlega regulacjom. W pewnych okolicznościach może
okazać się, że zarządzający nie może sprzedać papierów trzymanych w portfelu ze
względu na obowiązujące limity zaangażowania. Oznacza to, że inwestor może mieć
problem ze sprzedażą jednostek uczestnictwa
funduszu dłużnego wtedy, gdy zacznie się bessa na rynku długu.
Kinga Stachowiak,
prezes zarządu Portalu Skarbiec.Biz SA

Portal Skarbiec.Biz – największy, niezależny
serwis o prawie, finansowaniu i gospodarce
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Ekspansja zagraniczna
– pierwsze kroki
Polska branża eksportowa rośnie w siłę.
Obecnie sprzedajemy za granicę produkty o łącznej wartości 800 mld dol.,
a do 2020 roku nasz eksport wzrośnie
o ponad 35 proc. W zeszłym roku towary z Polski były obecne w 218 krajach
świata, w tym tak egzotycznych, jak Gwinea Równikowa, Wyspy Kokosowe czy Kiribati.
Jakie są najważniejsze aspekty rozpoczęcia działalności
eksportowej oraz skutecznego budowania marki na zagranicznych rynkach?
ozpoczęcie sprzedaży zagranicznej
wiąże się z szeregiem działań i przygotowań, które należy podjąć
z dużym wyprzedzeniem wobec
planowanego wejścia na obcy rynek. Przyszli
przedsiębiorcy – oprócz towaru – muszą posiadać wiedzę prawną, marketingową, zaplecze ﬁnansowe oraz strategię logistyczną.

R

Dlaczego chcę eksportować?
Na wstępie warto zaznaczyć, że działalność eksportowa nie równa się sprzedaży towarów lub usług klientowi zagranicznemu
(w tej sytuacji często to importer dociera do
producenta), ale jest procesem znacznie
szerszym i skomplikowanym. Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania czy decyzje związane z zapoczątkowaniem eksportu, należy
odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania,
które pomogą określić cel naszych działań
oraz zaplanować poszczególne procesy wdrażania nowej formy działalności. Eksportu nie
można zaczynać w sposób chaotyczny, nieprzemyślany, powodowany tylko sukcesami
na rynku lokalnym. Do tej decyzji trzeba podejść w chłodny sposób, ponieważ rozpoczęcie działalności eksportowej ma wiele
wspólnego z otwieraniem nowej firmy. Trzeba mieć całkowitą pewność, że firma ma na
tyle stabilną pozycję na rynku, że jest gotowa unieść wysokie koszty i ryzyko związane
z eksportem.

Czy firma jest przygotowana
do eksportu?
To pytanie wymaga analizy obecnej sytuacji firmy na polskim rynku, ważna jest ocena kadry zarządzającej, wyników finansowych,
pozycji wśród konkurencyjnych firm na rynku lokalnym, opinii konsumentów oraz tego,

34 Fakty

jak firma reaguje na zagrożenia czy kryzysy.
Taki audyt można zlecić wyspecjalizowanym
konsultantom, którzy za pomocą konkretnych
narzędzi i kwestionariuszy będą mogli ocenić, czy firma ma szansę przetrwać na obcym
rynku. Niemniej kluczowym aspektem powodzenia jest kadra z wykształceniem ekonomicznym, szczególnie z doświadczeniem
w handlu zagranicznym. Cenna jest także wiedza z zakresu różnic kulturowych.
Ponadto właściciel i kadra zarządzająca
muszą uznać, że firma dysponuje czasem, zasobami i determinacją do tego, żeby taką ekspansję rozpocząć. Eksport nieczęsto oznacza
natychmiastowy sukces, choć nie jest to wykluczone. Trzeba być przygotowanym na
różne perturbacje wynikające ze specyfiki nowego rynku docelowego, różnic kulturowych i społecznych, bardziej skomplikowanej
procedury transportu, magazynowania. O ile
w Unii Europejskiej jest to stosunkowo niewielki problem, o tyle poza nią zaczynają się
schody.
Jeśli wyniki ewaluacji rynku przemawiają za rozpoczęciem eksportu, dopiero wtedy
można rozpocząć załatwianie wszelkiego
rodzaju formalności, przy czym należy przygotować się na kilkumiesięczne kompletowanie dokumentacji, pozwoleń. W tym miejscu trzeba też zastanowić się, jaki rodzaj eksportu jest w naszym przypadku optymalny.
Jednocześnie, aby dobrze ocenić możliwości przedsiębiorstwa na rynku eksportowym, trzeba wziąć pod uwagę przynajmniej
trzy wymiary przygotowania firmy: marketingowy, kulturowy oraz finansowy.

Marketing
Wejście na nowy rynek praktycznie zawsze oznacza budowanie marki od zera.

Mamy do dyspozycji wiele narzędzi: reklamę (np. prasową, internetową, radiową, telewizyjną, outdoorową), marketing (np.
szeptany, wirusowy, wsparcie sprzedaży
w punktach handlowych, czyli tzw. shopper
marketing, niestandardowe strategie reklamowe, dystrybucja produktów), PR (np.
obecność w mediach, eventy, udział w targach, kampanie społeczne, akcje samplingowe, czyli dystrybucja darmowych próbek
produktu). Każde z tych narzędzi ma swoją specyfikę i okaże się pomocne, ale również
każde z tych działań wymaga dokładnego
przemyślenia i planowania. Konieczne jest
dostosowanie ich do lokalnych potrzeb i preferencji, dlatego też, jeśli firma nie dysponuje
własnym działem marketingowym, warto postarać się o wsparcie agencji marketingowej/PR, która zna specyfikę danego rynku.
Musimy też pamiętać, że marki nie buduje
się w tydzień i nie zrobi się tego za kilka tysięcy złotych. Jest to proces trudny, kosztowny
i bardzo czasochłonny.

Kultura
Nowy rynek to nowi odbiorcy, nowa kultura, nowe zwyczaje, nowe poglądy
i upodobania. Wszystko to, co chcemy zaprezentować na nowym rynku, powinno być
dostosowane do tych elementów. Pierwszym krokiem, który musimy podjąć, jest tłumaczenie wszystkich dokumentów i materiałów promocyjnych. Do odbiorcy zawsze
najszybciej i najskuteczniej trafi komunikat
w jego ojczystym języku. Podstawa to oczywiście strona internetowa przetłumaczona na
dany język. Warto zlecić to zadanie firmie zajmującej się tłumaczeniami lub doświadczonemu tłumaczowi. Przyszli klienci powinni bowiem mieć możliwość skorzystania także z ob-
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sługi klienta w ich własnym języku (przynajmniej w formie e-mailowej, choć wskazana będzie także forma telefoniczna). Aby tłumaczenie było w pełni skuteczne i bezpieczne konieczne jest także skorzystanie z usługi
lokalizacji.
– Lokalizacja to termin używany, gdy
wprowadzamy produkt lub usługę do innego kraju. To nie jest zwykłe tłumaczenie instrukcji na opakowaniu i tekstów na stronie
internetowej na język zamierzonego kraju. Lokalizacja to sposób wprowadzania firmy na
nowy rynek. Dostosowuje produkt zarówno
do języka, jak i do kultury i społeczeństwa kraju docelowego – wyjaśnia Agata Nowak
z agencji tłumaczeniowej Skrivanek.
Dlaczego jest to ważne? Bo o wpadkę
łatwo. Za przykład niech posłuży nazwa
Rolls Royce Silver Mist. Na rynku niemieckim te luksusowe auta pojawiły się pod
nazwą Silver Shadow, ponieważ dla Niemców słowo mist nie ma bynajmniej lekkości
angielskiej mgły. W ich języku oznacza
„gnój, obornik, bzdura”. Gdyby nie zwrócono na tę kwestię bacznej uwagi samochód
ten byłby „spalony” zanim w ogóle trafiłby
do dealerów!

Finanse
Każdy, nawet najdrobniejszy aspekt wejścia na nowy rynek wymaga odpowiedniego
budżetu, czasem bardzo wysokiego. Największego wkładu finansowego wymaga przygotowanie strategii marketingowej
i stworzenie nowego oddziału. Konieczne będzie zatrudnienie pracowników odpowiadających za obsługę klientów na nowym rynku i budowanie sprzedaży, a także opracowanie strategii promocyjnej i strategii rozwoju
eksportu. Prawdopodobnie przed samym
rozpoczęciem eksportu niezbędna okaże się
inwestycja w zorganizowanie misji handlowej
i jej efektywne przeprowadzenie. Dobrym
miejscem dla nowych firm są różnego rodzaju
targi organizowane w każdym kraju – tutaj
koszty to zakup stoiska, produkcja materiałów reklamowych, obsługa techniczna stoiska.
W tym przypadku konieczny będzie udział
przynajmniej dwóch pracowników, którzy
będą obsługiwać stoisko i pozyskiwać klientów.
– Jest wiele innych kosztów, które należy wziąć pod uwagę, m.in: zakup baz danych
firm, organizacja badań marketingowych, obsługa prawna i rachunkowa, opłaty związane z uzyskaniem patentów, certyfikatów, zezwoleń, ochrony wizerunku itp. – podkreśla
Marek Wcisło, dyrektor zarządzający Kompass Poland, firmy zajmującej się dostarczaniem biznesowych baz danych.
Artykuł powstał w konsultacji
z Polską Izbą Gospodarczą
Importerów Eksporterów i Kooperacji.

Wyróżnia się kilka rodzajów form wejścia na rynek zagraniczny:
Eksport pośredni. Zakłada dużą rolę pośredników, np. central handlu zagranicznego. Na obcych rynkach centrala ma nierzadko większą siłę przetargową niż pojedynczy producent. Eksport pośredni zakłada stosunkowo niewielkie koszty wejścia
i niskie ryzyko ﬁnansowe. Firma nie ponosi kosztów inwestycji marketingowych, bo
wszelkie trudności spadają na pośrednika.
Eksport bezpośredni z kraju. Tu powstaje konieczność powołania własnej komórki
ds. handlu zagranicznego, która będzie odpowiedzialna za badanie, penetrację rynków zagranicznych, nawiązywanie kontaktów, ofertowanie, negocjowanie, kontraktowanie, przeprowadzanie transakcji. Mimo że działalność operacyjna ﬁrmy
wykonywana jest w kraju, niezbędne będą wyjazdy zagraniczne.
Eksport bezpośredni z kraju realizowany przez agenta zagranicznego. Zagraniczne ﬁrmy pełnią rolę agentów (np. rynek USA obsługuje Export Management
Company). Współpracowanie z agentem jest korzystne, kiedy nie chcemy głębiej
wejść w sieć dystrybucyjną danego rynku zagranicznego. Największą korzyścią takiej współpracy jest oczywiście obycie agenta na rynku docelowym – agent zna
miejscowe zwyczaje, język, posiada kontakty z lokalnymi ﬁrmami, doświadczenie
zawodowe. Musi też zaznajomić się ze strategią ﬁrmy i produktu. Niemniej przy takiej formie współpracy należy uważać przy udzielaniu koncesji na wyłączność.
Eksport bezpośredni przez własne biuro przedstawicielskie za granicą. Może
to być zarówno zorganizowanie biura za granicą poprzez wysłanie naszego pracownika, jak i zatrudnienie osoby miejscowej, ﬁrmy zagranicznej specjalizującej się
w danej działalności, czy też założenie miejscowej spółki zarządzanej przez osobę
przysłaną z kraju, ale zatrudniającą osoby miejscowe.
Eksport bezpośredni przez własną sieć dystrybucji. Takie rozwiązanie zakłada
powiązanie dystrybutorów systemem umów stałych lub okresowych określających
szczegółowo zasady współpracy. Generuje to znaczne koszty płacowe, biurowe,
operacyjne i logistyczne.
Licencjonowanie. Jest to udostępnianie kontrahentowi zagranicznemu tzw. „wartości niematerialnych i prawnych”, czasami połączone z udzieleniem kredytu na wdrożenie danych rozwiązań technologicznych. Spłata kredytu i części opłat
licencyjnych dokonuje się poprzez dostawy na rynek kraju dostawcy (np. w przypadku koncernów samochodowych). Inna opcją jest franchising – specyﬁczna
forma licencjowania dotycząca transferu prawa do stosowania całościowego programu marketingowego.
Produkcja na zamówienie (Contract Manufacturing). W tym przypadku warto
brać pod uwagę nacisk zagranicznych kontrahentów na minimalizację ceny. Jest to
rozwiązanie szczególnie popularne w branży tekstylnej, meblarskiej, a konieczne do
stosowania w przypadku braku silnej marki.
Umowa o zarządzanie (Management Contract). Dotyczy to szczególnie takich
usług, jak sieci hotelowe, linie lotnicze, ochrona zdrowia. Umowa zawierana jest na
kilka lat i doprowadza do dużego transferu technologii i know-how w zakresie prowadzenia biznesu, przy czym zarządzane przedsiębiorstwo cały czas jest własnością importera.
Wspólne przedsięwzięcie (Joint Venture). Kluczowe w tej formie współpracy jest
jasne i precyzyjne określenie celu przedsięwzięcia. Warto mieć świadomość, że podział udziałów 50 proc. na 50 proc. nie zawsze jest najkorzystniejszy.
Filia zagraniczna. Należy określić, na jakiej bazie prawnej (oddział, samodzielna
spółka o osobowości prawnej, przejęcie miejscowej ﬁrmy np. w drodze prywatyzacji) ﬁlia będzie prowadzona. Ponieważ zakłada ona duży stopień samodzielności
operacyjnej, przejmie pewne fazy produkcji. Należy zatroszczyć się o kontrolowanie
wspólnej dla całej ﬁrmy strategii marketingowej, która powinna być całkowicie podporządkowana centrali.

Źródło: Kompass Poland Sp. z o.o.
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Transparenty biznes
Po analizie danych dotyczących zamawianych przez ﬁrmy z zagranicy raportów
odnoszących się do polskich przedsiębiorców, płynie wniosek, że za granicą
słabnie zainteresowanie polskimi ﬁrmami. Spadającą liczbę zamówień raportów
można także tłumaczyć tym, że polski biznes jest coraz bardziej transparentny, a przedsiębiorcy z Polski w coraz większym stopniu są rozpoznawalni
za granicą i postrzegani jako wiarygodni partnerzy biznesowi
pierwszych trzech miesiącach
bieżącego roku przedsiębiorcy
z zagranicy zamówili ponad
27,1 tys. raportów o polskich ﬁrmach. Tyle samo co w 2013 roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to spadek o 16,5 proc. Jedno-
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cześnie warto podkreślić, że w pierwszych
trzech miesiącach lat 2013 i 2014 odnotowano
wzrost zamówień o blisko 19 proc.
Za spadek odpowiadają w pierwszej kolejności przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i USA. W pierwszych trzech
miesiącach 2015 roku przedsiębiorcy z Nie-

miec zamówili o 63 proc. mniej raportów
w porównaniu z 2014 rokiem, co stanowi
spadek z 11,2 tys. do 4,1 tys. Jednocześnie
o 17 proc. mniej raportów zamówili mieszkańcy Wielkiej Brytanii, a o 10 proc Stanów
Zjednoczonych. Wartym podkreślenia jest
spadek zamówień z Japonii ze 173 raportów
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zamówionych w I kwartale 2014 roku do 69 w I kwartale 2015
roku i z Rosji z 27 do 18, co stanowi 33 proc.
Wzrost zamówień odnotowano we wszystkich krajach
skandynawskich. Przy czym zamówienia z Danii wzrosły o ponad 231 proc., z 344 w 2014 roku do blisko 1140 w 2015 roku.
Równie dynamicznie, o ponad 190 proc., wzrosła liczba zamówień ze Szwecji, o 77 proc. z Finlandii i o 10 proc. z Norwegii.
Wzrost tłumaczy coraz bardziej aktywna współpraca pomiędzy
firmami skandynawskimi i polskimi, bowiem perspektywy dla polskich firm na rynkach skandynawskich są więcej niż dobre, a plany rozbudowy systemu transportu morskiego na Bałtyku mogą
je jeszcze bardziej uatrakcyjnić.
Eksport do krajów skandynawskich stanowi około 7,3 proc.
całości polskiego eksportu i jest łącznie wart ponad 8,7 mld euro.
Wśród państw skandynawskich najważniejszym partnerem
Polski jest Szwecja, która zajmuje 8. miejsce wśród najważniejszych zagranicznych rynków zbytu dla polskich towarów.
W pierwszej dwudziestce są też Norwegia (15. miejsce) i Dania (17. miejsce).
Do Skandynawii polscy eksporterzy wysyłają m.in. jednostki
pływające, meble, sprzęt AGD, samochody ciężarowe i autobusy
oraz odzież. Kraje skandynawskie są też ważnym odbiorcą dla
polskiego przemysłu drzewnego, żeliwnego i stalowego oraz dla
producentów zbóż.
O 94 proc. wzrosła liczba zamówień ze Szwajcarii, o 70 proc.
z Czech, o 64 proc. z Portugalii i blisko 42 proc. z Holandii. Jednocześnie odnotowano znaczne zainteresowanie polskimi firmami
przedsiębiorców z Azji. W 2015 roku Chińczycy zamówili 10 raportów wobec 1 w porównaniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego, i dalej: z Tajwanu 15 raportów wobec 9 w roku ubiegłym, z Korei – 116 wobec 30.
W całym 2014 roku firmy z zagranicy zamówiły raporty handlowe o ponad 124 tys. polskich firm. Badając je pod względem
kondycji finansowej, ryzyka współpracy i działalności. To w porównaniu do roku 2013 stanowiło wzrost o blisko 18 proc.
Jednocześnie kiedy obserwujemy spadek zainteresowania
przedsiębiorców z zagranicy polskimi firmami, Polacy sprawdzają
na potęgę. Związane jest to z rosnącą świadomością polskich
przedsiębiorców co do możliwości uzyskania informacji gospodarczej i sprawdzania firm z zagranicy. Znajduje to swoje potwierdzenie w twardych danych liczbowych.
W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku Polacy sprawdzili ponad 53,2 tys. firm z zagranicy. W porównaniu do roku
ubiegłego stanowi to ponad 72-proc. wzrost. Jednocześnie trzeba podkreślić, że liczba sprawdzeń w 2013 roku wyniosła 19 tys.
i wzrosła do blisko 31 tys. w 2014 roku, co stanowi 62-proc. wzrost.
Wśród krajów europejskich najwięcej raportów zamówiliśmy
o spółkach z Niemiec. Tych w pierwszych trzech miesiącach polscy przedsiębiorcy zamówili ponad 18 tys., co stanowi wzrost
o ponad 105 proc. Jednocześnie zamówiono 4,9 tys. raportów
z Francji, 4,6 tys. z Wielkiej Brytanii i 4,1 z Włoch.
Najbardziej dynamiczny wzrost sprawdzeń wśród przedsiębiorców z Europy odnotowano względem spółek z Irlandii.
Ogółem Polacy sprawdzili ponad 580 irlandzkich firm, co stanowi wzrost o blisko 130 proc. Znacząco przyrosła także liczba sprawdzeń podmiotów z Niemiec – o 105 proc., z Holandii – o 89 proc. i Wielkiej Brytanii – 84 proc. Uwagę zwraca ponad 160-proc. przyrost zamówień odnoszących się do spółek
z Chin, i blisko 117-proc. wzrost sprawdzeń firm z Afryki Północnej.
Jednocześnie widać znaczny spadek zainteresowania firmami
z Czech i Norwegii. Tych pierwszych w pierwszym kwartale sprawdzono niewiele ponad 1,7 tys., co w porównania do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza spadek o blisko 10 proc.,
natomiast spółek z Norwegii sprawdzono o 18 proc. mniej, porównując kwartał do kwartału.
I

Raport handlowy
O specyﬁce raportu handlowego mówi
Tomasz Starzyk z Bisnode Polska
Jakie dane zawiera raport handlowy?
– Raporty korzystają z wielu źródeł informacyjnych zarówno rejestrowych, branżowych, jak i typowo marketingowych. Pozwala to klientom uzyskać w bardzo krótkim czasie pełną informację na temat kontrahenta, począwszy od potwierdzenia
jego danych rejestrowych (zgodne z KRS lub ewidencją działalności gospodarczej), informacji o danych finansowych (sprawozdania finansowe firm składających takie dane w sądach gospodarczych), zdarzeniach prawnych (rejestr upadłości i likwidacji), po dane zamieszczone w różnych portalach internetowych, prasie lub z wywiadu z kierownictwem firmy. Dodatkowo
informacja o firmie wzbogacona jest o dwa istotne źródła: informację o moralności płatniczej podmiotu oraz powiązania kapitałowe podmiotu z firmami zagranicznymi. Pierwsze z tych źródeł informuje o historii zaległości płatniczych podmiotów wobec partnerów Bisnode Polska, co daje naszym klientom unikalną wiedzę na temat obecnych i przyszłych kontrahentów. Drugie źródło to największa na świecie baza danych podmiotów
i powiązań, licząca w tej chwili ponad 240 mln firm, pozwalająca zbadać kondycję finansową spółki matki badanego kontrahenta, nawet gdy pochodzi ona z bardzo odległych krańców
świata.
Wywiadownia przygotowuje dla swoich klientów produkty
zawierające z jednej strony pełny obraz działalności firm z całego świata, a z drugiej gotową wiedzę w postaci rekomendacji dotyczącej wiarygodności tej firmy. Produkty Bisnode Polska
spełniają więc dwie funkcje: informacyjną oraz wspomagającą
zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Pierwsza z tych funkcji pozwala klientom zaoszczędzić czas związany z ich samodzielnym pozyskiwaniem ze źródeł publicznych, druga pomaga podjąć właściwą decyzję związaną z zawarciem współpracy z klientem na warunkach kredytu kupieckiego. Ten drugi element bazuje na wiedzy specjalistów z zakresu analizy finansowej
oraz statystyki. Przygotowali oni modele scoringowe, pozwalające
ocenić prawdopodobieństwo upadku firm działających na całym świecie. Jest to więc jeden ze sposobów wykorzystania
know-how w samodzielnej analizie kondycji finansowej kontrahentów przez klientów.
Co na podstawie raportu handlowego może ustalić firma o ewentualnym kontrahencie?
– Podstawową wartością raportu handlowego jest rekomendacja współpracy z danym partnerem handlowym. W przypadku negatywnej rekomendacji nasz klient powinien zastanowić
się czy takie ryzyko jest dla niego opłacalne. Klient może zauważyć również pogarszającą się sytuację finansową podmiotu
na licznych wykresach, co pozwala na jeden rzut oka ocenić najbliższą przyszłość firmy. Ciekawym elementem raportu jest porównanie podmiotu do jego branżowej konkurencji przez pryzmat wskaźników porównawczych. Raport handlowy pozwala
również dostrzec niebezpieczne symptomy istniejące u badanego kontrahenta, takie jak powiązania osób z kierownictwa
z firmami w złej kondycji finansowej. Inny element, na jaki warto zwrócić uwagę, to tendencje w sezonowości moralności płatniczej podmiotu. Pozwala on dotrzeć do sytuacji finansowej spółki-matki podmiotu. Raport handlowy stanowi więc wielofunkcyjne
narzędzie pozwalające odkrywać niebezpieczne obszary ryzyka działalności z konkretnym partnerem handlowym.
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Pomoc we wprowadzeniu
pomysłu na rynek
Jedną z instytucji otoczenia biznesu są inkubatory przedsiębiorczości,
które wspierają przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej
działalności gospodarczej – najczęściej start-upów
Jerzy Bojanowicz
ferta inkubatorów zazwyczaj składa się z kilku elementów i najczęściej obejmuje wynajęcie powierzchni biurowej i produkcyjnej
(taniej niż na rynku), usługi doradczo-szkoleniowe (m.in. warsztaty i konferencje),
wsparcie w ubieganiu się o dotacje na powstanie i rozwój ﬁrm. Przede wszystkim zapewnia pomoc nowo powstającym ﬁrmom:
obsługę formalno-prawną związaną z rejestracją działalności oraz biurową (adres do
prowadzenia działalności gospodarczej, sekretariat, odbieranie telefonów, poczty) i informatyczną (szerokopasmowy Internet, administrowanie siecią). Nie bez znaczenia
dla debiutantów jest doradztwo merytoryczne, m.in. konsultacje prawne, doradztwo z zakresu ﬁnansów, marketingu, transferu technologii, funduszy europejskich oraz możli-
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wość podejmowania współpracy ze środowiskiem nauki.
Forma działania inkubatorów jest różna.
Zakładają je zarówno firmy z powodzeniem
działające od lat na rynku, jak i debiutujące.
Są wśród nich m.in. instytuty, jak np. Instytut
Metali Nieżelaznych (projekt „Inkubator Zaawansowanych Technologii Przeróbki Plastycznej Stopów Lekkich na bazie Al i Mg”)
i Krajowa Izba Gospodarcza („KIGMED.eu
– Inkubator Innowacyjnych Technologii dla eMedycyny”), a także Fundacja Na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego Na Wiedzy
„Nowe Media” („S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjności”), Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. („Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny”). Wśród dziesiątek inicjatyw są takie, jak „IQ Advisors – inkubator technologii
informacyjnych i komunikacyjnych”, „InQbe

– inkubator projektów technologicznych i internetowych”), „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki
elektronicznej”, „Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora
Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm”, „Karpackie Centrum
Inicjatyw Ekologicznych – Inkubator Technologiczny”, „Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości”, „Dolnośląski Inkubator Innowacji ARS”, „Inkubator BonusCard – wsparcie innowacji w obszarze chemii, energii, internet i mobile”, „Wsparcie
B+R poprzez dokapitalizowanie innowacyjnych pomysłów – pierwszy podlaski inkubator” czy „BioMed – inkubator innowacyjnych
pomysłów biznesowych”.

Czekając na polskiego Skype’a
Wspomaganiem młodych, ambitnych
ludzi z pomysłami zajmują się Akademickie

GOSPODARKA
Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), które powstały w kwietniu 2004 roku pod hasłem:
„Miejsce, gdzie można najszybciej, najtaniej
i najmniej ryzykownie zacząć prowadzić
swój biznes”. Pozwalają ograniczyć ryzyko
i skupić się na prowadzeniu firmy przy minimalnych kosztach. Młodzi przedsiębiorcy
nie muszą rejestrować swojej działalności gospodarczej, wystarczy, że wypełnią formularz
i od razu mogą zacząć działać. Początek roku
2005 to już 10 prężnie działających AIP.
W 2009 roku Inkubatory AIP zostały wpisane przez polski rząd na listę projektów kluczowych dla polskiej gospodarki.
– Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości mają obniżyć koszty funkcjonowania
podmiotów gospodarczych na rynku. Za
250 zł miesięcznie oferujemy kompleksową
opiekę. Uczestnicy mogą skorzystać także
z biurka czy sal konferencyjnych podczas spotkań z kontrahentami. Warto zaznaczyć, że
składki ZUS zapłacą dopiero, gdy zarobią pieniądze. Mogą sami wybrać, czy chcą być zatrudnieni na etacie czy umowach cywilno-prawnych – wyjaśnia Dariusz Żuk, prezes
Polski Przedsiębiorczej, która jest jedną z największych i najważniejszych instytucji w Europie wspierających start-upy. W ramach dotychczasowej działalności wykreowała ona kilkadziesiąt inicjatyw, w których udział wzięło
ponad 100 tys. młodych osób, powstało kilka tysięcy firm i zostały utworzone tysiące nowych miejsc pracy. Jacek Aleksandrowicz, szef
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, dodaje: – 80 proc. firm zrzeszonych w AIP
przetrwało. Dodatkowo, gdy podmioty zostają
przekształcone w spółkę czy samodzielną firmę, nadal 70 proc. utrzymuje się na rynku. To
znacznie więcej niż poza inkubatorami.
Według danych AIP z różnych form
wsparcia oferowanych w ramach systemu akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
skorzystało dotychczas 7 tys. start-upów,
a obecnie działa w nich blisko 1700 firm. Jednym z głównych celów Inkubatorów AIP jest
wyłonienie marek, które mają szanse na
osiągnięcie globalnego sukcesu. Do 2020 roku
organizacja chce wprowadzić na rynek trzy
firmy á la Skype. Ponad 50 proc. pomysłów
biznesowych dotyczy działalności w Internecie
(aplikacje, sklepy), a 25 proc. produkuje
ubrania i ozdoby. Dziś w biznesowym CV
„etap” w AIP mają m.in.: PhotoBlog.pl,
MISBHV, Key2Print, Chomikuj.pl, Glov,
GoldenlineiApeironSynthesis. W styczniu
we Wrocławiu otwarto największy pod względem powierzchni w Polsce Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Unijne dofinansowanie
Fundacja AIP pozyskała ponad 81 mln zł
z Programu Innowacyjna Gospodarka na
4 projekty mające na celu wsparcie początkujących przedsiębiorców. Największy z nich:
„Droga do Polski Przedsiębiorczej” ukierunkowany jest na rozwój nowoczesnych, pro-

innowacyjnych usług dla MŚP oraz wsparcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i informatycznych. W ramach projektu powstała sieć 50 inkubatorów w 24 miastach oraz 10 wyspecjalizowanych punktów wsparcia start-upów
(tzw. AIP Business Link). W kwietniu AIP
otworzyły nowy obiekt na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. – Przedsiębiorczość jest
jednym z kluczowych obszarów wsparcia
w nowej perspektywie finansowej UE – poinformowała wiceminister Iwona Wendel
podczas inauguracji AIP Kraków. Dodała, że
nacisk zostanie położony na wsparcie tworzenia przedsiębiorstw w oparciu o nowatorskie pomysły, tzw. start-upów.
Fundusze na ten cel będą dostępne w ramach Programu Inteligentny Rozwój, Polska
Wschodnia oraz regionalnych programów
operacyjnych. I tak w Programie Inteligentny Rozwój, drugim co do wielkości środków
(8,6 mld euro), największym w Unii Europejskiej programie finansującym badania, roz-

nansowe (dotacje do 800 tys. zł). W Regionalnych Programach Operacyjnych dostępne będzie wsparcie usług świadczonych przez
inkubatory przedsiębiorczości. Przewiduje
się również wsparcie projektów inwestycyjnych
MŚP poprzez poprawę dostępu do finansowania w postaci pożyczek i poręczeń. Natomiast ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (w ramach RPO oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój) finansowane
będą instrumenty wspierające rozpoczęcie
działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
Na inwestycje w sektorze B+R w latach
2014–2020 zostanie przeznaczone blisko 30
mld euro z funduszy unijnych. Warto dodać,
że organizacje wsparcia biznesu (np. inkubatory biznesu, parki naukowe i technologiczne, ośrodki doradztwa biznesowego,
izby gospodarcze) oprócz wsparcia ze wspomnianych programów mogą liczyć na dofinansowanie w ramach programów: „Południowy Bałtyk” (83 mln euro z Europejskie-

Według danych AIP z różnych form wsparcia
oferowanych w ramach systemu akademickich
inkubatorów przedsiębiorczości skorzystało
dotychczas 7 tys. start-upów, a obecnie działa
w nich blisko 1700 firm. Jednym z głównych celów
Inkubatorów AIP jest wyłonienie marek, które mają
szanse na osiągnięcie globalnego sukcesu
wój i innowacje, wsparcie uzyskają m.in.
naukowcy i przedsiębiorcy na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne
zastosowanie w gospodarce.
Główne założenie tego programu to
„Od pomysłu do rynku”, czyli wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub
technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację. To także wsparcie start-upów, których
działalność oparta jest na wysoko innowacyjnych pomysłach lub na komercjalizacji wyników prac B+R. Finansowane będą działania
stymulujące aktywność inwestorów prywatnych, czyli funduszy seed capital, funduszy
venture capital oraz aniołów biznesu. W tym
celu uruchomione zostaną instrumenty finansowe o charakterze kapitałowym i pożyczkowym. W ramach Programu Polska
Wschodnia planowana jest realizacja działania
„Platformy startowe dla nowych pomysłów”.
Wsparcie kierowane będzie do młodych ludzi
(do 35. roku życia), zwłaszcza absolwentów
szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat
studiów, którzy chcą realizować innowacyjne pomysły biznesowe w Polsce Wschodniej.
Platformy zapewniać będą usługi okołobiznesowe i specjalistyczne oraz wsparcie fi-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego), adresowanego do firm, stowarzyszeń i instytucji mających siedzibę w nadmorskich regionach Danii, Litwy, Niemiec, Szwecji i Polski
(podregiony: miasto Szczecin, szczeciński,
stargardzki, koszaliński, słupski, starogardzki, gdański, trójmiejski i elbląski), oraz „Litwa–
Polska” (51,5 mln euro z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego) – podregiony ełcki, suwalski i białostocki.

Prognozy i oczekiwania
Na ile to unijne i krajowe wsparcie pobudzi przedsiębiorczość i innowacyjność?
Tego dowiemy się dopiero za jakiś czas. Tymczasem w czerwcu w Zabrzu otwarto kolejny Inkubator AIP. Zdaniem Mateusza Maika, dyrektora Inkubatorów AIP na Śląsku, do
końca roku w AIP Zabrze powstanie 10–15
start-upów. W ciągu kolejnych dwóch lat ich
liczba powinna wzrosnąć do 40. Obecnie
w pięciu inkubatorach w całym województwie
śląskim rozwija się około 130 młodych firm.
Województwo to jest ewenementem, bo inkubatory AIP działają w pięciu miastach – to
najlepszy wynik w całej Polsce.
Pozostaje wiec czekać, aż ilość przekształci
się w jakość, czyli w firmy zdolne do konkurencji na globalnym rynku, oferujące produkty
bądź usługi, które zawojują świat.
I
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Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis
Projekt: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – III etap PPNT”
nie 1.3 Wspieranie Innowacji i finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 31.12.2015.
Budżet projektu: 28 026 673,67 zł (całkowita wartość projektu), wydatki kwalifikowane: 22 950 470,86 zł, w tym wkład własny: 3 559 159,03 zł, dofinansowanie: 19 391 311,83 zł.
Lokalizacja: Jasionka, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, kompleks Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, Strefa S1.

Cel realizacji projektu

Idea utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis sięga 2003 roku. Porozumienie o jego utworzeniu podpisali: Samorząd
Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Gmina Miasto Rzeszów, Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. W 2006 roku do sygnatariuszy porozumienia dołączyły: Gmina Głogów Małopolski oraz Gmina Trzebownisko.
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis jest obecnie jednym
z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w południowo-wschodniej Polsce oraz jednym z najszybciej rozwijających się parków w kraju. Jego obszar
to ponad 166 ha podzielonych na 3 strefy inwestycyjne:
• Strefa S1 – o powierzchni około 70 ha, położona w miejscowościach Jasionka i Tajęcina (gmina Trzebownisko);
• Strefa S1-3 – o powierzchni około 48 ha, położona w miejscowościach Jasionka (gmina Trzebownisko) i Rudna Mała (gmina Głogów Małopolski);
• Strefa S2 – o powierzchni około 48 ha, położona w miejscowościach Rogoźnica i Wola Cicha (gmina Głogów Małopolski);
Strefy zostały w całości włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK Mielec.

Położenie i komunikacja
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny zlokalizowany jest zaledwie
10 km od Rzeszowa, w pobliżu Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”, autostrady
A4, drogi krajowej nr 19, drogi krajowej nr 9 prowadzącej ruch z Warszawy do
przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku, drogi ekspresowej S19 „Via Baltica”, która ma łączyć kraje bałtyckie z południową częścią Europy oraz Magistrali kolejowej E-30 prowadzącej ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę.
Ponadto w parku funkcjonują: Inkubator Technologiczny, Preinkubator
Akademicki, Laboratorium Badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej i Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego – wybudowane przez
RARR SA.
Projekt „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum
Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT)
– III etap” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007–2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działa-

Głównym celem realizacji projektu jest rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa atrakcyjności gospodarczej województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności, poprzez wzmocnienie, rozwój
i uzupełnienie regionalnego potencjału badawczego oraz infrastrukturalnego.
Zostanie on osiągnięty poprzez: przygotowanie bazy materialnej i organizacyjnej – budowa obiektu hali IV, umożliwiając powstanie nowych przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwojowym w specyficznym i konkurencyjnym otoczeniu, a także rozwój już istniejących firm; wzmocnienie i uzupełnienie zaplecza
badawczego niezbędnego dla rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o idee innowacyjności – dzięki utworzeniu laboratoriom
dla Aeropolis, wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę umożliwiającą wykonywanie specjalistycznych usług badawczych na użytek przemysłu.
Projekt kierowany jest głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis, a także do
przedsiębiorstw z terenu Podkarpacia i całej Polski oraz inwestorów zagranicznych. Przedsiębiorcy ci będą mogli wynajmować na preferencyjnych warunkach pomieszczenia w Hali IV, jak również korzystać z usług świadczonych przez
utworzone laboratorium dla Aeropolis.

Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę Hali IV wraz z placami, chodnikami, parkingiem o łącznej powierzchni użytkowej 3 910,30 mkw.; wyposażenie laboratorium dla Aeropolis w specjalistyczną aparaturę.
Część produkcyjno-badawcza hali IV mieści m.in. 13 jednostek przewidzianych do wynajęcia przez początkujące firmy oraz 4 jednostki przygotowane do zainstalowania sprzętu laboratoryjnego.
Część socjalno-biurowa zawiera m.in. 20 pokoi biurowych o powierzchni około 26 mkw. – przeznaczonych do wynajęcia; „open space offices” o powierzchni około 138 mkw. – przeznaczonej do wynajęcia (5 stanowisk biurowych 1-osobowych; 4 stanowiska biurowe 2-osobowe; 10-osobowa sala narad), sale szkoleniowe i narad.

Wyposażenie laboratorium dla Aeropolis:
1. Ręczny spektrometr rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej
z dyspersją energii (EDXRF) przeznaczony do wykonywania szybkich
i nieniszczących analiz.
Ręczny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do badania składu pierwiastkowego w laboratorium i w terenie z modułem analitycznym do analiz pod
kątem zawartości metali ciężkich w tworzywach, stopach, elementach elektro-

Artykuł ﬁnansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego – III etap PPNT” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
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nicznych itp. pod kątem zgodności z dyrektywą RoHS/WEEE (regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i ograniczenia zużycia substancji niebezpiecznych w produktach). Jego zaletami są niewielkie rozmiary oraz waga przy zachowaniu dokładności pomiarów porównywalnej ze stacjonarnymi analizatorami laboratoryjnymi. Spektrometr jest wyposażony m.in. w: detektor SDD o rozdzielczości widmowej 139 eV, kamerę HD CMOS do lokalizacji punktu pomiarowego i dokumentacji próbki. Ponadto dwanaście różnych konfiguracji filtrów i kolimatorów pozwala na optymalizację warunków pomiaru w zależności
od aplikacji.
2. Komora klimatyczna ze światłem do testów zgodnie z IEC 61215
(pkt. 10.11 + 10.12 + 10.13) oraz IEC 61646 (pkt. 10.11 + 10.12 + 10.13)
wraz z dodatkowym wyposażeniem stanowiska pracy.
Komora klimatyczna jest przeznaczona do badania odporności przedmiotów i urządzeń na działanie w przyspieszonym tempie procesów starzeniowych
oraz wpływu warunków pogodowych na funkcjonowanie badanego urządzenia.
W komorze można badać przedmioty na wpływ nasłonecznienia, temperatury,
deszczu, wilgotności. Dzięki przyspieszonemu procesowi starzenia można wykryć na etapie wdrażania produktu jego wady konstrukcyjne. Zastosowanie: branża tworzyw sztucznych (badanie starzeniowe powłok izolacyjnych kabli, komponentów z tworzyw pod kątem biodegradacji, badanie przenikania wilgotności do wnętrza kabli), branża fotowoltaiki (testy wilgotnościowo-zamrożeniowe; badanie cyklów termicznych dla modułów krzemowych oraz cienkowarstwowych, test „dump-heat”), branża automotive (testy starzeniowe poduszek
powietrznych, badanie starzeniowe powłok lakierniczych z wykorzystaniem systemu nadeszczania, badanie wytrzymałości tapicerki na promieniowanie słoneczne).
3. Mikroskop metalograficzny/materiałowy wraz z kamerą mikroskopową, oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem.
Za pomocą mikroskopu metalograficznego można przeprowadzać obserwacje zarówno na próbkach nietrawionych, jak i trawionych specjalnymi
odczynnikami. Celem badań jest określenie czystości, jednorodności oraz wielkości ziarna przy jednoczesnym ujawnieniu wad mikrostruktury badanego materiału – np. mikropęknięcia. W przypadku próbek nietrawionych badania mikroskopowe pozwalają na określenie ilości i rozmieszczenia różnego rodzaju wtrąceń niemetalicznych, wykrycie mikropęknięć, drobnych pęcherzy gazowych, itp. Obserwacje próbek trawionych stosuje się w celu identyfikacji
struktury metalu (rodzaj i ilość poszczególnych faz), kształtu i wielkość ziaren, grubości i jakości powłok metalicznych, itd. W skład stanowiska roboczego mikroskopu metalograficznego wchodzą również akcesoria do przygotowywania próbek do badania: przecinarka metalograficzna ręczna, automatyczna dwudyskowa polerka metalograficzna z głowicą z dociskiem indywidualnym i centralnym, automatyczna praska do inkludowania z zasilaniem pneumatycznym.

5. Drukarki 3D wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem stanowiska
pracy.
• Drukarka 3D w technologii SLS.
Drukarka wykonuje modele w technologii SLS – selektywnego spiekania proszków poliamidowych. Metodą tą można wykonywać nawet najbardziej skomplikowane kształty i struktury przestrzenne o minimalnej grubości ścianek na poziomie części milimetra. Drukarka w technologii SLS ma
największy potencjał produkcyjny. Wynika to z kilku bardzo istotnych zalet:
brak podpór, szerokie spektrum materiałów, wysoka dokładność wydruku
(+/- 0,05 mm). Modele wytworzone na tej drukarce można wykorzystać
w biurach projektowych i prototypowniach, tworząc modele koncepcyjne oraz
użyteczne.
• Drukarka 3D w technologii 3SP.
Technologia 3SP – Scan, Spin and Selectively Photocure – polega na wytwarzaniu obiektów przy użyciu lasera utwardzającego żywice. Technologia 3SP
wykorzystuje właściwości tworzyw sztucznych utwardzalnych światłem lasera – fotopolimeryzacje. Precyzyjny system utwardzania żywic pozwala dokładnie
odtworzyć strukturę wewnętrzną oraz kształt wykonywanych modeli. Podstawową zaletą technologii 3SP jest bardzo wysoka dokładność wykonania modeli (grubość warstwy do 0,03 mm, a dokładność w osiach X,Y – 0,025 mm).
Technologia ta sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie przede wszystkim liczy się
dokładność.
6. Termowizyjny system pomiarowy.
Termowizja znajduje zastosowanie w różnego rodzaju badaniach, testach
oraz jako sprawdzian procesów technologicznych. Coraz większa liczba producentów komponentów i obwodów elektronicznych zwraca szczególną uwagę na możliwość zastosowania bezdotykowego pomiaru temperatury, ze
względu na możliwość łatwego przetestowania produkowanych elementów. Odnawialne źródła energii również korzystają z technologii termowizji, np. do pomiaru generatorów w gondolach wiatraków czy pomiarów ogniw fotowoltaicznych. Ponadto temperatura oraz jej pomiary w procesie przetwarzania tworzyw
sztucznych to jeden z kluczowych parametrów, decydujących o poprawności
wykonania i jakości wyrobu końcowego.
Wszystkie urządzenia (aparatura) stanowiące wyposażenie laboratorium badawczego dla Aeropolis będą zawierały odpowiednio: kalibrację, właściwe urządzenia peryferyjne, właściwe wyposażenie stanowiska roboczego, serwis
gwarancyjny i gwarancję oraz pomoc techniczną.

4. Przestrzenny skaner optyczny.
Przestrzenny skaner optyczny jest współrzędnościowym systemem pomiarowym wyposażonym w innowacyjną technologię niebieskiego światła umożliwiającego precyzyjne pomiary niezależnie od warunków oświetleniowych środowiska. Skaner umożliwia pomiar i analizę dokładności wymiarowo-kształtowej obiektów technicznych. Ma również zastosowanie w digitalizacji 3D
(przenoszenie rzeczywistego obiektu do wirtualnej formy) w procesie inżynierii odwrotnej. Optyczne systemy pomiarowe należące to technik Rapid Inspection
wspomagają i przyspieszają analizę geometrii nowych produktów, będąc tym
samym szybkim narzędziem mającym zastosowanie w kontroli jakości. Użytkownikami stosującymi technologię skanowania 3D są producenci z przemysłu lotniczego, samochodowego i dóbr konsumpcyjnych oraz ich dostawcy.

Centrum Zarządzania PPNT
tel. (+48 17) 86 76 206 (biuro w siedzibie RARR SA)
tel. (+48 17) 77 36 821
(biuro w Inkubatorze Technologicznym)
www.aeropolis.com.pl
www.inkubator.rarr.rzeszow.pl

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA
ul. Szopena 51, 435-959 Rzeszów
tel. (+48 17) 86 76 200
fax (+48 17) 85 20 611
www.rarr.rzeszow.pl

Centrum Obsługi Inwestora
tel. (+48 17) 85 24 376
www.coi.rzeszow.pl
www.facebook.com/AeropolisPPNT
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Mielec stawia na innowacje
i pomoc dla małych przedsiębiorstw
Mielec to miasto o bardzo silnych tradycjach przemysłowych, posiadające
dobre zaplecze przemysłowe, technologiczne i badawcze. Pomimo forsowania przez władze miasta wielu inicjatyw wspierających przedsiębiorczość i lokalną gospodarkę, potencjał Mielca nie był w pełni wykorzystany z uwagi na
niewystarczającą ilość powierzchni inkubacyjnej w mieleckich ośrodkach
wspierania biznesu, przeznaczonej dla małych przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność innowacyjną oraz ograniczenia dostępności komunikacyjnej wolnych terenów inwestycyjnych
ożliwość sięgnięcia po
wsparcie ﬁnansowe,
by zaspokoić potrzeby
nowo powstających
ﬁrm, była impulsem do zgłoszenia
w dniu 28 sierpnia 2013 roku projektu
pn. „Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator
Przedsiębiorczości dla małych ﬁrm
(MInP) oraz poprawa dostępności
komunikacyjnej Mieleckiego Parku
Przemysłowego jako kontynuacja
projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR SA
w ramach PO RPW” na listę Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–
2013 w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW w schemacie Wsparcie na
Rozwój Ośrodków Innowacyjności. Po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wniosku, 30 stycznia 2015 roku
została podpisana umowa o doﬁnansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu wynosi 16 402 169,37 zł, w tym doﬁnansowanie z EFRR 12 448 866,68 zł, a z budżetu państwa 732 286,27 zł. Zakończenie
rzeczowe projektu zaplanowane jest na
grudzień 2015 roku.
Celem ogólnym projektu jest poprawa
warunków dla prowadzenia działalności
gospodarczej, w tym działalności innowacyjnej. Cały projekt składa się z dwóch obszarów. Pierwszy to budowa hali inkubatora dla małych firm wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, ciągi komunikacyjne

M

i wjazdy, sieci uzbrojenia, oświetlenie), a drugi dotyczy utworzenia infrastruktury komunikacyjnej do obsługi komunikacyjnej
terenów inwestycyjnych poprzez budowę
i rozbudowę układu komunikacyjnego łączącego ul. COP-u z drogą powiatową nr
1141 R (Wojska Polskiego) w pobliżu zjazdu z obwodnicy Mielca, w północnej części
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Obiekt hali inkubatora wyposażony będzie w pełną infrastrukturę udostępnianą
przedsiębiorcom. Budynek zaprojektowano
w układzie modułowym przeznaczonym
wstępnie do użytku przez 13 najemców. Dla
każdego modułu przewidziano osobne wejście oraz bramę przemysłową.
Wybudowanie inkubatora zapewni kompleksowość oferty mieleckich ośrodków
wspierania biznesu pod względem infrastruktury służącej rozwojowi przedsiębiorstw,
od etapu inkubacji do etapu lokowania inwestycji rozwojowych na terenach inwesty-

cyjnych. Utworzenie Inkubatora
spowoduje powstanie i udostępnienie atrakcyjnej i przystępnej
bazy lokalowej, niezbędnej dla
podejmowania i prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej głównie przez przedsiębiorców indywidualnych, natomiast wybudowanie infrastruktury drogowej otworzy niezagospodarowane dotąd tereny przeznaczone głównie dla przedsiębiorców po zakończonym procesie inkubacji w MInP, podmiotów
prowadzących działalność produkcyjną w InTech, a także inwestorów
planujących inwestycje w Mielcu. Wybudowanie i zmodernizowanie fragmentu drogi
pozwoli wyprowadzić ruch przemysłowy
z terenów inwestycyjnych w kierunku obwodnicy z pominięciem zurbanizowanej
części miasta.
Z uwagi na oszczędności poprzetargowe, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na rozszerzenie zakresu projektu o takie
zadania, jak: budowa systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów
przemysłowych w rejonie ulicy COP-u oraz
budowa kanału technologicznego.
Za finansową trwałość projektu odpowiada właściciel infrastruktury – Gmina
Miejska Mielec, natomiast za eksploatację
i utrzymanie inkubatora odpowiadał będzie
operator wyłoniony w przetargu.
www.mielec.pl

Artykuł ﬁnansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.
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Konin-Międzylesie
– nowe tereny inwestycyjne
W latach 2012–2013 opracowano koncepcję zagospodarowania terenów inwestycyjnych Konin-Międzylesie oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kompleksowego uzbrojenia, w ramach doﬁnansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
o jest bardzo istotne przedsięwzięcie w strategii gospodarczej naszego miasta – podkreśla prezydent
Konina Józef Nowicki. – Otwiera
nową perspektywę i nową ofertę dla potencjalnych inwestorów. W pobliżu powstaje nowoczesny Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów – największa tego typu inwestycja we wschodniej części Wielkopolski.
W bliskim sąsiedztwie są także obecne nowe
ﬁrmy, takie jak Arsanit i Schemat – dodaje prezydent.
Na obszarze 34 ha, będącym własnością
miasta Konin, wyznaczono 16 działek inwestycyjnych o funkcji przemysłowo-składowej
i usługowej. Rozwiązano układ komunikacyjny łącząc te tereny z miastem, wyznaczając drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz trasy przebiegu sieci stanowiących kompleksowe uzbrojenie techniczne terenu, tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.
Pod koniec 2013 roku miasto uzyskało
środki na budowę uzbrojenia na tych inwestycjach w Międzylesiu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 12 481 714,16 zł
(85 proc.). Pozostała kwota stanowić będzie
środki własne miasta. Całkowity koszt wykonania uzbrojenia wynosi 18 086 812 zł.
Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji obejmuje budowę: sieci wodociągowej
o łącznej długości 4059 mb, kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3295 mb, kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2345 mb,
sieci gazowej średniego ciśnienia o długości
2308 mb, przebudowę sieci gazowej na długości 100 mb, budowę sieci elektroenergetycznej o długości 7536 mb wraz ze stacją
transformatorową, sieci telekomunikacyjnej

T

o łącznej długości 2347,3 mb oraz układu komunikacyjnego na terenie strefy inwestycyjnej, w tym: makroniwelacja terenu pod drogi wraz z likwidacją rowów; drogi wewnętrzne (dojazdowe) KR3 o łącznej długości
792,17 m i całkowitej powierzchni 7203 mkw.
o nawierzchni asfaltowej, jezdnia szerokości

6 m o dwóch pasach ruchu, jednostronna
ścieżka rowerowa, obustronny ciąg pieszy oddzielony od jezdni pasem zieleni; droga serwisowa KR3 o długości L= 514,46 m i powierzchni 4273 mkw., wydłużenie w kierunku północnym drogi dojazdowej wzdłuż planowanego przebiegu drogi krajowej nr 25;
dwa parkingi o łącznej powierzchni 990 mkw.,
ilości miejsc postojowych – 72. Równolegle
z budową infrastruktury porządkuje się system odwodnienia terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę i udrożnienie istniejących rowów melioracyjnych.
W marcu 2015 roku podpisano umowę
z firmą COPROSA Polska Sp. z o.o. na wybudowanie łącznika ulicy Przemysłowej z ulicą Kleczewską, który umożliwi dojazd przyszłym inwestorom do głównych dróg.
www.konin.pl
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Razem,

czyli
skuteczniej?
Myśląc o kolejnej unijnej
siedmiolatce w kontekście
naszych rodzimych jednostek
samorządu terytorialnego (jst),
pierwszym pytaniem, jakie nam się nasuwa, jest: „ile?”. Wiemy już, że więcej
niż w latach 2007–2013. Tak płytkie rozgraniczenie zasłoni nam jednak to, co
najważniejsze. Bruksela dalej nie szczędzi euro dla samorządów, ale zdecydowanie bardziej jednoznacznie i konkretnie wskazuje kierunki rozwoju, jakimi
te powinny kroczyć. Drogi na skróty po prostu nie ma
Michał Tabaka
ie ma w tym nic dziwnego, że jeszcze rok temu samorządowcy, często robiąc przy okazji fundament
pod kampanię wyborczą, koncentrowali się przede wszystkim na kwotach,
jakie uda się dla kraju nad Wisłą wywalczyć
w kolejnej unijnej siedmiolatce. Wszak im
większy tort przed nami postawią, tym bardziej chce się jeść. To, czy przypadkiem zasady krojenia pozostały te same – przynajmniej na początku – nie miało znaczenia.
Teraz, kiedy już nie tort jest na pierwszym planie, ale sposoby odkrajania jak największych
kawałków, samorządowcy zaczynają skrupulatne przygotowania.

N

Idą zmiany
W pierwszej kolejność uwaga skupia się
na różnicach między poprzednią (2007–
2013), a teraźniejszą (2014–2020) siedmiolatką. Pierwszą zauważalną zmianą jest ta dotycząca województwa mazowieckiego. Według
europejskiej klasyfikacji opuściło ono właśnie
grupę regionów najsłabiej rozwiniętych, w których PKB nie przekracza 75 proc. średniej unijnej. Ta zmiana sporo oznacza dla tamtejszych
samorządowców – przede wszystkim to, że
starając się o bieżące fundusze, nie trzeba będzie mieć wkładu własnego na poziomie 15,
lecz 20 proc. Maksymalne dofinansowanie wynosi 85 proc. jedynie dla najsłabiej rozwiniętych regionów. Dla Mazowsza ta granica jest
już przesunięta na pułap 80 proc.
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To tak naprawdę dopiero wierzchołek
góry zmian. Co ważne, pozostałe dotyczą już
całego kraju, jak np. tzw. ring-fencing, czyli
pułapy finansowe dla konkretnych obszarów
tematycznych. W praktyce oznacza to mniejszą swobodę w wydawaniu pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Konkretnie minimum 60
proc. środków EFRR na Mazowszu (w regionie najlepiej rozwiniętym gospodarczo
w Polsce) oraz minimum 50 proc. tych środków w pozostałych województwach będzie
skoncentrowanych w obszarach innowacji, badań naukowych, technologii informacyjnokomunikacyjnych, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz gospodarki niskoemisyjnej. Ten
ostatni sektor ma być szczególne wspierany
– należy na niego przeznaczyć nie mniej niż
15 proc. środków. Na pierwszy plan wychodzi to, co powtarzali od miesięcy eksperci.
Unijne pieniądze już nie są przeznaczane na
dogonienie zachodnich gospodarek ani wyrównanie poziomu życia. Teraz nacisk pada
głównie na rozwój, naukę, postęp, innowacyjność.
Z kolei w ramach EFS gołym okiem widać przesunięcie akcentu na instrumenty
dające trwalsze efekty. I tak minimum 20 proc.
środków musi być przeznaczonych na działania związane z włączeniem społecznym
i ograniczaniem ubóstwa. W przypadku EFS
koncentracja tematyczna przejawia się również w obowiązku scedowania min. 60 proc.
środków na maksymalnie 4 priorytety inwe-

stycyjne w ramach każdego programu w części współfinansowanej z tego funduszu (obowiązek ten dotyczy 15 regionów).

Szkoda czasu, trzeba działać
Krytycy nowej siedmiolatki wytykają, że
teraz nadszedł czas tylko i wyłącznie na instrumenty zwrotne (np. pożyczki) kosztem dotychczasowych bezzwrotnych dotacji. Tak jednak na szczęście nie będzie. Owszem, powodzenie takich inicjatyw jak JESSICA z pewnością wskazuje Brukseli pewne kierunki, ale
nie oznacza zerwania z wcześniejszą polityką dotyczącą przyznawania dotacji. Główną
nowością w porównaniu z poprzednim budżetem Wspólnoty – przez niektórych wychwalaną, przez innych krytykowaną – są
ZIT-y, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Pomysł Brukseli jest dość prosty: skuteczniejsze wykorzystywanie funduszy poprzez
identyfikowanie wspólnych rozwiązań dla kilku samorządów i dodatkowo łączenie funkcyjne, u nas miast wojewódzkich z poszczególnymi mniejszymi ośrodkami.
Fundusze na ZIT-y mają pochodzić z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Polscy samorządowcy nie marnują czasu. Jeden z prawie gotowych ZIT-ów dotyczy Lublina, na który w budżecie tamtejszego RPO
na lata 2014–2020 zaplanowano przeznaczyć
105,4 mln euro. – W trakcie negocjacji z Komisją Europejską uzgodniliśmy, że obok
Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej dla Lublina i sąsiednich gmin specjalne warunki
w przyszłym programie regionalnym otrzy-
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Główną nowością w porównaniu z poprzednim
budżetem Wspólnoty – przez niektórych wychwalaną, przez innych krytykowaną – są ZIT-y,
czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Pomysł Brukseli jest dość prosty: skuteczniejsze
wykorzystywanie funduszy poprzez identyfikowanie
wspólnych rozwiązań dla kilku samorządów i dodatkowo łączenie funkcyjne, u nas miast wojewódzkich z poszczególnymi mniejszymi ośrodkami
mają byłe miasta wojewódzkie: Biała Podlaska, Chełm, Zamość oraz tzw. miasta subregionalne, czyli Puławy – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. Tutaj też widoczne jest nowe ukierunkowanie. Dla małych samorządów władze województwa lubelskiego przewidziały możliwość pozyskania środków unijnych m.in. na
inwestycje wykorzystujące energię odnawialną i na projekty związane z budową kanalizacji oraz wodociągów.
Innym przykładem z jednej strony szerokiego, wielopodmiotowego podejścia do
funduszy, a z drugiej akcentu przychylnie obserwowanego z brukselskich salonów jest
ogłoszony nie tak dawno nowy RPO dla województwa zachodniopomorskiego. Wdrażany jest nie tylko przez Urząd Marszałkowski,
ale również instytucje pośredniczące – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tym bardziej
nie może dziwić, że pierwsze pieniądze w ramach tutejszego RPO przeznaczone będą
na walkę z bezrobociem w województwie.
– Będziemy wspierać z jednej strony osoby
bezrobotne, aby w niedługim czasie znalazły

zatrudnienie, a z drugiej strony nasze działania skierujemy do przedsiębiorców. Z pieniędzy tych skorzystają także osoby, które zdecydują się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Wysokość środków przeznaczonych dla Powiatowych Urzędów Pracy w tym
roku wynosi 40 mln zł. To pierwszy, skromny krok we wdrażaniu RPO, ale na pewno bardzo istotny dla naszego regionu – przekonuje
marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dobro wspólne i własne
Nowe zasady otwierają często drzwi do
tej pory przynajmniej przymknięte. Dzisiaj, kiedy jest już jasne, że trzeba stawiać na projekty
integrujące, identyfikujące wspólne potrzeby
inwestycyjne, łatwiej wpasować się w tę europejską układankę przedsiębiorstwom, których działalność nie ogranicza się do terenu
jednego miasta. Nie mogą więc dziwić najnowsze plany Tramwajów Śląskich SA, ściśle związane z funduszami UE. Spółka, należąca do miast tworzących aglomerację katowicką, chce wybudować 29 km nowych torów (pojedynczych), zmodernizować 80 km
istniejących i kupić 30–40 tramwajów. Wszyst-

ko na fundamencie unijnego projektu wartego 880 mln zł. – Określony już podstawowy
zakres zadań projektu w tej chwili chcemy
szczegółowo dograć. Konsultujemy go z miastami, na obszarach których te zadania byłyby realizowane. Ustalamy również dla tych
nowych zadań porozumienia z miastami na
temat sposobu realizacji każdego z nich – dopowiada Tadeusz Freisler, prezes Tramwajów
Śląskich. W sumie w projekcie, który idealnie
pasuje do idei ZIT-ów, ma uczestniczyć kilka miast. Negocjują władze Katowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Rudy Śląskiej,
Sosnowca, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej
i Będzina, który nie jest akcjonariuszem
spółki Tramwaje Śląskie.
Czy to oznacza, że polskie samorządy zapomną na następne 7 lat o inwestycjach dla
siebie samych, dla swoich mieszkańców?
Nic pedobnego. Samorządowcy muszą teraz
bacznie przyglądać się trendom zintegrowanych potrzeb inwestycyjnych, ale absolutnie
nie mogą zapominać o zaspakajaniu tą drogą własnego rozwoju. Tak jak w Siemianowicach Śląskich, gdzie nowe władze właśnie
w perspektywie budżetu UE na lata 2014–
2020 powołały do życia Biuro Obsługi Inwestora. – Doskonale wiemy, że tereny inwestycyjne, które mamy, i nasze chęci, a nawet unijne fundusze, to jeszcze nie wszystko.
Liczą się kontakty z inwestorami, przedstawianie im naszej strategii rozwoju, a także przy
okazji wskazywanie walorów wypoczynkowo-rekreacyjnych miasta, co obecnie ma bardzo
duże znaczenie. Samorządowcy też już się nauczyli, że sama możliwość pozyskiwania
pieniędzy to nie wszystko. Tutaj liczy się cały
wachlarz niezbędnych działań – przekonuje
Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.
Czy samorządowcy z kraju nad Wisłą faktycznie zdążyli nauczyć się, jak efektywnie pozyskiwać pieniądze z Brukseli? Dane z poprzednich 7 lat nie pozostawiają złudzeń, że
absolutnie tak. Teraz jednak przed nimi
znacznie trudniejszy egzamin. Już nie wystarczy wykazać się pomysłowością, przebojowością i sprytem. Nowymi wyznacznikami
sukcesu stała się umiejętność współpracy czy
wypracowania kompromisu. Często zanim
dojrzy się swoje dobro, trzeba będzie zobaczyć to wspólne, może nie tak jasne, ale nie
mniej istotne. Uda się? Powinno.
Jak Polska długa i szeroka samorządowcy
w ubiegłych latach skutecznie radzili sobie
z biurokratycznymi bzdurami. Efekty są widoczne. To nie slogan – faktycznie ze świecą
szukać w naszym kraju miasta, gdzie nie ma
pozytywnego „piętna” Brukseli. Identyfikowanie wspólnych bolączek i ich wspólne zaradzanie to również nie tylko czcza gadanina. Być może stereotyp kłócącego się Polaka utrwalił się przez ostatnie lata, ale raczej
z poziomu ulicy Wiejskiej. Na samorządowych, lokalnych „dołach” takie odczucie raczej jest obce.
I

Fakty 45

WÓJT ROKU

Wójt Dąbrowy Zielonej
pokonała rywali

Fot. KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH

Największa liczba głosów w plebiscycie 14 edycji konkursu na najlepszego
gospodarza gminy wiejskiej przyniosła tytuł „Wójta Roku 2014”
Marii Włodarczyk, stojącej na czele samorządu Dąbrowy Zielonej
w województwie śląskim. 25 kwietnia zwyciężczyni odebrała nagrodę
z rąk Dariusza Młotkiewicza, ministra w Kancelarii Prezydenta
Polce na rzecz gmin wiejskich
pracuje ponad półtora tysiąca
wójtów, którzy na co dzień poznają potrzeby mieszkańców,
przeliczają budżet, zabiegają o doﬁnansowanie i głowią się, jak najlepiej zainwestować
środki samorządowe i czemu w pierwszej kolejności podporządkować plany rozwojowe.
Jedni wywiązują się ze swoich zadań lepiej,
inni gorzej. Ci, którzy mają największe osiągnięciami, a dzięki swojej aktywności, kreatywności i skuteczności cieszą się największym uznaniem oraz zaufaniem mieszkańców,
zasługują na szczególne wyróżnienie. Taki cel
przyświeca plebiscytowi organizowanemu
corocznie przez Redakcję Audycji Rolnych
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Celem konkursu jest między innymi pokazanie
innym samorządowcom, którzy nie mają tak
dobrych wyników, że nawet w dobie kryzysu
warto inwestować i można z sukcesami stwarzać
mieszkańcom coraz lepsze warunki do życia,
pracy i odpoczynku
Programu 1 TVP SA, w ramach którego w wyniku głosowania społeczeństwa, wybierany jest
najlepszy gospodarz gminy wiejskiej. Celem
konkursu jest między innymi pokazanie innym
samorządowcom, którzy nie mają tak dobrych
wyników, że nawet w dobie kryzysu warto in-

westować i można z sukcesami stwarzać
mieszkańcom coraz lepsze warunki do życia,
pracy i odpoczynku.
Kandydatury wójtów pretendujących do
tytułu są zgłaszane przez samorządy, mieszkańców gmin oraz organizacje i instytucje lo-
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kalne. Spośród nadesłanych kilkudziesięciu
zgłoszeń kapituła konkursu wyłoniła finałową dziesiątkę nominowanych. Głównym
kryterium ich wyboru – niezależnie od stażu
i doświadczenia włodarzy – były osiągnięcia
wójtów na rzecz gminy, zarówno te będące
efektem wieloletniej pracy, jak i te, które są dowodem, jak wiele można dokonać nawet
w początkach samorządowej kariery.
Od 23 marca do 3 kwietnia bieżącego
roku za pośrednictwem SMS-ów telewidzowie oddawali głosy na swoich faworytów, którzy ich zdaniem zrobili dla lokalnych
społeczności najwięcej i zasługują na wyróżnienie. Zwycięzcę oficjalnie ogłoszono
25 kwietnia w siedzibie TVP SA, kiedy to
podczas gali wójt gminy Dąbrowa Zielona
– w tym roku najlepsza z finałowej dziesiątki
– odebra-ła statuetkę oraz szereg innych nagród, w tym pamiątkowe puchary i upominki, które wręczyli zwyciężczyni przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Agencji
Rynku Rolnego, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Agencji Nieruchomości Rolnych,
Zarządu Głównego ZOSP RP, Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Bronisze.
O randze ogólnopolskiego plebiscytu
na najlepszego wójta oraz znaczeniu wyróżnienia świadczyć może nie tylko objęcie honorowego patronatu nad wydarzeniem przez
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Nominowani do tytułu „Wójta Roku 2014”
Grzegorz Kapica – wójt gminy Józefów nad Wisłą, woj. lubelskie
Dariusz Kolczyński – gmina Skrwilno, woj. kujawsko-pomorskie
Jerzy Kołakowski – gmina Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie
Wiesław Kubicki – gmina Zarzecze, woj. podkarpackie
Iwona Agnieszka Łebek – gmina Długołęka, woj. dolnośląskie
Janusz Pierzyna – gmina Jasienica, woj. śląskie
Stanisław Bernard Sadowski – gmina Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie
Maria Włodarczyk – gmina Dąbrowa Zielona, woj. śląskie – Wójt Roku 2014
Tadeusz Zakrzewski – gmina Chynów, woj. mazowieckie
Andrzej Żołyński – gmina Somianka, woj. mazowieckie
i współpatronat ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, lecz także liczne listy gratulacyjne, jakie napłynęły do tegorocznej
zwyciężczyni. Wyrazy uznania w pisemnej formie skierowali do Marii Włodarczyk prezydent RP Bronisław Komorowski, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak,
prezes Krajowego Związku Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz
Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA Bronisze.
Uhonorowana przez telewidzów wójt ma
w dorobku liczne zasługi dla wiejskich obszarów leżących w granicach Dąbrowy Zielonej. Za jej kadencji powstały nowe drogi,
zrealizowano szereg inwestycji w infra-

strukturę komunalną, mieszkańcy mogą
korzystać z nowych boisk, a rodzice posyłać
dzieci do przedszkola. Maria Włodarczyk
pełni funkcję wójta druga kadencję, ale jej lista dokonań jest tak długa, że niejeden
wieloletni samorządowiec mógłby pozazdrościć i brać przykład. Dzięki podjętym
przez nią decyzjom i przeprowadzonym
inwestycjom, od niewielkich po duże i kosztowne, gmina diametralnie zmieniła oblicze,
a w 2013 roku została uznana za najpiękniejszą wieś województwa śląskiego. Teraz,
za sprawą plebiscytu, w którym Maria Włodarczyk pokonała kontrkandydatów, o gminie usłyszał cały kraj, a mieszkańcy mogą być
dumni, że żyją na terenie, który cały czas
pięknieje, rozwija się i jest tak dobrze zarządzany.
I

Działamy wielotorowo
Jednym z 10 włodarzy gmin wiejskich zaproszonych na uroczystą galę ﬁnałową plebiscytu „Wójt
Roku 2014” był Tadeusz Zakrzewski – wójt gminy
Chynów. Miejsce wśród nominowanych to wynik
skuteczności w pracy samorządowca oraz projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnej
ieszkańcy gminy Chynów
mogą być dumni z takiej formy
promocji naszej małej ojczyzny.
To sukces poparty wysiłkiem
wielu osób – komentuje swoją obecność
w gronie 10 najlepszych wójtów Tadeusz Zakrzewski.
Przepustką do finału były przede wszystkim inwestycje przeprowadzone na terenie
gminy, praktycznie we wszystkich dziedzinach
życia społecznego. Wykonano m.in. remonty szkół gminnych i komunalnych budynków
mieszkalnych. W zakresie obiektów sportowych wybudowano salę sportową z zapleczem
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sułkowicach, skwer rekreacyjny z siłownią zewnętrzną w Chynowie, siłownię plenerową
w miejscowości Drwalew, a także wykonano
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mniejsze prace modernizacyjne w salach
gimnastycznych i szatni GKS Chynów.
Ważnym kierunkiem działań samorządu
zarządzanego przez wójta Zakrzewskiego były
prace w obszarze infrastruktury mającej
związek z ochroną środowiska. Na terenie całej gminy wymieniono lampy drogowe na
energooszczędne lampy LED, wybudowano
punkt selektywnej zbiórki odpadów dla gminy Chynów w Woli Chynowskiej oraz przyłącza do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chynów, Wola Chynowska, Widok, Jakubowizna, Węszelówka, Grobice, Sułkowice. Przeprowadzono również szereg prac mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Ponadto duże nakłady przeznaczono na ważne z punktu widzenia mieszkańców doskonalenie infra-

Tadeusz Zakrzewski, wójt gminy Chynów
struktury drogowej. Przebudowane zostały
drogi gminne, wyremontowane chodniki,
utworzono parking przy cmentarzu w Woli
Chynowskiej, powstały barierki ochronne
na moście. Dużą wagę samorząd gminy
przywiązuje do bezpieczeństwa, stąd liczne
przedsięwzięcia służące jego poprawie, czego przykładem mogą być: projekt nowej
strażnicy dla jednostki OSP Drwalew oraz
uzupełnienie sprzętu ratowniczego dla OSP
Chynów i OSP Drwalew.
– Udział w konkursie to prestiż, ale i wyzwanie. Dlatego wiem, że nie mogę spocząć
na laurach i mocno biorę się do pracy na rzecz
gminy i jej mieszkańców – mówi Tadeusz Zakrzewski.
www.chynow.pl
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Tradycja i nowoczesność
Gmina Skrwilno to region o bogatej historii,
wspaniałej przyrodzie,
tętniący życiem rekreacyjno-sportowym i kulturalnym. Zachęcam do
odwiedzin naszej małej
ojczyzny. Zapraszam
do Skrwilna – mówi
Dariusz Kolczyński,
wójt gminy Skrwilno
Park Dworski w Skrwilnie
mina Skrwilno położona jest we
wschodniej części województwa
kujawsko-pomorskiego, w obrębie Równiny Urszulewskiej, na
Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, w powiecie rypińskim, w dorzeczu rzeki Wisły, której prawym dopływem jest rzeka Skrwa,
przepływająca przez południowo-wschodnią
część gminy. Krajobraz rzeki i dwóch jezior:
Skrwileńskiego oraz Urszulewskiego stanowi idealne miejsce do wypoczynku oraz oazę
spokoju dla wędkarzy. Amatorów rekreacji na
świeżym powietrzu zachęcają także: rezerwat
przyrody „Okalewo”, chroniony krajobraz
„Źródła Skrwy”, pomniki przyrody oraz
strefy ciszy wokół jezior.
Gmina Skrwilno, dążąc do poprawy jakości życia mieszkańców (6190 na dzień
22.07.2014) oraz wzbogacenia oferty rekreacyjno-turystycznej, wyposażyła szlak Skrwy
Prawej, lokalizując w centrum miejscowości
przystań kajakową z nowoczesnym sprzętem
umożliwiającym miłośnikom sportów wodnych zmagania z urokliwymi, lecz wymagającymi meandrami rzeki. Z kolei Jezioro Urszulewskie staje się latem akwenem zmagań
zawodników w ramach ogólnopolskich regat
windsurfingowych.
Walory turystyczne gminy Skrwilno to
piękne lasy, jeziora i liczne pomniki przyrody. Lasy zajmujące około 25 proc. powierzchni są ostoją zwierzyny, stanowiąc
jednocześnie atrakcyjny teren łowiecki oraz raj
dla miłośników grzybów, jagód i jeżyn. Przy
Nadleśnictwie Skrwilno funkcjonuje edukacyjna ścieżka przyrodnicza o długości 4,2 km,
z 12 przystankami i z takimi atrakcjami,
jak: punkt widokowy na Jezioro Skrwileńskie,
200-letni drzewostan sosnowy, pomnik pomordowanych w czasie II wojny światowej,
ekologiczna oczyszczalnia ścieków, park dendrologiczny oraz miejsce na ognisko.
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Pierwsze ślady istnienia Skrwilna sięgają IX-X wieku. Potem gmina bywała grabiona przez Litwinów, Prusów i Szwedów.
O zbrodniach hitlerowców podczas II wojny
światowej przypominają masowe groby kilku tysięcy pomordowanych w lasach we wsi
Rak. W maju 1961 roku, w miejscu wczesnośredniowiecznego grodziska w Skrwilnie,
ekspedycja archeologiczna z UMK pod kierownictwem Jadwigi Chudziakowej w płytkim
wykopie znalazła skarb: przedmioty ze złota, srebra oraz perły. Tę unikalną renesansowo-manierystyczną biżuterię oraz srebrne naczynia i sprzęty stołowe można obejrzeć
w Muzeum Okręgowym w Toruniu.
Odwiedzając gminę warto poświęcić
czas na obejrzenie XIX-wiecznych zabytków:
Zespołu Pałacowo-Parkowego w Okalewie,
parku podworskiego oraz Zespołu Kościoła
Rzymskokatolickiego w Skrwilnie.
Gmina Skrwilno od dawna słynęła z targów końskich. Zjeżdżali tu kupcy z kraju
i z zagranicy, głównie z Włoch. Podtrzymując tę tradycję, gmina Skrwilno unowocześnia

Dariusz Kolczyński, wójt gminy Skrwilno
targowisko gminne, by ciągle było miejscem
atrakcyjnym i satysfakcjonującym lokalnych
producentów i nabywców.
Gmina Skrwilno wyróżnia się także w zakresie sportu i rekreacji. Dla najmłodszych
w największych miejscowościach powstało
11 bezpiecznych miejsc rekreacji, a w Skrwilnie, będącym centrum gminy, miłośnicy
sportu mają do dyspozycji pełnowymiarową
halę sportową i wielofunkcyjne boisko.

Jezioro Urszulewskie – Regaty Windsurfingowe o Puchar Skrwilna

www.skrwilno.pl

WÓJT ROKU

Aktywnie
na rzecz rozwoju

Zabytkowy budynek Urzędu Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski – ﬁnalista ogólnopolskiego konkursu
Wójt Roku – funkcję wójta gminy Baruchowo sprawuje
nieprzerwanie od 25 lat. Dzięki jego aktywności w zakresie
pozyskiwania funduszy unijnych i innych środków
zewnętrznych gmina rozwija się prężnie i dynamicznie

ozyskane środki ﬁnansowe umożliwiły realizację następujących inwestycji: budowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z halą sportową i pełnowymiarowymi boiskami do piłki
nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa; budowę
ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowo-edukacyjnego „Zielona Szkoła” w Goreniu Dużym,
który oferuje takie atrakcje, jak mini zoo, tor
gokartowy, linarium, przejazd kolejką turystyczną z dwoma wagonikami, możliwość gry
w paintballa; adaptację remiz na potrzeby
świetlic wiejskich (3 obiekty), w tym z elementami ludowej sztuki kujawskiej; modernizację zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie; zakup 2 nowych samochodów
do ratownictwa chemiczno-ekologicznego
dla ochotniczych straży pożarnych z terenu
gminy; budowę targowiska gminnego „Mój
rynek”; 5 kącików turystycznych dla mieszkańców; placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Wśród wielu gminnych inwestycji nie sposób również pominąć zrekultywowania gminnego składowiska odpadów, wybudowania ponad 40 km dróg gminnych oraz
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ścieżek rowerowych, a także utworzenia ponad 400 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wójt dużo uwagi poświęca realizacji
programów ukierunkowanych na rozwój turystyczno-rekreacyjny gminy. W trosce o zabytki wyremontowano budynek Urzędu Gminy, a aktualnie przeprowadzana jest rewitalizacja parku dworskiego wokół budynku. Samorząd kładzie również duży nacisk na kultywowanie kujawskiej tradycji i historii: w gminie funkcjonuje wielopokoleniowy zespół
folklorystyczny „Swojacy”, zespół wokalny
Klubu Seniora „Jubilaci”, a remizę OSP w Zawadzie-Piaskach zaadaptowano na świetlicę
z wykorzystaniem elementów ludowej sztuki kujawskiej.
Samorząd gminy z wójtem na czele nieustannie dba o bezpieczeństwo i komfort życia
mieszkańców, w tym również tych sędziwych.
To z myślą o nich stworzono Środowiskowy
Dom Samopomocy w Czarnem, zaś przy
wsparciu środków z PFRON zakupiono autobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Natomiast w celu sprawniejszego przekazywania informacji gmina Baruchowo uruchomiła Bezpłatny System Powiadamiania SMS, za pomocą którego przekazywane
są informacje o zagrożeniach, stanach alarmowych, sprawach bieżących oraz można
przeprowadzać konsultacje społeczne.
Dzięki inicjatywie wójta w 2014 roku zawiązał się Klub Kobiet Aktywnych w Zawadzie-Piaskach. Równie prężnie działają – we
współpracy z wójtem – Klub Kobiet Kre-

atywnych z Czarnego i Klub Seniora „Jubilaci”, a także Koła Gospodyń Wiejskich.
Z uwagi na malownicze położenie Baruchowo stanowi magnes przyciągający turystów
z całej Polski. Ponad 60 proc. powierzchni gminy położone jest na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Znajdują się tutaj liczne jeziora, bagna i torfowiska, wydmy, cenne obszary NATURA 2000
oraz rezerwaty przyrody. Lasy zajmują 1/3 powierzchni gminy, stając się jednocześnie rajem
dla grzybiarzy, ostoją dla wielu zwierząt oraz
miejscem, gdzie można odpocząć na łonie
przyrody i zobaczyć niespotykane osobliwości flory i fauny. Atrakcjami przyrodniczymi są
tutaj rezerwaty, pomniki przyrody oraz gatunki
chronione roślin i zwierząt.
Skutecznie pozyskiwane środki unijne na
różnorakie inwestycje zaowocowały licznymi
nagrodami i wyróżnieniami dla gminy Baruchowo, w tym: I nagrodą marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za najpiękniejszy „Orlik” w ramach podsumowania Ogólnopolskiego Rządowo-Samorządowego Programu „Moje boisko – Orlik
2012”, I nagrodą w konkursie ogłoszonym
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
najbardziej efektywną kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi czy Certyfikatem
„Gmina Przyjazna Środowisku”.
www.baruchowo.pl
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Jasienica przyciąga inwestorów
Wójt gminy Jasienica Janusz
Pierzyna należy do grona
10 ﬁnalistów konkursu Wójt
Roku 2014, organizowanego
przez Redakcję Audycji
Rolnych Programu 1 TVP
pod patronatem prezydenta
RP oraz ministra rolnictwa
i rozwoju wsi

apituła konkursu, dopuszczając
wójta Pierzynę do ostatniego etapu, doceniła m.in. budowę 41 km
sieci kanalizacyjnej i 71 ha pierwszej w Polsce Jasienickiej Niskoemisyjnej
Strefy Ekonomicznej oraz społeczną działalność w wielu organizacjach ponadlokalnych, np. Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
Janusz Pierzyna nieprzerwanie od 16 lat
pełni funkcję wójta gminy Jasienica. Od po-
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Dlaczego warto zainwestować w Jasienickiej Niskoemisyjnej Streﬁe Ekonomicznej?
• Położona jest w województwie śląskim, przy trasie Katowice–Cieszyn,
10 km od Bielska-Białej
• Dla inwestorów przeznaczono teren
o łącznej powierzchni 70 ha, zlokalizowany w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej
• Wokół strefy istnieje rozwinięta sieć
drogowa
• Przedsiębiorcy mają tu możliwość korzystania z sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej o dużej
mocy
• Teren został uzbrojony w kanalizację
deszczową, sieć wodociągową, zbudowane zostały drogi wraz z chodnikami
i oświetleniem ledowym
• Strefa znajduje się w zasięgu sieci
wszystkich operatorów telefonii komórkowej z dostępem do Internetu
• Dla inwestorów została zorganizowana pomoc w nabyciu terenu oraz
przygotowaniu dokumentacji lokalizacyjnej.
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czątku założył, że gmina musi stwarzać swoim mieszkańcom odpowiednie warunki do
rozwoju, zwłaszcza najmłodszego pokolenia.
Uważał, że każdy, kto tutaj mieszka, powinien
mieć możliwość dogodnego i bezpiecznego
życia, pracy, rozwijania swojej działalności gospodarczej.

Edukacja młodego pokolenia
– Jesteśmy młodą społecznością, dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do
przyszłości i odpowiedniego rozwoju młodego
pokolenia – mówi wójt Pierzyna.
W ciągu ostatnich lat w tej złożonej z 14
sołectw gminie – jednej z największych gmin
wiejskich w Polsce i największej w województwie śląskim – powstało 8 sal gimnastycznych i 20 boisk sportowych, w tym
4 kompleksy typu Orlik. Wszystkie szkoły przeszły modernizacje, zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt. Odnowiona i unowocześniona baza oświatowa sprawia, że uczniowie coraz liczniej biorą udział w dodatkowych
zajęciach pozalekcyjnych finansowanych
przez gminę, garną się także do zajęć sportowych. Dzięki temu znacząco podniósł się
poziom nauczania, a w zajęciach o charakterze sportowym stale uczestniczą setki osób.

Bezpieczeństwo i rozwój
W gminie Jasienica, malowniczo położonej pomiędzy Bielsko-Białą a Cieszynem,
u stóp Beskidu Śląskiego, z roku na rok przybywa mieszkańców. Obok rodzin mieszkających tu od pokoleń masowo osiedlają się
również małżeństwa z różnych stron regionu, które w tym spokojnym zakątku chcą wychowywać swoje dzieci, często też prowadzić
własne biznesy. Ten wybór nie jest przypad-

kowy, bowiem oprócz pięknej przyrody i przyjaznych ludzi, 14 sołectw gminy Jasienica
uchodzi za bezpieczne i dogodne do życia.
Wójt Pierzyna duże znaczenie przywiązuje do tworzenia infrastruktury dla nowoczesnej gminy – powstało 41 km sieci kanalizacyjnej, wiele wygodnych i bezpiecznych
dróg, ośrodki zdrowia zostały wyposażone
w nowoczesny sprzęt, sprawnie funkcjonują
domy kultury i biblioteki, a 12 jednostek straży pożarnej korzysta z 20 nowych wozów bojowych, które zostały zakupione z gminnej
kasy. Ponadto gmina podarowała działkę Policji, dzięki czemu powstał nowoczesny komisariat.

Gmina coraz bardziej przedsiębiorcza
Jasienica to gmina, w której na 23 tys. osób
przypada około 1,8 tys. podmiotów gospodarczych, w tym kilka dużych zakładów przemysłowych odwołuje się do ponadstuletnich
tradycji meblarskich. Właśnie z myślą o rozwoju przedsiębiorczości w 2007 roku wójt Janusz Pierzyna zapoczątkował starania
o stworzenie strefy ekonomicznej. Dziś Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna
rozpoczyna swoją działalność, oferując 23
działki o różnej powierzchni w sąsiedztwie
dwóch kluczowych arterii komunikacyjnych:
drogi ekspresowej S1 Bielsko–Cieszyn oraz
drogi krajowej nr 1 Bielsko–Katowice. To
pierwsza w Polsce strefa ekonomiczna, która
w dominującym stopniu nakierowana została na ochronę środowiska. Na jej stworzenie
i uzbrojenie gmina pozyskała 20 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2007–2013.
www.jasienica.pl
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Samorządowi
liderzy ćwierćwiecza

Fot. ARCHIWUM FORUM EKONOMICZNEGO

Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów wręczono nagrody dla
Liderów Samorządu 25-lecia, czyli najlepszych włodarzy wybranych spośród
wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy pełnili swoje funkcje przez
co najmniej cztery kadencje i przyczynili się swoimi działaniami do
najdynamiczniejszego rozwoju zarządzanych gmin i miast
tym roku samorządy obchodzą
25-lecie odrodzenia w wolnej
Polsce. Ale te 25 lat to nie tylko kartki z kalendarza, ale też
piękne życiorysy i ciężka praca ludzi, którzy
te kartki zapisywali – mówił podczas gali wręczenia nagród Liderom Samorządu 25-lecia
Bogusław Chrabota, redaktor naczelny
„Rzeczpospolitej”.
Nagrody trafiły do byłego prezydenta
Leszna Tomasza Malepszego, burmistrza Glinojecka Waldemara Godlewskiego i wójta
Ożarowic Grzegorza Czapli. Jednak, jak
podkreślał redaktor Chrabota, mimo że wyróżnionych zostało tylko trzech – najbardziej
zasłużonych – przedstawicieli samorządu terytorialnego minionego ćwierćwiecza, podziękowania za wkład w rozwój lokalnych społeczności w całym kraju należą się wszystkim
samorządowcom.
Laureatów wybrano na podstawienie
kilku wskaźników finansowych, uznanych
za najważniejsze. I tak na werdykt złożyły się
takie wartości, jak wzrost dochodów i wydatków w latach 1995–2013 – najdłuższym
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okresie według dostępnych danych GUS, inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca w tym samym okresie, pozyskane
fundusze unijne per capita w latach 2006–
2013 oraz zmiana zadłużenia w latach 2001–
2013. Ponadto brano pod uwagę, jak od 1995
roku zmieniła się liczba ludności w miastach
i gminach. – Zwykle, dokonując podsumowań, mówimy, że nic się nie udało albo że
udało się wszystkim. Warto jednak wskazać
te konkretne osoby, które swoją pracą potrafiły
zrobić coś lepiej niż inni – mówił Zygmunt
Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Fundacji
Instytutu Studiów Wschodnich, będącego organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.
Sami laureaci nie kryli satysfakcji z otrzymanego wyróżnienia. Odbierając nagrodę,
skorzystali z okazji, by odnieść się do podsumowania 25-lecia samorządności widzianej przez pryzmat własnych doświadczeń
i osiągnięć, jakie się dokonały z udziałem jst
na przestrzeni lat. – Te 25 lat to była taka trochę pionierska praca, ale było sporo osób, któ-

rym się chciało. Dzięki współpracy z nimi, determinacji dziś możemy z dumą patrzeć, jak
nasze gminy i miasta zmieniają się na lepsze
– mówił Waldemar Godlewski, pełniący
funkcję burmistrza Glinojecka od 1990 roku.
Podkreślił również rolę funduszy europejskich
w rozkwicie polskich miast i gmin, zwłaszcza
wtedy, gdy – jak on – umie się je zdobywać
i właściwie wykorzystywać. W przypadku Glinojecka samorządowy budżet przyrastał
w oczach dzięki dotacjom unijnym – z niespełna 3 mln zł 20 lat temu do ponad 40 mln zł
w 2013 roku.
Na umiejętne wykorzystanie napotykanych szans zwracał uwagę również Tomasz
Malepszy – uhonorowany za dokonania na
stanowisku prezydenta Leszna w latach
1998–2014. – Nie mam prostej recepty na sukces, ale wiem, że trzeba wykorzystywać dobrych współpracowników i sprzyjające okoliczności. A jeśli nie sprzyjają, to starać się znaleźć najlepsze ich strony – tłumaczył, co doprowadziło go do tytułu „Lidera Samorządu
25-lecia”. W swojej strategii rozwoju Leszna
postawiła na ożywienie gospodarki poprzez

Fakty 51

«

LIDER SAMORZĄDU 25-LECIA

«

aktywizację przedsiębiorców, wierząc, że tym
sposobem najlepiej można pomnożyć samorządowy budżet i wpłynąć na wzrost zamożności mieszkańców. Jego wizja doskonale
sprawdziła się w praktyce – potwierdziła, że
rozkwit przedsiębiorczości prowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym
ograniczenia bezrobocia i wykluczenia społecznego. Według zgromadzonych danych
Leszno osiągnęło imponującą dynamikę dochodów i wydatków oraz przyrost liczby
ludności – o 5 proc. w ciągu ostatnich 19 lat,
przy czym warto podkreślić, że z reguły w miastach na prawach powiatu mieszkańców
ubywa, więc tendencja taka jest wyjątkowa.
Z kolei Grzegorz Czapla, stojący na
czele samorządu Ożarowic od 1998 roku,
z optymizmem patrzy w przyszłość
i dotychczasowe dokonania widzi
jako solidne podstawy do dalszego
rozwoju. Dzięki środkom pomocowym Ożarowice nabrały wiatru
w żagle i teraz, zgodnie z zamysłem
ich gospodarza, będą sobie radzić
samodzielnie. – Dziś budujemy
fundamenty na przyszłość. Nasza
lokomotywa się rozpędza – mówił
z przekonaniem laureat w kategorii gmin wiejskich. Odważnie postawił postulat lepszego finansowania samorządów. – 25 lat temu
odważnym ludziom powiedziano:

macie ludzi, macie zadania, zmieniajcie swoje małe ojczyzny. Ale
wciąż ważne pozostaje pytanie: za
co mamy to robić? – pytał na forum. Jednocześnie podkreślał
znaczenie nagrody, która trafia
w ręce włodarza małej, nieznanej
szerzej jednostki: – Bardzo cieszy
mnie, że docenieni zostali nie
tylko giganci samorządów, prezydenci z pierwszych stron gazet,
ale także my – kilka tysięcy wójtów małych gmin, na co dzień
anonimowych.
I

Współpraca i zaufanie
Rozmowa ze Stanisławem Rokoszem, wójtem gminy Dębica
Znalazł się pan w gronie najlepszych samorządowców minionego 25-lecia. Co pana
zdaniem przyczyniło się do tak ogromnego
sukcesu?
– Po ludzku bardzo się cieszę. To wynik
współpracy z samorządami poszczególnych
sołectw, ich organami, radnymi. Wartością dodaną jest tu brak polityki, bo ona jest nieprzydatna w działaniach samorządowych,
a wręcz szkodliwa.
Co wskazałby pan jako najmocniejsze
strony zarządzanej przez pana gminy?
– Największą siłą gminy są jej mieszkańcy.
Udało mi się zdobyć ich zaufanie i staram się
ciągle je utrzymywać. Taki cel przyświecał mi
już w latach 1987–1989, kiedy byłem jej naczelnikiem.
Jakie pomysły czekają na realizację
w najbliższym czasie?
– Przede wszystkim zależy nam na reaktywacji uzdrowiska Latoszyn – to jest ogromny potencjał rozwojowy, bowiem naturalny surowiec leczniczy, w oparciu o który uzdrowisko będzie funkcjonowało, stanowią unikatowe w skali kraju i Europy wody lecznicze
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typu siarczki. Niestety w tym przypadku
gmina nie będzie mogła skorzystać ze środków unijnych. W RPO wymienione zostały
inne uzdrowiska, a Latoszyna nie uwzględniono, choć to właśnie on najbardziej tej pomocy potrzebuje. Informację o tym przyjęliśmy nie tylko z wielkim smutkiem, ale i ze zdziwieniem. Jednocześnie warto dodać, że Latoszyn posiada status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, a błędnie określa się go jako
zakład leczniczy.
Kolejnym równie ważnym przedsięwzięciem jest utworzenie podstrefy ekonomicznej w Zawadzie, w której zatrudnienie
znajdzie około 1000 osób. Powierzchnia
przeznaczona na realizację inwestycji wynosi 48,69 ha. Na wykonanie uzbrojenia została już opracowana dokumentacja techniczna, a łączny koszt tego projektu wyniesie ponad 16 mln zł. Liczymy na wsparcie Pana
Marszałka w ramach programu.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.ugdebica.pl
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Efektywne zarządzanie
Marian Dzięcioł został burmistrzem Łochowa w 1992 roku. Od tego momentu
rozpoczął intensywne starania o rozwój gminy, w tym realizację wielu
niezbędnych inwestycji, dążąc do podniesienia poziomu życia mieszkańców.
Najlepszym potwierdzeniem efektywności jego działań jest fakt, że funkcję
burmistrza pełni nieprzerwanie od 23 lat, a dziennik „Rzeczpospolita”
zaliczył go do grona „Najlepszych Samorządowców 25-lecia”
ierwsze zdobyte przez nowego burmistrza pieniądze zostały przeznaczone na dokończenie trwającej od
ośmiu lat rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kamionnie (dzieci weszły do niej
1 września 1992 roku) oraz dokończenie ciągnącej się 6 lat budowy stacji uzdatniania
wody w Ostrówku, dającej możliwość przystąpienia do wodociągowania 31 sołectw gminy Łochów. Jeszcze w październiku 1992 roku
ruszyła budowa obiektów Szkoły Podstawowej w Gwizdałach, zakończona w 1996 roku
i przekazana społeczności wraz z salą gimnastyczną. Jeszcze trwała budowa ,,Gwizdał’’,
a już w 1994 roku ruszyły prace projektowe
związane z koniecznością budowy Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Łochowie, niespełnione marzenie mieszkańców Łochowa od 1969
roku, kiedy to Rada Miejska podjęła uchwałę o konieczności budowy nowej szkoły podstawowej w mieście. W istniejących dwóch
szkołach podstawowych w Łochowie nauka
odbywała się na 2 i 3 zmiany.
W tym samym roku rozpoczęły się też intensywne działania przy współpracy społecznych komitetów i zaangażowaniu finansowym mieszkańców oraz TP SA związane
z telefonizacją gminy, zakończone ostatecznie w 1998 roku.
W 2000 roku, po 4 latach budowy, oddano do użytku obiekty Szkoły Podstawowej
Nr 3, które wraz z oddaną kilka lat później salą
sportową kosztowały łącznie 35 mln zł.
Znaczny wkład finansowy w budowę wnie-
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Burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł
śli mieszkańcy Łochowa i sponsorzy. Lata 90.
to też budowa oczyszczalni ścieków i pierwszej kanalizacji ścieków komunalnych (oczyszczalnia oddana w grudniu 1995 roku) oraz
gminnego wysypiska śmieci (oddanego
w grudniu 1999 roku).
Dzięki uporowi burmistrza miasto i gmina podniosły się z zapaści infrastrukturalnej
i funkcjonalnej, przez co zyskały na dobrych
warunkach do budowy domów jednorodzinnych i pozyskiwania inwestorów, którzy
stwarzają miejsca pracy dla lokalnej społeczności. Jednocześnie burmistrz pomagał
przedsiębiorcom i rolnikom w pozyskiwaniu
środków na modernizację ich zakładów i gospodarstw rolnych oraz wspierał rozwój gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.

To czwarta kadencja przyspieszająca rozwój gminy w oparciu o Program
SAPARD, przy czym od 2004 roku do 2014
roku gmina zdobyła prawie 85 mln zł środków unijnych. W oparciu o te środki gmina
zbudowała 50 km dróg wiejskich i ulic w mieście, zmodernizowała i rozbudowała oczyszczalnię ścieków, zmodernizowała i rozbudowała 14 świetlic i remiz wiejskich. Zbudowano 15 placów zabaw, 5 boisk piłkarskich
(w tym kompleks ,,Orlik’’). Założyła mieszkańcom na budynkach mieszkalnych ponad
460 instalacji solarnych. Kończy się w tej
chwili termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej (szkoły i dom kultury).
W ostatnich pięciu latach rozbudowano sieć
kanalizacji sanitarnej o 50 km i 1300 przyłączy. Miasto i gmina Łochów stały się miejscem nowoczesnym, ekologicznym i atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. W tym miejscu warto dodać, że
gmina Łochów jest liderem na Mazowszu
w skuteczności pozyskania dofinansowania
z UE.
Działalność burmistrza Mariana Dzięcioła doceniana jest nie tylko przez mieszkańców gminy, którzy władanie swoją małą
ojczyzną po raz kolejny powierzyli mu w ubiegłorocznych wyborach samorządowych, ale
także przez ogólnopolskie gremia konkursowe i ekspertów branżowych, czego wyrazem
są liczne nagrody i wyróżnienia.
www.gminalochow.pl

Fakty 53

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP

Prezydent nagrodził
polskie sukcesy

Fot. WOJCIECH OLKUŚNIK, KANCELARIA PREZYDENTA RP

W 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski przywrócił Nagrodę
Gospodarczą Prezydenta RP ustanowioną przez prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego i przyznawaną do 2005 roku. W tym roku uhonorowanie
laureatów miało miejsce przy okazji Międzynarodowych Targów Maszyn
Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego Intermasz w Poznaniu
rezydenckie wyróżnienie przyznawane jest ﬁrmom, instytutom naukowo-badawczym i wynalazcom,
którzy wnoszą istotny wkład w innowacyjność i rozwój gospodarki w Polsce,
a przy tym odnoszą sukcesy na rynku globalnym, pracując na pozytywny wizerunek
krajowej przedsiębiorczości. – Doskonale
wiemy, jak wiele jeszcze musimy nadgonić, jak
wiele uzyskać, aby wzbogacić się na tyle, abyśmy żyli wedle standardów najzamożniejszej
części świata. Ale dzięki takim ludziom,
dzięki takim ﬁrmom, dzięki całemu środowisku przedsiębiorców polskich zbliżamy
się i to mocnymi, zdecydowanymi krokami do
tego momentu – mówił prezydent Komorowski, kierując szczególne słowa uznania do
laureatów, ale też podkreślając rolę wszystkich, którzy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i pozytywnego odbioru Polski
oraz jej produktów.
W swoim wystąpieniu akcentował, że polska gospodarka jest trzecią – po chińskiej i niemieckiej – rozwijającą się w sposób nieprzerwany gospodarką na świecie. – To trzeba naprawdę utrwalić, stąd wielkie wyzwania w zakresie innowacyjności, stąd także wielkie
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wyzwanie, jeśli chodzi o budowanie prawidłowych relacji między państwem a przedsiębiorcami – także rozumianymi jako podatnicy. Tak też rozumiem moje własne inicjatywy, adresowane do całej Polski, ale ze
szczególnym uwzględnieniem ludzi przedsiębiorczości, zarówno jeśli chodzi o ustawę
proinnowacyjną, jak i uczciwe traktowanie
przez państwo ludzi zarabiających pieniądze, budujących miejsca pracy dla innych Polaków i jeszcze płacących przyzwoite podatki – mówił.
W tym roku nagrodę w kategorii innowacyjność otrzymała firma Selvita – największa w Europie Środkowo-Wschodniej firma biotechnologiczna działająca w obszarze
odkrywania i rozwoju leków stosowanych w
leczeniu przede wszystkim chorób nowotworowych. Za obecność na rynku globalnym
wyróżniona została Grupa Kapitałowa Inglot
– jedna z największych polskich marek kosmetycznych, której produkty są dostępne
w prawie 70 krajach, a sprzedawane są w przeszło 500 salonach i punktach grupy, w tym 200
w Polsce. W kategorii ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu zwyciężyła firma Promotech, która produkuje profe-

sjonalne elektronarzędzia i sprzęt dla przemysłu, w większości przeznaczone na eksport.
W firmie funkcjonuje system corocznych
obligatoryjnych ocen dla wszystkich zatrudnionych, a przedsiębiorstwo jest mecenasem
kultury, wspiera regionalne stowarzyszenia,
a przy tym zapewnia pracownikom m.in. prywatną opiekę medyczną, dodatek za urodzenie
dziecka, coroczne dofinansowanie wyprawek
szkolnych.
W kategorii zielona gospodarka nagroda trafiła do Zakładu Utylizacji Odpadów
w Gorzowie Wielkopolskim, który prowadzi
działalność w zakresie składowania odpadów
niebezpiecznych, a także produkcji paliwa alternatywnego i kompostu, efektywnie wykorzystuje zrekultywowane zamknięte środowiska odpadów, a dzięki zastosowaniu automatycznej segregacji odzyskuje maksymalną ilość surowców wtórnych. Nagroda
w ostatniej nagrodzonej kategorii – trwały sukces – została przyznana Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita – największej grupie mleczarskiej w Polsce, którą tworzy 14 zakładów
produkcyjnych i 29 centrów dystrybucyjnych. Jej średni roczny wzrost przychodów
w ostatnich 20 latach wyniósł 10 proc. I
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Promotech z Nagrodą
Prezydenta RP
Promotech – białostocki producent
profesjonalnych elektronarzędzi
i sprzętu dla przemysłu – zdobył
Nagrodę Prezydenta RP w kategorii
ład korporacyjny i społeczna
odpowiedzialność biznesu. To pierwsza
taka nagroda dla podlaskiej ﬁrmy
agroda Gospodarcza Prezydenta
RP jest powszechnie uznawana za
najcenniejsze wyróżnienie dla
przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych oraz wynalazców – za
wkład w innowacyjność i rozwój gospodarki, sukcesy na rynku globalnym i budowę pozytywnego wizerunku polskiej ekonomii w kraju i za granicą. Łącznie do XIII edycji Nagrody
Gospodarczej Prezydenta RP zgłoszono 106
najlepszych ﬁrm i instytutów naukowo-badawczych, wytypowanych przez urzędy marszałkowskie oraz instytucje biznesowe, fundacje, stowarzyszenia i redakcje czasopism
branżowych. Spośród tych wniosków kapituła
wybrała 16 nominowanych.
W skład kapituły weszli wybitni polscy
przedsiębiorcy, ekonomiści, naukowcy i przedstawiciele mediów; jej przewodniczącym był
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Wiesław Rozłucki, a zwycięzców wybrał prezydent RP Bronisław Komorowski.
Białostocki Promotech, zgłoszony przez
Unię Metropolii Polskich, okazał się najlepszą polska firmą w kategorii ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu.
– Tę nagrodę zawdzięczamy naszej strategii
zarządzania, wypracowanej jeszcze w warunkach głębokiego kryzysu finansowo-gospodarczego w roku 2009 – mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu. – Ta strategia, modyfikowana do bieżących potrzeb i nowych
zadań, jest cały czas realizowana, a głównymi i niezmiennymi jej założeniami jest zasada solidarności pracowniczej oraz otwarta
i regularna komunikacja z załogą – to buduje wzajemne zaufanie. Z drugiej strony pomagamy pracownikom w ramach rozbudowanego pakietu socjalnego – dodaje prezes.

Z funduszu socjalnego refundowane są
koszty wczasów rodzinnych, firma udziela też
pożyczek mieszkaniowych. Wszyscy pracownicy objęci są specjalistyczną opieką medyczną. Zarząd Promotechu dba o kwalifikacje kadry, organizując szkolenia i kursy zawodowe, a także dofinansowując studia.
Promotech dał się również poznać jako mecenas kultury – od lat sponsoruje białostocką operę, filharmonię, Teatr Dramatyczny
i Wierszalin. Wspiera sport i działa na rzecz
środowiska studenckiego
– Właściciele firmy po piętnastu latach
jej funkcjonowania podjęli uchwałę, że corocznie spółka będzie przeznaczała minimum
1 proc. zysku netto na wspieranie różnego rodzaju inicjatyw – mówił podczas gali Marek
Siergiej. – Od wielu lat skutecznie to realizujemy.
I

Firma Promotech o całkowicie polskim kapitale jest obecna na rynku od 1987 roku. Zajmuje się produkcją profesjonalnych, wysoce
wyspecjalizowanych elektronarzędzi i systemów do automatyzacji procesów spawalniczych. Najważniejszymi wyrobami są:
• wiertarki na podstawie elektromagnetycznej
• frezarki ręczne i stacjonarne do ukosowania rur i blach przed spawaniem
• wózki do cięcia i spawania
• wielkogabarytowe portale i słupowysięgniki spawalnicze oraz urządzenia do proﬁlowego cięcia rur.
Produkty odpowiadają wymogom i standardom rynków krajów wysoko rozwiniętych, co decyduje o sukcesie eksportowym. Ponad
90 proc. produkcji ﬁrmy traﬁa za granicę. Promotech eksportuje bezpośrednio do ponad 64 krajów. W sprzedaży pośredniej ﬁrma
dociera do większości krajów całego świata.

ul. Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok, tel. 85 678 34 95, fax 85 662 78 77, info@promotech.eu, www.promotech.eu
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Proekologiczne innowacje

Pole golfowe „Zawarcie” utworzone na zrekultywowanym składowisku odpadów

Bardzo ważne jest znalezienie i wdrożenie rozwiązań,
które są proekologiczne, a jednocześnie bronią się
ekonomicznie. To często trudny kompromis
– mówi Marek Wróblewski, prezes zarządu Zakładu
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
W kraju działa wiele firm specjalizujących się w gospodarce odpadami, ale to gorzowska spółka została laureatem Nagrody
Gospodarczej Prezydenta RP jako jedna
z pięciu firm w Polsce. Co złożyło się na ten
sukces i co wyróżnia państwa działalność na
tle innych przedsiębiorstw?
– Myślę, że tym, co nas wyróżnia, jest
przede wszystkim wielokierunkowość realizowanych przez nas działań proekologicznych. Jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy zakład mechaniczno-biologiczny do utylizacji
odpadów komunalnych, a od 1998 roku
dysponujemy składowiskiem odpadów niebezpiecznych. Ponadto posiadamy składowisko odpadów azbestowych, grzebowisko dla
zwierząt „Polana Przyjaciół” oraz magazyn
odpadów niebezpiecznych. Na terenie byłego, zamkniętego, zrekultywowanego składowiska odpadów utworzyliśmy pole golfowe „Zawarcie”, założyliśmy plantację roślin
energetycznych o powierzchni blisko 800 ha
oraz zainicjowaliśmy powstanie Centrum
Badawczo-Wdrożeniowego innowacyjnych
technologii środowiskowych. Dodatkowo
specjalizujemy się w bioremediacji skażonych
gruntów.
Jednocześnie podejmujemy wiele działań
o charakterze nieinwestycyjnym. Wspieramy
program ZUO Lider Ekologii Mecenas Kultury, akcje proekologiczne – jak np. „Długie
życie Pana Bateryjki” czy „Zielona Szkoła
– Zielone Przedszkole”, a także systematycznie
doskonalimy własną działalność, co się od-
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bywa poprzez wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem według norm ISO 9001 oraz ISO
140001, a obecnie Systemu Ekozarządzania
i Audytu EMAS oraz działań w ramach CSR
– społecznej odpowiedzialności biznesu.
Nie bez znaczenia dla naszej wysokiej pozycji na rynku było także utworzenie specjalistycznych spółek celowych: Gorzowskiego
Ośrodka Technologicznego Parku Nukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. – wdrażającej innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii
środowiskowych, Centrum Standaryzacji
Biomasy Sp. z o.o. – zajmującej się budową
elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW oraz
obrotem biomasą, Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. – zajmującej się budową elektrociepłowni na biomasę o mocy 1,5 MW energii elektrycznej i 4 MW energii cieplnej z przedpaleniskiem – reaktorem do wysokotemperaturowego zgazowania odpadów, Recupyl
Polska Sp. z o.o. – lidera w zakresie recyklingu zużytych baterii oraz Wastrol Sp. z o.o.
– zajmującej się odpadami przemysłowymi.
Jak dochodzi się do pozycji branżowego lidera i zwycięzcy prestiżowej nagrody
w kategorii Zielona Gospodarka?
– Decydujące jest nakreślenie strategii dla
firmy i konsekwentne jej wdrażanie, modyfikowane aktualną sytuacją rynkową i stanem
prawnym. Dotyczy to również – a może
przede wszystkim – budowania zespołu,
który cały czas podnosi swoje kwalifikacje
i ma motywację do nowych wyzwań. Mnie

udało się taką ekipę skompletować i to uważam za główny atut ZUO.
Jakie cele stawia pan sobie na przyszłość,
aby kontynuować dobrą passę i utrzymać silną pozycję na rynku?
– Celem krótkoterminowym jest obecnie
ustabilizowanie firmy po zeszłorocznej głębokiej restrukturyzacji. Ponadto musimy dokończyć prowadzone projekty inwestycyjne,
których przedmiotem jest ostatni etap modernizacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i Centrum
Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-innowacje”,
a także wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji prądu elektrycznego. Równolegle cały czas pracujemy nad nowymi projektami na następne lata.
Jakie działania i inwestycje są najważniejsze dla rozwoju w tej określonej dziedzinie i co daje przewagę nad konkurencją
oraz społeczne uznanie w sferze ekologii?
– Bardzo ważne jest znalezienie i wdrożenie rozwiązań, które są proekologiczne,
a jednocześnie bronią się ekonomicznie. To
często trudny kompromis. W gospodarce odpadami, myślę że to będzie termiczne przetwarzanie odpadów możliwe do zastosowania w małej skali w celu produkcji energii elektrycznej i wykorzystanie ciepła, np. do zagospodarowania osadów pościekowych.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.zuo-gorzow.pl
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Z rozmachem
przekraczamy granice
Spełniamy wszystkie indywidualne oczekiwania
naszych klientów, począwszy od odpowiedniego
doradztwa produktowego, a skończywszy na
opiece posprzedażowej. Staramy się przy tym
zauważać pojawiające się trendy i śledzić
zmieniające się mody w architekturze
– mówi Mikołaj Placek, prezes zarządu
OKNOPLAST Sp. z o.o., należącej do czołowych
europejskich producentów okien i drzwi PVC
Co leży u podstaw międzynarodowego
sukcesu krajowej marki, będącej w europejskiej czołówce producentów stolarki
okiennej?
– Na sukces zawsze składa się kilka elementów. Co więcej, zazwyczaj nie jest on dziełem przypadku, towarzyszy mu ciężka praca
i pasja osób zaangażowanych w funkcjonowanie firmy. To kluczowe czynniki. Równie
ważnym czynnikiem jest jasna i konsekwentna strategia firmy, którą OKNOPLAST od początku oparł na takich kryteriach jak innowacje,
najlepszy customer service, marketing oraz najwyższa jakość produktów. Ponadto firma
wprowadziła wiele przełomowych innowacji
w branży stolarki okiennej w Europie. Klarowna i kreatywna strategia marketingowa oraz
dostosowanie do lokalnych potrzeb w każdym
kraju pozwalają skutecznie komunikować
potencjalnym klientom o tych produktach oraz
pozyskiwać ich zaufanie. Spełniamy wszystkie indywidualne oczekiwania naszych klientów, począwszy od odpowiedniego doradztwa
produktowego, a skończywszy na opiece posprzedażowej. Staramy się przy tym zauważać pojawiające się trendy i śledzić zmieniające się mody w architekturze. Zadowolenie
naszych odbiorców stało się wyznacznikiem
międzynarodowego sukcesu marki OKNOPLAST – jesteśmy drugim największym dostawcą okien na rynku włoskim. W pozostałych krajach, na których funkcjonujemy, znajdujemy się w ścisłej czołówce. Tym samym
OKNOPLAST od lat wspomaga budowanie
wizerunku naszego kraju w krajach europejskich jako symbolu niezawodności, innowacyjności i eleganckiego designu.
Jak ważne są systematyczne inwestycje
w jakość i jak podchodzą państwo do kwestii certyfikacji?

– Stałe inwestycje w jakość i innowacyjność produktów to codzienna polityka w spółce OKNOPLAST. Jeżeli chodzi o kwestie związane z certyfikacją, produkowane przez nas
okna i drzwi spełniają najwyższe standardy
jakości i ekologii. Firma posiada Certyfikat
Q-Zert, wydany przez rygorystyczny Instytut
Ift Rosenheim, który poświadcza zgodność
produkcji z wymogami europejskiej normy
EN 14351-1:2006 i uprawnia OKNOPLAST
do oznakowania swoich wyrobów symbolem
CE. Zostaliśmy odznaczeni również certyfikatem „Zielone okno”, potwierdzającym, że
produkt nie zawiera rtęci, a w konsekwencji nie
wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko.
W jakim zakresie dotacje ze źródeł zewnętrznych pozwalają realizować strategię
rozwojową firmy i osiągać wyznaczone cele
ekonomiczne?
– W przypadku dotacji ważne jest nie tyle
samo ich pozyskanie, co odpowiedzialne
wykorzystanie. Wiele firm ubiega się o dotacje bez wyraźnie zdefiniowanych celów strategicznych lub – mówiąc wprost – w poszukiwaniu dodatkowego przychodu. Źle wykorzystana dotacja pojawia się w firmie na
chwilę, a jej pozytywne efekty bardzo szybko
wygasają. W naszej firmie tak planujemy działania, aby korzyść z uzyskanej dotacji znacznie wykraczała poza krótki horyzont czasowy. Każdą z nich traktujemy jako okazję do
budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Dlatego wykorzystujemy je
przede wszystkim do finansowania zakupów
nowoczesnych środków trwałych do produkcji
oraz do finansowania prac badawczo-rozwojowych. To właśnie dzięki umiejętnemu wykorzystaniu dofinansowania uruchomiliśmy
nasz ostatni projekt badawczy, którego owocem jest nowoczesny produkt wdrożony do

sprzedaży. W tym wypadku dotacja została
wykorzystana na badania i rozwój, których
efekty pozostaną w firmie przez lata.
Zarządzana przez pana firma została nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP m.in. za obecność na rynku globalnym. Jakie znaczenie dla renomy i wyników
OKNOPLAST ma eksport i jakie nadzieje wiążą państwo ze sprzedażą za granicę?
– Grupa OKNOPLAST jest jednym
z czołowych producentów okien i drzwi
PVC w Europie, prowadzącym działalność na
10 europejskich rynkach: Austrii, Czech,
Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii,
Szwajcarii, Włoch i Węgier. Wartość eksportu Grupy to około 15 proc. całego polskiego
eksportu okien PVC. W ubiegłym roku wartość sprzedaży firmy przekroczyła 480 mln zł,
zaś udział eksportu w strukturze sprzedaży
przedsiębiorstwa wyniósł 70 proc., co czyni
z OKNOPLAST największego polskiego
eksportera pod względem wartości sprzedanych okien PVC. Obecnie pod marką OKNOPLAST funkcjonuje już ponad 2400 salonów.
Przedsiębiorstwo najwięcej eksportuje do
Włoch, ale jednocześnie mocno rozwija
sprzedaż na rynku francuskim oraz niemieckim. Wspomniana Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, tytuł „Najdynamiczniejszego Eksportera” zdobyty w konkursie Orły
Eksportu Województwa Małopolskiego czy
wyróżnienie w prestiżowym konkursie European Business Awards są dla nas cennym
dopełnieniem ponad dwudziestoletniego doświadczenia w produkcji stolarki otworowej.
Stanowią także swego rodzaju zobowiązanie,
aby OKNOPLAST nadal rozwijał działalność
eksportową.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Jeśli współpraca, to tylko
z bezpiecznym partnerem
Certyﬁkat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel
jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty
handlowe. Wyróżnienie honorowane jest na całym świecie i przyczynia się
do zwiększenia atrakcyjności rynkowej ﬁrmy – wylicza atuty CWP
Tomasz Starzyk z Bisnode Polska

Dlaczego warto ubiegać się o Certyfikat
Wiarygodności Biznesowej i co można zyskać, legitymując się nim?
– Otrzymanie certyfikatu to zaszczytne
wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym
kontrahentem, z którym warto nawiązywać
kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane
przez Bisnode Polska honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia
atrakcyjności rynkowej firmy. Certyfikat stanowi doskonałe narzędzie dla działów pro-
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mocji i marketingu oraz jest niepodważalnym
argumentem w prowadzonych rozmowach
z kontrahentami. Pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku na rynku, a przy tym
daje gwarancję rzetelności i wiarygodności certyfikowanego przedsiębiorstwa i wzbudza zaufanie partnerów biznesowych.
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
jest grawerowanym dyplomem. Na specjalne życzenie może zostać przygotowany
w trzech językach obcych: rosyjskim, angielskim, niemieckim. Dzięki temu przedsiębiorca może poszczycić się wiarygodnością
przed kontrahentami z zagranicy. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Bisnode
Polska przygotowało również pakiet narzędzi do promocji firmy w Internecie. Wraz z certyfikatem laureat może otrzymać logo potwierdzające jego wiarygodność z możliwością wykorzystania go na materiałach promocyjnych. Dodatkowo uzyskuje specjalny
przycisk na własną stronę internetową.
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
wykorzystywany jest głównie przez strategiczne działy rozwoju przedsiębiorstwa, jak
i przez komórki marketingu, promocji czy public relations. Tym pierwszym certyfikat pomocny jest przy uwiarygodnieniu nie tylko
swojej kondycji finansowej, świadczy także
o ich solidności. Pomaga w negocjacjach
z kontrahentami, wzbudza zaufanie i pozwala
wygrywać konkursy i przetargi. Działy marketingu i public relations wykorzystują certyfikat w procesie budowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku.
Skoro przyznając Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, zaświadczają państwo, że
dana firma jest wypłacalna, jakich mechanizmów używają państwo do zbadania tego
aspektu działalności podmiotu gospodarczego?
– Wypłacalność firmy, a także ryzyko
współpracy, sprawdzamy, korzystając z wielu źródeł informacyjnych – tych rejestrowych
i branżowych oraz typowo marketingowych.
Pozwala to w bardzo krótkim czasie uzyskać
pełną informację na temat firmy, począwszy

od potwierdzenia jej danych rejestrowych
– zgodnych z KRS lub ewidencją działalności gospodarczej, danych finansowych – sprawozdań finansowych firm składających takie dane w sądach gospodarczych, przez zdarzenia prawne – rejestr upadłości i likwidacji, po dane zamieszczone na różnych portalach internetowych i w prasie. Dodatkowo
informacja o firmie wzbogacona jest o dwa
istotne źródła: informację o moralności
płatniczej podmiotu oraz powiązania kapitałowe podmiotu z firmami zagranicznymi.
Pierwsze z tych źródeł informuje o historii zaległości płatniczych podmiotów wobec partnerów Bisnode Polska, co daje naszym
klientom unikalną wiedzę na temat obecnych
i przyszłych kontrahentów. Drugie źródło to
największa na świecie baza danych firm i powiązań, licząca w tej chwili ponad 260 mln
firm. Pozwala zbadać kondycję finansową
spółki-matki badanego kontrahenta, nawet
gdy pochodzi ona z bardzo odległych krańców świata. Sprawdzając daną firmę, otrzymujemy swego rodzaju raport handlowy, którego podstawą jest rekomendacja współpracy
z daną firmą. Ogrom informacji pozwala na
porównanie danych firmy z jej branżową konkurencją przez pryzmat wskaźników porównawczych. Raport handlowy stanowi
więc wielofunkcyjne narzędzie, pozwalające
odkrywać niebezpieczne obszary ryzyka
działalności z konkretnym partnerem handlowym.
Czy po przyznaniu certyfikatu nadal
sprawdzają państwo wiarygodność danej
firmy?
– Certyfikat nadawany jest na rok. Po
upływie tego czasu firma może deklarować,
że jest laureatem Certyfikatu Wiarygodności
Biznesowej, przy czym jeśli minął termin jego
ważności, jednocześnie musi podać rok,
w którym został on przyznany. Jeśli jest zainteresowana kontynuacją współpracy, musi
przedstawić aktualne dane finansowe. Wtedy ponownie są one weryfikowane. Na tej
podstawie jest podejmowana decyzja o przydłużeniu certyfikatu. W przypadku kiedy fir-

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ
ma przestaje spełniać warunki otrzymania certyfikatu, Bisnode Polska nie przedłuża okresu certyfikacji.
Co zawiera i czemu służy raport handlowy Bisnode Polska, który laureat programu otrzymuje wraz z certyfikatem?
– Raport zawiera wszystkie informacje,
które zostały zebrane w procesie sprawdzania firmy. Stanowi on obszerne źródło informacji gospodarczych o firmach w Polsce
i za granicą. Raport gospodarczy pozwala
ocenić wiarygodność obecnych i potencjalnych partnerów handlowych oraz ułatwia podejmowanie ważnych decyzji biznesowych.
Spełnia on dwie funkcje: informacyjną oraz
wspomagającą zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Pierwsza z tych funkcji pozwala zaoszczędzić czas związany z ich samodzielnym pozyskiwaniem ze źródeł publicznych, druga pomaga podjąć właściwą decyzję związaną z zawarciem współpracy z firmą na warunkach kredytu kupieckiego. Ten
ostatni element bazuje na wiedzy specjalistów
z zakresu analizy finansowej oraz statystyki,
którzy przygotowali modele scoringowe, pozwalające ocenić prawdopodobieństwo upadku firm działających na całym świecie. Jest to
więc jeden ze sposobów wykorzystania knowhow w samodzielnej analizie kondycji finansowej kontrahentów przez klientów.
Na rynku jest wiele wyróżnień, o które
ubiegają się firmy. Jak grzyby po deszczu po-

jawiają się kolejne nagrody, niektóre przyznawane na nie do końca jasnych zasadach.
Gdzie w tym wszystkim plasuje się Certyfikat Wiarygodności Biznesowej?
– W ostatnim czasie na rynku zauważalny jest prawdziwy rozkwit wyróżnień. Certyfikatami nagradzają Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze, izby
przemysłowo-handlowe, media oraz stowarzyszenia branżowe. Certyfikaty potwierdzają kondycję finansową przedsiębiorstwa, jego
„rzetelność”, „wiarygodność”, „solidność”,
„dynamiczny rozwój”. Waga i znaczenie
CWB zależy przede wszystkim od samej
wiarygodności instytucji certyfikującej. Podstawą ich przyznawania są twarde dane finansowe. To one stanowią punkt wyjścia i decydują, czy dany podmiot znajdzie się w gronie laureatów. Określają siłę finansową przedsiębiorstwa, która jest zależna od wartości netto firmy obliczanej jako różnica kapitałów własnych, wartości niematerialnych i prawnych
na podstawie bilansu za ostatni rok obrachunkowy. Dodatkowym kryterium są informacje o moralności płatniczej badanego
podmiotu płynące z programu monitorowania przeterminowanych płatności.
Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej wyróżniane są firmy z najsilniejszą kondycją, co w czterostopniowej skali Bisnode
Polska oznacza, że dane finansowe firmy dają
gwarancję na wysoki poziom rentowności,

zdolności i płynności finansowej, a ich poziom
zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Idea
nadawania certyfikatu zrodziła się, gdy w raportach handlowych przygotowywanych
przez analityków Bisnode Polska zaczęło
przybywać firm z coraz niższą oceną kondycji finansowej. Na rynku narastającym problemem stały się zatory płatnicze i brak
płynności, który zmniejsza poczucie bezpieczeństwa w nawiązywaniu współpracy z firmami zewnętrznymi. Głośne stały się przypadki ogłoszenia upadłości przed duże i zaufane podmioty rynkowe. Pojawiła się potrzeba potwierdzenia przez przedsiębiorstwa, że współpraca z nimi nie grozi upadkiem
firmy.
Jakie zmiany prawne zaproponowałby
pan rządzącym, aby wytoczyć wojnę nieuczciwym przedsiębiorcom?
– Przede wszystkim należałoby zacząć egzekwować kary za brak publikacji danych finansowych. Trzeba wiedzieć, że w Polsce pomimo ustawowego obowiązku blisko połowa firm tego nie robi. Ponadto urzędy powinny podawać do publicznej wiadomości nazwy firm, które nie płacą podatków lub zalegają z płatnościami, nie wypłacają pensji swoim pracownikom itp. w celu zwiększenia jasności na rynku.
Rozmawiał Piotr Danilczuk

Jakość i doświadczenie
Zakład Produkcji Opakowań „TARNOPAK” Sp. z o.o.
znany jest na rynku jako największy krajowy
producent tekturowych bębnów transportowych
i tulei tekturowych
ofercie ﬁrmy znajdują się bębny tekturowe o pojemnościach
od kilku do kilkuset litrów,
w różnych wersjach wykonania:
począwszy od małych pojemników zamykanych wieczkami z tworzywa sztucznego, poprzez bębny wzmacniane stalowymi obręczami, a skończywszy na dużych pojemnikach
przystosowanych do bezpośredniego transportu za pomocą wózków widłowych. Firma
produkuje także bębny i hoboki metalowe
o pojemnościach do 70 litrów, które mogą być
malowane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz metodą mokrą lub proszkową. Bębny tekturowe i metalowe produkowane przez
ZPO „TARNOPAK” są przystosowane do
transportu materiałów niebezpiecznych i posiadają odpowiednie certyﬁkaty.
Poza bębnami tekturowymi i metalowymi ZPO „TARNOPAK” jest producentem tu-
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lei tekturowych nawojowych i konstrukcyjnych.
Firma produkuje tuleje o średnicach w zakresie
od 30 do 800 mm; o długościach i grubościach
ścianek według uzgodnień z klientem. Spółka jest jedynym krajowym producentem tulei
tekturowych zwijanych równolegle, co pozwala
na wykonanie tulei o dużych grubościach ścianek. Wśród tulei tekturowych na uwagę zasługują tuleje o specjalnej konstrukcji
służące jako formy szalunkowe do
wykonywania słupów i kolumn betonowych.
Prawie pięćdziesięcioletnie doświadczenie pracowników ZPO
„TARNOPAK” w produkcji bębnów
i tulei tekturowych jest gwarancją wysokiej jakości i spełnienia wszelkich oczekiwań klienta.
www.tarnopak.pl
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Biznes
robi się z ludźmi
Specyﬁka małego portu wymaga takiego
zarządzania, aby być przygotowanym na zmiany
koniunktury w każdej dziedzinie. To jest klucz
do sukcesu – mówi Waldemar Śmigielski,
dyrektor Zarządu Portu Morskiego Darłowo

Które segmenty usług Portu Morskiego
Darłowo są dla państwa najważniejsze ze
względów ekonomicznych i jakie kierunki
rozwoju są dziś postrzegane jako najbardziej
perspektywiczne ze względu na sytuację
rynkową, plany rozwojowe władz samorządowych i potencjał spółki?
– Analiza ekonomiczna pokazuje, że
w tym roku największy dochód Port Darłowo uzyska z tytułu obsługi statków handlowych. Największą dynamikę wzrostu dochodu notujemy jednak w zakresie obsługi jednostek turystycznych i rekreacyjnych. Oddanie do użytku mariny dla jachtów żaglowych
i motorowych spowodowało ośmiokrotny
wzrost dochodów z tego tytułu.
Nasze największe obawy budzi przyszłość rybołówstwa. Połowy naszych rybaków
maleją, ale notujemy w porcie większy ruch
– a co za tym idzie i dochody – jednostek rybackich obcych bander: Danii, Niemiec, a także Litwy i Łotwy.
Specyfika małego portu wymaga takiego
zarządzania, aby być przygotowanym na
zmiany koniunktury w każdej dziedzinie. To
jest klucz do sukcesu.
Co składa się na wiarygodność spółki
i opinię rzetelnego partnera, potwierdzone
Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej?
– Zarządzanie takim organizmem gospodarczym jakim jest wielofunkcyjny port
morski wymaga działania w przestrzeni
podmiotów z wielu, bardzo różnych dziedzin. Cała sztuka polega na tym, aby każdego traktować poważnie i z jednakową atencją: od armatora czy agenta statku handlowego poczynając, poprzez rybaków, prze-
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twórców, stoczniowców, żeglarzy, na zwykłym, spacerującym po nabrzeżach turyście
kończąc.
Na mnie nie robią wrażenia piękne, często obcojęzyczne nazwy firm czy też marki samochodów panów prezesów. Uważam, że
biznes robi się z ludźmi, a nie firmami, markami samochodów i garniturów albo zegarków. Jeżeli ludzie są wartościowi to biznes jest
dobry. Bardzo mnie cieszy, że takie właśnie postawy i działania są dostrzegane, czego dowodem jest Certyfikat Wiarygodności Biznesowej przyznany Zarządowi Portu Morskiego Darłowo. Przyznanie CWB tylko
utwierdza mnie w przekonaniu, że tak naprawdę w prawdziwym biznesie, dużym i małym, nie ma miejsca na cwaniactwo, blichtr
i nieuczciwość.

Historyczny klimat portowy tworzy tradycyjna sprzedaż ryb wprost z burty łodzi rybackich, restauracyjki z rybą w menu, zabytkowa latarnia morska, a także liczne koncerty muzyczne czy wystawy malarstwa i rzeźby w Terminalu Sztuki. A wszystko to przy całkiem nowych lub wyremontowanych nabrzeżach, chodnikach i uliczkach.
Jakie działania i inwestycje najbardziej
przyczyniają się do optymalnego wykorzystania funkcji portu Darłowo?
– Trzeba pamiętać, że cechą małych
i średnich portów, a do tej grupy należy Port
Darłowo, jest ich wielofunkcyjność. Jedynie
zachowanie równowagi pomiędzy wszystkimi funkcjami, tj. handlową, rybacką i turystyczną umożliwia optymalny rozwój takiego portu jak nasz.

Realizacja naszej wizji darłowskiego portu
polega na zrównoważonym rozwoju,
nie zaniedbując żadnego obszaru działalności
Jak infrastruktura i działalność firmy
wpisują się w turystyczny wizerunek miasta
i regionu?
– Nadmorskie położenie Darłowa i jego
rosnąca rola kurortu wymuszają na nas
działania rozwijające port jako – w pewnym
stopniu – atrakcję turystyczną. Obecnie darłowski port jest otwarty i dostępny dla każdego – zarówno od strony wody, jak i lądu.
Jesteśmy portem macierzystym największej floty wędkarskiej w Polsce, a każdy miłośnik wędkarstwa może z tej oferty skorzystać przez okrągły rok. Dla nie wędkujących,
a chcących przeżyć morską przygodę, mamy
bogatą ofertę wypraw statkami wycieczkowymi lub czarteru łodzi i jachtów. Hitem są
rejsy katamaranem „Jantar” na duńską wyspę Bornholm. W Porcie Darłowo funkcjonuje
także jedna z najlepszych w Polsce marin,
gdzie żeglarze – rezydenci i goście – mogą korzystać z całego zaplecza sanitarnego, pralni, internetu, grilla i wędzarni.

Kończąc dwa lata temu budowę mariny
żeglarskiej już rozpoczęliśmy budowę nowego
basenu rybackiego z całą potrzebną infrastrukturą magazynową i socjalną, a równocześnie budujemy obwodnicę Darłowa łączącą port z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, aby umożliwić dowóz i wywóz towarów z handlowej części portu. W międzyczasie wyremontowano 1,5 km nabrzeży
– tworząc bulwar spacerowy wzdłuż kanału
portowego – i wybudowano Terminal Odpraw
Pasażerskich do obsługi turystycznego połączenia z Nexo na Bornholmie. W kolejce czeka modernizacja nabrzeży przeładunkowych
w handlowej części portu.
Realizacja naszej wizji darłowskiego portu polega na zrównoważonym rozwoju, nie
zaniedbując żadnego obszaru działalności.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.port.darlowo.pl

STAWIAMY NA JAKOŚĆ

Śląsk za pan brat z jakością
7 maja w Chorzowie odbyła się gala z okazji Święta Europy, podczas której
przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wręczyli
certyﬁkaty programu „Stawiamy na Jakość”. Statuetki otrzymali też laureaci
konkursu Śląska Nagroda Jakości
roczystość Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która
miała miejsce w hotelu Diament
Arsenal Palace w Chorzowie,
rozpoczęło wręczenie certyﬁkatów V edycji
programu „Stawiamy na Jakość”, skierowanego do ﬁrm i organizacji, które mają wdrożony i certyﬁkowany system ISO, a na co
dzień w szczególny sposób dbają o jakość
swoich usług, produktów oraz standardów zarządzania. W wyniku obrad, jakie miały
miejsce 14 kwietnia, kapituła przyznała 4 certyﬁkaty w trzech kategoriach. W pierwszej
– Stawiamy na Jakość w Służbie Zdrowia
– wyróżnienie otrzymała ﬁrma BetaMed SA
w Katowicach, dla której certyﬁkat odebrała prezes Beata Drzazga, oraz Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – w imieniu zarządu placówki certyﬁkat odebrał dyrektor dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela. W kategorii Stawiamy na
Jakość w Innowacjach nagrodę otrzymało
przedsiębiorstwo PREVAC Sp. z o.o. w Rogowie, które podczas gali reprezentował prezes spółki dr Andreas Glenz. W trzeciej kategorii – Stawiamy na Jakość w Firmie – certyﬁkat dla Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach
odebrał prezes Krzysztof Mijalski.
Podczas uroczystości wręczono także Śląskie Nagrody Jakości, przyznane firmom, które najlepiej radzą sobie z wdrażaniem zasad
TQM opisanych dziewięcioma kryteriami według Modelu Doskonalenia Zarządzania
Polskiej Nagrody Jakości. Liderów zespołowych wyłoniono w trzech kategoriach: organizacja edukacyjna, duże organizacje produkcyjno-usługowe, średnie organizacje usługowe. Przyznano też nagrody dla Znakomitego Przywódcy i Znakomitego Pełnomocnika
Systemu Zarządzania Jakością. Ponadto
w części oficjalnej gali wręczono honorowe,
indywidualne nagrody jakości w trzech kategoriach oraz specjalną Śląską Nagrodę Jakości. W kategorii innowacje w praktyce nagrodę otrzymał prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń – konsultant wojewódzki w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej. W kategorii nauka nagrodę przyznano prof. dr. hab.
n. med. Marianowi Zembali – wybitnemu kardiochirurgowi i transplantologowi, dyrekto-
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Laureaci Programu
rowi Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a w kategorii promocja nagrodę odebrał
Tomasz Konior – architekt, autor projektu siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach. Specjalną Śląską Honorową Nagrodę Jakości otrzymał
Piotr Uszok. – Jakość to w moim przekonaniu inne określenie słowa „pasja”. Albo inaczej: nie ma dobrej jakości bez pasji – mówił
marszałek Wojciech Saługa, podsumowując
galę.
Spotkanie było również okazją do wręczenia – po raz pierwszy w województwie śląskim – Królewskich Orderów Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, którymi uhonorowano wyjątkowe postaci, służące swoim zawodowym i społecznym zaangażowaniem dobru ludzi i ojczyzny. Te szczególne wyróżnienia trafiły do: Franciszka Buszka, Eugeniusza Budnioka, Marka Myśliwca, Janusza Steinhoffa oraz Tadeusza Donocika.
Organizator gali – Regionalna Izba Gospo-

darcza w Katowicach – została wyróżniona
Laurem Innowacyjności w Ochronie Informacji.
Ważnym punktem uroczystości był też
akt podpisania umowy partnerstwa lokalnego pomiędzy powiatowymi urzędami
pracy z regionu a Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, zawarte w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na
rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy,
przedsiębiorczości oraz rozwoju zasobów
ludzkich, a także inicjowania zmian o charakterze prawnym oraz organizacji spotkań i konferencji, m.in. w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Katowicach.
Zwieńczeniem wieczoru był koncert zespołu Gentle Quartet, który tworzą dyplomowani muzycy, absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach, a na co dzień artyści
Filharmonii Śląskiej oraz Filharmonii Zabrzańskiej.
I

Laureaci V edycji programu Stawiamy na Jakość:
Stawiamy na Jakość w Służbie Zdrowia:
• BetaMed SA w Katowicach
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Stawiamy na Jakość w Innowacjach:
• PREVAC Sp. z o.o. w Rogowie
Stawiamy na Jakość w Firmie:
• Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach
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Bez ryzyka nie ma wyników
Dziś mam zespół, z którym mogę przenosić góry i zmieniać świat.
Nasi klienci twierdzą, że w obszarze multifunkcyjnych aparatur jesteśmy
najlepsi na rynku. To sprawia, że nie unikamy projektów, które w przypadku
wielu ﬁrm przewyższają ich możliwości, oraz związanego z nimi ryzyka
– mówi dr Andreas Glenz, prezes zarządu PREVAC sp. z o.o.

Na czym polega specyfika państwa nowatorskich projektów, które służą rozwojowi światowych innowacji?
– Projekty, które przyjmujemy do realizacji, mają charakter jednostkowy. Budujemy
aparaturę naukowo-badawczą, na której
opiera się świat przyszłości, będącą punktem
wyjścia do postępu w elektronice, medycynie,
optyce, szeroko rozumianym przemyśle: od
włókienniczego po motoryzacyjny. Przedmiotem naszych prac są zagadnienia interesujące niemal dla każdej branży. Firma opiera się na trzech filarach – sprzedaży produktów komercyjnych dostępnych na rynku
globalnym, ich serwisie oraz – kluczowej dla
nas – produkcji aparatury naukowo-badawczej, która jest najdynamiczniej rozwijanym
kierunkiem działań. Na tym obszarze się koncentrujemy i w jego obrębie odnosimy znaczące sukcesy. Nasza aparatura jest stosowana
w kilkuset ośrodkach naukowych na całym
świecie – to nasi główni odbiorcy. Ważnym adresatem naszej oferty jest też przemysł, chociaż na tej płaszczyźnie mamy mniej nabywców, bo zakłady coraz częściej zamykają działy rozwojowe i korzystają z zaplecza instytutów badawczych, wspierając się wynikami prowadzonych w nich prac badawczych. Z naszych doświadczeń wynika, że instytuty naukowe zaczynają się specjalizować w określonych dziedzinach i zyskują renomę elitar-
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nych ośrodków badawczych. Jednocześnie
duże koncerny coraz powszechniej dochodzą
do wniosku, że utrzymywanie własnych działów badawczych jest nieekonomiczne, biorąc
pod uwagę ogromne koszty zaawansowanego wyposażenia i pracy zespołu specjalistów
najwyższej klasy. To oznaczna oszczędność
pieniędzy, a także czasu przy dużym prawdopodobieństwie sukcesu projektu, który
znajdzie się w rękach specjalistów. Aparaturą obecną w różnych ośrodkach naukowych
posiłkują się huty, zakłady odzieżowe, fabryki
materiałów. Na tych zalążkach można tworzyć innowacyjny świat.
Czy któreś ze zrealizowanych projektów
są państwa szczególną chlubą i najlepszą rekomendacją dla przyszłych zleceniodawców?
– Jest ich wiele, ale jednym z ostatnich
przykładów jest aparatura, na której będą tworzone nowe ogniwa słoneczne, co stopniowo
przybliża specjalistów w dziedzinie fotowoltaiki do marzenia, by stworzyć farbę, która będzie produkowała prąd. Aparatura ta – największa na świecie – jest łatwiejsza w obsłudze i ma lepsze parametry niż zakładały pierwotne badania zleceniodawcy. W obszarze
elektroniki udało nam się stworzyć zasilacze
wysokonapięciowe, wysuwając się na pozycję lidera pod względem ich stabilności. W dorobku mamy też komorę służącą leczeniu raka
za pomocą nowatorskiej terapii protonowej
opracowanej przez Instytut Fizyki Jądrowej
PAN. Z kolei dzięki aparaturze wysokotemperaturowej jesteśmy w stanie wykraplać
materiały i mierzyć ich lepkość do 2000°C,
a dzięki temu sprawdzić ich zgodność do łączenia się. Za tę aparaturę dostaliśmy główną nagrodę w konkursie Polski Produkt Przyszłości, a już udoskonaliliśmy jej dotychczasowe parametry. W portfolio mamy też oprogramowanie, dzięki któremu jesteśmy w stanie na każdym etapie procesu modyfikować
moduły i sterować procesem z aplikacji mobilnych. Nasze instalacje mają szerokie zastosowanie i działają praktycznie na całym
świecie, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, ale też na rynkach rozwijających się,
np. w Afryce, w Indiach, Australii. Polski rynek jest przez nas zdominowany, ale produ-

kujemy znacznie więcej niż wskazywałoby zapotrzebowanie, dlatego jesteśmy międzynarodowym dostawcą rozwiązań dla niemal
wszystkich gałęzi gospodarki. Na krajowym
rynku największy boom na nasze usługi
przypadł na czas dotacji unijnych.
Czy przy tak zindywidualizowanym
charakterze działalności można mówić o konkurencji?
– Przedsiębiorstwa działające w tym
segmencie na rynku globalnym można policzyć na palcach dwóch rąk. W zakresie dużej, multifunkcjonalnej aparatury praktycznie nie mamy konkurencji. I mówię tu o skali światowej. Bez wątpienia jesteśmy liderem
w wielu produktach, a szczególnie w inżynieringu.
Sukces to znacznie więcej niż najlepiej
wyposażone laboratorium czy zakład produkcyjny. Czy trudno było stworzyć sprawdzony zespół, będący gwarantem jakości?
– Jestem bardzo dumny, że udało mi się
stworzyć taki zespół. W 1980 roku wyjechałem za granicę i miałem okazję pracować
w niemieckiej firmie, gdzie przeszedłem przez
wszystkie możliwe szczeble, począwszy od
najbardziej podstawowych czynności po najbardziej zaawansowane, ucząc się rzeczy,
o których nie przeczytałbym w żadnej książce – tzw. niepisanego know-how. Po takiej
dawce wiedzy 14 lat przepracowałem jako pracownik naukowy na Uniwersytecie w Heidelbergu. Jednym z moich koników było rozwijanie technik pomiarowych, a ponieważ miałem solidne podwaliny techniczne, a zarazem
szerokie spojrzenie na badania i rozwój, zacząłem doradzać ludziom z Niemiec, a z czasem z Europy i całego świata, i budować pomosty między nauką a jej praktycznymi zastosowaniami. Po pewnym czasie dojrzałem
do założenia własnej firmy w moich stronach,
która miała łączyć naukę z innymi dziedzinami, mimo że za granicą wszyscy odradzali mi rozpoczynanie działalności w Polsce,
przekonując, że to zbyt zaawansowane technologie na ten rynek.
Mimo wszystko podjął pan ryzyko.
– Tak i opłacało się. Wtedy Polska była
technologicznie daleko w tyle; nie było na-
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rzędzi ani materiałów – praktycznie wszystko poza czarną stalą musiałem importować.
Od zera uczyłem ludzi toczyć, frezować, konstruować. Chciałem, aby moi pracownicy
zmienili też sposób myślenia i podejście do
rozwiązywania problemów. Zabierałem ich
na Zachód, aby opanowali technikę oraz język obcy. W tej chwili z tych ludzi większość
zajmuje już stanowiska kierownicze i kształci nowych członków zespołu. To była pionierska praca, okupiona dużym wysiłkiem, ale
przyniosła efekty, które przerosły najśmielsze oczekiwania. Dziś mam zespół, z którym
mogę przenosić góry i zmieniać świat. Nasi
klienci twierdzą, że w obszarze multifunkcyjnych aparatur jesteśmy najlepsi na rynku.
To sprawia, że nie unikamy projektów, które w przypadku wielu firm przewyższają ich
możliwości, oraz związanego z nimi ryzyka.
Przed założeniem firmy miałem wiele obaw
i słyszałem wiele przestróg, dlatego przez rok
się wahałem, czy technologia, którą chcę uruchomić, ma szansę zaistnienia na krajowym
rynku. Dziś zatrudniam ponad 200 osób
i szukam dalszych. Nasz zespół stanowią
głównie młodzi ludzie po studiach technicznych, fizyce, chemii, matematyce, elektronice, informatyce. Firma jest zorganizowana na wzór dużego koncernu – mamy
wszystkie potrzebne działy, co daje nam niezależność, gdyż jesteśmy samowystarczalni

począwszy od koncepcji, projektu i oprogramowania, przez wykonanie, aż po sprzedaż włącznie z zapleczem logistycznym, kadrowym i finansów.
Dlaczego nauka tak trudno dogaduje się
z biznesem z punktu widzenia osoby, która
reprezentuje, a zarazem łączy oba te środowiska?
– Rzeczywiście ten brak porozumienia jest
faktem, a co gorsza, dotyczy to właśnie Polski. U nas nauka obrała bardzo wygodny kierunek działania, którego celem jest podnoszenie statystyk i pozycji w rankingach, a przejawem jest mnożenie innowacji finansowanych przez państwo, które trafiają na półki zamiast na rynek. W tej chwili sytuacja nieco się
odwraca, bo Unia, dotując nowatorskie projekty, pilnuje, aby pieniądze na innowacje były
właściwie wydawane. Powoli przestaje się
przeznaczać środki na hobbystyczne działania poszczególnych grup naukowych, lecz na
nauki stosowane, aby proponowane rozwiązania odpowiadały konkretnym problemom i potrzebom rynku, a w efekcie miały
szybkie przełożenie na nowe materiały i technologie. Bardzo mnie cieszy taki obrót spraw,
bo wreszcie ze zlecanych badań będzie coś
konkretnego wynikać.
Niedawno zdobyli państwo nagrodę
Stawiamy na Jakość. Czym wyróżnia się
PREVAC pod tym względem?

– Mimo że jesteśmy firmą z sektora
MSP, nasze urządzenia są wysoce zaawansowane i dalece bardziej skomplikowane niż
w niektórych firmach gigantach – średniej
wielkości aparatura to około 10 tys. części,
które są przez nas skonstruowane i wyprodukowane. Wszystkie składają się na efektywność urządzenia, dlatego nie możemy dopuścić, by którykolwiek element był wadliwy. W konstrukcjach opartych na próżni jesteśmy zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych wymogów i praw fizyki, co
wiąże się ze ścisłymi ograniczeniami materiałowymi i konstrukcyjnymi. Jeśli chodzi
o nagrody, zgromadziliśmy ich już wiele, ale
osobiście najbardziej cenię tytuł „Człowieka Roku”, przyznany przez lokalną społeczność.
Jak widzi pan firmę za 10 lat?
– Już teraz firma przypomina wielkie laboratorium, ale cały czas mocno koncentrujemy się na sektorze B+R, inwestujemy w ten
obszar i wysoko stawiamy sobie poprzeczkę.
Myślę, że przy wsparciu rządowym jesteśmy
w stanie wypłynąć na głębokie wody i zyskać
status firmy referencyjnej w skali światowej
w wielu segmentach gospodarki.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.prevac.eu

Fakty 63
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Wzorowe inwestycje komunalne
Fot. EEC 2015

Laureaci konkursu

Inwestycje nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej i gminach partnerskich
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała
Gdyńskie Centrum Filmowe
Pomorska Kolej Metropolitalna
Sortownia odpadów komunalnych „Barycz” w Krakowie
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Cricoteka z Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Rewitalizacja zabytkowego osiedla w Czerwionce-Leszczynach
– nagroda specjalna Internautów
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gorzowie Wlkp.
i gminach sąsiednich
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Bielsku-Białej
Przebudowa Rynku Głównego w Oświęcimiu
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna nad jeziorem Krzywym w Olsztynie
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
Afrykarium w ZOO we Wrocławiu
Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Udostępnienie terenów inwestycyjnych „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej
Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
Art_Inkubator w Łodzi
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina
Rozwój sieci tramwajowej w Toruniu
Centrum Demonstracyjne OZE w Bydgoszczy
Biogazownia na terenie oczyszczalni ścieków w Płońsku
* w wykazie nominowanych projektów Top Inwestycje Komunalne
zostały wyróżnione
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10 obiektów, uznanych za najkorzystniejsze w kontekście
prorozwojowego
efektu dla gospodarki,
regionu i mieszkańców, zwyciężyło w tegorocznej – czwartej
edycji konkursu Top
Inwestycje Komunalne
2015. Nagrody dla
podmiotów odpowiedzialnych za ich
realizację wręczono
podczas Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach,
który odbył się
w dniach 20–22
kwietnia

onkurs Top Inwestycje Komunalne 2015 jest inicjatywą Grupy PTWP – organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego – oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. Wyboru zwycięskich projektów dokonali eksperci Rady Konsultacyjnej konkursu w oparciu o przyjęte kryteria. Na ocenę składały się przede wszystkim takie
aspekty, jak efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości ﬁnansowych danego samorządu, walory
estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną
społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż ﬁnansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.
Tegorocznym laureatom, wyłonionym spośród 25 wytypowanych do finału projektów, statuetki Top Inwestycji Komunalnych zostały wręczone 21 kwietnia, w ramach wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach, w którym wzięło udział około 6 tys. gości z kraju i z zagranicy, w tym najważniejsze postacie europejskiej sceny politycznej,
naukowej i biznesowej. – Rosnące zainteresowanie udziałem
w plebiscycie, a także w głosowaniu internetowym – w tym roku
oddano łącznie ponad 50 tysięcy głosów, blisko dwa razy więcej
niż w poprzedniej edycji – jest dla nas także potwierdzeniem, że
słusznie ujmujemy tematykę samorządową wśród istotnych tematów poruszanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Potalsamorzadowy.pl.
Oprócz 10 równorzędnych projektów wskazanych przez
Radę Konsultacyjną jako tegoroczne Top Inwestycje Komunalne specjalną nagrodą internautów wyróżniono rewitalizację zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko
w Czerwionce-Leszczynach, która zdobyła największą liczbę
głosów.
I

K

Inwestycja:
Regionalny Zakład
Zagospodarowania Odpadów
w Dębowcu
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o.
w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Krucza 10
tel. 84 638 12 00

Hala doczyszczania odpadów
opakowaniowych – końcowy efekt
przeróbki odpadów opakowaniowych

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu powstał w wyniku realizacji
„Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011” uchwalonego
27.10.2008 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego. W planie tym przyjęto utworzenie regionów gospodarowania odpadami, w tym regionu „Zamość”, obejmującego
swym zasięgiem 13 gmin i miasto Zamość, na terenie których zamieszkuje pond
161 tys. mieszkańców.
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu powstał wokół istniejącego (w 2010 roku) składowiska odpadów na terenie gminy Skierbieszów. O przyjęciu
takiej lokalizacji zdecydowały istniejąca lokalizacja składowiska, możliwość pozyskania
gruntów pod inwestycję i stosunkowo nieduża odległość od miasta (14 km).
Zakład w Dębowcu został zaprojektowany z założeniem pełnego zagospodarowania odpadów powstających na terenie, który obsługuje. Uwzględniono również zagospodarowanie odpadów, które dotychczas – z braku możliwości technicznych i technologicznych
– nie mogły być zagospodarowane.
Składowisko odpadów – północna skarpa. Traﬁają tu wyłącznie
pozostałości inertne, niedające się odzyskać
lub zagospodarować

www.pgk.zamosc.pl

Tramwajem przez miasto
Dziś motorem napędowym rozwoju
i unowocześniania komunikacji tramwajowej
w Toruniu jest potrzeba przystosowania jej
do współczesnych standardów całego
układu komunikacyjnego miasta
becnie w Toruniu realizowany
jest projekt pn.: „Rozwój sieci
komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007–2013”, którego wartość wynosi ponad 85 mln zł. Jest
współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007–2013.
Rozbudowy sieci komunikacji tramwajowej zakrojonej na tak szeroką skalę mieszkańcy Torunia jeszcze nie widzieli. Przystanki o podniesionych platformach ułatwiają wsiadanie do tramwajów osobom
starszym i niepełnosprawnym lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Elektroniczny system informujący pasażerów o bieżącym ruchu tramwajów pojawił się w wie-

O

lu miejscach miasta. Tablice SIP są wyposażone w przycisk zapowiedzi głosowej, co jest
znacznym ułatwieniem dla osób niewidomych
bądź niedowidzących. Okazale prezentuje się
również węzeł przesiadkowy w Alei Solidarności, który zapewnia pasażerom nie tylko
bezpieczeństwo, ale także znacznie podnosi
komfort podróżowania. Wybudowano również nowy odcinek linii tramwajowej obsługującej osiedle Bielany wraz z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika. W ramach projektu
rozbudowano oraz unowocześniono także pętlę tramwajową przy ulicy Olimpijskiej.
Projekt poza budową nowej linii zakłada
także modernizację taboru tramwajowego.

Węzeł w Al. Solidarności
W latach 2007–2014 zmodernizowano 18 wagonów: poprawiono m.in. wygląd zewnętrzny tramwajów oraz estetykę wnętrza pojazdów.
Nie mniej ważną częścią unijnego projektu są zmiany w systemie zarządzania ruchem. Dzięki modernizacji i budowie sygnalizacji świetlnej oraz przebudowie przystanków tramwaje jeżdżą szybciej, pasażerowie mogą czuć się bezpiecznej, ponieważ
nie wysiadają z wagonów wprost na ruchliwe jezdnie, a wysokości peronów są dostosowane do taboru tramwajowego.
Zapraszamy do Torunia.
www.mzk-torun.pl
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Sukces wymaga pracy
Zawsze stawiałem na samodzielność i niezależność ekonomiczną. Zyski wypracowywaliśmy dzięki uruchamianiu rentownych
działalności. Gdybyśmy ograniczyli się do
obsługi miasta, moglibyśmy zapomnieć
o przychodach, którymi dziś się cieszymy
– mówi Dariusz Matuszewski, prezes
zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

PGK w Płońsku ma długą historię, ale
jej największe osiągnięcia to czasy współczesne. Jak zmieniała się działalność firmy
i co stanowi kluczowe wydarzenia w jej rozwoju?
– Zalążek przedsiębiorstwa komunalnego w Płońsku powstał w 1959 roku. Późniejsze
koleje losu zakładu były dość burzliwe, a zakres działalności zmieniał się bardzo dynamicznie. Zajmowaliśmy się eksploatacją
urządzeń wodociągowych w sąsiednich miejscowościach, gospodarką mieszkaniową,
zielenią miejską, świadczyliśmy usługi budowlane, a nawet pogrzebowe. Obecny
kształt firmy wiąże się z objęciem przeze mnie
stanowiska prezesa, co miało miejsce w 1990
roku. Wtedy nowa rada miasta odwołała poprzedniego dyrektora, a mnie – wówczas na
stanowisku zastępcy – mianowano p.o. dyrektora. Po kilku miesiącach wygrałem ogłoszony konkurs na stanowisko prezesa i od tego
czasu zarządzam firmą. Jako nowy manager
stanąłem przed zadaniem reorganizacji gospodarki komunalnej. W jej wyniku w obrębie działalności przedsiębiorstwa pozostały
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dwie podstawowe branże: wodociągów i kanalizacji oraz oczyszczania miasta. Zgodnie
z moją wizją rozwoju spółki chciałem wydzielić gospodarkę rynkową, która powinna
być w rękach prywatnych i wyłączyć z działalności przedsiębiorstwa te obszary, które były
w większości finansowane przez miasto, czyli np. gospodarkę mieszkaniową, oraz działają na zlecenie miasta, czyli zakład zieleni
miejskiej. Uznałem, że należy pozostać przy
dziedzinach, za które odpowiada samorząd,
ale ich nie finansuje. W 1997 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w oparciu o ustawę o gospodarce komunalnej w spółkę z o.o.
– pół roku wcześniej niż powstały pozostałe
spółki miejskie. Tak naprawdę to ten moment
jest przełomowy dla firmy.
Od tego czasu minęło 25 lat. Jaka jest aktualna kondycja spółki?
– Obecnie zarządzam całkiem innym
przedsiębiorstwem niż 25 lat temu. Bardzo
szeroko rozwinęliśmy działalność rynkową,
m.in. dzięki inwestycji w nowoczesny zakład
zagospodarowania odpadów. Po wejściu
w życie ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach zyskaliśmy status RIPOK,
czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych, co wiązało się
również ze wzrostem zatrudnienia. Nasze
działanie ukierunkowane jest na optymalne
zagospodarowanie wysortowanych frakcji
odpadów w przemyśle, a zminimalizowanie
ich składowania. Nawet te, których nie da się
wykorzystać gospodarczo, wyodrębniamy
i przekazujemy do zakładu produkcji paliwa
do współspalania w cementowniach.
Czy zmienia się mentalność Polaków
w obszarze segregacji odpadów i świadomego
recyklingu?
– Na pewno obserwowane zmiany zmierzają w dobrym kierunku. W momencie,
gdy wprowadzono system selektywnej zbiórki odpadów, nastąpiła widoczna poprawa, jednak dziś postęp nie jest już tak wyraźny. Nie
wierzę, że sama metoda selektywnej zbiórki
zdziała cuda. Żeby zrezygnować z zakładów
segregacji, cały proces trzeba by podzielić nie
na kilka, lecz na kilkanaście worków i pojemników do zbiorczej zbiórki ustawionych
w terenach zabudowy wielorodzinnej, a to nie
jest możliwe. Myślę, że możemy mówić nie
tyle o eliminacji zakładów, ile o ich coraz bardziej zaawansowanej automatyzacji.
W każdej dziedzinie pojawiają się coraz
to nowe technologie. Jak obserwowany
w branży postęp oddziałuje na działalność
spółki?
– Staramy się stosować jak najnowsze
technologie i nadążać za postępem. Wolę inwestować w nowe technologie niż w infrastrukturę, która może robić wrażenie, ale to
wydajne technologie są podstawą naszej
działalności. Myślę, że nie mamy się czego
wstydzić pod względem zaawansowania instalacji i wyposażenia zakładu. Dawniej to ja
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jeździłem za granicę podpatrywać rozwiązania, które warto wdrożyć, a dziś my jesteśmy wzorcowym przedsiębiorstwem, np. dla
delegacji z Estonii. To cieszy, gdyż często odwiedzają nas przedstawiciele znacznie większych miast niż Płońsk.
Płońsk należy do miast, które bardzo dobrze radzą sobie z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków unijnych. Państwa
działalność to potwierdza?
– Miasto rzeczywiście ma w tym zakresie
chlubne wyniki, natomiast my jako spółka
mamy ograniczone możliwości korzystania
z dotacji, a konkretnie pomocy de minimis, nieprzekraczającej 200 tys. euro w okresie 3 lat.
Do tej pory mieliśmy bardzo znikomy pożytek z funduszy unijnych. Udało nam się zdobyć środki na częściowe pokrycie kosztów budowy gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz na rekultywację
składowiska. Znacznie większe dofinansowanie
pozyskaliśmy z EkoFunduszu na budowę zakładu zagospodarowania odpadów. Działalność finansujemy głównie z własnych środków
uzupełnianych preferencyjnymi pożyczkami
z Funduszy Ochrony Środowiska. Zawsze stawiałem na samodzielność i niezależność ekonomiczną. Zyski wypracowywaliśmy dzięki
uruchamianiu na szeroka skalę rentownych
działalności. Gdybyśmy ograniczyli się do obsługi miasta, moglibyśmy zapomnieć o przychodach i dochodach, którymi dziś się cieszymy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że
udało nam się zrealizować zaplanowane inwestycje za bardzo niewielkie pieniądze. Myślę, że gdybym finansował je ze środków Unii,
musiałbym wydać znacznie więcej pieniędzy,
potrzebnych choćby na przygotowanie dokumentacji. Jednocześnie dzięki temu, że
udaje nam się wypracowywać zyski z rożnych
rodzajów działalności, nie musimy podwyższać cen dla mieszkańców, żeby móc finansować niezbędne, nowe projekty polepszają-

ce jakość świadczonych przez spółkę usług.
Podczas wizyt w zagranicznych zakładach segregacji i przetwórstwa odpadów, chciałem
znaleźć sens przeniesienia zachodnich rozwiązań do polskiej rzeczywistości. Nie wszystkie metody mają bowiem zastosowanie w każdym społeczeństwie. Udało mi się np. wykorzystać rozwiązanie kompostowni, która była
2,5 raza tańsza niż te, które funkcjonowały
w Polsce. Byłem pionierem tej instalacji, która dziś ma zastosowanie w kilkunastu krajowych zakładach.
Potwierdzeniem udanej realizacji wizji
rozwoju spółki są liczne nagrody przyznane
firmie w uznaniu zasług w sferze ekologii
i edukacji oraz wyników biznesowych, ale
także za biogazownię. Co wyróżnia tę inwestycję spółki?
– Biogazowni funkcjonujących w oczyszczalniach ścieków jest wiele, jednak nasza została zaadaptowana na istniejącym obiekcie
– otwartym basenie fermentacyjnym. To pierwsze tego rodzaju rozwiązanie. Nie ukrywam,
że ma ono szansę się upowszechnić, bo już sąsiednie miasto chce się na nas wzorować.
Jakie inne pomysły, które chce pan zrealizować, mają szansę okazać się kolejnym
sukcesem?
– Teraz priorytetem jest finalizacja daleko idącej modernizacji obiektów spółki. W tej
chwili na desce projektowej mamy warsztat
mechaniczny na potrzeby firmy. Chcemy
również przebudować główną pompownię
ścieków, która wymaga unowocześnienia.
Ponadto zamierzamy przeprowadzić zaawansowane prace związane z wymianą sieci, a tym samym zabezpieczyć media dla terenów, które najprawdopodobniej będą zabudowywane.
Co jest dla pana najcenniejszą nagrodą
za dotychczasową pracę?
– Bardzo cenię wszystkie nagrody i certyfikaty, bo przyznały nam je instytucje ze-

wnętrzne, oceniające dokonania spółki na poziomie ponadlokalnym. Szczególnie dumny
jestem z miejsca wśród inwestycji TOP15, ponieważ skład rady, która decydowała, komu
należy się nagroda, wzbudza głęboki szacunek – to ludzie posiadający ogromną wiedzę
– jeśli zdecydowali, że nasza inwestycja zasługuje na wyróżnienie, to trudno o większy
sukces spółki. Szczególnie że działamy w małym mieście. Środowisko wodociągowców cyklicznie uczestniczy w spotkaniach, na których
gromadzi się około stu przedsiębiorstw branżowych. Na jednym z nich zaskoczono mnie,
kiedy 2 regionalne stowarzyszenia: Wodociągów podlaskich w Białymstoku i Wodociągów warmińsko-mazurskich w Olsztynie,
przyznały mi tytuł „Managera roku 2010”,
mimo że zarządzam spółką z Mazowsza.
Oceniali mnie koledzy, więc jest to szczególnie miłe i miarodajne, bo polityka jest wykluczona.
Dobrze dobrana kadra jest ważnym
wsparciem w realizacji pańskiej polityki?
– Oczywiście, nawet najlepszy manager
nic nie zdziała bez dobrych współpracowników. Osobiście mam szczęście do pracowników i zauważam, że coraz bardziej identyfikują się z firmą. Rozumieją, że stabilna sytuacja firmy i jej wyniki oznaczają ich spokojne
i dostatnie życie, więc warto się angażować.
Zdarzają się jednostki, które tylko by żądały, ale jest ich coraz mniej. Zarówno w odniesieniu do personelu spółki, jak i jej dalszego
rozwoju, życzyłbym sobie, żeby nie było gorzej, bo trzeba podkreślić, że nawet utrzymanie
obecnego poziomu i tego, co zdołaliśmy osiągnąć, wymaga ciągłej pracy. Sam chciałbym
umieć przewidywać zagrożenia i eliminować
je, zanim się pojawią.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.pgk.plonsk.pl
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NAJLEPSZE W POLSCE – THE BEST IN POLAND

Najlepsza jakość
na polskim rynku
9 kwietnia zakończono XXIII edycję
Konsumenckiego Konkursu Jakości
Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce”
– „The Best in Poland”. Podsumowanie
nastąpiło podczas uroczystej gali
w Pałacu Działyńskich w Poznaniu
Fot. RYSZARD GALOWSKI/ARCHIWUM ORGANIZATORA (4)

onkurs corocznie organizuje w ramach prowadzonej działalności
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego – organizacja pozarządowa,
od lat wspierająca polską przedsiębiorczość
oraz promująca wytwarzane na krajowym
rynku produkty i usługi oferowane przez rodzimych przedsiębiorców. Konsumenckie
Konkursy Jakości Produktów oraz Konsumenckie Konkursy Jakości Usług dają laureatom prawo do posługiwania się godłem
„Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”.
W ostatnich latach kolejne edycje wyłoniły już kilkaset firm i produktów, które reprezentują najwyższy poziom i mogą stanowić chlubną wizytówkę polskiej gospodarki.
Co ważne, od czasu przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej godło „Najlepsze w Polsce”
– „The Best in Poland” zostało uznane przez
Komisję Europejską, dzięki czemu konkurs zyskał wyższą rangę, a ocenie w nim mogą poddać się również zagraniczne podmioty działające na krajowym rynku.

K
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Podsumowanie XXIII edycji, podobnie jak
w latach poprzednich, odbyło się w historycznej Czerwonej Sali Pałacu Działyńskich.
Podczas uroczystości poznaliśmy kolejnych
zdobywców godła „Najlepsze w Polsce” – „The

Best in Poland”, które od 1992 roku – wtedy
jeszcze jako konkurs o certyfikat „Dobre bo
Polskie” – licznie przyciąga przedsiębiorców,
którzy szczycą się jakością i solidnością, pracując na rozpoznawalną i wiarygodną markę, budzącą uznanie w kraju i za granicą. Stanowi ono wyróżnik rzetelności, zaś sam Konsumencki Konkurs Jakości Produktów i Usług
„Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”
służy promowaniu firm produkcyjnych i usługowych uznanych w Polsce za najlepsze spośród dobrych i upowszechnianiu wiedzy na temat najlepszych marek w świadomości konsumentów.
Godło „Najlepsze w Polsce – The Best in
Poland” widnieje dziś na setkach produktów
na półkach małych sklepów i wielkich marketów, szyldach i materiałach promocyjnych
hoteli, klinik, serwisów samochodowych i wielu innych przedsiębiorstw usługowych. Co
ważne, kandydatów do godła może zgłosić
każdy, wysyłając swoje zgłoszenia poprzez
stronę internetową konkursu, tym samym pomagając jurorom wyłonić najlepsze produkty i usługi dostępne na polskim rynku. I

Firma LUMO powstała 1 lipca 1984
roku. Początkowo produkcja obejmowała tylko kotły na paliwa stałe
i mieściła się w małym, rodzinnym
warsztacie, skupiając wokół siebie
zaledwie kilkoro pracowników.
Dziś LUMO Technika Grzewcza to
duże, nowoczesne przedsiębiorstwo, znane
i cenione zarówno w kraju, jak i za granicą. Posiada nowoczesną strukturę zarządzania i wykwaliﬁkowany personel. Zgodnie z tradycjami
ogromny nacisk kładziony jest przede wszystkim na jakość produkowanych urządzeń
oraz zadowolenie klientów.
Obecna produkcja opiera się na wykorzystywaniu najnowocześniejszych maszyn
i rozwiązań technicznych. Dzięki temu jakość produktów jest zawsze najwyższa.
W obecnej ofercie ﬁrmy znajdują się:
- ekologiczne kotły na paliwa stałe z załadunkiem automatycznym
lub ręcznym;
- kotły olejowo-gazowe;
- gruntowe pompy ciepła;
- wymienniki oraz bufory ciepłej wody;
- palniki na pellet, olejowe i gazowe;
- układy sterowania kotłów;
- systemy kominowe ze stali szlachetnych.
LUMO Technika Grzewcza oferuje także szeroki zakres usług w zakresie obróbki
metali: wycinanie laserowe, obróbka plastyczna, spawalnictwo, malowanie proszkowe itp.
LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Krosno, ul. Główna 51B
62-050 Mosina
tel./fax: +48 61 813 65 25; 61 813 28 91
lumo@lumo.com.pl
www.lumo.com.pl

PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI W PRZEMYŚLE MIĘSNYM

Wędliny na medal
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)

21 maja w Domu Technika NOT w Warszawie oﬁcjalnie podsumowano
43. odsłonę konkursu Produkt Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym i ogłoszono najlepszych producentów wyrobów wędliniarskich na krajowym rynku

radycyjnie już w ramach Dni Przemysłu Mięsnego miał miejsce ﬁnał
konkursu Produkt Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym, orga-
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nizowanego przez Instytut Biotechnologii
Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Zakład Technologii
Mięsa i Tłuszczu, odbywający się pod hono-

rowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Tym razem ogłoszenie wyników edycji Wiosna 2015 poprzedziła konferencja poświęcona perspektywom rozwoju wędzarnictwa w Polsce oraz sesja posterowa, na której
uczestnicy mogli zaprezentować swoje prace.
Rywalizacja producentów wyrobów mięsnych obejmowała takie grupy wędlin, jak kiełbasy, produkty blokowe, wędliny podrobowe
(wątrobianki, pasztetowe, kiszki, salcesony), mięso kulinarne, wyroby garmażeryjne,
galarety mięsne i mięsno-warzywne, konserwy pasteryzowane, sterylizowane i inne.
Łącznie ocenie poddano 129 próbek zgłoszonych przez 34 zakłady mięsne i drobiarskie. Podstawą werdyktu była ocena sensoryczna dokonana przez dwa dziewięcioosobowe zespoły rzeczoznawców z uwzględnieniem takich elementów, jak wygląd zewnętrzny na całym batonie, wygląd przekroju
na dwóch przekrojonych batonach, smak i zapach testowany na plastrach pochodzących
co najmniej z dwóch batonów produktów.
Wszystkie produkty, które uzyskały jakość
całkowitą na poziomie od 4,5 do 5 punktów,
zakwalifikowały się do drugiego etapu oceny

Nagrody specjalne w 43. konkursie Produkt Najwyższej Jakości
w Przemyśle Mięsnym otrzymali:
Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kołdras
w Proszówkach
Puchar Dyrektora Instytutu „za wyróżniającą się liczbę
nagrodzonych wędlin”
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś
w Rudzie Śląskiej
Specjalne dyplomy za najwyżej ocenione produkty typu żywność
wygodna:
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś w Rudzie
Śląskiej – za bogracz i kurczaka po meksykańsku
• Zakład Wędliniarski i Ubojnia GRZEGORZ KĘPA
w Czestkowie – za pulpeciki w sosie ﬁrmowym.

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski
Ernestyn Janeta jest ﬁrmą rodzinną, która powstała w Lubomi w 1989 roku. Zakład
posiada własną sieć sprzedaży,
którą stanowi kilkanaście sklepów ﬁrmowych, a wysoką jakość mięsa i wędlin zapewnia własna hodowla bydła i trzody, a także
funkcjonowanie w oparciu o system HACCP oraz dostosowanie produkcji do wymogów unijnych.
Firma produkuje ponad 150 różnego rodzaju gatunków wędlin, kiełbas,
szynek, pasztetów oraz wyrobów garmażeryjnych. Marka kojarzy się
przede wszystkim ze znakomitym smakiem i jakością wyrobów, czego
potwierdzeniem są stale przyznawane nagrody i wyróżnienia, m.in. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznany w konkursie Produkt
najwyższej jakości w przemyśle mięsnym.

www.janeta.pl

Specjalne wyróżnienia za uzyskanie wysokich not w ocenie sensorycznej zgłoszonych produktów typu żywność wygodna:
• Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o. Zakład
Produkcyjny w Czerwionce-Leszczynach – za Chunksy
z kurczaka w tempurze
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego DWORECKI Sp. J.
w Golejewie – za gołąbki
– tym razem polegającej na badaniu chemicznym na zgodność
z normatywnymi wymaganiami. W wiosennej edycji wszystkie zgłoszone próbki uzyskały w I etapie ocenę powyżej 4 punktów i tym
samym zostały poddane dalszej ocenie składu, obejmującej oznaczenie zawartości m.in. wody, białka, tłuszczu, chlorku sodu, fosforanów, skrobi oraz azotynów i azotanów. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono niezgodność z wymaganiami norm
dla 4 próbek wędlin, co oznacza, że 125 ocenianych próbek spełniło stawiane im wymagania jakościowe.
21 maja wszyscy producenci spełniający wymogi jakościowe
zostali wyróżnieni dyplomami „za najwyższą jakość produktu”
Wiosna 2015. Nagrody laureatom wręczyli: w imieniu ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Marian Borek z Departamentu Rynków
Rolnych i Piotr Szymański z Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu. Wybrane firmy zostały dodatkowo uhonorowane specjalnymi
nagrodami.
I

Tak smakuje tradycja
Zakłady Mięsne „BYSTRY” od lat doskonalą
produkcję, by oferować klientom tradycyjny
smak wędlin – wyrobów blokowych, wędzonek, kiełbas – który traﬁa w ich gust
i nie odbiega od trendów rynkowych.
Nowocześnie wyposażony zakład produkcyjny spełnia wszelkie wymogi unijne,
a wdrożony system HACCP w połączeniu ze
stosowanymi technologiami i surowcem pozyskiwanym ze sprawdzonych źródeł gwarantuje najwyższą jakość wytwarzanych wyrobów.
Smak wyrobów ZM „BYSTRY” doceniają nie tylko klienci 63 sklepów
ﬁrmowych spółki, lecz także jurorzy konkursów branżowych – m.in. Najwyższa Jakość w Przemyśle Mięsnym, Polagra Food – którzy przyznali ﬁrmie liczne nagrody i wyróżnienia.

www.bystry.pl

Dyplomy w 43. konkursie Produkt Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym otrzymali (według liczby zgłoszonych próbek):
16 produktów:
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kołdras
w Proszówkach
14 produktów:
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś
w Rudzie Śląskiej
10 produktów:
• Bell Polska Sp. z o.o. w Niepołomicach
8 produktów:
• Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków” SA w Łukowie

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworecki sp. j.
Golejewo 34, 63-921 Chojno
tel. 65 547 83 72, fax 65 547 85 90

7 produktów:
• Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janeta w Lubomi
6 produktów:
• Zakłady Mięsne Henryk Kania SA w Pszczynie
5 produktów:
• Zakłady Mięsne „Kawiks” w Patokach
4 produkty:
• AGRO-VISBEK Bydgoszcz Sp. z o.o. Zakład w Nakle
nad Notecią
• Zakłady Mięsne „Bystry” Sp. z o.o. Sp. kom. w Swarzędzu

Zakład Masarski Józef Karolczak
– sprawdzona marka wyrobów
mięsnych
Nasze atuty to:
• ponad 20 lat doświadczenia w produkcji wędlin
• tradycyjne smaki i szeroki asortyment wyrobów mięsnych
• własny zakład produkcyjny i ubojnia
• kontrolowana wysoka jakość produkcji
Nasze wyroby były wielokrotnie nagradzane, m.in. w branżowym konkursie Produkt Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym.
Poznaj naszą ofertę i dołącz do grona zadowolonych klientów.

Zakład Masarski
Józef Karolczak
Topola Szlachecka 5A, 99-100 Łęczyca
tel. 24 722 32 28

3 produkty:
• „JAMIR” Sobieraj i Wspólnicy SJ w Bechcicach
• Zakład Usługowo-Handlowy „Wojciechowski” Zdzisław
Wojciechowski w Bukowcu Opoczyńskim
• Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. w Chybiu
Zakład Produkcyjny w Czerwionce-Leszczynach
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworecki SJ w Golejewie
• „DUBIMEX” Zakład Przetwórstwa Mięsa SJ Zygmunt
Dubielak w Gostyninie
• Zakład Mięsny Wasąg SJ w Hedwiżynie
• Zakłady Mięsne Haga Plus Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju
• Zakład Masarski Józef Karolczak w Topoli Szlacheckiej
2 produkty:
• Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa w Czestkowie
• Elbląskie Centrum Mięsne EL-HURT Produkcja i Handel SJ
Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień w Elblągu
• Zakład Przetwórstwa Mięsa Roman Aniołkowski
i Ewa Aniołkowska SJ w Grudziądzu
• Zakład Mięsny Bekon Zbigniew Niedbalski
w Jabłowie Pałuckim
• „AR-KOS” Sp. z o.o. w Jordanowie
• Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias” Sp. z o.o.
w Kolonii Zamek
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj
w Krzeszycach
• Zakłady Mięsne „Nove” Sp. z o.o. w Nowem
• Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” SA w Ostrołęce
• PEKLIMAR Sp. z o.o. w Umieninie-Łubki
1 produkt:
• Zakład Masarski Henryka Zychowicz w Daleszycach
• Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz
w Dobrosławowie
• Grzegorz Pyka Skup, Przetwórstwo i Sprzedaż Artykułów
Mięsnych w Jemielnicy
• Zakłady Mięsne PAMSO SA w Pabianicach
• PPHU „ROLMAX” Sp. z o.o. w Suszu
• Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o.o. w Śmiłowie
• Zakłady Mięsne „Olewnik-Bis” Sp. z o.o. w Świerczynku
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Z każdym
dniem lepsi
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzaty Kuś w Rudzie
Śląskiej jest rodzinnym przedsiębiorstwem, którego niepodważalny atut stanowi wielopokoleniowa tradycja w wyrobie wędlin. W połączeniu z inwestycjami w unowocześnienie produkcji
przynosi ona renomę marki i liczne sukcesy biznesowe
czeniach i jednym przyzakładowym sklepie.
Zatrudniano wtedy cztery osoby, a proces
produkcji początkowo odbywał się na używanych maszynach i urządzeniach masarskich. Obecnie firma zatrudnia 48 osób, a zakład zauważalnie rozbudowano. Dzięki ciągłemu, konsekwentnemu dążeniu do modernizacji parku maszynowego stare urządzenia zastąpiono nowoczesnym sprzętem,
co pozwoliło nie tylko dostosować produkcję do rosnącego zapotrzebowania rynkowego i coraz większych oczekiwań klientów,
lecz także w znacznym stopniu obniżyć
koszty eksploatacji.
ZPM Kuś od początku specjalizuje się
w produkcji tradycyjnych śląskich wyrobów
mięsnych, dążąc do tego, by wyróżniały się
one wyjątkowymi walorami smakowymi.
Produkcja opiera się na starych, sprawdzonych recepturach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, dzięki czemu produkowane

Sławomir Kuś z pucharem zdobytym
w konkursie „Produkty najwyższej jakości
w przemyśle mięsnym”
oczątki działalności zakładu sięgają 1914 roku, kiedy to dziadkowie
właścicielki – Jan i Ema Konderla
– rozpoczęli produkcję wyrobów
wędliniarskich i przystąpili do ich sprzedaży.
W obecnej formie ﬁrma funkcjonuje od
20 września 1990 roku. Jej właścicielką jest
Małgorzata Kuś, a w zarządzaniu i pracy na
dobre wyniki wspierają ją mąż Czesław oraz
synowie – Arkadiusz i Sławomir.
Na przestrzeni lat firma przeszła ogromną transformację i znacznie rozwinęła ofertę. Pierwsze kroki w działalności produkcyjnej były stawiane w niewielkich pomiesz-
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i prowadzi do wielu zaszczytnych wyróżnień.
W 2002 roku w wyniku dostosowania warunków pracy w zakładzie do wymagań
przepisów prawa pracy audyt przeprowadzony przez Państwową Inspekcję Pracy zakończył się pozytywnym wynikiem i przyznaniem firmie stosownego świadectwa.
W 2003 roku firma została uhonorowana
„Srebrną odznaką za zasługi dla rzemiosła
polskiego, a rok później w prestiżowym konkursie zdobyła tytuł „Firmy z jakością” oraz
została odznaczona „Śląskim toporem” w dowód uznania za promocję i wspieranie rzemiosła rzeźniczo-wędliniarskiego. Wiosną
bieżącego roku Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś w Rudzie Śląskiej został nagrodzony Pucharem Dyrektora Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego „za wyróżniającą się liczbę nagrodzonych wędlin” w XLIII edycji konkursu
„Produkty najwyższej jakości w przemyśle

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Kuś
od początku specjalizuje się w produkcji
tradycyjnych śląskich wyrobów mięsnych,
dążąc do tego, by wyróżniały się one wyjątkowymi
walorami smakowymi
wyroby nie zawierają konserwantów. Aktualnie
przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż na terenie aglomeracji katowickiej województwa
śląskiego oraz dostarcza wyroby do kilku odbiorców w Niemczech. W kraju nabywcami
asortymentu wędlin firmowanych nazwiskiem Kuś są głównie odbiorcy detaliczni, prowadzący sklepy mięsne lub spożywcze z wydzielonymi stoiskami mięsnymi oraz cztery
duże hurtownie. Zakład jest członkiem Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach.
Jakość oferty wypracowana na przestrzeni lat utrwala rozpoznawalność marki

mięsnym” oraz specjalnym dyplomem za wysoko ocenione przez ekspertów produkty
typu żywność wygodna – bogracz i kurczak
po meksykańsku.
Mimo że zakład przeszedł daleką drogę
do wspomnianych sukcesów – rozbudował
się, zainwestował w nowoczesne maszyny
i urządzenia oraz wyposażenie i wystrój – jakość wytwarzanych wyrobów pozostała niezmienna, a właścicielka z zespołem pracowników cały czas dążą do utrzymania ich na
najwyższym poziomie.
www.zpm-kus.pl
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Naprzeciw
potrzebom pacjentów
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
jest jedną z najnowocześniejszych jednostek medycznych w województwie
podkarpackim i wiodącym centrum medycznym w kraju. Dobro pacjenta
i wszechstronna opieka nad nim od lat wpisane są w strategię rozwoju szpitala
tym specjalistycznym szpitalu
działają 23 oddziały. Za sprawą ścisłej współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, realizowanych równolegle do
udzielanych świadczeń zdrowotnych, szpital
zyskał rangę klinicznego, a jego oddziały otrzymały nazwę klinik.
W ostatnich latach w Szpitalu nr 2 uruchomiony został jedyny na terenie Podkarpacia Szpitalny Oddział Ratunkowy, którego
budowa i wyposażenie kosztowały 44 mln zł.
Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży to z kolei unikatowa placówka ponadregionalna, na którą składa się zarówno rehabilitacja, jak i edukacja. Powstała z inspiracji holenderskimi rozwiązaniami zaimplementowanymi do własnych potrzeb.
Placówka oferuje wszystkim pacjentom
świadczenia zdrowotne z zachowaniem najwyższych standardów europejskich. Szpital
jako pierwszy w regionie otrzymał status szpitala akredytowanego nadany przez CMJ
w Ochronie Zdrowia. Ostatnio już po raz szósty potwierdził, że zasługuje na certyfikat i uzyskał akredytację. Posiada także Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.
O kompetencji i wysokiej jakości wykonywanych usług medycznych świadczy szereg
zdobytych certyfikatów, w tym certyfikat
„Szpital Bez Bólu”, który poświadcza wdro-
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żenie najwyższych standardów uśmierzania
bólu pooperacyjnego. Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego Perły Medycyny wielokrotnie nagradzała Szpital Św. Jadwigi, w tym dwukrotnie I nagrodą.
Działalność placówki skoncentrowana jest
na potrzebach mieszkańców regionu podkarpackiego, dlatego wpisuje się ona w strategię rozwoju województwa w zakresie ochrony zdrowia. Powstał Oddział Kardiochirurgii, utworzono poradnie specjalistyczne, rozwinęła się także kardiologia interwencyjna.
W szpitalu leczy się ablacje, arytmię. W obszarze neurochirurgii stworzono pracownię
angiografii naczyniowej. Szpital samodzielnie wykonuje procedury embolizacyjne, zaś
w dziedzinie kardiochirurgii stosuje metody
mało inwazyjne, w których rozwoju zespół widzi przyszłość medycyny. Po kilku latach działalności w obszarze kardiochirurgii szpital stał
się wiodącym ośrodkiem w leczeniu zastawek
serca – to jeden z większych sukcesów placówki. Dyrekcji udało się pozyskać na zasadach fair play kadrę specjalistów oraz wyszkolić własnych lekarzy, powołując do życia
świetny zespół. W szpitalu funkcjonuje również pracownia medycyny nuklearnej, a zmodernizowana pracownia diagnostyki została
doposażona w nowy tomograf komputerowy oraz rezonans magnetyczny, zakupione ze
środków unijnych.
W ostatnim czasie w szpitalu powstały
nowe kliniki: alergologii oraz onkohemato-

logii dziecięcej. Klinika Alergologii jest
pierwszym tego typu oddziałem w województwie, dzięki czemu wypełnia niszę i odpowiada oczekiwaniom pacjentów, którzy
niejednokrotnie musieli wyjeżdżać poza
granice Podkarpacia w celu szczegółowej diagnostyki w zakresie alergologii oraz leczenia
niektórych rodzajów alergii. Zadaniem kliniki jest diagnostyka oraz leczenie alergii na
leki, jady owadów błonkoskrzydłych oraz
alergii pokarmowych, jak również diagnostyka astmy oskrzelowej na sprzęcie wysokiej klasy pod okiem doświadczonych specjalistów w dziedzinie alergologii. Prowadzona jest również edukacja pacjentów ze
schorzeniami alergicznymi i astmą oskrzelową. W Klinice Onkohematologii Dziecięcej leczy się dzieci z chorobami układu
krwiotwórczego i nowotworami, stosując najnowocześniejsze metody chemioterapii z pełnym leczeniem wspomagającym oraz ewentualne leczenie operacyjne. Jeżeli pacjenci wymagają leczenia napromieniowaniem, są dowożeni na zabiegi do Klinicznego Zakładu
Radiologii Podkarpackiego Centrum Onkologii.
Zespół Szpitala nr 2 wszystkie działania
koncentruje na rozwinięciu świadczeń specjalistycznych, w tym mało inwazyjnych,
zgodnie z potrzebami mieszkańców województwa podkarpackiego.
www.szpital2.rzeszow.pl
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Dolnośląski
lider
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego DACH BUD funkcjonuje na wrocławskim rynku
nieruchomości nieprzerwanie
od 30 lat, a zarządza nim
Jan Chorostkowski – założyciel
ﬁrmy i długoletni praktyk budowlany, który wykreował niewielką ﬁrmę
remontowo-budowlaną na jedną z największych i najbardziej
rozpoznawalnych ﬁrm deweloperskich na Dolnym Śląsku
ilans 30-letniej działalności ﬁrmy to
około 620 tys. mkw. wybudowanych
mieszkań i lokali użytkowych. Głównymi atutami ﬁrmy są: dobra marka, długoletnie doświadczenie w branży, stosowanie tradycyjnych technologii i wysokiej
jakości materiałów, a także funkcjonalność
i praktyczność oferowanych do sprzedaży produktów.
PBO DACH BUD Sp. z o.o. to rdzenny
wrocławski deweloper, systematycznie nagradzany i wyróżniany zarówno w ogólnopolskich, jak i regionalnych konkursach, rankingach i plebiscytach. Na koncie firmy znajdują się takie tytuły i certyfikaty, jak: „Najbardziej Znany Deweloper na Dolnym Śląsku”, „Solidna Firma” – w tym nagroda specjalna Perła Solidności 2013, „Certyfikat
Dewelopera”, „Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy”, „Złoty Certyfikat Wiarygodności i Rzetelności”, „Pracodawca Roku 2009
w Budownictwie”, „Polish Produkt – Firma
Roku”, „Budowlana Firma Roku”, „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej” oraz „VIP Biznesu 2014” – przyznany Janowi Chorostkowskiemu za wybitne osiągnięcia, nietuzinkowość oraz niekwestionowane przewodnictwo w sferze, jaką reprezentuje. Ponadto
firma została laureatem konkursów: Gazele
Biznesu, Orły Polskiego Budownictwa oraz
Diamenty Forbesa, a ostatnio otrzymała
Medal Polskiej Przedsiębiorczości 2015,
przyznawany najlepiej zarządzanym firmom
w Polsce. Wszystko to świadczy o wiarygodności, a przede wszystkim o uczciwości firmy,
co również potwierdzają rzesze zadowolonych
klientów. Jednocześnie spółka, mimo sukcesów odnoszonych od wielu lat w zmieniających się warunkach polityczno-gospodar-
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czych, niezmiennie dokłada wszelkich starań,
aby nie zawieść zaufania swoich klientów.
www.dachbud.com.pl
Inwestycje zrealizowane w ostatnich 5 latach:
Kamień, ul. Alabastrowa, Onyksowa – osiedle 38 domów jednorodzinnych
Wrocław, ul. Gorlicka – 4-piętrowy budynek mieszkalny z 143 mieszkaniami
Wrocław, ul. Wilanowska – dwa budynki 4-piętrowe z 185 mieszkaniami
Wrocław, ul. Wejherowska – dwa budynki o 8 kondygnacjach ze 160 mieszkaniami
Wrocław, ul. Królewiecka – kompleks 6 budynków 3-kondygnacyjnych, zawierający 465 mieszkań
Wrocław, ul. H. Dąbrowskiego – zespół budynków mieszkalno-usługowych, w tym
168 mieszkań i 20 lokali usługowych
Wrocław, ul. Gorlicka – zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych z 256
mieszkaniami
Wrocław, ul. Przyjaźni – zespół wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych, na które składa się 188 mieszkań i 2 lokale usługowe
Wrocław, ul. T. Kościuszki – zespół budynków mieszkalno-usługowych, w tym 316
mieszkań i 32 lokale użytkowe
Wrocław, Osiedle Grawerskie, ul. Geodezyjna, Grawerska, Rzemieślnicza, Meliorancka – osiedle 11 domów jednorodzinnych i 39 bliźniaczych
Wrocław, ul. Kminkowa teren F – zespół trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych o 4 kondygnacjach
Aktualnie w realizacji:
Wrocław, ul. Kminkowa teren H – zespół trzech wielorodzinnych, 4-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych
Wrocław, ul. Krzycka – budynek 4-kondygnacyjny zawierający łącznie 142 mieszkania
Wrocław, ul. Lotnicza – budynek 13-kondygnacyjny liczący 177 mieszkań
Planowane inwestycje:
Wrocław, ul. Benedyktyńska – niezwykle reprezentacyjna 7-kondygnacyjna, wielkomiejska kamienica, zlokalizowana w ścisłym centrum Wrocławia, w pobliżu zabytkowego Ostrowa Tumskiego i malowniczego Ogrodu Botanicznego, Katedry oraz
Muzeum Narodowego. Mieścić będzie 63 bardzo wygodne mieszkania, 3 lokale
usługowe i dwa wbudowane garaże.
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Jakość i profesjonalizm
Centrum Rehabilitacji
Rolników Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego w Jedlcu
jest jednym z siedmiu
Zakładów Rehabilitacji
Leczniczej, realizujących
zadania Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego w zakresie
rehabilitacji leczniczej
Ewa Wojtyła, dyrektor CRR KRUS w Jedlcu
entrum udziela świadczeń zdrowotnych osobom do nich uprawnionym na podstawie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz wszystkim korzystającym z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ. Funkcjonuje jako Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Specjalizuje się w rehabilitacji leczniczej narządu ruchu i chorób współistniejących. Prowadzi
działania z zakresu proﬁlaktyki, promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Proces rehabilitacji realizowany jest w formie: 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych
(KRUS), oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, ośrodka rehabilitacji dziennej
oraz ambulatoryjnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Na terenie Centrum funkcjonuje
również poradnia rehabilitacyjna. Wszyscy pacjenci mają zagwarantowany dostęp do psychologa klinicznego, choć nie jest to wymogiem umów zawartych z płatnikami. Współpraca z nim w procesie rehabilitacji w ocenie
kierownictwa Centrum stanowi bardzo istotny element leczenia.
Centrum posiada 160 miejsc dla pacjentów korzystających z rehabilitacji w try-
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bie stacjonarnym. Baza zabiegowa jest doskonale wyposażona, a jej nowym elementem
w ostatnim czasie stała się nowoczesna kriokomora ogólnoustrojowa. Do przeprowadzanych w jednostce zabiegów należą również: kinezyterapia, fizykoterapia, światłoterapia, hydroterapia, termoterapia, balneoterapia, masaże lecznicze, terenoterapia (nordic-walking). Na terenie Centrum znajduje się
również sala audiowizualna na 180 osób, dwie
kawiarnie, biblioteka, boisko do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe oraz wypożyczalnia
rowerów.
Centrum posiada doskonałe warunki
do organizowania spotkań, konferencji i szkoleń. Od 2005 roku w sposób świadomy prowadzi działania na rzecz poprawy jakości
świadczonych usług zdrowotnych. To pacjenci
placówki wskazali w ankietach mocną stronę organizacji, jaką okazał się przyjazny
personel i sposób dostarczania przez niego

Budynek CRR KRUS w Jedlcu

usług. Na tym Centrum postanowiło budować swoją unikalność i tożsamość. Personel
Centrum samodzielnie dokonał wyboru misji Centrum, która brzmi: „Nasze usługi to nie
tylko profesjonalizm, to także serce”.
„Ścieżka akredytacyjna”, którą organizacja podjęła w 2005 roku, sama w sobie staje się „wartością dodaną” do wartości organizacji. W 2009 roku po raz pierwszy Centrum
poddało się ocenie akredytacyjnej, w wyniku
której uzyskało status szpitala akredytowanego, a w roku 2012 po raz drugi minister
zdrowia potwierdził spełnienie przez CRR
KRUS w Jedlcu standardów akredytacyjnych
dla lecznictwa szpitalnego opracowanych
przez Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia. Centrum wdrożyło również zintegrowany system zarządzania dotyczący norm: ISO 9001:2008 (zarządzanie
jakością), ISO/IEC 27001:2005 (zarządzanie
bezpieczeństwem informacji) oraz ISO
2000:2005 (zarządzanie bezpieczeństwem
żywności).
Centrum z powodzeniem zrealizowało
projekt częściowo dofinansowany ze środków
unijnych POIiŚ pn. „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Centrum Rehabilitacji w Jedlcu”. Obecnie uwagę kierownictwa skupia inwestycja
mająca na celu poprawę warunków bytowych
pacjentów. CRR w Jedlcu zamierza w przyszłości nie ustawać w dążeniu do jak najwyższej jakości oferowanych świadczeń poprzez ciągłą konfrontację ze zmieniającymi
się standardami w otoczeniu, mając w szczególności na uwadze przyjazny pacjentom
sposób dostarczania usług, bowiem tego
szczególnie im dziś brakuje ze strony świadczeniodawców.
www.jedlec.pl

LIDERZY BIZNESU

Pasja i samodyscyplina

Rozmowa z Alicją Wojciechowską, prezes Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Szkoły Sukces”

Jakie zadania trzeba wykonać i jakie warunki należy spełnić, aby prywatna placówka oświatowa mogła cieszyć się sukcesem?
– W zasadzie nie ma jednej uniwersalnej
odpowiedzi na to pytanie. Każdy sukces to
ogromna wielopłaszczyznowa praca poddawana nieustającej ewaluacji. Zadań do wykonania jest wiele – począwszy od pomysłu, poprzez przeprowadzenie badań dotyczących zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, aż po
realizację. Prowadzenie prywatnej placówki
oświatowej podlega bezwzględnym wymogom
nakładanym przez założenia prawa oświatowego, które – czy to się komuś podoba czy nie
– muszą być wypełnione. Ale zarówno te obwarowania, jak i warunki techniczne są niczym
wobec wzbudzenia zaufania środowiska lokalnego dla oferty, jaką przedstawia placówka. I to właśnie jest największym wyzwaniem.
Wszak nie ma szkoły bez uczniów.
Czym przyciągają państwo uczniów i co
mają państwo do zaproponowania ich opiekunom, aby mieli pewność, że warto zainwestować w kształcenie dzieci w PCE?
– Hasłem przewodnim Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Szkoły Sukces” w Bia-

łogardzie i w Szczecinku jest myśl „Szkoła to
Twój drugi dom”. Spełniamy najwyższe standardy europejskie w zakresie środków technicznych służących uatrakcyjnieniu procesu
dydaktycznego. Szkoła dysponuje pracowniami wyposażonymi na miarę XXI wieku,
proponuje uczniom atrakcyjne formy zajęć pozalekcyjnych, jak choćby lekcje śpiewu pod
okiem wykwalifikowanego trenera. Atmosfera zrozumienia i wzajemnej motywacji panująca w szkole zdecydowanie sprzyja udziałowi uczniów w licznych projektach. 1 czerwca bieżącego roku po raz drugi z rzędu
uczniowie moich szkół zasiedli w ławach
sejmowych podczas obrad Sejmu Dzieci
i Młodzieży. Działamy z wieloma sukcesami
na polu wolontariatu. Wspomnę choćby I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
w 2011 roku w ogólnopolskim społecznym
projekcie na najciekawszy projekt wolontaryjny.
Jesteśmy „Bezpieczną szkołą”, posiadamy certyfikaty „W-f z klasą” oraz „Szkoła z klasą”.
Współpracujemy z wieloma instytucjami w kraju i w regionie, jak choćby Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie czy Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
w Białogardzie. Chlubą szkoły jest utytułowana
pięściarka, mistrzyni olimpijska z Nanjing
z 2014 roku Ela Wójcik.
Jakość wykształcenia w dużym stopniu
zależy od nauczycieli. Czy państwa kadra jest
atutem szkoły?
– Przy zapraszaniu do współpracy nauczycieli kieruję się zasadą, że zarażać ogniem

może tylko ten, kto sam płonie. Tego wymagam od siebie i moich nauczycieli. Moja placówka jest spełnieniem życiowego marzenia,
dlatego wszystko, co robię, robię z sercem.
Tego samego oczekuję od moich współpracowników. Bez pasji i wewnętrznego przekonania o doniosłości zadania, jakim jest edukacja młodych ludzi, a także bez samodyscypliny praca w zawodzie jest niemożliwa. Moja
kadra zdecydowanie jest atutem szkoły.
Oferta edukacyjna to jedno, ale równie
ważna jest infrastruktura i warunki, w jakich
uczniowie pobierają naukę. Jakie argumenty przemawiają za wyborem Centrum
„Szkoły Sukces”, jeśli spojrzeć na tę sferę?
– Od września 2010 roku szkoła funkcjonuje w budynku wybudowanym własnymi środkami. Wszystkie pracownie spełniają najwyższe standardy europejskie co do wyposażenia. W gabinetach lekcyjnych znajdują się tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, programy edukacyjne. Nauczyciele
przedmiotów przyrodniczych dysponują niezbędnym do przeprowadzania doświadczeń
sprzętem i odczynnikami. Jesteśmy ośrodkiem
egzaminacyjnym opiekuna medycznego, dlatego posiadamy świetnie zaopatrzoną pracownię higieniczno-medyczną. Atutem szkoły jest również zbudowane własnym sumptem boisko do gier zespołowych oraz powstająca obecnie sala gimnastyczna.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.szkolaprywatna-bialogard.pl

Fakty 79

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Nieruchomości
w dobrych
rękach

17 czerwca 2015 roku w Teatrze Rewiowym Sabat Małgorzaty Potockiej w Warszawie
poznaliśmy ﬁnalistów II edycji
Ogólnopolskiego Programu
Promocji Gospodarczej „Lider
Zarządzania Nieruchomościami”. Organizatorem programu jest „Magazyn
Gospodarczy Fakty”
80 Fakty
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Jerzy Stępień, kierownik Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”

elem Ogólnopolskiego Programu Promocji Gospodarczej „Lider Zarządzania Nieruchomościami” jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych ﬁrm działających
w obszarze zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Laureaci programu reprezentują wysoki poziom zarządzania, dbają o potrzeby mieszkańców i ciągły wzrost wartości rynkowej posiadanych nieruchomości, prowadzą systematyczną gospodarkę remontową, a jednocześnie przywiązują dużą wagę do efektywnej i kompetentnej obsługi swoich członków, klientów i kontrahentów. Nie mniej uwagi
poświęcają na działalność społeczno-kulturalno-oświatową, prowadzoną w ośrodkach sportowych czy domach kultury, organizują
cykliczne spotkania turystyczne, artystyczne lub edukacyjne, włączając się tym samym w życie lokalnej społeczności. Finaliści programu to także reprezentanci najwyższych standardów rzetelności i gospodarności, funkcjonujący z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Angażują się w realizację proekologicznych inwestycji, dążąc do spełnienia aktualnie obowiązujących norm, a jednocześnie zapewniając komfort i bezpieczeństwo swoim mieszkańcom.
Program adresowany jest do spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków mieszkalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółek prawa handlowego i podmiotów gospodarczych
działających w obszarze zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi w Polsce. Jego głównym celem jest wyróżnienie branżowych liderów i promocja modelowych przykładów zarządzania, ale nie mniej ważną kwestią pozostaje integracja

C

Lidia Latasiewicz, sekretarz rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

Beata Żółtowska, prezes zarządu Toruńskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego

Jacek Kołodziej, wiceprezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”

Marek Żółtowski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kopernik”

Fakty 81

«

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

«

Laureaci II edycji Ogólnopolskiego Programu Lider Zarządzania
Nieruchomościami:

Aleksander Biegacz, prezes zarządu Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Chrzanowie

Edyta Zielonka, pełnomocnik zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

Jan Rączkowski, prezes zarządu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

Adam Iwaszkiewicz, prezes zarządu Rawsko-Mazowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
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• Toruńskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
• Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”
• Poznańskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
• Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik”
• Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa”
środowiska zarządców nieruchomości w Polsce oraz tworzenie platformy wymiany wiedzy. Wśród najważniejszych kryteriów oceny
uczestników programu znajdują się takie elementy, jak: kompleksowość świadczonych usług, odpowiedzialność społeczna, innowacyjność, rzetelność gospodarcza oraz pozytywny wizerunek firmy na rynku.
Tegoroczną galę otworzył panel dyskusyjny poświęcony kwestii zarządzania nieruchomościami w spółdzielniach mieszkaniowych i towarzystwach budownictwa społecznego, który poprowadził redaktor Cezary Pytlos. Na początku, odnosząc się do danych
z Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że aktualnie mamy do czynienia z ożywieniem na rynku nieruchomości, zapytał uczestników gali o ich doświadczenia w tym zakresie. Odwołał
się tu także do rządowego programu Mieszkanie dla Młodych i jego
wpływu na funkcjonowanie spółdzielni i TBS-ów. Paneliści dyskutowali również o tym, jakie zmiany powinny nastąpić w polityce państwa, by usprawnić funkcjonowanie spółdzielczości mieszkaniowej,
oraz o głównych problemach związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
Po zakończeniu panelu dyskusyjnego nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów finalistom programu „Lider Zarządzania Nieruchomościami”, a część oficjalną gali zwieńczył widowiskowy show
taneczny Teatru Sabat „Rewia Forever”. Spektakl w pierwszej części przypomniał znakomite przeboje największych gwiazd w historii musicalu i rewii, w tym Marleny Dietrich, Marylin Monroe i Hanki Ordonówny, a w drugiej poświęcony był współczesnym artystom,
których koncerty i teledyski robią dziś niesamowite wrażenie na widzach, zarówno pod względem choreograficznym, jak i za sprawą
efektownych kostiumów.
I

Bogna Narożna, wiceprezes zarządu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
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Wszechstronny rozwój
Dążeniem Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie jest rozwój
nie tylko pod kątem zwiększenia substancji mieszkaniowej. Wybudowano pawilony handlowo-usługowe, szkoły, przedszkola, garaże i miejsca parkingowe.
Spółdzielnia angażuje się też w działalność kulturalno-oświatową poprzez organizację zajęć w klubach, półkolonii, wycieczek czy imprez okolicznościowych

Budynek przy ulicy Trzebińskiej
oncepcja utworzenia spółdzielni
dostępnej dla mieszkańców Chrzanowa i okolic zrodziła się w 1958
roku z inicjatywy pracowników
Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie. Pierwszy
budynek przejęto z budownictwa komunalnego jako inwestycję w budowie przy ul. Kopernika 3 w Chrzanowie i oddano go do użytku mieszkańcom w 1959 roku. Do roku
1965 oddawano do eksploatacji po jednym
budynku o charakterze „plomb”, natomiast
od 1966 roku realizowano już budowę całych
osiedli mieszkaniowych. Największe efekty
mieszkaniowe nastąpiły pod koniec lat 70., kiedy oddawano ponad 500 mieszkań rocznie,
zaś szczytem inwestycyjnym okazał się rok
1980 – 800 mieszkań. W latach 80. zrealizowano ponad 45 proc. obecnych zasobów, wyposażając lokale mieszkalne w instalację gazową. Ostatnie budynki mieszkalne oddano
do użytku w 1993 roku, a od 1994 roku spółdzielnia koncentruje się na remontach i modernizacji budynków, tj. remontach pokryć dachowych, instalacji gazowych i elektrycznych, dźwigów osobowych, przewodów kominowych, ciągów komunikacyjnych. W latach 2003–2010 wyposażono 62 budynki wie-

K

lomieszkaniowe (3800 mieszkań) w instalację centralnej ciepłej wody, natomiast w 2014
roku zakończono rozbudowę kompleksu garaży na osiedlu Flagówka w Libiążu.
Aktualnie spółdzielnia prowadzi intensywne prace remontowo-modernizacyjne
w celu zmniejszenia kosztów zużycia mediów,
przede wszystkim ciepła, poprzez kontynuowanie docieplenia ścian budynków oraz wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach
wspólnych. Po wykonaniu ocieplenia ścian zePSM w liczbach:
184 budynki
8515 mieszkań
18 412 mieszkańców
425 852,94 mkw. powierzchni użytkowej
634 klatki schodowe
67 wind
1826 miejsc parkingowych, w tym
144 dla osób niepełnosprawnych
172 garaże
9 pawilonów handlowo-usługowych
28 placów zabaw z nowoczesnymi
i bezpiecznymi urządzeniami

wnętrznych budynków następuje dostosowanie instalacji c.o. do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną oraz wymiana dotychczasowych podzielników kosztów ogrzewania na podzielniki elektroniczne
z radiowym systemem odczytu. Ponadto
kontynuowana jest wymiana wodomierzy
mieszkaniowych na wodomierze z radiowym
systemem odczytu oraz realizowany jest
wieloletni program modernizacji dźwigów
osobowych. Spółdzielnia wykonuje również
remonty instalacji elektrycznej połączone z wymianą oświetlenia klatek schodowych na
lampy z czujnikami ruchu. W związku z wyposażeniem budynków w indywidualne stacje wymienników ciepła trwa dostosowywanie instalacji c.o. i ccw oraz przeprowadzana jest wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji z równoczesną likwidacją
„drugiej strefy” instalacji wody ciepłej i zimnej w budynkach wysokich na osiedlu Trzebińska w Chrzanowie.
Począwszy od 2006 roku spółdzielnia realizuje ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie ustanawiania i przenoszenia
odrębnych własności lokali na rzecz osób
uprawnionych.
W ostatnich latach, mimo narastającego
kryzysu gospodarczego i ekonomicznego,
spółdzielnia dostrzeżona została w regionie
jako podmiot wyróżniający się, co znajduje wyraz w wielu przyznanych wyróżnieniach i nagrodach, w tym: Złoty Laur 2009 Instytutu
Gospodarki Nieruchomościami, umieszczenie w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm „Gazele Biznesu” (2010,
2011, 2012, 2013, 2014), I miejsce w programie „Dobra Spółdzielnia” (2011, 2012, 2013,
2014, 2015), tytuł „Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2013”, tytuł „Filar
Spółdzielczości”, Certyfikat Euro Renoma Europejskiego Rejestru Renomowanych 2013,
Certyfikat „Lider Zarządzania Nieruchomościami” (2014, 2015), tytuł „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014”, nagroda miesięcznika „Administrator” w kategorii spółdzielnie duże bez przychodów z inwestycji, odznaka Krajowej Rady Spółdzielczej „Za zasługi
dla spółdzielczości” przyznana w 2014 roku.
www.psm-ch.pl
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Dobra logistyka
i wieloletnie programy
szansą na sukces
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”
w Głogowie jest jedną z większych w kraju.
Zarządza prawie 15 tys. mieszkań, w których
mieszka 60 proc. głogowian. W takiej sytuacji
niezwykle ważna jest odpowiednia logistyka
i tworzenie wieloletnich programów remontowych
ednym z elementów działalności spółdzielni jest techniczna obsługa wszystkich zasobów mieszkaniowych. – W 2014
roku oddaliśmy do użytkowania Centrum Techniczne Spółdzielni, w którym skupiono wszystkie dotychczas funkcjonujące w
tym zakresie jednostki organizacyjne. Teraz
jest to jeden specjalistyczny zakład obsługujący zarówno osiedla mieszkaniowe spółdzielni, jak i świadczący usługi dla innych zarządców – mówi Mirosław Dąbrowski, prezes SM „Nadodrze”. W nowym budynku zlokalizowane są wszystkie służby, czyli zakład
elektryczny i dźwigowy, zakład techniczny
i usługowy oraz dyżur awaryjny.
Siedziba CTS przy ulicy Armii Krajowej
to duży przeszklony budynek. Na parterze budynku powstały lokale usługowe. Czynsz z ich
najmu pozwala spółdzielni utrzymać centrum.
Z jednej strony budynek wyróżnia się architektonicznie na tle sąsiednich zabudowań,
z drugiej – jest bardziej ekonomiczny od poprzedniego. Wcześniej służby techniczne
miały swoją siedzibę na obrzeżach miasta.
Z tego powodu w godzinach szczytu trudno
było mówić o natychmiastowej interwencji. Teraz pracownicy mogą dotrzeć na wezwanie
dużo szybciej. – To ważne z punktu widzenia
organizacyjnego i ekonomicznego, bo skrócił się dystans do naszych mieszkańców – dodaje Mirosław Dąbrowski.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
technicznego „Nadodrze” utrzymuje też
określony potencjał służb technicznych i stałe Pogotowie Awaryjne. Zapewnia specjalistyczne wyposażenie, prowadzi ciągłe szkolenie oraz doskonalenie organizacyjne ich
działania. W przypadku awarii i zdarzeń losowych służby są przygotowane do szybkiej
interwencji. – Pokazaliśmy to już nie raz. Go-
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towość i sprawność służb została przetestowana chociażby przy pożarze piwnic w jednym z budynków mieszkalnych. Nie tylko
szybko wyłączono wszelkie instalacje, które
mogły spotęgować negatywne skutki pożaru,
ale także po ugaszeniu ognia, w ciągu kilku
godzin przywrócono dostawy energii i wody
do mieszkań – podkreśla prezes.
Gdy tylko zakończono inwestycję związaną z budową i zagospodarowaniem Centrum Technicznego Spółdzielni, przystąpiono do kolejnego dużego zadania. Tym programem w 2015 roku i w następnych latach
będzie realizacja dociepleń budynków spółdzielczych. Działania związane ze zmniejszaniem zużycia energii będą
priorytetem na najbliższą przyszłość i to nie tylko ze względu na
koszty, ale też na ekologię i zobowiązania unijne. – Polityka państwa w tym zakresie będzie wręcz
wymuszać na właścicielach mieszkań i zarządcach wprowadzanie
nowych rozwiązań i technologii
energooszczędnych. Poza tym realizacja programu zwiększy wartość budynków, ich atrakcyjność,
trwałość i okres użytkowania – wyProgram termomodernizacji ruszył po wybudowaniu
licza Mirosław Dąbrowski.
Szacuje się, że docieplonych Centrum Technicznego Spółdzielni
zostanie nawet 230 tys. mkw.
ścian zewnętrznych. Każda nieruchomość po- siadający spółdzielcze prawa do lokali bądź
dejmuje oddzielnie decyzję o przystąpieniu do prawo odrębnej własności, oraz osoby nieprogramu. Decyzja powinna dotyczyć całej będące członkami, a posiadające spółdzielnieruchomości, gdyż ułatwi to korzystanie cze własnościowe prawo do lokalu, podejmują
z funduszu remontowego. Właściciele loka- decyzję większością głosów. Każdy ma prali niebędący członkami wyrażają zgodę w for- wo wypowiedzenia się w formie ankiety.
mie pisemnych oświadczeń. Tu potrzebna jest
Koszt całego programu (według szapozytywna odpowiedź od wszystkich wła- cunków wykonanych w 2013 roku) wyniesie
ścicieli. Natomiast członkowie spółdzielni, po- blisko 40 mln zł. Lokatorzy nie zostaną jed-
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nak sami z tym wydatkiem. Spółdzielnia przygotowała program pożyczek ze spłatą w wartości nominalnej – bez odsetek i ryzyka kredytowego, bez potrzeby ustanawiania hipotek i innych zabezpieczeń. Ponadto wszystkie audyty energetyczne i projekty budowlane zostaną wykonane ze środków spółdzielni. Mieszkańcy nie poniosą też dodatkowych
kosztów związanych z organizacją robót i nadzorem budowlanym. Lokatorzy finansują
roboty dociepleniowe poprzez miesięczne
wpłaty, jest to średnio 1,50 zł za metr kwadratowy zajmowanego lokalu. Okres, przez
jaki pobierane są te opłaty, zależy od kosztów
robót oraz wysokości wpłat. Każdego roku
z bieżącego funduszu remontowego na ten cel
przeznacza się do 0,50 zł/mkw., a tym samym
dodatkowe wpłaty na fundusz remontowy wyniosą do 1,00 zł/mkw. i w takiej samej wysokości będą wnoszone przez cały okres spłaty. W przypadku pozyskania dodatkowych
środków na realizację programu zostaną

zmniejszone miesięczne wpłaty lub skrócony będzie okres spłaty w zależności od indywidualnej sytuacji danej nieruchomości.
– Czynimy starania, by program był jak najbardziej efektywny, a z drugiej strony jak najmniej obciążał mieszkańców – mówi Miro-

sław Dąbrowski. Do tej pory docieplonych zostało kilka nieruchomości, inne są w trakcie
prac termomodernizacyjnych, kolejne czekają
na rozstrzygnięcia przetargowe.
www.smnadodrze.pl
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Transparentne działania
Rozmowa z Adamem Iwaszkiewiczem,
prezesem zarządu Rawsko-Mazowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

Jak przedstawiają się aktualne zasoby
Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej?
– Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa powołana została 19 kwietnia
1958 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zarządza 2693 lokalami mieszkalnymi w 67 blokach, zrzeszając 2496 członków. W zasobach
zamieszkuje ponad 6200 osób, co stanowi ponad 40 proc. mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Spółdzielnia posiada grunty na warunkach użytkowania wieczystego o obszarze 24 ha, co stanowi 1/5 powierzchni naszego
miasta.
Co wskazałby pan jako największe sukcesy spółdzielni na przestrzeni ostatnich lat?
– Od 1996 roku prowadzimy inwestycje
mieszkaniowe. W tym okresie wybudowano
7 bloków z 300 mieszkaniami. Pozostałe bloki zostały poddane termomodernizacji. Ponadto wymieniono okna w 95 proc. lokali, dobudowano wiatrołapy, pokryto dachy papą
termozgrzewalną, wybudowano 120 garaży.
Wymienione zostały nawierzchnie chodnikowe oraz przebudowano parkingi, przy
czym dwa pozostałe zostaną zmodernizowane w najbliższym czasie. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów, zmodernizowano
place zabaw, pobudowano nowe altanki
śmietnikowe, uregulowano sprawy geodezyjne, opomiarowano wszystkie media. Odczyty mediów odbywają się drogą radiową.
Wymieniamy piony i poziomy wody zimnej
i ciepłej. W 70 proc. lokali mieszkalnych zainstalowano domofony.
Co pozwala cieszyć się zaufaniem zarówno zarządu, jak i członków spółdzielni?
– Spółdzielnia istnieje 58 lat. Swój rozwój, siłę, a także zaufanie społeczne zawdzięcza pracownikom. Wysiłek wkładany
w jej funkcjonowanie jest owocem zgodnej
współpracy organów samorządowych. Rada
i zarząd od zawsze bardzo serio traktowały
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zapis Prawa Spółdzielczego oraz Ustawy
o Spółdzielniach Mieszkaniowych, mówiący
o tym, że „celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb
członków oraz ich rodzin”. Nie zgadzaliśmy
się ze stanowiskiem członków krajowych
władz spółdzielczych, że „budowanie mieszkań w obecnym czasie jest wyprowadzeniem
majątku ze spółdzielni i tworzeniem wspólnot mieszkaniowych”. My myślimy i działamy inaczej. Z mocy prawa musiała powstać
jedna wspólnota mieszkaniowa, ale mieszkańcy nie są zainteresowani wychodzeniem
ze spółdzielni i tworzeniem wspólnot, gdyż
czynsz u nas jest niższy, a zakres uprawnień
o wiele wyższy. Wybudowaliśmy 7 bloków,
rozpoczynamy budowę kolejnego, a przy
okazji modernizujemy już istniejące, poprawiamy całą infrastrukturę i otoczenie, dostosowując ją również dla osób niepełnosprawnych. Martwi nas, że w latach 2007–
2013 nie było możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje mieszkaniowe oraz
rewitalizacje. Obecnie, poza zapowiedziami,
też nie widzimy większych możliwości, a szkoda.
Poza nielicznymi wyjątkami – bo mamy
też malkontentów – odczuwamy pomoc i zaangażowanie naszych członków, chociażby
w ukwiecaniu balkonów i ogródków przyblokowych. Doświadczamy także wiele zrozumienia i cierpliwości w trakcie remontów
substancji mieszkaniowej, parkingów i ciągów
pieszo-jezdnych. Staramy się działać transparentnie. Szereg informacji przekazujemy poprzez artykuły prasowe i w Internecie, czasem
poprzez ulotki. W materiałach przygotowy-

wanych na Walne Zgromadzenie znajdują się
informacje z każdego działu, obrazujące
okres od 2000 roku. Kontrole i lustracje nie
wykazywały nieprawidłowości zarówno prawnych, jak i finansowych. W związku z tym, że
w Rawie ceny wody i ciepła są jednymi z najdroższych w kraju, w celu racjonalizacji zużycia, wprowadziliśmy opomiarowanie lokali
w mierniki radiowe. Utrzymujemy na stałym
niskim poziomie opłaty zależne od spółdzielni,
a także na fundusz remontowy. Mamy niewielką ilość lokali użytkowych i terenów pod
działalność gospodarczą, ale z uzyskiwanych
pożytków przeznaczamy dla członków dopłatę
20 groszy miesięcznie do każdego metra
powierzchni, co obniża i tak niewysokie
opłaty czynszu.
Za całokształt działalności z okazji 50-lecia spółdzielni Krajowa Rada Spółdzielcza
w marcu 2008 roku nadała nam „Odznakę za
zasługi dla Spółdzielczości”, a w styczniu 2015
roku Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami przyznała nam nagrodę i statuetkę „Lider Zarządzania”.
Jak przedstawiają się plany inwestycyjne RMSM?
– W 2015 roku rozpoczynamy inwestycje polegające na budowie kolejnego budynku mieszkalnego z 35 lokalami i 6 garażami
podziemnymi, przebudowie parkingu, doprowadzeniu instalacji c.o. i c.w.u. do budynku
mieszkalnego z lat 60., korzystając z częściowo
umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW, a także remoncie 40 loggii w jednym z bloków mieszkalnych.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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20-lecie Poznańskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
W tym roku, 22 maja, minęło 20 lat od powstania Poznańskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Spółka, jako
pierwszy TBS w kraju, otrzymała decyzję rejestracyjną ówczesnego ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa
isją spółki jest zapewnienie
lokali mieszkalnych osobom
o średnich dochodach. W tym
celu Poznańskie TBS sp. z o.o.
buduje mieszkania czynszowe i eksploatuje je
na zasadach najmu.
Już w 1998 roku rozpoczęła się budowa
pierwszego i najbardziej rozpoznawalnego
osiedla w kwartale ulic: Murawa, Hercena
i Słowiańskiej. Następnie systematycznie
oddawane były do użytku kolejne bloki
mieszkalne w Poznaniu, a także w Lesznie.
30 czerwca 2009 roku sfinalizowano
połączenie spółki przejmującej Poznańskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ze spółkami
przejmowanymi: Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” sp. z o.o. oraz
Towarzystwem Budownictwa Społecznego
„Wielkopolska” sp. z o.o. Obecnie spółka jest
właścicielem 3023 mieszkań i ponad 90 lokali
użytkowych, co sprawia, iż Poznańskie TBS
jest jednym z największych TBS-ów w Polsce.
Osiedla znajdują się w prestiżowych lokalizacjach i są świetnie skomunikowane z całym
miastem.
Realizując politykę mieszkaniową Miasta
Poznań, Towarzystwo wybudowało również
osiedla dedykowane osobom starszym, w ramach programu „Mieszkanie dla Seniora”

M

– przy ul. Grabowej i Drewlańskiej. Obecnie
w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” powstają 143 mieszkania przy ul. Palacza – przeznaczone dla osób, które w przeciągu ostatnich 5 lat ukończyły studia na
wyższej uczelni i pragną swoją przyszłość
związać z Poznaniem. Już w lipcu tego roku
będą się tu mogli wprowadzić pierwsi najemcy.
W latach 2006–2012 spółka zaangażowała się również z powodzeniem w projekty
deweloperskie – budowę mieszkań i domów
na sprzedaż. W tym czasie powstało prawie
400 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i 14 domów jednorodzinnych.
Najnowszą propozycją Poznańskiego
TBS jest program „Mieszkanie na wynajem
z dojściem do własności”. Powyższy projekt
jest pewną modyfikacją stosowanych dotychczas w TBS-ach zasad, tzn. nadal opiera się o wpłatę kwoty partycypacji w kosztach
budowy lokalu mieszkalnego i korzystanie
z mieszkania na podstawie umowy najmu, ale
zmianie ulega wysokość kwoty partycypacji,
która wynosi około 50 proc. kosztów budowy (bez kosztów gruntu), oraz fakt, że nabywcy korzystają z lokalu na zasadach umowy najmu, jednak w czynszu systematycznie
spłacają koszty budowy mieszkania. Po
uiszczeniu całości ceny (tj. wartości lokalu

mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie)
– na mocy odrębnej umowy notarialnej lokal mieszkalny stanie się ich własnością. Pilotażowy projekt zrealizowany będzie na
Strzeszynie w formie kameralnego osiedla z
przestronnymi mieszkaniami z ogrodem, w
niskiej zabudowie. Spółka zakłada kontynuację programu na Strzeszynie oraz w
formie budynków wielorodzinnych na Naramowicach.
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o.o. prowadzi również
działalność jako Licencjonowany Zarządca
Nieruchomości. Spółka jest członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
która zrzesza podmioty związane z rynkiem
nieruchomości. W swoich działaniach PTBS
przestrzega zasad zawartych w Kodeksie
Etyki Zawodowej, Standardach Zawodowych
Zarządców Nieruchomości, a przede wszystkim kieruje się zasadą ochrony interesów właścicieli nieruchomości oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę.
Przez 20 lat swojej działalności spółka
otrzymała wiele nagród i wyróżnień, które potwierdzają zarówno doskonałą kondycję finansową przedsiębiorstwa, jak i wysoką jakość świadczonych usług.
www.ptbs.pl
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By żyło się lepiej

Cieszy mnie, że od lat dostaję absolutorium, bo to najlepszy dowód
uznania i zaufania dla moich decyzji oraz podejmowanych działań.
Dopóki tak będzie, zrobię wszystko, by poprawiać warunki życia
mieszkańców osiedla i rozszerzać adresowaną do nich ofertę, aby byli
zadowoleni, że ich wybór padł na Spółdzielnię Mieszkaniową
im. Władysława Jagiełły – mówi jej prezes Wiesław Cyzowski

Niedawno obchodzili państwo 18. rocznicę powstania SM im. Jagiełły. Jaka jest jej
kondycja po tych symbolicznych urodzinach?
– Czas szybko leci i w tym roku stuknie
nam już 20 lat. To dopiero będą obchody,
a mamy co świętować. U nas w spółdzielni
pełnoletniość zbiegła się z dorosłością. Mówię tak z pełnym przekonaniem, bo na tym
etapie dla zasobów spółdzielczych zrobiliśmy
wszystko. Jeszcze w początkach działalności
podjęliśmy się realizacji poważnych prac
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termomodernizacyjnych w naszych obiektach,
dociepliliśmy dachy i piwnice, wymieniliśmy wszystkie dźwigi. Poza tym wprowadziliśmy do statutu odpowiednie regulacje, które pozwoliły nam uniknąć sytuacji, gdzie
członkowie, szczególnie ci, którzy się wyodrębniają, mają wobec siebie roszczenia. Dlatego weszliśmy w dorosłość po kluczowych
zmianach i decyzjach, jako dojrzała spółdzielnia, która ma solidne podstawy, by dalej się rozwijać.
Mimo że tyle zostało zrobione, na pewno nie można sobie pozwolić na siedzenie
z założonymi rękami. Na czym teraz się pan
koncentruje?
– Teraz, gdy nieruchomości spółdzielni są
odrestaurowane, podejmujemy szereg działań, które są przejawem systematycznej troski o nasze zasoby. Poprawiamy drogi osiedlowe i stan chodników, budujemy parkingi
i monitorujemy bezpieczeństwo pojazdów,
a także osiedli. Proponujemy też mieszkańcom możliwość instalacji kamery przed klatką schodową oraz drzwiami wejściowymi,
aby mieć pewność, kto dzwoni do drzwi, co
w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne.
W domu, na ekranie telewizora można też obserwować swoje auto pozostawione na parkingu.
Takie działania to siłą rzeczy koszty,
a każdy chce, by było jak najtaniej. Jak znajdują państwo złoty środek?

– Jako spółdzielnia działamy non profit,
co oznacza, że nasza aktywność nie ma
charakteru komercyjnego. Członkowie spółdzielni ponoszą jedynie realne koszty usługi,
za którą płacą. I tak miesięczny abonament
za parking to koszt 80 zł, poza tym dostarczamy do lokali sygnał telewizyjny i internetowy własnej sieci – 106 programów telewizyjnych można oglądać za 30 zł, a z Internetu
o prędkości 25 Mbit/s można korzystać za
40 zł. Dlatego na tę chwilę nasze warunki są
konkurencyjne. W efekcie teraz, kiedy zrobiliśmy wszystko, żeby mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej, możemy się skupić na szeroko zakrojonej działalności społecznooświatowo-wychowawczej. W ciągu roku
33 tys. osób skorzystało z naszej oferty zajęć:
szachów, tai chi, fitnessu, wykładów odbywających się w ramach Spółdzielczej Akademii Trzeciego Wieku, skierowanej do bardziej zaawansowanych wiekiem mieszkańców,
jak mówimy – dorosłych, bo u nas nie ma ludzi starych, są tylko młodzi i dorośli. Oprócz
wykładów organizujemy dla nich rajdy rowerowe, wycieczki z kijkami nordic walking,
mogą też ćwiczyć pod okiem instruktora
w osiedlowej siłowni, gdzie mają szansę
spotkać Marcina Gortata, który u nas bywa
i działa jak magnes, a nie da się go nie zauważyć. Myślimy też o najmłodszych – w tym
roku Dzień Dziecka trwał cały weekend i nie
brakowało atrakcji: były konie, pokazy stra-
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żackie, zabawy, występy i smakołyki z grilla.
Jesteśmy też znani z naszych imprez cyklicznych, wśród których utrwaloną markę mają już
organizowane od 5 lat – zawsze w grudniu,
między świętami a Nowym Rokiem, kiedy niewiele się dzieje – Teatralia Jagiellońskie, a na
co dzień działają w spółdzielni 3 sceny. Do tej
pory w wydarzeniu brali udział Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Belgowie, Włosi, Węgrzy.
W zależności od tego, kto jest naszym gościem,
Teatraliom towarzyszą degustacje narodowych
potraw i inne atrakcje związane ze specyfiką
danego kraju. Mógłbym długo wymieniać zajęcia i wydarzenia, w których biorą udział nasi
mieszkańcy. Najważniejsze jest jednak to, że
aprobują działania zarządu, bo wiedzą, za co
płacą i chętnie korzystają z kierowanych do
nich propozycji. Cieszę się, że członkowie spółdzielni sami uchwalają, by każdorazowo
przeznaczać część nadwyżek w budżecie na
sferę kulturalno-oświatową.
Mają więc państwo motywację, żeby
kontynuować trafnie obrany kierunek rozwoju.
– A nawet rozszerzać naszą ofertę, co
zresztą stale robimy. Ponieważ chcemy dbać
o wszystkich bez wyjątku, nie zapominamy
o osobach, które nie wychodzą z domu i są
pozostawione bez opieki bliskich. W ich
mieszkaniach w przystępnej cenie proponujemy instalację sygnalizacji alarmowej, a nawet kamer, bo coraz częściej samotne osoby
odchodzą i nawet nikt o tym nie wie przez kilka tygodni.
Jak starają się państwo przyciągnąć nowych mieszkańców?
– Zasoby naszej spółdzielni są bardzo
korzystnie zlokalizowane blisko śródmieścia,
a przy tym są bardzo zadbane i oferują dobre warunki oraz wiele możliwości rozwoju i spędzenia czasu wolnego. Jednocześnie
argumentem za wyborem naszego osiedla
są konkurencyjne na lokalnym rynku ceny
eksploatacji. Członkostwo w spółdzielni
nie jest obowiązkowe dla nowych lokatorów,
ale na 5220 mieszkań 4700 jest związanych
z SM im. Jagiełły członkostwem, co daje szereg korzyści, takich jak niższe opłaty za oferowane usługi i płatne zajęcia, a także
uczestnictwo w podziale wypracowanej
nadwyżki.
Jak udało się panu zapewnić przy tylu
zrealizowanych inwestycjach i bieżących
wydatkach stabilną sytuację finansową?
– Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie poważne inwestycje, które zostały przeprowadzone na przestrzeni lat, udało nam się zrealizować bez złotówki kredytu. Trzeba umiejętnie gospodarować budżetem i zawierać korzystne umowy z wykonawcami, wykorzystując odpowiedni moment i koniunkturę rynkową. My trafiliśmy w moment, kiedy usługodawcy zabiegali o zlecenia i godzili się na
odroczone terminy płatności, a że mamy opinię rzetelnego płatnika, to cieszymy się zaufaniem i możemy liczyć na korzystne wa-

Żeby zdobyć zaufanie, trzeba umieć rozmawiać
z ludźmi. Ja jestem otwarty na ich problemy, uwagi,
pracuję w terenie, słucham, co mają do powiedzenia,
kontroluję, co jeszcze można poprawić
runki. Z kolei członkowie mieli spłaty rozłożone w czasie, także praktycznie nie odczuli obciążenia finansowego. Mało tego, udało nam się spłacić 12 mln zł długów, które
przejęliśmy, usamodzielniając się po rozpadzie większej spółdzielni w 1996 roku. Dziś
kondycja finansowa spółdzielni jest bardzo
dobra, o czym świadczyć może kwota stabilizująca wynosząca 10 mln zł. Dzięki temu
możemy sobie pozwolić na bieżące wydatki,
niemniej cały czas trzeba skrupulatnie liczyć
każdy grosz.
Co najbardziej się przydaje i pomaga
w efektywnym zarządzaniu spółdzielnią?
– Podstawą sukcesu jest właściwy dobór
pracowników i ich gotowość do współdziałania. Oczywiście potrzebna jest też wiedza
i umiejętności socjologiczne, żeby skutecznie przekonywać członków spółdzielni do
swoich pomysłów. Żeby zdobyć zaufanie,
trzeba umieć rozmawiać z ludźmi. Ja jestem
otwarty na ich problemy, uwagi, pracuję w terenie, słucham, co mają do powiedzenia, kontroluję, co jeszcze można poprawić. Dzięki
temu nie mamy problemu z absolutorium,
gdy przychodzi do przyjęcia sprawozdania
z działalności spółdzielni. Ponieważ żyjemy
w takich a nie innych czasach, działalność
spółdzielni w latach 1998–2012 została
sprawdzona przez prokuraturę i nie dość, że
nie zostało wszczęte dochodzenie, to jeszcze
przyznano nam status pokrzywdzonego
w wyniku niesłusznych zarzutów donosicie-

li. Niestety w każdym środowisku znajdą się
takie osoby i to jest wkalkulowane w działalność. Podsumowując, kluczem do sukcesu jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami
i polityka jawności.
Czy dziś może pan z pełnym przekonaniem powiedzieć, że udało się panu zrealizować wizję rozwoju spółdzielni z okresu, kiedy obejmował pan stanowisko prezesa?
– Tak. Kiedy w 1996 roku startowałem
w konkursie na stanowisko prezesa spółdzielni,
która znajdowała się w bardzo niekorzystnej
sytuacji finansowej, przedstawiłem swoją
wizję wyciągnięcia jej z kłopotów i po latach
moja koncepcja została w pełni zrealizowana.
Co najbardziej pana cieszy, gdy myśli pan
o swoich dokonaniach i aktualnej sytuacji zarządzanej spółdzielni?
– To, że spółdzielnia cały czas odnosi sukcesy i że wciąż mnie tu chcą. Cieszy mnie, że
od lat dostaję absolutorium, bo to najlepszy
dowód uznania i zaufania dla moich decyzji
oraz podejmowanych działań. Dopóki tak będzie, zrobię wszystko, by poprawiać warunki życia mieszkańców osiedla i rozszerzać adresowaną do nich ofertę, aby byli zadowoleni, że ich wybór padł na Spółdzielnię Mieszkaniową im. Władysława Jagiełły.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.smjagiello.pl
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Zaufanie to podstawa
Podstawą sukcesu i prężnego rozwoju spółdzielni mieszkaniowej jest szacunek i budowanie zaufania, zarówno wśród pracowników, jak i ze strony członków spółdzielni oraz mieszkańców jej zasobów, którzy wierzą, że wszystko,
czego podejmuje się zarząd, robi się dla ich dobra

Jerzy Kruk,
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
„Metalowiec” z Wrocławia
Zdobycie zaufania ułatwia wszechstronna
działalność, obejmująca również przedsięwzięcia ryzykowne – ale nie ryzykanckie –
wszak ryzyko daje lepsze i szybsze efekty, a na
tych wszystkim zależy, dlatego wówczas łatwiej o akceptację członków dla decyzji zarządu. Już w 2008 roku zakończyliśmy prace związane z likwidacją azbestu w zasobach
spółdzielni. Równolegle ociepliliśmy wszystkie spółdzielcze budynki mieszkalne, których
jest ponad sto. Członkowie dobrowolnie
większością głosów podejmowali na Grupach
Członkowskich uchwały samoistne o dodatkowych opłatach – 10 czy 20 gr. na mkw. miesięcznie, aby przyspieszyć te prace. To wynikło z zaufania, bo członkowie widzieli zmiany dookoła siebie, byli pewni, że tych pieniędzy nie zmarnujemy. Taki stan rzeczy jest konsekwencją pełnej informacji o tym, co robimy i co chcemy robić, która według mnie stanowi – obok tajnych wyborów – podstawowe kryterium demokracji.
Jednocześnie nie można zapomnieć o ludziach, którzy realizują określone zadania.
Nasi pracownicy często są członkami spółdzielni. Uważam, że wbrew niektórym opiniom to właśnie jest miarą sukcesu spółdzielni.
Oczywiście, wszyscy członkowie są równi, ale
warto zwrócić uwagę, że członkowie pracujący na rzecz spółdzielni mają dodatkową motywację, by dbać o zasoby i na co dzień dawać przykład społecznego zaangażowania.
Pracownik, który jest członkiem spółdzielni,
płaci za użytkowanie mieszkania tak samo jak
pozostali, ale oprócz tego zostawia w spółdzielni cząstkę swojego zdrowia i życia. Takie połączenie celów jest bardzo potrzebne.
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Nam udało się to osiągnąć. Połowa załogi
pracuje w spółdzielni nieprzerwanie od ponad 20 lat, a część zespołu ma już 40-letni staż
– mimo to nie brakuje im zapału ani pomysłów – ciągle znajdują coś do poprawienia
i udoskonalenia.
Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Metalowiec” nie prowadzi – niestety – działalności inwestycyjnej. Budowę mieszkań
przejęli deweloperzy. Można zapytać, co
szkodzi spółdzielniom budować. Przypomnę, że obecnie spółdzielnie mają tylko
6–7 proc. udziału w efektach budownictwa
mieszkaniowego, a deweloperzy 40–50 proc.
Pierwsze ograniczenie, może najważniejsze,
sprowadza się do wyeliminowania spółdzielni z rynku dopłat oraz preferencyjnego
finansowania budownictwa spółdzielczego.
Dostęp do preferencyjnych kredytów mieszkaniowych – również na mieszkania spółdzielcze – ma być dopiero przywrócony – oby
tak się stało, bo przecież młodzież nie ma po
2–3 latach pracy zgromadzonych pieniędzy

na mieszkanie. Ograniczenie ustawowe stanowiące, że spółdzielnie muszą budować taniej, bo bez żadnych zysków, nie jest kompensatą dla członków. Dodajmy, że niektórzy
deweloperzy doliczali w atrakcyjnych lokalizacjach nawet 60 proc. zysku.
Sytuacji nie ratuje też niska wartość
działek, które są w posiadaniu spółdzielni.
Gdzieś zagubiła się misja spółdzielni i zaczyna
oddziaływać ekonomia, bo budowanie bez zysku to przecież podwójna strata – działki i to
bez ekwiwalentu, bo w praktyce spółdzielnie
budują dla wspólnoty mieszkaniowej. Nie
można się więc dziwić, że członkowie wolą ten
wspólny majątek sprzedać deweloperowi,
który da 6–8 mln zł – to pokaźny zastrzyk finansowy dla spółdzielni borykających się
z konsekwencjami działań politycznych państwa, które reprezentuje posłanka Lidia Staroń, dążąca do unicestwienia spółdzielczości,
zwłaszcza mieszkaniowej.
www.metalowiec.wroclaw.pl

Garaż wielopoziomowy przy ul. Stalowowolskiej jest rozwiązaniem problemu parkowania
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Nowoczesne zarządzanie
dla ambitnych
Na czym polega nowoczesne zarządzanie nieruchomościami w świetle
postępujących zmian rynkowych, możliwości ﬁnansowych i dostępnych
narzędzi oraz oczekiwań ze strony mieszkańców oraz w jakim kierunku
ewoluuje zawód zarządcy nieruchomości i co jest najważniejszym kryterium
skuteczności jego pracy mówi Jacek Szopiński, prezydent Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie
miany na rynku nieruchomości są
czymś pewnym i stałym. Dzięki
temu obsługa nieruchomości jest
tak wymagająca i interesująca.
Uczestnicy rynku snują prognozy, a czasami
prowadzą spekulacje co do kierunków oraz
tempa tych zmian. W tym otoczeniu usługa
zarządzania nieruchomościami, a właściwie sposób i metody jej świadczenia, również
podlegają modyﬁkacjom, tak aby najefektywniej reagować na pojawiające się wyzwania rynkowe. Nowoczesne zarządzanie to
umiejętność dostosowania usługi do wymagań stawianych przez klientów, zarówno
mieszkańców, jak i w przypadku nieruchomości komercyjnych – inwestorów, wynikających z obserwacji rynku, rosnącej konkurencji, postępu technologicznego, mody, nowych możliwości ﬁnansowania działań. Jednak należy pamiętać, że takie cechy zarządcy nieruchomości, jak rzetelność, sumienność,
umiejętności interpersonalne, kompetentna
wiedza zawodowa, etyczna postawa, są cenione od zawsze i zapewne pozostaną podstawowym kanonem oczekiwań zleceniodawców. Żywiołowy rozwój branży IT wiele zmienił w ostatnich latach. Dał on nowe
możliwości komunikacji, gromadzenia informacji i danych, ich analizy oraz dzielenia
się nimi. Dzięki tym rozwiązaniom praca zarządcy staje się bardziej transparentna, szybsza i wydajniejsza, a komunikacja z klientem
odbywa się praktycznie on-line, zwłaszcza
w tak wrażliwym obszarze jak rozliczenia ﬁnansowe.
Warto zauważyć, że ostatnie ćwierć wieku gospodarki wolnorynkowej w Polsce przyczyniło się do jakościowego rozwoju obsługi rynku nieruchomości. Nasi zarządcy mogli zderzyć się z praktykami i procedurami zawodowymi stosowanymi przez zarządców
z krajów Europy Zachodniej i USA. W oparciu o te doświadczenia powstało wiele firm,
które z czasem dopracowały się swoich najlepszych praktyk zarządzania nieruchomo-

Z

ściami i zdobyły zaufanie klientów. Dzisiaj dorównują najlepszym.
Zawód zarządcy nieruchomości ma swoje dalekie korzenie, a w naszym kraju został
zdefiniowany w okresie II Rzeczpospolitej.
Fakt, że w ostatnich latach dokonano karkołomnych ustawowych zmian dotyczących wykonywania tego zawodu – przypomnę kilka-

zarządzanej nieruchomości. Nie od dziś
wiadomo, że zarządca nieruchomości jest najlepszym doradcą rynku nieruchomości. Zarządca to również najlepszy agent obsługiwanej nieruchomości.
Zawód zarządcy nieruchomości nie jest
łatwym zawodem, najlepiej opłacanym ani posiadającym dobrą prasę. Trochę jest temu win-

Warto zauważyć, że ostatnie ćwierć wieku
gospodarki wolnorynkowej w Polsce
przyczyniło się do jakościowego rozwoju obsługi
rynku nieruchomości. Nasi zarządcy mogli
zderzyć się z praktykami i procedurami
zawodowymi stosowanymi przez zarządców
z krajów Europy Zachodniej i USA
krotne zmiany wymagań kwalifikacyjnych, aż
w końcu likwidację licencji zawodowej oraz
definicji usługi – nie zmienia powszechnego
poglądu, że celem zarządcy nieruchomości zawsze będzie działanie w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.
Skuteczny zarządca to sprawny zarządca nieruchomości, wykorzystujący swoje
umiejętności i wiedzę, przyczyniający się do
realizacji celów i oczekiwań właścicieli nieruchomości, zarówno tych bieżących, technicznych, jak również tych z zakresu doradztwa w procesach rozwojowych nieruchomości, optymalizacji wykorzystania nieruchomości czy wzrostu wartości kapitałowej

ne samo środowisko zawodowe, ale nie
można tu pominąć również działań deprecjacyjnych ze strony środowisk politycznych,
które skutecznie wyrugowały definicję i zasady
wykonywania tego zawodu z naszego prawa.
Patrząc jednak optymistycznie w przyszłość,
należy stwierdzić, że to propozycja zawodowa mogąca przynosić satysfakcję, skierowana do ambitnych, interdyscyplinarnych osób,
gotowych stawić czoła wymagającym klientom, potrafiących zadbać również o własne
interesy. Mam nadzieję, że środowiska zrzeszające organizacje zawodowe zarządców nieruchomości zadbają o pozytywny wizerunek
zawodu, budowanie jego prestiżu i szacunku u klientów.
I
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Zarządzanie nieruchomościami w spółdzielniach mieszkaniowych i towarzystwach budownictwa społecznego
Panel dyskusyjny zorganizowany podczas gali
Lider Zarządzania Nieruchomościami
Cezary Pytlos,
prowadzący debatę

Cezary Pytlos:
– Eksperci Międzynarodowego Funduszu
Walutowego zweryfikowali niedawno prognozy PKB Polski na ten i przyszły rok. Zapewniają, że jesteśmy na ścieżce wzrostu,
a nasza gospodarka rozwija się i będzie się
rozwijać w tempie 3,5 proc. rocznie. Ich spostrzeżenia potwierdzają również dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w tym roku spada bezrobocie i rosną
wynagrodzenia. Jeśli dodamy do tego rekordowo niskie stopy procentowe, mamy niemal idealne warunki do budowy nowych
mieszkań. GUS potwierdza także ożywienie
na rynku nieruchomości. W danych po kwietniu mowa jest nawet o 60-proc. wzroście liczby zezwoleń na budowę mieszkań wydanych
spółdzielniom. Co się dzieje, że spółdzielnie
przystąpiły tak ochoczo do budowy nowych
mieszkań i czy faktycznie mamy do czynienia z czymś, co można nazwać ożywieniem
czy boomem?
Adam Iwaszkiewicz, prezes Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
– Inwestycje budowlane prowadzimy od
1996 roku. Dotychczas zbudowaliśmy siedem
bloków, a w tej chwili przystępujemy do kolejnej inwestycji. Nie boimy się konkurować
z deweloperem, który jest od nas o wiele większy. U niego mniej więcej połowa mieszkań
pozostaje niesprzedana, a w naszej inwestycji mieszkania schodzą niemal na pniu. Dlaczego? Ludzie bardziej ufają spółdzielniom.
Z jednej strony wiedzą, że będą gospodarzami, z drugiej, że wpłacając pieniądze do
spółdzielni, nie stracą ich. Tworzymy trójporozumienie. Dajemy dokumentację, ziemię
pod budowę oraz swojego inwestora nadzoru
i, co oczywiste, sprzedajemy te mieszkania, bo
ich ceny są konkurencyjne. Co więcej, klien-
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ci regularnie pytają czy planujemy kolejne inwestycje, więc na dobrą sprawę na brak zainteresowania z rynku nie możemy narzekać,
choć muszę przyznać, że kończą się nam
grunty pod budowę.
Marek Żółtowski, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kopernik”:
– Odnosząc się do tego 60-proc. wzrostu
liczby zezwoleń wydanych spółdzielniom, to
chciałbym zauważyć, że udział spółdzielni
w rynku nie przekracza 3 proc. Mówiąc o inwestycjach spółdzielni, pamiętajmy o tym, że
na pewno nie są to takie ilości mieszkań, jakimi poszczycić się mogą deweloperzy. Generalnie budujemy, ale od budynku do budynku, by nie zachwiać działalnością spółdzielni. Wiemy przecież, że nasze władze różnie podchodzą do kwestii spółdzielczości. Na
razie nie ma też żadnego programu, który pozwalałby realizować ideę spółdzielczości na
krajowym poziomie. Tej polityki nie ma i przy
takim stanie prawnym, jaki mamy obecnie,
niewiele spółdzielni w kraju jest w stanie podjąć działalność tego typu na szeroką skalę.
Istotne jest też, że spółdzielnie mieszkaniowe w kraju od lat nie działają według jednolitego modelu. Część spółdzielni może rozpoczynać budowy w oparciu o własne środki, część musi jednak odwołać się do wkładów
członków spółdzielni. W tej kwestii nie jestem
niestety takim optymistą jak mój poprzednik.
Cezary Pytlos:
– Czy Toruń buduje?
Marek Żółtowski, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kopernik”:
– Buduje, ale w odniesieniu do deweloperów w skali całego kraju jesteśmy niewielkim „kawałkiem torcika”. Jeśli chodzi o spółdzielnie, to ważne jest też zaufanie jakim darzą nas potencjalni nabywcy. Sprzyja nam też
fakt, że tereny, na których budujemy, położone
są w atrakcyjnych miejscach. Ze sprzedażą
mieszkań na takich gruntach nie ma najmniejszego problemu. Deweloperzy natomiast, w wielu przypadkach zmuszeni sytuacją, lokują inwestycje na dziwnych terenach
i dlatego często nie mogą sprzedać mieszkań.
Cezary Pytlos:
– Wspomniał pan o polityce, a właściwie
o tym, że jej nie ma, ale są pewne jaskółki, np.

za progiem mamy nowy program „Mieszkanie dla Młodych”. W jaki sposób zmiany
w MdM-ie mogą wpłynąć na państwa działalność?
Adam Iwaszkiewicz, prezes Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
– Na temat MdM-u chyba lepiej wcale nie
mówić. To całkowite położenie polityki mieszkaniowej. W zeszłym roku w listopadzie oddaliśmy kolejny blok. Ci, którzy starali się
o kredyty w ramach programu, praktycznie
tych kredytów nie otrzymali. Mało tego, jeśli klienci zapytali w banku ile będą musieli
płacić, to okazywało się, że po upływie 20 lat
ten MdM staje się absolutnie niekorzystny
i lepiej wziąć kredyt konsumpcyjny.
Cezary Pytlos:
– Jakie zmiany powinny zatem nastąpić
w podejściu państwa, byśmy mogli powiedzieć, że ta polityka spółdzielczości jest efektywnie prowadzona?
Jan Rączkowski, prezes Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej:
– Przede wszystkim krępuje nas niestabilność przepisów prawnych. Nowe przepisy pojawiają się w zależności od tego skąd
wiatr zawieje. I tak od ściany do ściany. Siedzimy na gorących węglach i to jest problem.
Ile razy przepisy były zmieniane? Ile razy
zmiany utrącał Trybunał Konstytucyjny?
Wskazana jest logika i zdrowy rozsądek.
Marek Żółtowski, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kopernik”:
– Kontynuując myśl, chcę przypomnieć
o programie Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Jego zrealizowanie zawsze wiązało się
z zaciągnięciem kredytu w BGK, który musiał być zabezpieczony. Spółdzielnia musiała postawić na szali wszystko co miała, a ja
czułem się jak kurtyzana, która musiała dać
wszystko w zamian za kredyt. Mimo to myślę, że ten program został zamknięty przedwcześnie i powinien wrócić w tej lub innej postaci. Innym postulatem, obok powrotu
KFM-u, jest powrót do własnościowych form
lokali. Te dwa postulaty spełniają oczekiwania spółdzielni mieszkaniowych, które na
tym rynku inwestycyjnym jeszcze są, choć ponownie podkreślam, że obecnie stanowimy jednak taką niszę w stosunku do deweloperów.
Cezary Pytlos:
– A jak w takim razie przedstawia się sytuacja w TBS-ach?
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Bogna Narożna, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego:
– Dane, o których pan wspomniał na początku,
to średnia dla całego kraju, a jak wiemy średnia jest
zgubna. W jednym miejscu może być tak, a w innym
inaczej. Generalnie jest tak, że w Poznaniu funkcjonuje bardzo silny rynek deweloperski, spółdzielnie budują i TBS-y też, ale każdy ma swoje miejsce.
My odeszliśmy od budowania komercyjnego, tzn.
nie jesteśmy konkurencyjni na rynku w związku
z obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych. Jesteśmy słabszym graczem, bo jesteśmy bardzo uczciwi, choć oczywiście nie mówię, że
deweloperzy są oszustami. Mówię tylko, że swobodniej i szybciej reagują na wszystkie zmiany.
Budujemy rzeczywiście bez pomocy miasta, zaciągamy kredyty konsumpcyjne typowo komercyjne, ale udzielane na nieco lepszych warunkach.
Ostatnio słyszeliśmy, że banki spółdzielcze dają porównywalne warunki nawet do KFM-u. Koncentrujemy się na budowaniu mieszkań na wynajem.
Chcemy też wprowadzić w życie taki nowy pomysł,
tj. budowanie mieszkań na wynajem z dojściem do
własności. Jest to mała modyfikacja systemu
TBS-owskiego.
Beata Żółtowska, prezes Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego:
– Chciałabym powiedzieć o zagrożeniach.
Pierwsze to prawo o zamówieniach publicznych, które po zmianach niestety dopuszcza dochodzenie
roszczeń przez podwykonawców, mimo uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy. To szalenie
niebezpieczny przepis. Musimy zatem bardzo
ostrożnie podchodzić zarówno do realizacji inwestycji, jak również procedur i zabezpieczenia, a to
wszystko wpływa niekorzystnie na naszą działalność
inwestycyjną. Kolejna sprawa wymagająca doprecyzowania to ustawa o ochronie praw lokatorów.
Cezary Pytlos:
– No właśnie. Jeśli chodzi o trud pracy codziennej, czyli zarządzanie nieruchomościami, w jaki
sposób radzą sobie państwo, np. z kwestią zadłużenia i czy jest to duży problem?
Marek Żółtowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”:
– W tej kwestii każdy ma swoje ścieżki. W naszym przypadku zadłużenia stanowią 4 proc. ogółu naliczeń. Z taką sytuacją mamy do czynienia od
kilku lat. Z pozycji Torunia jest to bardzo dobry wynik. Jednocześnie mogę powiedzieć, że z perspektywy kilkunastu lat, nikt nie wymyślił niczego, by doprowadzić do zupełnie zerowej sytuacji.
Cezary Pytlos:
– Może Wrocław ma inne doświadczenia w tej
kwestii?
Lidia Latasiewicz, sekretarz rady nadzorczej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”
– W naszym przypadku zadłużenia stanowiły dotychczas 2–2,5 proc. Jednak sytuacja zmieniła się wraz z ustawą zawierającą nowy przepis,
który dopuszcza możliwość niepłacenia czynszu
przez sześć, a nie jak do tej pory trzy miesiące. Tym
samym zadłużenie wzrosło do 3–3,5 proc. Dlatego ja bym miała taki postulat do państwa, aby nam
nie przeszkadzać i zagwarantować większą stabilność ustaw.
I

Adam Iwaszkiewicz
prezes Rawsko-Mazowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

Bogna Narożna
wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
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prezes Toruńskiego Towarzystwa
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Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” działa już 57 lat jako profesjonalny zarządca nieruchomości mieszkalnych oraz komercyjnych i świadczy wiele usług w tym zakresie. Zarządza
204 nieruchomościami, 12 610 mieszkaniami i zrzesza 10 622 członków.
Dla organów zarządzających i wykonawczych najważniejsza jest jakość działania, a celem jest
realizowanie planowej i konsekwentnej gospodarki remontowo-modernizacyjnej (w tym
sprawne pozyskiwanie środków ze źródeł innych niż opłaty mieszkaniowe), kompetentna obsługa, umacnianie swej pozycji na rynku zarządców nieruchomości oraz zaspakajanie potrzeb
społeczno-wychowawczych i kulturalnych mieszkańców osiedli.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” łączy tradycję z nowoczesnością i podejmuję się reali-

„Budowlani”
zacji pierwszej w Bydgoszczy
inwestycji energooszczędnej
spełniającej wymagania Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
„Poprawa efektywności energetycznej” dla standardu NF40
– EUco 40kWh/(mkw./rok).
Oznacza to, że powstaną
pierwsze w mieście wielomieszkaniowe budynki energooszczędne. Obecnie takie
obiekty są realizowane wyłącznie przez deweloperów, choć
w ograniczonej liczbie w rejonach północnych i południowych Polski. Nowa inwestycja
będzie jednak odróżniała się
od tych obecnie budowanych,
ponieważ będzie dodatkowo
wyposażona w układy solarne
do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej oraz układy fotowoltaiczne do produkcji energii
elektrycznej. Obydwa te układy będą produkować energię
ze słońca, czyli ze źródła odnawialnego. Inwestycja będzie
składała się z dwóch budynków w których będzie znajdowało się 40 i 50 mieszkań 1,2,3
i 4-pokojowych o zróżnicowanej powierzchni od 38 mkw. do
75 mkw. Pod budynkami będzie zlokalizowany wspólny
garaż z miejscami postojowymi dla 97 samochodów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Budowlani”
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz
tel. 52 323 44 50, fax 52 361 82 57
sekretariat@smbudowlani.pl
www.smbudowlani.pl

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Razem możemy więcej

Rozmowa z Janem
Rączkowskim,
prezesem Płockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa jest najstarszą i największą spółdzielnią w Płocku.
– Tak, potwierdzam. W marcu 1958
roku powstają w Płocku dwie spółdzielnie
mieszkaniowe: Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa na bazie płockiej spółdzielczości pracy i dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
jej pracowników oraz Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Fabryce Maszyn
Żniwnych. Obydwie spółdzielnie połączyły się
w grudniu 1965 roku pod nazwą Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Przez ponad 20 lat początkowej działalności PSM była jedynym dostarczycielem
mieszkań w Płocku dla osób podejmujących
pracę w powstających i rozwijających się zakładach pracy, takich jak obecnie PKN Orlen,
Fabryka Maszyn Żniwnych, Płocka Stocznia
Rzeczna i innych. Płock w tamtym okresie
zmienił się z miasta 55-tysięcznego w 130-tysięczne.
Dzisiaj zarządzamy 202 budynkami z około 12,5 tys. mieszkań.
Jakim zainteresowaniem cieszą się
mieszkania w budynkach spółdzielni?
– Mieszkańcy Płocka – i nie tylko – poszukują mieszkań. Tym samym chcę powiedzieć, że w tzw. obrocie wtórnym, mieszkania w naszej spółdzielni są chętnie nabywane. Przemawiają za tym dwa czynniki: lokalizacja w centrum miasta, ale również to, że
dbamy o nasze zasoby. Zakończyliśmy wielki program termomodernizacji naszych budynków, co poprawiło warunki zamieszkiwania, spowodowało oszczędność energii na
ogrzewanie, a przy okazji zasadniczo zmieniliśmy estetykę naszych osiedli.
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Jak duży zakres prac termomodernizacyjnych zrealizowali państwo?
– W latach 2004–2013 poddaliśmy termomodernizacji 181 budynków mieszkalnych.
Nasze najstarsze budynki pochodzą z lat 60.
ubiegłego wieku, a większość zasobów pamięta lata 70. i 80., kiedy to w ogóle nie mówiono o kompleksowym docieplaniu domów. Rozpoczynając inwestycję wiedzieliśmy,
że porywamy się na największe techniczno-finansowe przedsięwzięcie w historii spółdzielni, które kosztowało nas 67 mln zł, przy
czym w ramach premii odzyskaliśmy od
Banku Gospodarstwa Krajowego 8,3 mln zł.
Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia,
jego rozmach i konsekwencje, mogę uznać termomodernizację za ogromny sukces spółdzielni i jej członków. Sukces tym bardziej cenny, że program termomodernizacji w całości
zrealizowaliśmy w latach 2004–2013, tj. w ustalonym w 2004 roku terminie. Jednocześnie,
niezależnie od tego, zmieniliśmy w tym okresie elewację kolejnych 15 budynków mieszkalnych.
Czym przyciągają państwo do eksploatowanych nieruchomości nowych członków?
– Oprócz argumentów, o których mówiłem wcześniej, bardzo duży nacisk kładziemy
na poprawę stanu technicznego naszych budynków poprzez bardzo szeroki zakres prowadzonych remontów – nie tylko elewacji, ale
również kompleksowe wymiany instalacji
technicznych, wymiany dźwigów osobowych,
budowę nowych miejsc postojowych. Zakończenie programu termomodernizacji pozwoli w kolejnych latach na znaczące zwiększenie nakładów finansowych na te cele.

Odrębną sprawą jest dbanie o czystość
i estetykę naszych osiedli. Czystość naszych
osiedli jest zadaniem priorytetowym. Dba
o to codziennie duża grupa naszych pracowników.
W jakim kierunku zmierza spółdzielnia,
aby iść z duchem czasu i podążać za trendami
obserwowanymi na rynku nieruchomości,
a jednocześnie nie zaprzepaścić doświadczeń
minionych 57 lat i nie przekreślić spółdzielczej tradycji?
– Na płockim rynku działa wielu zarządców nieruchomości: spółdzielnie mieszkaniowe, spółki miejskie i zarządcy prywatni. Funkcjonują różne formy zarządzania: spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe i zasoby komunalne. Dobrze radzimy sobie w tej konkurencji. W opinii wielu osób spoza spółdzielni wynika, iż nasze
działania są pozytywnie oceniane. Codziennie naszymi działaniami udowadniamy, ze medialna nagonka na spółdzielczość jest nieprawdziwa. Obowiązująca
od 2001 roku ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych mimo wielu nowelizacji
nadal jest nieprecyzyjna i odczuwa się niepewność przyszłych uregulowań. Mogę
powiedzieć, że dobrze wywiązujemy się
z postanowień ustawy uwłaszczeniowej, co
w dalszym ciągu kosztuje nas wiele pracy
i wysiłków. Obecnie już prawie 5 tys. lokali posiada odrębną własność. Każdy wniosek jest załatwiany na bieżąco. To sukces.
Razem możemy więcej.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.psmlw.pl
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Doświadczenie w parze
z nowoczesnością
Po udanym debiucie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” przystępuje do
budowy kolejnych nieruchomości. Dobra passa to efekt pracy całego zespołu
pracowników i współdziałania jej wszystkich organów
ierwszy sukces został
rządzaniu zasobami mieszosiągnięty w maju, kiekaniowymi oraz wyjątkowej
dy nabywcom lokali
łatwości w kontakcie na liw pierwszej inwestycji
nii administracja–mieszmieszkaniowej realizowanej
kaniec, bo współcześnie
przez spółdzielnię zostały wykomunikacja przebiega
dane klucze. Obecnie trwają inw znacznie unowoczetensywne prace wykończeniowe,
śnionej formule. Przykłachoć niektóre lokale są już zadem może być Platforma
mieszkane. Nowi lokatorzy
Wymiany Informacji, dzięmogą liczyć przede wszystkim na
ki której mieszkańcy mają
wysoki standard mieszkań, ale
możliwość wglądu w roztakże będą korzystać z noworachunki i zapłacenia karczesnych rozwiązań we wspóltą płatniczą za użytkowanych częściach obiektów. Na
nie lokalu w kasie spółuwagę zasługuje również otodzielni. Zarząd spółdzielni
czenie budynku – strefa relaksu
na każdym kroku stara się
wkomponowana w istniejące
łączyć doświadczenie z nozasoby.
woczesnością, co widać
Nowi lokatorzy mogą liczyć przede
W ostatnich dniach Walne
w sferze inwestycji oraz
Zgromadzenie SM „Lazuroobsługi mieszkańców.
wszystkim na wysoki standard
wa” zdecydowało, że sukces
Ponadto z uwagą ślemieszkań, ale także będą korzystać
pierwszej inwestycji to dobry
dzi zmiany w rządowym
moment na rozpoczęcie kolejnej.
programie „Mieszkanie dla
z nowoczesnych rozwiązań we
„Lazurowe Ogrody” – bo taką
Młodych”. Członkowie
wspólnych częściach obiektów
nazwę nosi kolejny zespół buspółdzielni, którzy podpidynków, które powstaną – obejszą ze spółdzielnią umowę
mą 222 nowoczesne mieszkania
na budowę lokalu i na tej
dostosowane do potrzeb członpodstawie wniosą wkład
ków spółdzielni oraz lokale użytbudowlany do spółdzielni
kowe, w których najprawdopow celu uzyskania prawa
dobniej zlokalizowane będzie
odrębnej własności mieszm.in. przedszkole. Dla młodych
kania, będą mogli skorzyludzi infrastruktura dla dzieci
stać z możliwości dofistanowi niezwykle ważny elenansowania wkładu włament decydujący o atrakcyjnosnego. Jeśli prace nad ności inwestycji, co wielokrotnie
welizacją programu „Mieszpodkreślano w ankietach. Nowe
kanie dla Młodych” będą
osiedle po raz kolejny będą wyszły na tyle szybko, że na
różniać wysokiej jakości mateetapie sprzedaży lokali
riały oraz energooszczędne rozw nowej inwestycji SM
wiązania. W najbliższym czasie
„Lazurowa” będziemy
zostanie wybrany profesjonalny
wiedzieli jak wygląda
podmiot, który wspólnie ze spółwsparcie rządu dla kupudzielnią poprowadzi nową injących lokale budowane
westycję.
przez spółdzielnie, na pewW budownictwie mieszkaniowym jak było szczytem marzeń, jednak teraz można no będzie to istotna zachęta dla potencjalw każdej innej dziedzinie pojawiają się róż- zaobserwować wzrost zainteresowania spół- nych nabywców.
nego rodzaju trendy. Jeszcze do niedawna za- dzielniami jako zarządcami. Wynika to z wiemieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej loletniego doświadczenia spółdzielni w zawww.smlazurowa.pl
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Mieszkańcy
to największy
kapitał
Toruńska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” zarządza 174
budynkami mieszkalnymi, które
zamieszkuje blisko 16 tys. osób,
oraz lokalami użytkowymi o powierzchni ponad 18 tys. mkw.
Jej głównym celem działalności
jest obecnie utrzymanie tych
zasobów w jak najlepszym stanie technicznym
półdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” w Toruniu wywodzi swój rodowód z powstałego w 1902 roku
„Stowarzyszenia urzędników dla
budowy domów i mieszkań zarejestrowana
Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu”. Pierwsze walne zgromadzenie stowarzyszenia odbyło się 4 października 1902 roku w Dworze Artusa, a wzięło w nim udział 65 członków-założycieli.
W latach 1905–1906 stowarzyszenie przekazało pierwszych 7 budynków z 68 mieszkaniami. Kolejne 2 budynki powstały w 1924
roku w pobliskiej Chełmży. Reaktywowanie
działalności stowarzyszenia nastąpiło już
w 1945 roku pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu.
W roku 1957 wznowiono działalność inwestycyjną. Spółdzielnia przejęła też budynki mieszkalne od Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej
Pomorskich Zakładów Wytwórczych Aparatury Niskiego Napięcia (obecnie Apator SA).
Natomiast obecną nazwę – Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Kopernik” – przyjęto z okazji przypadającej w 1973 roku pięćsetnej
rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
Lata 70. to okres najszybszego rozwoju
SM „Kopernik”. Zrealizowano wówczas
największą część zasobów mieszkaniowych
zlokalizowanych na osiedlach Gagarina,
Bema, Chrobrego i Świętopełka. W tym też
czasie spółdzielnia – jako jedna z pierwszych
w Toruniu – wróciła do tradycyjnej technologii budownictwa.
W roku 1978 spółdzielnia przejęła zasoby mieszkaniowe Toruńskiej Spółdzielni Bu-
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dowlano-Mieszkaniowej oraz
Toruńskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Nowe
Osiedle”. W latach 1979–1981
budowała również domy jednorodzinne na os. Wrzosy.
Aktualnie SM „Kopernik”
zarządza 174 spółdzielczymi budynkami mieszkalnymi,
w których jest 8049 mieszkań
o łącznej powierzchni ponad
379 tys. mkw. Mieszka w nich
blisko 16 tys. osób, co stanowi
8 proc. populacji miasta. Spółdzielnia wynajmuje również lokale użytkowe o powierzchni ponad 18 tys. mkw. Jej zasoby zlokalizowane są w prawobrzeżnej części Torunia; w większości tworzą zwarte osiedla: Rybaki, Bema, Koniuchy, Kozacka, Popiela, Gagarina, Świętopełka, Kościuszki, Chrobrego.
Wiele budynków funkcjonuje jednak pojedynczo lub w niewielkich zespołach. Od roku
2003 spółdzielnia świadczy usługi zarządzania nieruchomościami dla wspólnot
mieszkaniowych.
Spółdzielnia prowadzi także działalność
społeczno-oświatowo-kulturalną. Jako jedyna spółdzielnia w Toruniu posiada wielofunkcyjny kompleks sportowy, obejmujący boiska do piłki nożnej i koszykówki, korty tenisowe oraz zaplecze. Dzięki przychylności
władz miasta w roku 2010 wybudowano
w nim dodatkowo zespół boisk sportowych
w ramach programu rządowego „Orlik”.
W spółdzielni działają też 3 Kluby Seniora,
z których każdy dysponuje osobnym lokalem,
Koło Wędkarskie i Klub Rowerowy.

Spółdzielnia nadal realizuje budownictwo
mieszkaniowe choć nie jest to dzisiaj dominująca część jej działalności. SM skupia się
głównie na wzorowej eksploatacji i utrzymaniu
wysokiego stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego i użytkowego. Gospodarka remontowa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” prowadzona jest z uwzględnieniem wieloletnich planów remontowych. Stosowanie takiej perspektywy pozwala
na łączenie potrzeb mieszkańców z potrzebami technicznymi budynków.
Cel jaki postawiło sobie stowarzyszenie
w roku 1902, aby zapewnić swoim członkom
zdrowe i tanie mieszkania, pozostaje wciąż aktualny, a jego skuteczna realizacja to wynik
harmonijnej współpracy z mieszkańcami
i członkami spółdzielni, którzy są jej największym kapitałem. – Jesteśmy optymistami i wierzymy w sukces każdego działania realizowanego wspólnie z nimi – mówi Marek
Żółtowski, prezes zarządu spółdzielni.
www.smkopernik.pl
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Właściwe
rozpoznawanie potrzeb
Zarząd spółdzielni stawia na
samodzielność, odpowiedzialność
i kreatywność pracowników.
Takie podejście jest źródłem wielu
nowych pomysłów i innowacji
– mówi Marek Żółtowski, prezes
zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kopernik”

SM „Kopernik” zarządza 174 budynkami mieszkalnymi, a ponadto wynajmuje
lokale mieszkaniowe oraz świadczy usługi zarządzania nieruchomościami dla wspólnot
mieszkaniowych. Dzięki jakim działaniom
udaje się efektywnie zarządzać tak ogromnym zasobem, a jednocześnie utrzymywać
stabilną pozycję?
– Stabilna pozycja Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” na lokalnym rynku zarządzania nieruchomościami została osiągnięta wytrwałą i systematyczną pracą
zespołu pracowników spółdzielni, którzy
w jak najszerszym zakresie dbają o dobry
kontakt z mieszkańcami. Właściwe rozpoznanie potrzeb pozwala na odpowiednią koordynację działań, w efekcie czego
możliwe jest realizowanie wielu prac remontowych i modernizacyjnych nawet
wówczas, gdy mieszkańcy stają przed najtrudniejszą decyzją, czyli akceptacją zwiększenia opłaty mieszkaniowej bądź rezygnacją z prac remontowych w sytuacji braku środków na funduszu remontowym,
a zwiększenie odpisu nie znajduje poparcia społecznego.
Cały zespół pracowniczy starannie analizuje wszelkie sygnały i oczekiwania mieszkańców oraz poszukuje najkrótszych dróg ich
realizacji. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kopernik” stawia na samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność pracowników.
Takie podejście jest źródłem wielu nowych pomysłów i innowacji.
Jeszcze dwadzieścia pięć lat temu priorytetem była termomodernizacja. Dzisiaj
oczekiwania dotyczą szeroko rozumianych

aspektów estetycznych, między innymi takich
jak zieleń, chodniki, parkingi, klatki schodowe, elewacje bez graffiti, ale także stanu
technicznego instalacji wewnętrznych w budynku i związanych z tym zagrożeń dla
trwałości kosztownych prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie przez
mieszkańców budynków spółdzielczych. Dlatego też staramy się budować plany perspektywiczne, które później konsekwentnie realizujemy, uzupełniając je na bieżąco o sugestie mieszkańców.
Bardzo dbamy o dyscyplinę nadzoru
nad robotami, w szczególności działając w zamieszkałych lokalach. Duża sprawność komunikacji w formie ankiet i sondaży zapewnia mieszkańcom poczucie współdecydowania o sprawach budynku, czy też nieruchomości.
Spółdzielnia jest wyposażona w doskonałe narzędzia informatyczne, które pozwalają na sprawne zarządzanie finansami, w tym:
przygotowywanie sprawozdań, informacji
okresowych, budżetów operacyjnych oraz
kontroling wydatków.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik”
gwarantuje więc rzetelne zarządzanie nieruchomościami, co doceniają także wspólnoty mieszkaniowe, którymi administrujemy lub
zarządzamy na zlecenie.
Z jakich dokonań spółdzielni jest pan
najbardziej dumny, biorąc pod uwagę ostatnie lata?
– Jednym z najważniejszych osiągnięć
ostatnich lat są efekty realizacji programu likwidacji term gazowych w mieszkaniach.
W ostatnich sześciu latach program ten objął ponad 730 mieszkań, a od początku
jego realizacji ponad 1300. To osiągnięcie
warte jest podkreślenia z powodu połączenia likwidacji z jednoczesnym zmodernizowaniem przez dostawcę energii cieplnej 15
węzłów cieplnych.

Warto wspomnieć także o działalności inwestycyjnej, która jest efektywnym źródłem finansowania gruntownej rewitalizacji terenów
sąsiadujących z każdą nową inwestycją. Dzięki temu kolejne fragmenty osiedli nabierają nowoczesnego wizerunku i funkcjonalności.
SM „Kopernik” bardzo aktywnie włącza
się również w działalność oświatowo-kulturalną. Czy może pan podać przykłady działań w tym zakresie?
– Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna może rozwijać się dzięki doskonałej
bazie, na którą składają się trzy kluby oraz wielofunkcyjny, unikalny kompleks sportowy na
Osiedlu Świętopełka. Tworzy to doskonałe warunki do uprawiania różnorodnej rekreacji ruchowej, a także działalności stacjonarnej
zorganizowanej w trzech klubach seniora.
W okresie ferii zimowych i wakacji letnich
spółdzielnia zapewnia ofertę półkolonii dla
dzieci, a przed wakacjami organizujemy coroczny festyn spółdzielczy, którego formuła
ulega ciągłym modyfikacjom, aby zwiększać
jego atrakcyjność i rolę w integracji społeczności spółdzielni.
Realizacji jakich zadań podporządkowane będą najbliższe lata?
– Będziemy rozwijać działalność inwestycyjną. W ciągu najbliższych czterech lat
gruntownej rewitalizacji poddane zostaną
wszystkie parkingi, tereny rekreacyjne i place zabaw położone na nieruchomościach stanowiących mienie spółdzielni. Planujemy
także dokończyć modernizację siedziby spółdzielni, rozbudować zaplecze klubowe na terenie ośrodka sportowego oraz modernizować nasze pawilony użytkowe.
Zamierzamy także zrealizować projekty
z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz
usług medialnych i informatycznych skierowanych do mieszkańców spółdzielni.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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Spółdzielcy
chcą budować więcej
Gospodarka rośnie w siłę. Nic dziwnego, że spółdzielcy zabierają się do budowy nowych mieszkań. Wiosna przyniosła ożywienie w budowlance. Liczbę
wniosków o zezwolenia na budowę nowych mieszkań zwiększyli również
spółdzielcy, niesieni na skrzydłach obietnic rządu, który zapowiedział zmiany
w ustawie o Mieszkaniu dla Młodych. Jeśli prognozy się potwierdzą, to w najbliższych latach możemy spodziewać się prawdziwego boomu budowlanego
w spółdzielniach
Igor Stokłosa
czywiście te oczekiwania zweryﬁkuje rzeczywistość. Spółdzielcy
wiedzą, że budowanie ma sens
tylko w sprzyjających okolicznościach. Jeśli wierzyć prognozom Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nie powinno być z tym problemu. Eksperci tej instytucji są bowiem przekonani, że w tym roku,
ale też w przyszłym tempo wzrostu PKB naszego kraju wyniesie 3,5 proc. Co więcej, wskazują na poprawiające się z roku na rok
wskaźniki pracy i wynagrodzeń. Z ich wyliczeń wynika, że w Polsce coraz łatwiej o pracę, a co najważniejsze – z punktu widzenia budowniczych mieszkań – coraz lepiej płatną.

O
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Z danych Głównego Urzędu Statystycznego
wynika przecież, że wynagrodzenia w naszym
kraju wzrosły w ciągu roku prawie o 100 zł,
a średnie wynagrodzenie przekroczyło zdecydowanie 4 tys. zł.

Zwiększona aktywność budowniczych
Planom budowlanym dobrze wróżą też
rekordowo niskie stopy procentowe, które czynią z zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego,
nawet w złotych, coraz ciekawszą opcję. Nic
dziwnego, że wiosną ci, którzy mogli, masowo ruszyli do urzędów po pozwolenia na budowy, a ci, którzy już je mają, rozpoczęli budowy. Z danych opublikowanych przez GUS
wynika, że tylko w kwietniu firmy budujące
mieszkania i domy rozpoczęły budowę 9152

nowych mieszkań. To wynik najwyższy od
kwietnia 2012 roku, kiedy to przed wejściem
w życie tzw. ustawy deweloperskiej wiele
firm w pośpiechu rozpoczynało nowe inwestycje. Statystyki są jeszcze ciekawsze, jeśli
spojrzymy na sytuację w dłuższej, np. 12-miesięcznej perspektywie. W ostatnim roku, licząc
od kwietnia do kwietnia, firmy rozpoczęły 75,1
tys. budów – o 30 proc. więcej niż na początku
okresu – i o 35 proc. więcej niż wyniosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania
w 2014 roku. Z danych GUS wynika, że liczba pozwoleń na budowę również rośnie.
W ostatnich 12 miesiącach było to 80,2 tys. pozwoleń – o 24,2 proc. więcej niż rok wcześniej.
Zwiększona aktywność budowniczych
to z jednej strony efekt łagodnej zimy, a z dru-
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giej – poprawiającej się koniunktury w mieszkaniówce, za którą stoją niskie stopy procentowe. Ze szczególnym optymizmem
w przyszłość patrzą także spółdzielcy. W ostatnim roku liczba wydanych im zezwoleń na budowę wzrosła o 66,5 proc. i wyniosła 1,5 tys.
Choć w zderzeniu z pozwoleniami najpotężniejszych na rynku deweloperów to liczba
ponad 50-krotnie niższa, to w przyszłości
można się spodziewać stopniowego zmniejszania tej różnicy.
Eksperci zauważają, że wzrost zainteresowania budowami ze strony spółdzielni
jest związany ze zmianą w ustawie o Mieszkaniu dla Młodych, która ma wejść w życie
w drugiej połowie tego roku. O co chodzi?
3 marca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o pomocy państwa
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi „Mieszkanie dla Młodych”. Nowe
warunki programu wpłyną przede wszystkim
na sytuację rodzin wychowujących troje lub
więcej dzieci. W ich przypadku zniesiony został warunek „nieposiadania pierwszego
mieszkania” i limitu wieku. Z programu
będą mogły skorzystać rodziny wielodzietne,
które wprawdzie mają mieszkanie, ale chcą
nabyć większy lokal i poprawić swoje warunki
mieszkaniowe. Wymienionych rodzin nie
będzie także dotyczył limit wieku – obecnie
singiel kredytobiorca lub młodszy z małżonków nie może mieć ukończonych 35 lat. Rodziny wielodzietne otrzymają także dodatkowe
wsparcie w postaci zwiększenia kwoty dofinansowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Jeśli w rodzinie będzie dwoje

podczas składania wniosku o dofinansowanie konieczne jest podanie informacji na temat dokładnych parametrów mieszkania
w celu określenia limitów cenowych i powierzchniowych. A spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu nabycia mieszkania
budowanego na rzecz jej członka. Zgodnie
z art. 18. ust. 4. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. A skoro nie są
znane koszty budowy mieszkania, nie ma
możliwości skorzystania z kredytu w ramach MDM. Po wejściu w życie nowelizacji
z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie
spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą
z nią umowę na budowę mieszkania i na tej
podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni.
Dodatkowo po znowelizowaniu program MDM będzie dotyczył także nabycia
mieszkań powstałych w wyniku przebudowy
lub adaptacji, a nie tylko w wyniku budowy
nowego obiektu budowlanego. Dzięki temu
możliwe będzie objęcie programem przebudowanych lub adaptowanych budynków niemieszkalnych, loftów, strychów i starych kamienic, pod warunkiem że w wyniku takiej
czynności powstanie nowe mieszkanie. Eksperci podkreślają, że choć zmiana dopuści do
programu mieszkania budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, to na razie mówimy
tylko o wzroście liczby pozwoleń na budowę.
O tym, czy spółdzielnie mieszkaniowe fak-

Zwiększona aktywność budowniczych to z jednej
strony efekt łagodnej zimy, a z drugiej – poprawiającej się koniunktury w mieszkaniówce, za którą
stoją niskie stopy procentowe. Ze szczególnym optymizmem w przyszłość patrzą także spółdzielcy.
W ostatnim roku liczba wydanych im zezwoleń na
budowę wzrosła o 66,5 proc. i wyniosła 1,5 tys.
dzieci, mnożnik dofinansowania wzrośnie
z 15 do 20 proc., a w przypadku trójki i większej liczby wychowanków, mnożnik, na podstawie którego wyliczana jest dopłata, zwiększy się z 15 do 30 proc. Jednocześnie dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci wzrośnie dofinansowanie metrażu mieszkania z 50 do 65 mkw.

Większe wsparcie na horyzoncie
Wszystkie wymienione zmiany mogą
spowodować zwiększenie kwoty wsparcia
nawet o 160 proc. Zwiększy się bowiem limit
mieszkań dostępnych w ramach programu.
Dofinansowanie wkładu własnego będzie
można uzyskać do nabycia lokali budowanych
przez spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie

tycznie zaczną więcej budować, przekonamy
się w kolejnych kwartałach.

Statystyczne wzrosty i skoki
Zgodnie z danymi GUS spółdzielnie
mieszkaniowe w okresie dwunastu miesięcy
2014 roku oddały do użytkowania 3,3 tys.
mieszkań – o 3,4 proc. mniej niż przed rokiem.
Jednak te dane wpisują się w ogólną tendencję
rynkową. – W 2014 roku do użytku oddano
143,3 tys. mieszkań – o 1,2 proc. mniej w porównaniu do 2013 roku i o 6,2 proc. mniej niż
w 2012 roku. W okresie dwunastu miesięcy
2014 roku wydano pozwolenia na budowę
156 tys. 752 mieszkań, tj. o 13 proc. więcej niż
w analogicznym okresie 2013 roku, kiedy notowano spadek o 16 proc. Do 148 tys. 122

– o 16,3 proc. wobec spadku przed rokiem
o 10,2 proc – wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Według danych największy udział (53,4
proc.) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych
do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy oddali do użytkowania 76 tys. 632
mieszkania. Było to o 5,7 proc. mniej niż
przed rokiem. – W tej grupie inwestorów
w porównaniu z analogicznym okresem
2013 roku odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę – do 75 tys. 917
mieszkań, tj. o 2,7 proc. (wobec spadku przed
rokiem o 11,4 proc.), natomiast wzrosła
liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 74 tys. 368 mieszkań, tj. o 2,3 proc.
(w ubiegłym roku spadek o 8,8 proc.) – podaje GUS.
Urząd poinformował, że deweloperzy
w ciągu całego 2014 roku oddali 58 tys. 882
mieszkania (41,1 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 4,3 proc.
więcej niż w analogicznym okresie 2013
roku. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub
wynajem uzyskali pozwolenia na budowę
77 tys. 489 mieszkań, tj. o 38,3 proc. więcej
niż przed rokiem, kiedy notowano spadek
o 22,4 proc. Odnotowano również wzrost do
69 tys. 723 mieszkań, czyli o 35,8 proc. (wobec spadku przed rokiem o 10,6 proc.) liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali
do użytkowania w ciągu dwunastu miesięcy 2014 roku łącznie 4 tys. 485 mieszkań,
tj. o 13 proc. więcej niż w 2013 roku. Z tej liczby w budownictwie komunalnym oddano
2 tys. 182 mieszkania wobec 2 tys. 218 przed
rokiem, w społecznym budownictwie czynszowym – 1 tys. 718 mieszkań wobec 1 tys. 308
przed rokiem, a w zakładowym – 585 mieszkań wobec 442 w analogicznym okresie 2013
roku. W ramach tych form budownictwa liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto,
wzrosła do 2 tys. 669, tj. o 34,5 proc., natomiast do 1 tys. 995, tj. o 43,2 proc. spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia.
GUS publikuje także dane, które pokazują, jak budujemy w poszczególnych województwach. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w 7 województwach, w tym największy: w województwie lubelskim – o 18,2 proc., dolnośląskim – o 15 proc. i warmińsko-mazurskim
– o 9,2 proc. Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w 9 województwach, w tym największy w: świętokrzyskim – o 21,5 proc., opolskim – o 11,9 proc.
i łódzkim – o 7,9 proc. Według danych urzędu statystycznego najwięcej mieszkań oddano w województwie mazowieckim – 30 tys.
763, tj. o 5,2 proc. więcej niż przed rokiem,
i małopolskim – 15 tys. 674, czyli o 1,2 proc.
więcej.
I
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Zdrowe i niezawodne
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
przypomina, że ceramika
budowlana produkowana jest na
ziemiach polskich już od 800 lat.
Na przestrzeni wieków była to
cechowa, zawsze nowoczesna,
a jednoczenie bogata tradycja

Maciej Otrębski
ierwsze cegły formowano ręcznie
i suszono je na słońcu, a następnie
wypalano w piecach. Najstarsze
budowle z cegieł, istniejące do dnia
dzisiejszego na terenie Polski, pochodzą z XII
wieku. Są to obiekty sakralne częściowo wybudowane z cegieł, a częściowo z kamienia.
Najstarszą budowlą w całości wykonaną z cegieł jest kościół w Kołbaczu koło Szczecina,
którego budowę rozpoczęto w 1210 roku.

P

Kwestia wyboru
Rozpoczynając budowę domu, wielu
współczesnych inwestorów staje przed wyborem materiałów, z których skorzysta. Zwykle w grę wchodzą ceramika i beton. Cera-
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Nie sposób przecenić ceramiki budowlanej.
Wybudowane z niej domy mogą być wznoszone
wszędzie i w każdych warunkach klimatycznych.
Są trwałe, piękne i bezpieczne oraz spełniają
coraz wyższe oczekiwania inwestorów
w zakresie rozwiązań energooszczędnych
i ekologicznych, a poniesione podczas budowy
koszty szybko się zawracają
miczne materiały budowlane można zastosować na kilku etapach budowy. Przy murowaniu ścian – stosując pustaki ceramiczne,
przy kryciu dachu za pomocą dachówek, przy
pracach wykończeniowych, wykorzystując

cegły na elewację domu, a także przy wykończeniu wnętrz lub budowie ogrodzenia.
Ceramiczne cegły i dachówki są produkowane przede wszystkim z gliny – surowca,
który wydobywany jest przez człowieka od

CERAMIKA
wieków, wypalany i stosowany nie tylko do budowy domów, ale także do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku – m.in. naczyń,
czy ceramiki sanitarnej. Do gliny dodaje się wyłącznie piasek i wodę.
Wypalanie ceramiki w ekstremalnie wysokiej temperaturze, sięgającej 1000°C pozbawia ten materiał wilgoci oraz wszystkich organicznych elementów, w tym drobnoustrojów, grzybów czy innych szkodliwych mikroorganizmów, które w trakcie użytkowania mogą wpływać na nasze zdrowie, np. poprzez wytwarzanie substancji alergizujących. Powszechnie mówi się też o właściwościach „oddychających” cegieł. Wystarczy znaleźć się w zabytkowym zamku z grubymi ścianami z cegły, by przekonać się, o czym mowa. W ceramicznych ścianach, mówiąc potocznie, „dobrze się oddycha”.
Ceramika to także materiał, w którym łatwo gromadzi się ciepło,
ale, co równie ważne, ceramika potrafi je w naturalny sposób oddawać (np. przy wychłodzeniu pomieszczenia). To zapewnia nam wysoki komfort zamieszkania – latem daje ulgę od upałów, zimą wspomaga utrzymanie ciepła w domu. Podobne właściwości ceramiki obserwuje się w przypadku pary wodnej, co łatwo zaobserwować w sezonie grzewczym. Przy prawidłowo wykonanym systemie wentylacyjnym, gdy mamy w domu ściany tylko z ceramiki, nie ma praktycznie
problemu suchego powietrza. Wilgotność w pomieszczeniach reguluje się samoistnie, a to kolejna zaleta dla alergików i osób szczególnie
wrażliwych na działanie przesuszonego powietrza. Ściany z ceramiki, szczególnie te z elewacją z klinkieru, mają bardzo dobre parametry akustyczne, co chroni nas przed dźwiękami, dochodzącymi z zewnątrz. Warto też pamiętać, że ceramika to materiał niepalny. Jest odporna na działanie ognia przez wiele godzin, a także nie wydziela
w takich sytuacjach żadnych szkodliwych substancji.
Trwałe i szlachetne materiały to dobra inwestycja. Budując dom,
niewiele osób myśli od razu o jego sprzedaży, ale fakt, że zastosujemy w nim materiały ceramiczne, podnosi jego wartość rynkową. Podkreślane jest to często w ogłoszeniach o sprzedaży. Parametry cieplne dzisiejszych cegieł są dziś tak wysokie, że pozwalają na budowanie domów ze ścianami tylko z jednej warstwy cegieł, które spełniają nie tylko obowiązujące przepisy, lecz też wyśrubowane wymagania dla domów energooszczędnych.

Wychodzi taniej
Zdarza się, że artykuły, które kupimy w promocyjnych cenach,
wkrótce trzeba wyrzucić. Nie można tego zrobić z użytymi materiałami budowlanymi. Ich zalety i wady dostrzega się zwykle po dłuższym czasie użytkowania w różnych warunkach, powodowanych przez
zmiany klimatyczne, otoczenie i samych użytkowników. W domach
z ceramiki, przy prawidłowo dobranych wyrobach, trudno dopatrzeć
się jakichkolwiek wad użytkowych, natomiast wymieniać można wiele zalet – twierdzi mgr inż. Włodzimierz Babik na portalu muratordom.
Domy z ceramiki budowlanej są nie na 20, ale na 100 i więcej lat.
Właściwości ceramicznych materiałów budowlanych nie ulegają pogorszeniu z biegiem czasu. Taki dom nie jest drogi, jeżeli uwzględni
się wieloletni, wyższy niż w przypadku innych materiałów, okres użytkowania. Elewacje z elementów ceramicznych są odporne na działanie czynników atmosferycznych i wielu chemicznych, także na działanie mrozu oraz na uderzenia i otarcia, a przy tym przez długie lata
zachowują pierwotną barwę.
Rozmaitość wyrobów ceramicznych pozwala na wielką swobodę projektowania i budowania domów z uwzględnieniem wszelkich
potrzeb i upodobań. Dotyczy to zarówno jednorodzinnych, jak i dużych, wielokondygnacyjnych domów oraz budynków użyteczności publicznej. Projektując dom z elementów ceramicznych, można łatwo
dostosować jego wygląd do krajobrazu i otoczenia.

Środowisko nie ucierpi
Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej zwraca też uwagę na ekologiczne aspekty stosowania tych materiałów. Surowce podstawowe – iły i gliny ceglarskie – używane do produkcji wyrobów ce-

ramiki budowlanej są badane pod względem ewentualnej zawartości związków szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia już na etapie oceny przydatności złoża do ich produkcji. Badane są również dodatki. Sprawdzana jest też zawartość związków promieniotwórczych.
Ich ilość jest znikoma, nie odbiega od zwykle występującego w środowisku naturalnym tła.
Zakłady ceramiki budowlanej z zasady są budowane przy złożach surowców, stąd droga transportu jest krótka. Tereny po wydobyciu podlegają postępującej rekultywacji. Wyroby ceramiki budowlanej
w Polsce produkowane są przy zastosowaniu technologii plastycznego przerobu i formowania. Jest to metoda mniej energochłonna
niż ma to miejsce przy produkcji innych mineralnych materiałów budowlanych, które powstają w wyniku rozdrabniania, kruszenia lub topienia skał. Do przerobu i formowania stosuje się maszyny i urządzenia o dużej wydajności i wysokiej sprawności mechanicznej. Charakteryzują się one niskim zużyciem energii elektrycznej w przeliczeniu
na jednostkę produktu. Urządzenia do suszenia i wypalania pracują zwykle w gospodarce skojarzonej cieplnie. Ciepło odpadowe z pieca stosowane jest do suszenia wyrobów, a także do centralnego ogrzewania.
W procesie produkcji wyrobów ceramiki budowlanej nie emituje się do wody ani powietrza żadnych związków szkodliwych poza śladowymi produktami spalania i nieznaczną ilością ścieków. Stosunkowo niskie zużycie energii elektrycznej, znaczne zmniejszenie zużycia
energii cieplnej i ograniczenie emisji CO2 pozytywnie wpływają na wynik oceny ekologicznej produkcji.
Nie sposób przecenić ceramiki budowlanej. Wybudowane z niej
domy mogą być wznoszone wszędzie i w każdych warunkach klimatycznych. Są trwałe, piękne i bezpieczne oraz spełniają coraz wyższe oczekiwania inwestorów w zakresie rozwiązań energooszczędnych
i ekologicznych, a poniesione podczas budowy koszty szybko się zwracają.
I
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Innowacyjne murowanie
z Porotherm Dryfix
Porotherm Dryﬁx to innowacyjna technologia łączenia
szlifowanych pustaków ceramicznych za pomocą gotowej
zaprawy do murowania na sucho. Szeroki asortyment
pustaków Porotherm Dryﬁx pozwala na wybudowanie ścian
jednowarstwowych (ścian, które nie wymagają dodatkowego
ocieplenia), ścian zewnętrznych z dociepleniem, ścian
wewnętrznych nośnych, działowych i osłonowych.
Sama zaprawa jest konfekcjonowana w puszkach pod
ciśnieniem. Nakłada się ją na warstwę cegieł za pomocą
pistoletu. To bardzo łatwy i nowoczesny system łączenia
pustaków ceramicznych. Mur wybudowany w tej technologii
odznacza się wysoką trwałością dzięki połączeniu solidnego materiału ceramicznego oraz
zaprawy – przebadanej i przetestowanej pod kątem wytrzymałości. Porotherm Dryﬁx to
kompletny system – przy zakupie pustaków zaprawa dostarczana jest gratis w ilości
odpowiedniej do ilości zakupionych pustaków.
Zalety systemu Porotherm Dryﬁx:
W trakcie budowy:
• Szybsze murowanie
Aplikacja gotowej zaprawy Porotherm Dryﬁx jest błyskawiczna. Wystarczy potrząsnąć puszkę z zaprawą, nacisnąć spust
pistoletu, nanieść jeden lub dwa pasy zaprawy na pustak i ustawić na nim kolejny.
Szlifowane pustaki idealnie do siebie przylegają. Tak uproszczone murowanie jest aż
dwa razy szybsze niż tradycyjne.
• Szybkie wiązanie elementów murowych
Mur uzyskuje pełną wytrzymałość już po
upływie 48 godzin (przy tradycyjnej zaprawie dopiero po 28 dniach), co daje możliwość natychmiastowego prowadzenia
dalszych prac, np. układania stropu.
• Mniej sprzętu na budowie
Murowanie w systemie Porotherm Dryﬁx to
znacznie mniej sprzętu. Ekipa murarska
nie potrzebuje np. sit, łopat, betoniarki,
podłączenia do prądu oraz innych narzędzi do murowania. Wszystko to praktycznie zostaje zastąpione puszką gotowej
zaprawy i pistoletem do jej aplikacji.
• Możliwość murowania zimą
Brak konieczności rozrabiania zaprawy
Dryﬁx z wodą sprawia, że prace murarskie
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można kontynuować nawet zimą, w temperaturze do –5°C. To pozwala znacznie
wydłużyć sezon budowlany.
• Czysta budowa
System Porotherm Dryﬁx to także mniejszy
bałagan na budowie. Za pomocą pistoletu
aplikacja zaprawy jest bardzo precyzyjna,
a jej warstwa ma zaledwie 1 mm grubości.
Poza tym nie ma w niej wody, w którą obﬁtuje tradycyjna zaprawa. Pozwala to uniknąć chlapania na ścianę, a gotowe mury
wyglądają wręcz sterylnie. W powietrzu nie
unosi się też pył cementowy i piach, które
są potrzebne do przygotowania tradycyjnej zaprawy.
• Budowa przyjazna dla środowiska
Zaprawa Porotherm Dryﬁx przynosi
oszczędności, korzystne także dla środowiska już na etapie transportu. Puszka zaprawy o pojemności 750 ml pozwoli
wymurować 5 mkw. ściany zewnętrznej
i 10 mkw. działowej. Średnio do wybudowania domu o powierzchni około 140 mkw.
wystarczy 50 puszek, które zmieszczą się
w bagażniku samochodu osobowego. Na
taki budynek tradycyjnej zaprawy potrzeba
nawet 200 worków, które trzeba przywieźć
samochodem ciężarowym. Jednocześnie
na placu budowy nie potrzebna już jest

woda czy prąd do betoniarki, niezbędne
do przygotowania zaprawy cementowowapiennej. Konfekcjonowana w małych
puszkach zaprawa to także znacznie mniej
odpadów i śmieci, a same metalowe opakowania mogą zostać poddane utylizacji.

W trakcie użytkowania domu:
• Mniejsze wydatki na ogrzewanie
Murowanie na cienką spoinę eliminuje
możliwość powstawania mostków termicznych, przez co ściana jest cieplejsza
niż ta wymurowana przy użyciu zaprawy
tradycyjnej. Dodatkowo sucha zaprawa
oraz ceramiczne pustaki (wypalane są
w bardzo wysokich temperaturach) sprawiają, że gotowy mur pozbawiony jest wilgoci, której rezultatem jest znacznie
szybsze uciekanie ciepła z wnętrza domu.
• Przyjazny dla zdrowia mikroklimat wewnątrz
domu
Ceramiczne pustaki Porotherm w połączeniu z zaprawą Porotherm Dryﬁx to gwarancja
suchej, ciepłej, a jednocześnie „oddychającej” ściany, odpornej na rozwój grzybów
i pleśni, które mogą wywoływać u mieszkańców domu kłopoty z oddychaniem,
bóle głowy, alergię, astmę oraz inne dolegliwości.
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Zapracowaliśmy
na zaufanie

Największą siłą marki
Wienerberger
w Polsce jest zaufanie, którym obdarzają nas klienci
– mówi Mirosław
Jaroszewicz, członek
zarządu w ﬁrmie
Wienerberger
Jaki wpływ na aktualny kształt firmy
i jej ofertę ma bogate doświadczenie koncernu Wienerberger założonego prawie 200
lat temu w Austrii, będącego największym na
świecie producentem cegieł?
– Faktycznie nasza firma została założona
na początku XIX wieku w Austrii przez Aloisa Miesbacha, a już w 1869 roku była notowana na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych. Od początku marka Wienerberger oznaczała wysoką jakość wyrobów
ceramicznych, a także innowacyjne technologie pozwalające na dostarczanie rozwiązań
na rzecz unowocześniania tego materiału
i tym samym sposobów budowania. Postawienie na jakość i nowoczesność sprawiło, że
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firma odniosła sukces na rynku austriackim
i zadebiutowała na innych rynkach.
Aktualnie koncern Wienerberger jest
obecny w 30 krajach i posiada ponad 200 zakładów produkcyjnych. Jesteśmy największym
na świecie producentem cegieł ceramicznych i liderem w produkcji dachówek ceramicznych w Europie. W Polsce Wienerberger
jest obecny od 1995 roku. Zaczynaliśmy od
produkcji pustaków Porotherm w nowo zakupionej i gruntownie zmodernizowanej cegielni w Lęborku w województwie pomorskim.
Obecnie posiadamy 13 nowoczesnych zakładów produkcyjnych na terenie całego kraju, w których produkowane są wysoko zaawansowane technologicznie wyroby ceramiczne.
Co zaliczyłby pan do największych osiągnięć firmy na przestrzeni 20 lat jej obecności
na polskim rynku?
– Niejeden mógłby powiedzieć, że 20 lat
mija w okamgnieniu, jednak taki okres wymaga intensywnej pracy. W tym czasie firma
zrealizowała szereg projektów i odniosła
wiele sukcesów, ale jestem przekonany, że naszą największą siłą jest zaufanie, którym obdarzają nas klienci. Co roku tysiące inwestorów – zarówno indywidualnych, budujących domy jednorodzinne, jak i instytucjonalnych, takich jak deweloperzy budujący budynki wielorodzinne, inwestorzy odpowie-

dzialni za obiekty użyteczności publicznej,
obiekty sportowe, ale także coraz większe grono inwestorów związanych z budownictwem rolniczym – wybiera nasze rozwiązania. Ich wybór podyktowany jest postrzeganiem nas jako rzetelnego partnera, dostarczającego solidne, sprawdzone i nowoczesne
rozwiązania budowlane. Jesteśmy dumni, że
marka naszych pustaków ceramicznych Porotherm od lat jest najlepiej rozpoznawalna
na rynku.
Jakie technologie w budownictwie są
obecnie najbardziej perspektywiczne, a jednocześnie mogą przyczynić się do umocnienia pozycji firmy na rynku?
– Biorąc pod uwagę coraz bardziej surowe
wymagania UE w kwestii energooszczędności powstających budynków, a jednocześnie
mając na uwadze wpływ rozwiązań budowlanych nie tylko na samo środowisko, ale
przede wszystkim na zdrowie ludzkie, uważam, że najbardziej perspektywiczne są technologie, które bazują na naturalnych składnikach, a równocześnie spełniają wszystkie wymagania stawiane przez przepisy oraz samych
klientów. Właśnie w takim kierunku od kilku
lat kształtujemy ofertę Wienerberger. Jej podstawowym elementem są materiały konstrukcyjne Porotherm. Dzięki specjalnemu
układowi komór i drążeń możemy np. maksymalnie wydłużyć przepływ powietrza w pu-
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stakach Porotherm, przez co zatrzymujemy
ciepło na dłużej we wnętrzu. Dodatkowo, by
materiał był jeszcze cieplejszy, do gliny dodajemy pył drzewny, który spala się w trakcie procesu wypału w piecach rozgrzanych do
1000°C i tym samym w pustakach tworzy wypełnione powietrzem mikropory, Powietrze
stanowi doskonały izolator – im więcej zamkniemy go w strukturze cegły, tym wyższe
parametry termoizolacyjności osiągniemy.
Te najbardziej zaawansowane technologicznie pustaki są także szlifowane, by mogły być
łączone na cienkospoinową suchą zaprawę
Porotherm Dryfix w postaci piany. Od kilku
lat promujemy naszą flagową technologię do
budowy ścian, która zajmuje ważne miejsce
w portfolio firmy. Rozwiązanie to daje precyzję
szlifowania rzędu 0,1 mm, a przy tym podnosi
parametry termoizolacyjne obiektu. Sądzę, że
niedługo rewolucyjna technologia murowania z wykorzystaniem suchej zaprawy zastąpi tradycyjne technologie wykorzystywane
na budowie i wyprze kielnię, która jest utrwalonym atrybutem murarza. Technologia ta pozwala wyeliminować tzw. procesy mokre,
czyli zaraz po wymurowaniu mury pozbawione są wilgoci, a ponadto prace murarskie
mogą być prowadzone również zimą, w temperaturze do –5°C. Jednocześnie technologię Porotherm Dryfix wyróżniają najcieńsze
z możliwych spoin, co znacząco wpływa na
poprawę izolacyjności termicznej ściany. Mur
wybudowany w technologii Porotherm Dryfix odznacza się wysoką wytrzymałością i trwałością; parametry zaprawy zostały potwierdzone aprobatą techniczną ITB. Natomiast
przy materiałach wykończeniowych, jakimi są
dachówki czy cegły elewacyjne, stawiamy
przede wszystkim na trwałość i jakość rozwiązań, a także bogatą ofertę i dopasowywanie
jej do zmieniającej się mody.
Jakie miejsce w polityce i strategii rozwojowej firmy zajmują kwestie związane
z szeroko rozumianą działalnością proekologiczną?
– Działania proekologiczne zajmują
w przyjętej przez nas polityce miejsce w ścisłej czołówce, zarówno obecnie, jak i w planach rozwojowych. Dlatego regularnie modernizujemy nasze zakłady i wprowadzamy
coraz to nowsze rozwiązania technologiczne, które pozwalają wydobyć z naturalnych
surowców najlepsze parametry, podnoszące
komfort mieszkania w danym budynku. Planując wprowadzenie każdej kolejnej nowości,
analizujemy jej wpływ na środowisko pod każdym względem. I tak np. system Porotherm
Dryfix to oszczędność wody potrzebnej do
przygotowania tradycyjnej zaprawy oraz
prądu zużywanego przez betoniarkę. Umożliwia też bardziej wydajny transport na budowę oraz mniej odpadów. Do wybudowania domu o powierzchni około 140 mkw. wystarczy około 50 puszek Porotherm Dryfix,
które można przewieść w bagażniku niemal
każdego samochodu osobowego, podczas

gdy tradycyjnej zaprawy potrzeba nawet 4 palety, czyli około 5 ton materiału spakowanego w 150–200 papierowych workach, do przewiezienia których potrzebny jest samochód
ciężarowy.
Jak szybko rynek musi reagować na trendy?
– Postęp w budownictwie jest bardzo dynamiczny. Przez ostatnie 50 lat cegła zmieniła się bardziej niż przez poprzednie 750 lat,
przy czym tempo rozwoju technologii przypada na minione 20 lat. Na rynku pojawiły się
specjalistyczne wyroby, dające możliwość
budowy ścian zgodnie z wymogami technicznymi, a zarazem odpowiadające preferencjom klientów. Towary uniwersalne są na
rynku budowlanym wypierane przez produkty
dedykowane określonym inwestycjom. Z satysfakcją mogę nadmienić, że jesteśmy w dużej mierze współautorem tych zmian. Cały
czas stawiamy na innowacyjność i dostosowanie oferowanych wyrobów do oczekiwań
klientów i coraz to nowych norm. To, co prezentujemy w Polsce, zarówno pod względem
jakości wytwarzanych produktów, jak i oferty handlowej, w niczym nie ustępuje standardom międzynarodowego koncernu, którego jesteśmy częścią. Jednocześnie możemy
się pochwalić jednym z najnowocześniejszych
zakładów produkcyjnych, a dysponujemy
w Polsce 13 fabrykami wyposażonymi w najlepsze maszyny i linie produkcyjne dostępne
na światowym rynku. W tworzeniu innowacji korzystamy z know-how koncernu, jak również współpracujemy z jednostkami badawczo-rozwojowymi.
W jaki sposób powstają innowacyjne rozwiązania wprowadzane na rynek przez Wienerberger? Czy są one efektem samodzielnej pracy zespołu specjalistów firmy, czy też
współpracują państwo z jednostkami badawczymi?
– Wprowadzając nowość na rynek, korzystamy przede wszystkim z osiągnięć i rozwiązań wypracowanych w ramach koncernu
Wienerberger. W Polsce mamy też grono specjalistów, którzy pracują nad nowymi produktami, jak miało to miejsce chociażby
w przypadku produkowanej w Kunicach nowej dachówki Orea 9. Jednocześnie ściśle
współpracujemy z Instytutem Techniki Budowlanej, który weryfikuje jakość i wytrzymałość naszych produktów, zanim trafią do
hurtowni. Na wszystkie rozwiązania z oferty Porotherm, Koramic czy Terca posiadamy
niezbędne certyfikaty i badania. Co więcej,
w każdym zakładzie prowadzona jest szczelna kontrola jakości. Przy renomie, jaką osiągnęliśmy, i takiej skali działalności absolutnie
nie możemy pozwolić sobie na najmniejsze
zaniedbania w tych kwestiach.
Jak wygląda w firmie sfera jakości? Jakie działania są ukierunkowane na jej systematyczne doskonalenie?
– Na wysoką jakość naszych produktów
mają wpływ przede wszystkim dopracowa-

ne w każdym detalu nowoczesne technologie produkcji oraz przeprowadzane regularnie
konserwacje i modernizacje linii produkcyjnych. W zakładach mamy też laboratoria
i systemy kontroli, które pozwalają nam
sprawdzić parametry każdej partii, która
trafia na rynek. Ponadto korzystamy z surowców, które wydobywamy z kopalni znajdujących się przy naszych fabrykach. Stąd
mamy pewność, że glina, którą stosujemy do
produkcji, jest odpowiedniej jakości. Dodatkowo poddawani jesteśmy zewnętrznym
audytom jakości prowadzonym przez certyfikowane instytucje.
Firma podejmuje szereg inicjatyw na
rzecz rozwoju sektora budowlanego. Proszę
przybliżyć pokrótce, czego one dotyczą.
– Będąc liderem w swojej branży, myślimy nie tylko o utrzymaniu tej pozycji i dalszym
rozwoju firmy, lecz także wspieramy cały, szeroko rozumiany sektor budowlany. Od 2013
roku jesteśmy organizatorem polskiej edycji
prestiżowego konkursu dla architektów Brick
Award, który promuje najlepszą architekturę ceramiczną. Nagrodzone w ramach polskiej edycji ceramiczne obiekty biorą udział
w międzynarodowej odsłonie konkursu. Ponadto doceniamy i wspieramy fachowców,
którym również zawdzięczamy to, jak zmienia się i rozwija branża budowlana w Polsce.
Dlatego prowadzimy bezpłatne szkolenia
produktowe dla murarzy i dekarzy, a także
wspomagamy takie inicjatywy, jak Turniej Budowlany „Złota Kielnia” czy Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy. Firma Wienerberger realizuje także globalny program edukacyjny
WiSBA – Wienerberger Sustainable Building
Academy. Projekt ma na celu wspieranie studentów w zdobywaniu wiedzy z zakresu
zrównoważonego budownictwa.
Jak przedstawiają się najbliższe plany
rozwojowe firmy?
– W najbliższym czasie będziemy dalej
pracować nad poszerzaniem naszej oferty.
Myślimy o tym, by nasze produkty odpowiadały na rosnące wymagania względem
energooszczędności, ale także dawały niemal
nieograniczone możliwości kształtowania
wyglądu danego budynku oraz były ekonomiczne. Silnym aspektem naszej oferty jest
systemowość produktów Wienerberger, którą będziemy stale rozwijać. Już teraz, korzystając z naszych rozwiązań, można zbudować ściany, strop, dach, elewację. Co
istotne, wszystkie elementy danego systemu
są do siebie dopasowane i przemyślane pod
kątem najważniejszych dla budownictwa
kryteriów, o których już wspominałem, m.in.
ekologii, ekonomii, bezpieczeństwa dla zdrowia, wysokiej trwałości, odpowiedniego mikroklimatu we wnętrzu, bogactwa kolorów,
kształtów i faktur.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.wienerberger.pl
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Konkurencyjność
oparta o innowacyjność

Fot. WIENERBERGER

W Polsce mamy rozbudowane i nowoczesne zaplecze produkcyjne, co sprawia, że możemy produkować więcej i ekonomiczniej, a także pracować nad
innowacjami technologicznymi – mówi Michał Staszewski, prezes zarządu Związku Pracodawców
Ceramiki Budowlanej

Jak szybko postępuje rozwój branży
w obszarze ceramiki budowlanej i jakie
znaczenie dla jej jakości oraz wyników mają
innowacje?
– Ostatnie dwie dekady to okres, w którym branża budowlana w obszarze produkcji ceramiki rozwijała się bardzo intensywnie
i mam tu na myśli zarówno rynek polski, jak
i rynki zagraniczne. W segmencie pustaków
ściennych można mówić wręcz o prawdziwej
rewolucji – wprowadzono szereg nowoczesnych procesów i technologii, które znacząco usprawniły produkcję, podniesiono izo-
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lacyjność termiczną i akustyczną materiałów
ceramicznych, zwiększono rozmiary produktów, co ułatwiło i przyspieszyło prace murarskie. Lata 90. to okres wzmożonej aktywności w tym obszarze producentów krajowych, ale także zagranicznych koncernów, które w Polsce otworzyły swoje oddziały oraz fabryki i tym samym wprowadziły zupełnie
nowe technologie. Przykładowo, zaczęto
produkować pustaki, które posiadały specjalny
układ drążeń, pozwalający na wydłużenie drogi ciepła z wnętrza domu na zewnątrz i tym
samym znacznie podnoszący izolacyjność termiczną. Wprowadzono także technologię
poryzacji ceramiki – polegającą na tym, że do
gliny dodawany jest pył drzewny, który w trak-

cie procesu wypału tworzy na powierzchni pustaka mikropory wypełnione powietrzem,
co również czyni ten materiał cieplejszym.
Przez lata tak doskonalono produkcję pustaków ceramicznych, że dziś możliwe jest wybudowanie z nich ścian jednowarstwowych,
czyli bez warstwy docieplenia, które będą spełniały wymogi budownictwa energooszczędnego. Na terenie Polski powstały nowoczesne zakłady produkcyjne, które pozwalają na
wydobycie z gliny jak najlepszych parametrów,
a jednocześnie umożliwiają zwiększenie wydajności produkcyjnej.
Natomiast w segmencie ceramicznych cegieł elewacyjnych i klinkierowych możemy mówić o prawdziwej rewolucji estetycznej. Tech-
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nologicznie też ulepszono te materiały, jednak rozszerzenie oferty na
rynku pod kątem bogactwa kształtów, wzorów, kolorów, faktur
sprawiło, że zarówno architekci, jak i inwestorzy zyskali niemal nieograniczone możliwości kształtowania estetyki budynku. Cała transformacja branży budowlanej w obszarze produkcji ceramiki była właśnie podyktowana indywidulanymi potrzebami klienta. Wprowadzanie
kolejnych innowacji zarówno technologicznych, jak i estetycznych, to
odpowiedź producentów ceramiki na rosnące wymagania rynku i dążenie do utrzymania wysokiej popularności materiału. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzanego wśród konsumentów przez serwis oferteo.pl, od kilku sezonów nadal najczęściej wybieranym materiałem na ściany i dach w Polsce jest właśnie ceramika – z ostatniego
takiego raportu analogicznie 40,9 proc. i 44,8 proc. (przyp. red. Raport z badań oferteo.pl „Jakie domy budowano w Polsce w roku
2014?”).

Przez lata tak doskonalono produkcję pustaków ceramicznych,
że dziś możliwe jest wybudowanie
z nich ścian jednowarstwowych, czyli
bez warstwy docieplenia, które będą
spełniały wymogi budownictwa
energooszczędnego
Jakie rozwiązania są w tej chwili najbardziej rekomendowane
jako trwałe, wytrzymałe na czynniki zewnętrzne oraz spełniające oczekiwania nabywców?
– Jako prezes Związku Pracodawców Ceramiki Budowlanej mogę
potwierdzić, że ceramiczne rozwiązania budowalne należą do tych
najbardziej nowoczesnych, trwałych i kompleksowych. Przy rozwiązaniach ściennych oferujemy technologie do wznoszenia wszystkich
rodzajów ścian zewnętrznych – jednowarstwowych, dwuwarstwowych
i trójwarstwowych – oraz wewnętrznych, a także uwzględniające różne systemy murowania, zarówno tradycyjne cementowo-wapienne,
jak i nowoczesne cienkospoinowe zaprawy klejowe lub suche w postaci piany. Wszystkie rozwiązania dostosowane są do obowiązujących przepisów budowlanych i często posiadają znacznie lepsze parametry akustyczne, wytrzymałościowe czy termoizolacyjne niż są wymagane.
Technologia ściany jednowarstwowej pozwala na wzniesienie wyłącznie z pustaków ceramicznych ciepłych i solidnych murów. Rezygnacja z miękkiej warstwy ocieplenia podnosi ich trwałość, a także ułatwia i skraca prace murarskie, tym samym obniżając wydatki
poniesione na materiały, robociznę i ewentualne późniejsze naprawy. Jednocześnie do wznoszenia ścian jednowarstwowych dedykowana jest technologia murowania na suchą zaprawę cienkospoinową. Przy jej użyciu łączone są pustaki, które mają precyzyjnie szlifowane
powierzchnie wsporne. Udział zaprawy w murze jest minimalny, pustaki idealnie do siebie przylegają, wiązanie jest bardzo wytrzymałe,
a ryzyko tworzenia się mostków termicznych niemal wyeliminowane. W Polsce coraz częściej taka zaprawa jest wybierana zamiast tradycyjnej cementowo-wapiennej, a są też takie rynki, jak np. Czechy,
gdzie ta nowa technologia murowania wypiera tę nakładaną za pomocą kielni. Oczywiście jeżeli inwestor zdecyduje się na klinkierową
elewację, wtedy od dyspozycji ma nowoczesne i ciepłe rozwiązania
do ściany trójwarstwowej. Ich niepodważalną zaletą jest wykończenie murów warstwą solidnych cegieł klinkierowych lub elewacyjnych
o trwałych kolorach. Natomiast w segmencie dachówek ceramicznych
rekomendujemy wybieranie kompletnych rozwiązań na dach. Wtedy inwestor poza samą dachówką ma możliwość doboru zarówno
wszystkich niezbędnych dodatków ceramicznych, takich jak dachówki
szczytowe, gąsiory, trójniki, kominki itd., jak i akcesoriów technicz-

nych służących do wykonania wstępnego krycia, wykończenia okapu i komina, uszczelnienia miejsc styku połaci, umożliwienia komunikacji na dachu, zapewnienia ochrony przeciwśniegowej itd. Co istotne, daje to gotowe rozwiązanie do budowy ceramicznego dachu,
w którym wszystkie elementy są kompatybilne oraz przetestowane pod
względem wytrzymałości oraz wzajemnego oddziaływania.
Co stanowi największy atut środowiska i w czym upatruje pan
możliwy wzrost konkurencyjności krajowych producentów ceramiki
budowlanej?
– Pomimo intensywnego rozwoju technologicznego oraz estetycznego materiały ceramiczne zachowały swój tradycyjny, mineralny skład, którego podstawę stanowi wysokiej jakości glina. Dziś konsumenci są już świadomi, jak ważne jest wybieranie rozwiązań bezpiecznych dla zdrowia i środowiska, a ceramika spełnia oba te kryteria. Podążanie za rosnącymi wymogami względem energooszczędności materiałów budowlanych sprawia, że pustaki, cegły czy dachówki produkowane z ceramiki mogą być stosowane nawet w budynkach niemal zeroenergetycznych. Jednocześnie proces wypału
w bardzo wysokich temperaturach sprawia, że jest to materiał wyjątkowo suchy, co potwierdzają również liczne testy przeprowadzone przez nas i niezależne instytuty – np. Instytut Techniki Budowlanej. To znacząco zmniejsza też ryzyko tworzenia się pleśni czy grzybów i negatywnego oddziaływania na zdrowie. W Polsce mamy też
rozbudowane i nowoczesne zaplecze produkcyjne, co sprawia, że możemy produkować więcej i ekonomiczniej, a także pracować nad innowacjami technologicznymi. Jednocześnie bogactwo estetyczne oferty materiałów ceramicznych oraz wysoka trwałość kolorów czy wysoka odporność ich powierzchni na uszkodzenia mechaniczne sprawia, że odpowiadają one na potrzeby konsumentów nawet o najbardziej
wyrafinowanych gustach.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Podstawą naszej oferty są elementy wykonane z zaawansowanych materiałów ceramicznych
FRIALIT®-DEGUSSIT®, optymalnie zaprojektowane, aby sprostać
skrajnym i nietypowym wymaganiom stawianym przez klientów
przemysłowych oraz instytucje naukowe.
Specjalizujemy się w dużych i skomplikowanych elementach z czystej ceramiki technicznej do ekstremalnych środowisk pracy: wysoka temperatura,
tarcie, korozja, wysokie napięcia.
www.frialit.pl
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Bez współpracy nie ma postępu
Cały czas silne miejsce na rynku zajmuje tradycyjna ceramika, której
nie należy deprecjonować, tym bardziej że jej produkcja coraz częściej
uwzględnia aspekt energooszczędności, jak również łatwość recyklingu
– mówi Adam Witek, dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Co decyduje o rynkowym sukcesie wyrobów oferowanych przez producentów ceramiki?
– Trzy główne czynniki. Po pierwsze przyzwyczajenia odbiorców, dlatego nie lekceważyłbym tradycyjnej ceramiki budowlanej, popularnie określanej jako ceramika
czerwona. Nie bez znaczenia jest też kompatybilność wyrobu z regulacjami europejskimi, zwłaszcza jeśli chodzi o thermo managing, czyli izolacyjność cieplną, ochronę
środowiska i zdolność do recyklingu. I to właśnie jest bardzo istotne: sektor budowlany jest
producentem ogromnej ilości odpadów budowlanych, dlatego już na etapie produkcji
materiałów należy planować recykling ewentualnych nadwyżek lub materiałów zniszczonych w procesie budowania. Wreszcie
trzeci czynnik, który niestety często kłóci się
z tymi, które wymieniłem, czyli cena. Nie ma
takiego produktu – nawet najlepszego pod
względem jakości i innowacyjności – którego nie dałoby się przebić ceną. I tu pojawia
się największy problem, będący zarazem
przyczyną, z której nowoczesne materiały budowlane są w Polsce na straconych pozycjach
w stosunku do materiałów gorszych jakościowo, ale tańszych. Przykładem może być
beton komórkowy bardzo często wypierany
ze względu na cenę przez cegłę silikatową.
Mam nadzieję, że dwa pierwsze czynniki,
o których wspomniałem, będą w przyszłości
dominujące.
Użytkownicy ceramiki budowlanej szybko przekonują się do nowości i innowacyjnych technologii, czy wolą sprawdzone rozwiązania, na których z powodzeniem pracują
od lat?
– W ceramice budowlanej od lat nie ma
fajerwerków, aczkolwiek sporo się dzieje na
poziomie przygotowania materiałów do
większej izolacyjności cieplnej oraz zdolności recyklingowej. Z drugiej strony cały czas
silne miejsce na rynku zajmuje tradycyjna ceramika – wieloletnie przyzwyczajenia użytkowników to aspekt, którego nie wolno lekceważyć. Tym bardziej – i z tego należy się
cieszyć – że jej produkcja coraz częściej
uwzględnia aspekt energooszczędności, jak
również gotowość do recyklingu. Gdybyśmy
wzięli pod uwagę jedynie czynniki izolacyjne czy właściwości konstrukcyjne materiałów
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budowlanych, niektóre tradycyjne produkty
z grupy ceramiki budowlanej nie powinny
mieć już racji bytu na polskim rynku, a jednak trzymają się mocno i nie są wycofywane. Powodem tego stanu rzeczy są mocno zakorzenione oczekiwania nabywców. W Polsce przyzwyczajenia konsumenckie są szczególnie silne i często przesądzają o wyborze
produktu.
Jakie projekty będące przedmiotem
prac badawczych najlepiej rokują na przyszłość branży?
– Przewidywanie przyszłości jest trudną
sztuką, ale wydaje się, że rozwój ceramiki budowlanej wyznaczają dwa wspomniane wektory: energooszczędność oraz zdolność do recyklingu. Energooszczędność rozumieć należy w sposób kompleksowy, tzn. niezwykle
istotne są niskie koszty zużycia energii przy
produkcji materiałów budowlanych, ale ważna jest również druga kwestia, czyli zdolność
do recyklingu materiałów zużytych, źle zainwestowanych czy ziszczonych w trakcie procesu budowlanego. Przetwórstwo nieorganicznych materiałów mineralnych stanowi

około 7 proc. produkcji przemysłowej w Polsce, a sektor budowlany jest źródłem gigantycznej ilości odpadów, które wymagają odpowiedniego zagospodarowania ze względów
przede wszystkim środowiskowych, ale również estetycznych oraz energetycznych. Inne
projekty, które powinny być istotne zarówno
dla producentów, jak i dla użytkowników,
dotyczą produkcji materiałów ceramicznych,
których recykling byłby stosunkowo łatwy
i w miarę znormalizowany.
Trzeci wektor to materiały przyjazne logistyce. Wyjaśnię na przykładzie: kamienna
posadzka o powierzchni 200 mkw. na plac budowy jest przewożona samochodem o nośności 30 ton. Pokrycie tej samej powierzchni nowoczesnym spiekiem ceramiczno-szklanym wymaga do transportu 3,5-tonowej ciężarówki.
Jakie wyzwania musi podjąć branża, aby
można było mówić o jej konkurencyjności,
i jakie kierunki rozwoju mogą znacząco wpłynąć na prosperity i renomę polskiej ceramiki
budowlanej?
– W tym miejscu nie można pominąć
postulatu ściślejszej współpracy branży,
bez której nie ma mowy o innowacjach i innych wyznacznikach postępu. W Polsce zaplecze badawcze w postaci instytutów naukowych jest mocne i kompetentne, dlatego zarówno w dziedzinie wytwórstwa ceramiki budowlanej, jak i techniki budowlanej, należy postawić na zintensyfikowaną kooperację z przemysłem. Tylko razem, przy
wzmożonym współdziałaniu i wspólnie
prowadzonych projektach, można podnieść konkurencyjność polskiej produkcji
w obszarze ceramiki. Na szczęście wciąż nie
ma mowy o dumpingowym imporcie w tej
branży – ceramika budowlana jest produktem niezwykle objętościowym – ale należy
zachować ostrożność i podjąć stosowne
działania zapobiegające temu zjawisku, bo
pierwsze jaskółki, np. w postaci kamienia budowlanego z Chin, który trafia na krajowy
rynek, można już obserwować. Trzeba zjednoczyć siły i zrobić wszystko, by produkować coraz lżejsze materiały o coraz lepszych
parametrach termoizolacyjnych, a przy tym
bardziej podatne na recykling.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Lubiana – elegancja
na każdą okazję
Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” SA w Łubianie w województwie
pomorskim to największy europejski producent porcelany stołowej.
„Lubiana” SA to też właściciel „Porcelany Chodzież” i Zakładów
Porcelany „Ćmielów”. Grupa „Lubiany” to 82 proc. polskiego potencjału
– razem około 20 tys. ton wyrobów rocznie
i oczywiście z Polski. Dwudziestu z nich na
stałe współpracuje z firmą.
Firma ma wielki apetyt na międzynarodowe rynki. Już teraz sprzedaje swoje wyroby do ponad 40 krajów na całym świecie. Porcelanę z „Lubiany” można więc zobaczyć na
stołach w Europie, Ameryce, a także w niektórych krajach Azji czy Afryki. Rocznie halę
produkcyjną firmy opuszcza 14 500 tys. ton
porcelany, z czego aż 65 proc. trafia za granicę.
„Lubiana” to firma z ogromnymi ambicjami. Obecnie intensywnie pracuje nad zdobyciem uznania krajów arabskich i Ameryki
Południowej.
– Lubiana przede wszystkim chce być
marką kojarzoną z ciepłem rodzinnym i klasą. Około 70 proc. naszej oferty to propozycje dla gastronomii. Sugestie klientów nigdy
nie są ignorowane. W ofercie mamy ponad 40
fasonów i 2000 kształtów, w tym szereg bardzo nowoczesnych, niespotykanych u innych
producentów. Preferujemy dekoracje wtopione
w szkliwo, niezniszczalne, doskonale wybłyszczone – mówi Krystyna Wawrzyniak, prezes firmy „Lubiana”.
ziś marka „Lubiana” SA może
poszczycić się doskonałą opinią
wśród zagranicznych i polskich
klientów, szerokim wachlarzem
kolekcji i recepturami na najwyższym światowym poziomie. Na stronie internetowej ﬁrmy można wybrać się w wirtualną wędrówkę po zakładzie produkcji. Nowoczesne wnętrza i pieczołowicie dobrane surówce są
kropką nad i w lubianowej elegancji.
„Lubianę” powołano do życia w drugiej
połowie lat 60., w ramach centralnego planu
rozwoju w Polsce. Bezrobocie było wówczas
tak duże, że pomimo braku tradycji, kadr i surowców trzeba było stworzyć miejsce,
gdzie ludzie znajdą pracę. Na teren budowy wybrano Łubianę – jedną z kaszubskich wsi letniskowych, stąd też pochodzi dzisiejsza nazwa marki.

D

„Lubiana” dysponuje ogromnym asortymentem. Eleganckie wzornictwo to m.in.
efekt ścisłej współpracy z zagranicznymi designerami. Projekty są zawsze kupowane na
własność firmy, co gwarantuje jej klientom niepowtarzalność wyrobów. Rocznie „Lubiana”
wdraża na rynek blisko 300 dekoracji, których
autorami są projektanci z Niemiec, Włoch

www.lubiana.pl
www.facebook.com/porcelana.lubiana
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Ewolucja pomoże ceramice
Badając i analizując
poszczególne gałęzie przemysłu, najczęściej
posługujemy się
globalnymi danymi
gospodarczymi,
możliwymi trendami, w tym nawet
giełdowymi. Na tym
olbrzymim drzewie
znajdziemy też
takie „odnogi”,
które tak oczywistej klasyﬁkacji
umykają. By je
uchwycić, potrzeba
szczegółowych wytycznych. Tak jak
chociażby w przypadku ceramiki dekoracyjnej, której
rynek, jak rzadko
który, bardzo
mocno związany
jest z zasobnością
portfela społeczeństwa. Innych wyjątkowych kryteriów
jest więcej
Fot. LUBIANA SA

Michał Tabaka
araz, zaraz, powoli. Przecież tak naprawdę od tego, czy społeczeństwo
jest bogate, czy może raczej ubogie,
uzależniony jest w pewnym stopniu
każdy dział przemysłu i gospodarki. Usłyszymy to od wszystkich absolwentów uczel-

Z
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ni ekonomicznej i trudno z tą oczywistością
dyskutować. Młynek wtedy się dobrze kręci,
kiedy stale coś – i najlepiej sporo – do niego
wpada. A żeby wpadało, to musi być z czego. I kółko się zamyka. Czym więc charakteryzuje się pod tym względem ceramika dekoracyjna? Co ją wyróżnia rzekomo na tle innych?

Otóż, to, że owo „związanie” z portfelem
potencjalnego klienta tutaj nie stoi w jednym
szeregu z równie istotnymi warunkami koniecznymi do stabilności danego rynku.
W przypadku ceramiki dekoracyjnej to raczej
występ solo, co najwyżej w bardzo skromnym
i ograniczonym towarzystwie. Innymi słowy,
w rzadko której innej gałęzi przemysłu za-
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sobność przytaczanego tutaj portfela jest tak
decydująca jak w opisywanym przypadku.
Mówimy jednak o w pewnym stopniu wyspecjalizowanych produktach, które nie są dedykowane raczej na szeroki target. Trzeba
w tym miejscu od razu sprostować stereotyp.
Nie jest tak, że porcelanowy dzbanek na kawę
czy ceramiczne ozdoby łazienkowe znajdziemy i zobaczymy tylko w dzielnicach
domków jednorodzinnych i to tylko tam, gdzie

gotówki nie narzekają, a jak się zdarzą cudem
jakiekolwiek oszczędności, to samo życie
podpowiada inne potrzeby niż akurat ceramika. – Trzeba zapłacić czynsz, wydać pieniądze na lekarstwa, a do tego dochodzi spłata kredytu. Kto by choć pomyślał o zastawie
porcelanowej – mówi Krystyna Wawrzyniak.
W tym miejscu dobrze porównać sytuację
z tą na zachodzie Europy. Jeżeli tamtejsze
społeczeństwa są bogatsze i to ma taki

Dobrze, że naszych producentów nie opuszcza optymizm. Mają swoje plany, nie boją się przyszłości,
a przy okazji dosyć mocno stąpają po ziemi. Na
inne rzeczy nie do końca mają wpływ. Lepiej więc
im zaufać, że jeszcze będziemy się częściej spotykać, czy to w gronie rodziny, czy przyjaciół i znajomych. I wtedy faktycznie niech nam umila czas
porcelana. Najlepiej polska
przed garażem stoi najnowszy twór niemieckiej lub japońskiej motoryzacji.
– Rynek z pewnością nie jest dynamiczny w górę. Raczej pasywny – analizuje Krystyna Wawrzyniak, prezes zarządu Zakładów
Porcelany Stołowej Lubiana SA, jednego
z krajowych potentatów w branży. Pasywność
bierze się z tego, że Polacy raczej na nadmiar

wpływ na rynek ceramiki, to ów rynek powinien być w lepszej kondycji niż polski. I faktycznie tak jest. We Francji, Niemczech czy
krajach Beneluksu producenci wyrobów ceramicznych muszą być wyczuleni na dwie rzeczy: zagraniczną konkurencję, często obniżającą cenę, a przy okazji jakość, oraz na trendy mody. Bo to, jak podkreślają znawcy te-

matu, drugie wyjątkowe kryterium tego specyficznego rynku.
O konieczności zwracania uwagi na zawirowania modowe wiedzą też doskonale polscy producenci. Nie tylko potentaci. Ci mniejsi może nawet bardziej, wszak u nich krótkie
serie tym bardziej stanowią siłę dochodu niż
produkcje hurtowe. – Jeszcze 5–10 lat temu
nikt u nas nawet nie myślał o porcelanowych
pojemnikach na kawę. Ale przyszła taka
moda i na polskich stołach też takie produkty
się znalazły. To z kolei powoduje, że obecnie
naszego rynku aż tak źle nie oceniamy.
Oczywiście, mogłoby być lepiej, nawet zdecydowanie lepiej. Ważniejsze jednak, że są perspektywy, by tak się stało. Porównując zaś
z sytuacją jeszcze sprzed kilku czy nawet kilkunastu lat, trzeba uczciwie stwierdzić, że jest
lepiej. Otwarcie na rynki międzynarodowe to
przecież oczywista wartość dodana – twierdzi Liliana Turczyn z KepkaGroup, firmy rodzinnej specjalizującej się m.in. w produkcji
ceramiki użytkowej i reklamowej.
Pora na przedstawienie kolejnego kryterium – wyznacznika dla rynku ceramiki dekoracyjnej. Związany jest z jednej strony zasobnością naszych portfeli, a z drugiej: z naszym stylem życia. – Chyba większość z nas
może powiedzieć, że spotkań rodzinnych
u niego na przestrzeni ostatnich lat jest coraz mniej. Bynajmniej nie z powodu, że więzi rodzinne bardziej się poluzowały. Tu de-
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Od wieków porcelana zdobi stoły
ludzi kochających delikatne piękno.
Uroda kształtów, mistrzostwo wykonania, bogactwo wzorów.... Tak jest
do dziś. Na porcelanowej zastawie
posiłki przestają być zwyczajne, bo
elegancja nadaje im smaku i aromatu. Tak po prostu, tak jak nasza
porcelana.
Zakłady Porcelany Stołowej KAROLINA Sp. z o.o.
ul. Wolności 4, 58-140 Jaworzyna Śląska
tel. 74 858 82 14, karolina@karolina.info.pl
www.karolina.info.pl
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cydujący jest właśnie styl życia. Często kończymy pracę w późnych porach popołudniowych albo nawet wieczornych. Stresów i zmartwień nam absolutnie nie ubywa, a wręcz odwrotnie. Czasu na odsapnięcie rzeczywiście
jest mniej niż było kiedyś – uważa prezes Lubiany SA Krystyna Wawrzyniak.
Tutaj na chwilę musimy zahaczyć o inny
temat. Rzecz dotyczy psychologii społecznej.
Baczniejsze przyjrzenie się nam samym na tle

inny poziom, co powinno mieć przełożenie
chociażby na rynek ceramiki dekoracyjnej. Socjologowie raczej zgodnie uważają, że to jeszcze potrwa, do czasu całkowitej wymiany pokoleniowej. Ale potencjalni beneficjenci tej społecznej zmiany – np. producenci ceramiki
– wieszczą bardziej krótkotrwałe prognozy.
– Pewne rzeczy wrócą i to szybciej niż nam
się wydaje – przekonuje Krystyna Wawrzyniak.
– To nie oznacza, że znowu jak kiedyś bardzo

Jeżeli społeczeństwa Europy są bogatsze i to ma
taki wpływ na rynek ceramiki, to ów rynek powinien
być w lepszej kondycji niż polski. I faktycznie tak
jest. We Francji, Niemczech czy krajach Beneluksu
producenci wyrobów ceramicznych muszą być
wyczuleni na dwie rzeczy: zagraniczną
konkurencję, często obniżającą cenę, a przy okazji
jakość, oraz na trendy mody. Bo to, jak podkreślają
znawcy tematu, drugie wyjątkowe kryterium tego
specyficznego rynku
ostatniego ćwierćwiecza, czyli od czasu, kiedy realnie możemy mówić o społeczeństwie
demokratycznym, i porównanie nas z europejskimi nacjami, które też przez podobne
przemiany przechodziły tylko kilkadziesiąt lat
wcześniej od nas, jasno wskazuje, że przed Polakami jeszcze kawał drogi do przebycia. Widać to zarówno w spojrzeniu na ustrój państwa czy instrumenty demokracji bezpośredniej, jak i w zachowaniu stricte społecznym, w tym w relacjach międzyludzkich, także rodzinnych. To jakby – w kolokwialnym
skrócie – etap społecznej ewolucji. Jego
przejście koniec końców wywinduje nas na

często będziemy gaworzyć na rodzinnych
obiadach, ale jednak zdecydowanie więcej Polaków widać na przykład w restauracjach. Wychodzimy na zewnątrz, do innych ludzi – dodaje.
– Ludzie coraz więcej też widzą w telewizji, w Internecie. I śledzą modowe trendy,
więc potrzeby tego rodzaju będą się pojawiać,
nie mamy żadnych obaw. Tak, jak chociażby
w przypadku figurek ceramicznych, które
obecnie – można powiedzieć – przeżywają
drugą młodość. Teraz dotyczy to zwłaszcza
Niemiec, ale i do nas „przyjdzie” za jakieś pół
roku – przewiduje z kolei Liliana Turczyn.

Warto też pamiętać, że sam rynek ceramiki ozdobnej nie jest jednolity. Inaczej
wszak napiszemy biznesplan sprzedaży płytek ceramicznych, a inaczej dla porcelanowej
zastawy obiadowej. Wspomniana moda zdecydowanie większy wpływ ma na zastawę.
Płytki ceramiczne bardziej są związane z rynkiem budowlanym. Jeżeli ten, po latach ewidentnej zwyżki, w ostatnim czasie przeżywał
ciężkie chwile, to siłą rzeczy producenci
owych płytek również. Dane to potwierdzają: regres w budowlance jeszcze w 2013
roku spowodował spadek sprzedaży płytek ceramicznych o 10 proc. Nie zmienił tego fakt,
że Polska jest czwartym producentem płytek
na Starym Kontynencie – po Włochach,
Hiszpanii i Turcji.
Koniec końców w przypadku analizowania tego rynku nie uciekniemy także od
międzynarodowych zawirowań politycznych, zwłaszcza tych na Wschodzie, z prezydentem Rosji na czele. To nie wpływa dobrze ani na producentów, ani na konsumentów. Rynek ceramiki dekoracyjnej jawi się
nam więc jako zgrabna, nawet bardzo ładna łódź, na którą wieją z różną siłą i z różnych kierunków wiatry. Ustabilizowanie jej
i proste prowadzenie to nie lada sztuka. Trzeba popisać się nie tylko znajomością biznesowych prawideł. Liczy się intuicja i umiejętność przewidywania. Do tego dochodzi konieczność bardzo szybkiego reagowania na
pojawiające się uskoki.
Dobrze, że naszych producentów nie
opuszcza optymizm. Mają swoje plany, nie
boją się przyszłości, a przy okazji dosyć
mocno stąpają po ziemi. Na inne rzeczy nie
do końca mają wpływ. Lepiej więc im zaufać,
że jeszcze będziemy się częściej spotykać, czy
to w gronie rodziny, czy przyjaciół i znajomych. I wtedy faktycznie niech nam umila
czas porcelana. Najlepiej polska.
I

Co przesądza o konkurencyjności produktów oferowanych
przez firmę i pozwala umacniać jej pozycję zarówno na
polskim, jak i zagranicznym rynku?

Andrzej Miszczak, prezes
zarządu Zakładu Porcelany
Stołowej „Karolina” Sp. z o.o.
114 Fakty

– W świecie porcelany uzyskanie konkurencyjności to bardzo trudna, ale jakże ważna sprawa. Porcelana to tworzywo naznaczone długą
tradycją wytwórczą, gdzie można
unowocześniać produkcję najnowszymi maszynami, ale trzon – surowce – zawsze pozostanie taki
sam. To, na czym skupiają się producenci, to fasony – nowe formy,
kształty, nowe dekoracje, asortymenty – czyli szeroko pojęty design
development. Proszę sobie wyobra-

zić talerz – używany od wielu lat na
stołach na całym świecie: wiemy, jaką
ma spełniać funkcję użytkową, przy
jednoczesnej funkcji estetycznej.
Krótko mówiąc, ma służyć do serwowania jedzenia w piękny sposób.
W osiągnięciu takiego efektu ogromne możliwości daje dobór dekoracji
– malarskich lub kalkowych. I to jest
właśnie to, co przesądza o sile i konkurencyjności Karoliny – mamy dużo
fasonów – od tradycyjnych okrągłych
form, do bardzo nowoczesnych kwa-

dratów, fasony gładkie oraz reliefowe. Dzięki własnemu Działowi Wzornictwa i Produkcji Kalek możemy tworzyć autorskie dekoracje dla naszych kolekcji. I jeszcze ostatni – ale
bardzo ważny czynnik – to kremowa
porcelana Fine Bone China, którą produkujemy jako jedyni w Polsce. Daje
nam to przewagę nad naszymi konkurentami, gdyż posiadamy coś,
czego nie ma nikt inny i tym zjednujemy sobie rzesze klientów w Polsce
i na świecie.

SZKŁO

Polski przemysł szklarski
obronił się przed kryzysem
Pogorszenie koniunktury gospodarczej wpłynęło w znaczący sposób na
przemysł szklarski i spowodowało zmniejszenie mocy produkcyjnych i spadek
produkcji oraz likwidację znacznej liczby miejsc pracy – wynika z opinii
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie polityki
przemysłowej na rzecz europejskiego sektora szklarskiego. W Polsce
nie jest jednak aż tak źle
Igor Stokłosa
rzemysł szklarski to ważny sektor gospodarki Europy, nie tylko ze względu na jego doskonałą pozycję na
świecie, ale również dlatego, że
wnosi on kluczowy wkład w inne sektory
i technologie. Bez szkła nie ma co myśleć o
rozwoju technologii ekranów dotykowych, odnawialnych źródeł energii czy technologii
oświetleniowych OLED. Szkło odgrywa też
kluczową rolę w realizacji planu dotyczącego przestawienia się na konkurencyjną oraz
energooszczędną gospodarkę.

P

Polskie zakłady produkujące szkło płaskie
i ich wyroby należą do najnowocześniejszych
w Europie. W ostatnich latach właśnie w tym
sektorze przemysłu szklarskiego notowano
największe przyrosty produkcji
Zgodnie z danymi Europejskiego Komitetu całkowita wielkość produkcji szkła
w UE wyniosła w 2012 roku ponad 33 mln
ton. Tym samym wartość produkcji wyniosła
około 35 mld euro. To czyni UE największym
na świecie producentem szkła. Przemysł ten

jest skoncentrowany w dziewięciu państwach.
Zakłady przemysłu szklarskiego w UE są często położone na obszarach posiadających historyczne korzenie i tradycje rodzinne w zakresie wytwarzania szkła. Obok Polski liczą
się Niemcy, Francja, Republika Czeska, Wło-
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chy, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo,
Belgia i Austria.
– W Europie sektor ten zatrudnia bezpośrednio około 200 tys. osób w 200 przedsiębiorstwach, od MŚP do przedsiębiorstw
wielonarodowych. Szacuje się, że zapewnia
on pośrednio ponad 500 tys. miejsc pracy
– podaje Europejski Komitet.
A jak jest w Polsce? Według Związku Pracodawców „Polskie Szkło” w Polsce co roku
wytwarzane jest około 3 mln ton tego produktu. Polski przemysł szklarski obejmuje
przeszło 100 przedsiębiorstw. Około jedna
trzecia z nich posiada zdolność produkcyjną
przekraczającą 20 ton dziennie. W efekcie polskie huty produkują około 2700–3000 tys. ton
szkła rocznie.
Z danych związku wynika, że wyrobami
szklanymi produkowanymi w Polsce na największą skalę są opakowania szklane. Zdecydowanie dominują wśród nich butelki i słoje wykonane ze szkła bezbarwnego (blisko
80 proc. produkcji). W Polsce wytwarza się zarówno opakowania spożywcze, jak i kosmetyczne, farmaceutyczne oraz naczynia na znicze. Rocznie produkuje się ich około 1120 tys.

cie. Większość produkcji czołowych hut szkła
artystycznego, która wynosi około 150 tys. ton
rocznie, sprzedawana jest za granicą. Produkują one bardzo szeroki asortyment wyrobów – od zastawy stołowej, wysmakowanych wazonów i innych przedmiotów dekoracyjnych, po klosze i wyroby ze szkła wielowarstwowego – zapewniają przedstawiciele Związku.
Polskie przedsiębiorstwa produkują też
wełnę szklaną i mineralną – znakomite materiały izolacyjne. Ich użycie w budownictwie
ma znaczący wpływ na oszczędność energii,
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym
emisji gazów cieplarnianych. Wiele zakładów
specjalizuje się w produkcji innych rodzajów
szkła, takich jak: kineskopy, szkło oświetleniowe, luksfery (pustaki szklane), szkliste krzemiany i tzw. fryta – niezbędna w produkcji glazury.
A jak jest w Europie? Europejski Komitet podaje, że na Starym Kontynencie struktura produkcji sektora szklarskiego w 2013
roku przedstawiała się następująco: 20 278 tys.
ton szkła opakowaniowego; 8 095 tys. ton
szkła płaskiego; 664 tys. ton włókien szklanych

Większość produkcji czołowych hut szkła
artystycznego, która wynosi około 150 tys. ton
rocznie, sprzedawana jest za granicą. Produkują
one bardzo szeroki asortyment wyrobów
– od zastawy stołowej, wysmakowanych wazonów
i innych przedmiotów dekoracyjnych, po klosze
i wyroby ze szkła wielowarstwowego
ton. Jednocześnie większość polskich hut szkła
opakowaniowego przeszła w ostatnich latach
gruntowną modernizację. Choć przyniosła
ona między innymi wprowadzenie do produkcji opakowań cienkościennych i znaczne
zmniejszenie wagi opakowań, to tonaż produkcji regularnie rośnie.
– Niewiele mniejszy jest tonaż produkcji
szkła płaskiego – około 850 tys. ton rocznie
szkła typu float, walcowanego, ornamentowego, zbrojonego – podaje Związek Pracodawców „Polskie Szkło”. Przedstawiciele
związku podkreślają, że polskie zakłady produkujące szkło płaskie i ich wyroby należą do
najnowocześniejszych w Europie. W ostatnich
latach właśnie w tym sektorze przemysłu
szklarskiego notowano największe przyrosty
produkcji. Można zakładać, że szybki wzrost
produkcji szkła płaskiego utrzyma się przynajmniej do czasu osiągnięcia średniej produkcji krajów Europy Zachodniej. Poważnym
czynnikiem stymulującym rozwój jego produkcji jest rozwój budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, a także przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
– Polskie huty szkła artystycznego i gospodarczego mają znakomitą markę w świe-
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stosowanych do zbrojenia; 1 108 tys. ton szkła
gospodarczego; 670 tys. ton szkła specjalnego
oraz inne rodzaje produktów.
– Produkcja przemysłu szklarskiego
znacznie się zmniejszyła, szczególnie w sektorze szkła płaskiego. W latach 2007–2012 doszło do spadku o 20 proc. Pociąga to za sobą
zmniejszenie zdolności produkcyjnych i likwidację wielu miejsc pracy – alarmują analitycy Komisji Europejskiej. Według nich
niebezpieczeństwo nieodwracalnego osłabienia europejskiego przemysłu szklarskiego
stało się już rzeczywistością.
– Aby zachować miejsca pracy i stworzyć
odpowiedni klimat inwestycyjny dla europejskiego przemysłu szklarskiego oraz utrzymać przodującą pozycję w zakresie innowacji, niezbędne jest sprostanie tym poważnym
wyzwaniom za pomocą europejskiej polityki przemysłowej na rzecz przemysłu szklarskiego. W polityce tej powinno się dążyć do
uzyskania równowagi między trzema filarami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym – podkreślają europejscy eksperci.
Do postulatu przyłączają się także polscy szklarze. Niestety zauważają, że działa-

nia Komisji Europejskiej idą w zupełnie inną
stronę niż deklaracje. Związek Pracodawców
„Polskie Szkło” wskazuje przede wszystkim
na zagrożenia czające się za polityką klimatyczną Unii. Według branży szklarskiej
nowa polityka przemysłowa musi rozwiązać
przede wszystkim problem wysokich kosztów energii w Europie i związany z nim
wpływ polityki przeciwdziałania zmianie
klimatu na ten energochłonny sektor. Nie
mniej ważne są lepsze uregulowania prawne i przewidywalne otoczenie regulacyjne,
które będzie wspierać podejmowanie długofalowych decyzji w przemyśle szklarskim. Należy też pochylić się nad polityką klimatyczną, gdyż łączne koszty powstałe w wyniku wdrożenia europejskiego prawodawstwa w zakresie środowiska bez zapewnienia równych szans w stosunku do konkurentów spoza Europy i bez wsparcia finansowego dla niezbędnych dostosowań, w szczególności w odniesieniu do MŚP, grożą katastrofą.
Europejski Komitet z kolei podkreśla, że
europejski przemysł szklarski powinien być
chroniony przed nieuczciwymi praktykami
handlowymi. – Zarówno w produkcji włókna szklanego ciągłego, szkła płaskiego, jak
i szkła specjalnego sektor boryka się z nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi przez chińskich konkurentów, a Komisja Europejska musi zachować czujność
w odniesieniu do unikania płacenia ceł.
Ogólnie rzecz biorąc, konieczne jest, by UE
działała szybciej, stosując skuteczne środki
handlowe, gdy zagrożona jest uczciwa konkurencja. Ponadto należy przeprowadzić
dokładne oceny skutków nowych lub przyszłych umów handlowych dla unijnych sektorów przemysłu szklarskiego – czytamy
w opinii Komitetu.
Uwolnienie dalszego potencjału w sektorze szkła płaskiego możliwe jest też poprzez
wyznaczenie celów i zdecydowane środki na
rzecz zmniejszenia zużycia energii w budynkach, jak również szybki rozwój oznakowania energetycznego okien w UE. – Zastąpienie nieefektywnych okien wysokowydajnymi
systemami oszklenia mogłoby zmniejszyć emisje CO2 o 100 mln ton rocznie, a jednocześnie wesprzeć tworzenie lokalnych miejsc pracy. Z uwagi na fakt, że włókna szklane stosowane w zbrojeniach umożliwiają zastosowanie lekkich materiałów kompozytowych,
przyczyniają się one do powodzenia wysiłków
UE mających na celu dekarbonizację sektora transportu – uważa przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Jednocześnie zaznacza, że w ostatnich latach przemysł ten poczynił znaczne postępy, chociaż nadal w dużym stopniu nierozwiązana pozostaje kwestia równych warunków konkurowania oraz powinno się ją
rozważyć w kontekście ustanowienia skutecznej polityki przemysłowej na rzecz przemysłu szklarskiego.
I
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Szkło nie do pobicia
Estetyka, wysoka jakość i funkcjonalność to atuty szklanych produktów
marki Termisil, dzięki którym konsument może piec, gotować, mrozić,
przechowywać i podawać potrawy w jednym naczyniu

awrotne tempo życia codziennego
sprawia, że chcemy przygotowywać
posiłki szybko i wygodnie. Nieocenioną pomocą są naczynia ze szkła
żaroodpornego, których największą zaletą jest
duża wytrzymałość i odporność na skoki temperatur. Jeśli dodać do tego nowoczesny design, produkty z poszczególnych linii marki
Termisil mogą być nie tylko wykorzystywane
do pieczenia i gotowania, lecz także eleganckiego serwowania dań.
W tym roku mija 110 lat istnienia Huty
Szkła Wołomin, w której wytwarza się wyroby szklane doceniane w kraju i na całym świecie. Pierwsza wołomińska huta powstała
w 1905 roku i obsługiwała głównie rynek rosyjski, w tym dwór cara, zaś w 1913 roku powstała druga huta założona przez mieszkańców Wołomina. Po II wojnie oba zakłady połączyły się i zostały znacjonalizowane.
Hutnictwo w Wołominie rozwijało się w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, kiedy to na masową skalę produkowane były m.in. butelki
w ramach licencji Coca-Cola. Od lat 50. ubie-

Z

głego wieku prowadzone były prace pilotażowe nad szkłem borokrzemowym, którego
wołomińska huta jest dziś jedynym producentem w Polsce i jednym z nielicznych w Europie. – Warto podkreślić, że dominujące
w hutnictwie szkło sodowe nie jest tak odporne
na zmiany temperatur jak szkło borokrzemowe, które dzięki swoim właściwościom
znajduje zastosowanie przede wszystkim
w dwóch obszarach: produkcji naczyń żaroodpornych oraz naczyń laboratoryjnych
– mówi Radosław Rogacki, prezes zarządu
Termisil Huty Szkła Wołomin SA.
Wołomińska huta rozpoczęła produkcję szkła borokrzemowego w 1953 roku.
W 1998 roku w związku z kryzysem na rynkach wschodnioeuropejskich ogłosiła upadłość, a w 2000 roku została przejęta przez
nowych właścicieli. Od kilku lat jest własnością polskich funduszy inwestycyjnych: Grupy Opera i Banku BPS. W ostatnich latach
spółka przeszła restrukturyzację i pozostaje
jedną z największych firm produkcyjnych i eksporterów w regionie miast graniczących

z Warszawą. Sprzedaje produkty na około 150
rynków na całym świecie, przy czym wiodący jest rynek krajowy, na którym firma ma
większość udziałów w produkcji szkła żaroodpornego. Spółka jest aktywna także w innych krajach, w których popularnością cieszą
się szklane naczynia do gotowania – głównie
Europa Wschodnia, Europa Zachodnia oraz
Bliski Wschód. – W ostatnim czasie wyraźnie wzrasta popularność tego typu szkła, które nie tylko ma wysoką odporność na zmiany temperatur, lecz także jest szkłem ekologicznym – powstałą przy produkcji stłuczkę
wykorzystujemy w 100 proc. Ponadto nasze
szkło nie rysuje się, dzięki czemu naczynia
można myć w zmywarkach. Co więcej, jako
jedyni w Polsce nie używamy pieców gazowych, tylko elektryczne, dzięki czemu zredukowaliśmy poziom emisji prawie do zera – wylicza zalety produkcji prezes Rogacki.
Większość wyrobów wytwarzanych w Hucie Wołomin jest sprzedawana pod marką
własną Termisil, której udało się zająć ważne miejsce na rynkach obcych bez znaczących
nakładów poniesionych na marketing. Niemała w tym rola polityki jakości. W 2013 roku
firma przystąpiła do wdrażania nowej strategii rozwoju opartej na restrukturyzacji i zakładającej certyfikację systemu zarządzania
jakością według normy ISO 9001. Ponadto
spółka stara się działać w oparciu o normy
ISO 26000 – społecznej odpowiedzialności.
W tym roku została np. wyróżniona jako jeden z kilku dostawców spełniających w najwyższym stopniu kryteria społecznej odpowiedzialności w grupie około 200 dostawców
sieci Carrefour.
www.termisil.com
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Z pola do laboratorium
Przyszłość rodzimej hodowli roślin jest uzależniona od realnego
dopływu innowacyjnych technologii do hodowli oraz wzrostu środków
ﬁnansowych na dalsze prace hodowlane i marketing – mówi minister
rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
Jaką rolę w budowaniu silnego rolnictwa
w Polsce zajmuje branża nasienna i jak krajowa produkcja materiału siewnego rzutuje na wyniki tego sektora gospodarki?
– Istnienie efektywnej, krajowej hodowli roślin ma duże znaczenie zarówno dla bieżącej, jak i przyszłej sytuacji naszego rolnictwa. Rola tego sektora to przede wszystkim
poprawianie efektywności produkcji roślinnej
poprzez stałe dostarczanie nowych odmian
o ulepszonych cechach plonowania, jakości
zbioru i cechach użytkowych, dobrze zaadaptowanych do krajowych warunków klimatycznych i glebowych, a także dostarczanie wiedzy o najlepszym ich wykorzystaniu.
Krajowa hodowla roślin to także większa niezależność naszego rolnictwa od międzynarodowych koncernów i od rynków międzynarodowych, jak również wyraźna przeszkoda dla firm zagranicznych w szybkim
podnoszeniu cen nasion. Dobitnym tego
przykładem jest rynek nasion kukurydzy,
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gdzie obecność odmian krajowych skutecznie powstrzymuje międzynarodowe koncerny od znaczącego wzrostu cen. Ewentualna
marginalizacja lub likwidacja krajowej hodowli mogłaby spowodować nie tylko wzrost cen
nasion i napływ odmian niedostatecznie dostosowanych do krajowych warunków uprawy, lecz także zaprzepaszczenie dorobku
hodowlanego tworzonego od stu kilkudziesięciu lat oraz zmarnowanie posiadanych zasobów genetycznych, zaplecza i kadr.
Pomimo olbrzymiej presji konkurencji zagranicznej, dysponującej znacznie większymi
środkami na tworzenie nowych odmian i na
prowadzenie badań, polska hodowla jest
zdolna do konkurowania z setkami hodowców zagranicznych, a w przypadku niektórych
gatunków wyraźnie dominuje. Obecnie jej
udział w krajowym rynku materiału siewnego jest bardzo zróżnicowany, w zależności od
gatunku. Dla pszenżyta ozimego i jarego,
owsa i żyta jarego jest to udział dominujący

na poziomie około 80 proc. rynku mierzonego
powierzchnią plantacji nasiennych, dla żyta
ozimego i pszenicy również istotny – około
50 proc., a dla jęczmienia ozimego i jarego niewielki – poniżej 30 proc. Według szacunków
Polskiej Izby Nasiennej rodzime odmiany kukurydzy stanowią obecnie około 40 proc. zasiewów, buraków cukrowych – około 30 proc.,
rzepaku – około 15 proc., strączkowych – około 90 proc., traw pastewnych – 50 proc., traw
gazonowych – 75 proc., ziemniaków skrobiowych – blisko 100 proc., ziemniaków na
chipsy i frytki – poniżej 10 proc., ziemniaków
jadalnych – około 50 proc., warzyw na rynek
profesjonalny – około 25 proc., a na rynek
amatorski – około 80 proc.
W przypadku wielu gatunków udział
odmian zagranicznych powoli się zwiększa.
Wynikać to może z przewagi odmian zagranicznych, np. odmian mieszańcowych żyta,
pod względem wartości gospodarczej lub
z powiązań kapitałowych hodowli z prze-
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mysłem przetwórczym. Często jest to spowodowane umiejętnym, agresywnym i kosztownym marketingiem. Należy jednak podkreślić, że wiele tworzonych w kraju odmian
wykorzystywanych jest przez polskich rolników przede wszystkim ze względu na ich lepsze zaadaptowanie do zmiennych warunków
uprawy, zwłaszcza w latach o skrajnym przebiegu pogody, gdy występują warunki sprzyjające wymarzaniu lub susze.
Jaki jest udział polskiej produkcji nasiennej w eksporcie rolno-spożywczym ogółem? Jakie kraje są głównym odbiorcą krajowych zbóż, a jakie kierunki najlepiej rokują
na wzrost sprzedaży?
– Wielkość rynku nasiennego w Polsce
szacuje się na około 290 mln dol. rocznie.
Głównym odbiorcą krajowych zbóż, zarówno nasiennych, jak i konsumpcyjnych, jest rynek europejski. Najwięcej odbierają: Niemcy,
Dania, Francja, Czechy, Anglia, Włochy
oraz kraje bałtyckie. Są to kraje o zbliżonym
klimacie do Polski, więc w niektórych z nich,
np. w Niemczech, Czechach, na Litwie, nasze odmiany cieszą się dużym popytem.
Krajami rokującymi na wzrost sprzedaży są
– zdaniem hodowców – głównie Rosja,
Ukraina, Białoruś i kraje skandynawskie.

oraz systematycznej poprawie jakości polskich nasion? Co warto zmienić, by sytuacja
hodowców uległa poprawie?
– W dobie dużej konkurencji na rynku nasiennym bardzo ważną rolę odgrywa prawo,
które reguluje ten rynek. W Polsce branża nasienna działa w oparciu o ustawę o nasiennictwie oraz ustawę o ochronie prawnej odmian roślin, które są ustawami nowoczesnymi
i – co najważniejsze – zgodnymi z prawem europejskim oraz światowym. Również system
kwalifikacji i oceny nasion, który u nas funkcjonuje, można uznać za bardzo dobry i zgodny z międzynarodowymi standardami.
W przypadku prac badawczych podkreślenia wymaga fakt, że hodowla roślin to jedna z dziedzin wymagająca prowadzenia szeroko zakrojonych badań naukowych. Według
danych, zarówno Europejskiej, jak i Światowej Organizacji Nasiennej, nakłady na badania i rozwój w przemyśle nasiennym stanowią 15–17 proc. dochodów firm hodowlanych. Jest to wysoki poziom nakładów, spotykany jedynie w przemyśle farmaceutycznym. Co więcej, mamy obecnie do czynienia
z prawdziwą rewolucją w zakresie metod hodowlanych. Ciężar nakładów i uwagi przesuwa się wyraźnie z pola do laboratorium.

Według danych, zarówno Europejskiej, jak i Światowej Organizacji Nasiennej, nakłady na badania
i rozwój w przemyśle nasiennym stanowią
15–17 proc. dochodów firm hodowlanych. Jest to
wysoki poziom nakładów, spotykany jedynie w przemyśle farmaceutycznym. Co więcej, mamy obecnie
do czynienia z prawdziwą rewolucją w zakresie
metod hodowlanych. Ciężar nakładów i uwagi przesuwa się wyraźnie z pola do laboratorium
Jednak w krajach tych istnieją bariery ograniczające ewentualny eksport materiału siewnego – w krajach Europy Wschodniej jest to
brak szczelnego systemu porządkującego
rynek pod względem prawa do własności do
odmiany oraz efektywnych systemów zbierania opłat od rozmnożeń własnych, natomiast w Skandynawii wielkość sprzedaży
zależy od przystosowania danych odmian do
specyficznych warunków klimatycznych.
Część hodowców zwraca uwagę, że w przypadku Ukrainy i Białorusi w 2014 roku i wiosną 2015 roku prawie zaprzestano transakcji handlowych z tymi krajami ze względu na
bardzo niskie ceny, które można uzyskać na
tym rynku, co związane jest ze spadkiem wartości waluty tych krajów oraz rosnącym ryzykiem nieotrzymania zapłaty za dostarczony towar.
Na ile obecne uwarunkowania prawne
sprzyjają rozwojowi branży nasiennej, pracom badawczym nad nowymi odmianami

Cykl hodowlany jest skracany z 8–10 lat do
nawet 4–6 lat. Postępy wiedzy o zasadach
funkcjonowania organizmów na poziomie
molekularnym, a także możliwość wykorzystania zaawansowanych technologii przez
przeciętną firmę hodowlaną, dadzą w najbliższych latach napływ nowej generacji odmian. Przyszłość rodzimej hodowli roślin jest
więc uzależniona od realnego dopływu innowacyjnych technologii do hodowli oraz
wzrostu środków finansowych na dalsze
prace hodowlane i marketing.
Przed akcesją podstawowym źródłem dochodu firm były dotacje budżetowe, natomiast
obecnie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, firmy hodowlane
muszą utrzymać się samodzielnie. Źródłem
finansowania hodowli roślin, podobnie jak
w innych krajach, powinny być opłaty licencyjne. Jednak w większości państw unijnych
wymienialność materiału siewnego przez
gospodarstwa rolne utrzymuje się na pozio-

mie przynajmniej 50 proc., podczas, gdy w naszym kraju, pomimo pewnej poprawy w ostatnich latach, wynosi ona poniżej 20 proc.
Oznacza to, że np. średnio we wszystkich gatunkach zbóż rolnicy kupują materiał siewny co 5 lat. Konsekwencją są niższe dochody polskich firm hodowlanych, niższe niż ich
odpowiedników w innych krajach. Ponadto
znaczne obszary gruntów rolnych są obsiewane nasionami ze zbioru własnego. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby właściciele odmian, a więc firmy hodowlane, uzyskiwały
opłaty od rozmnożeń własnych, co umożliwiałoby ponoszenie kolejnych nakładów
na hodowlę nowych odmian. Tymczasem
ze szczegółowych danych opracowanych
w marcu 2012 roku wynikało, że koszty hodowli nowych odmian są pokrywane z opłat
licencyjnych jedynie w przypadku takich gatunków, jak kukurydza, pszenżyto ozime, burak ćwikłowy i ogórek szklarniowy. Tworzenie nowych polskich odmian dla zdecydowanej większości gatunków było i jest pokrywane z innych środków, tj. z pozostałej
działalności spółek hodowlanych.
W ostatnich latach regulacje prawne
dotyczące korzystania z materiału siewnego
i obrotu nasiennego oraz należnych praw
właścicielom odmian przyniosły korzystne
skutki dla branży nasiennej. Dzięki tym regulacjom hodowcy otrzymują przy pomocy
powołanej w tym celu organizacji opłaty licencyjne od wyhodowanych przez siebie
odmian. Korzystny wpływ na zwiększanie popytu na nasiona mają również dotacje do wykorzystanego do siewu materiału kwalifikowanego. Dotacje te cieszą się rosnącą popularnością, co wymusiło w 2015 roku
zmianę ich wysokości do 1 ha, aby w ramach
dostępnych na ten cel środków budżetowych
umożliwić skorzystanie z tych dotacji wszystkim zainteresowanym rolnikom. Ponadto polskie firmy hodowlane nieco gorzej niż ich odpowiedniki z Europie Zachodniej radzą sobie ze zdobywaniem środków na prace naukowe. W Polsce hodowcy w zasadzie nie
dysponują zapleczem badawczym, w związku z czym powinni bardziej aktywnie angażować się we współpracę z jednostkami naukowymi w celu zdobywania finansowania
poszczególnych projektów ze środków Unii
Europejskiej czy też Narodowego Centrum
Nauki oraz Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju. Tylko precyzyjne określenie potrzeb, umożliwiające maksymalne wykorzystanie skromnych środków krajowych przeznaczanych na naukę, wdrożenia i innowacje oraz wspólne, aktywne działanie zainteresowanych spółek w kierunku rozwiązywania problemów hodowlanych poprzez badania naukowe i wykorzystanie nowoczesnych technik mogą pomóc w rozwiązaniu
strategicznych problemów w hodowli poszczególnych gatunków roślin.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Krajowe nasiennictwo
ma olbrzymi potencjał

Miejmy nadzieję, że zachowamy różnorodność
wysokiej jakości odmian wyhodowanych w naszym
kraju. Bo tak jest obecnie. Ale przyszłość hodowli
i nasiennictwa w Polsce leży w rękach rolników
– mówi Paweł Kochański, prezes Agencji Nasiennej
Jak częste są przypadki naruszeń legalności wysiewów i niezgodności z przepisami dotyczącymi produkcji materiału siewnego?
– Naruszenia prawa w produkcji materiału siewnego spotykamy rzadziej niż w przypadku zasiewów. Rzecz w tym, że aby wyprodukować i sprzedać materiał siewny, trzeba spełnić szereg warunków: od zaplecza technicznego i wiedzy poczynając, na licencji od
właściciela odmiany i rejestracji w Państwo-
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wej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
kończąc. Bez tego nie ma mowy o produkcji
materiału siewnego. Jeśli rolnikowi wydaje się,
że zakup kwalifikowanego materiału siewnego
w stopniu np. C1 uprawnia go do dalszego
rozmnażania i sprzedawania zbioru jako
materiał siewny, to takie myślenie jest całkowicie błędne. Bez licencji od hodowcy odmiany i rejestracji w PIORiN dojdzie do naruszenia ustawy o nasiennictwie i ustawy
o ochronie prawnej odmian roślin.

Natomiast podczas siewu naruszyć prawo, a szczególnie wyłączne prawo do odmian
roślin, jest niezmiernie łatwo. Zależy co zostanie wysiane. Czy będzie to kwalifikowany
materiał siewny, czy materiał z własnego zbioru, czy nabyty materiał niekwalifikowany.
W pierwszym przypadku siew z pewnością będzie legalny, gdyż taki materiał produkowany jest lege artis, na podstawie licencji od hodowcy. W drugim przypadku może dojść do
naruszenia wyłącznego prawa, jeśli do siewu

«

Jakość i dobry wybór
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. jako jedyna kontynuuje
130-letnią tradycję polskiej hodowli i nasiennictwa buraka cukrowego.
Nasze słodkie odmiany:
JAGUSIA Rh, JANKA Rh, JAMPOL Rh+Cr,
MELODIA Rh, HUNOR Rh, SILEZJA Rh,
FANTAZJA Rh+Cr
utnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o., działająca pod nadzorem Agencji Nieruchomości Rolnych, funkcjonuje w obecnej formie od 1993 roku i jest zaliczana do spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Firma zaopatruje producentów buraka cukrowego w wysokiej jakości materiał siewny, który jest znany i doceniany we wszystkich działających koncernach cukrowych na terenie Polski. Oferowane przez nas nasiona
buraka cukrowego są również znane i cenione przez producentów zagranicznych, m.in. na
terenie Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji i Litwy. Spółka oferuje również do sprzedaży nasiona sorga i prosa.
W skład firmy wchodzą trzy oddziały znajdujące się w następujących miejscowościach: Straszków (wielkopolskie), Śmiłów (świętokrzyskie) oraz Kutno (łódzkie). Prace hodowlane zarówno
w zakresie twórczym, jak i zachowawczym prowadzone są w dwóch oddziałach: w Straszkowie oraz w Śmiłowie, które dysponują bardzo dobrze wyposażonym zapleczem laboratoryjnym oraz wyspecjalizowanymi kadrami naukowców. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. rejestruje każdego roku nowe odmiany buraka cukrowego, współpracując
z koncernami cukrowniczymi w kraju i za granicą, instytutami naukowymi, wyższymi uczelniami oraz zagranicznymi firmami hodowlanymi w zakresie doświadczalnictwa.
W Zakładzie Nasiennym KHBC Sp. z o.o. w Kutnie przygotowywany jest materiał siewny
buraka cukrowego, do którego surowiec został dostarczony z nasienników reprodukujących
we Włoszech. Tam też, na specjalistycznych urządzeniach odbywają się technologiczne procesy czyszczenia, sortowania, szlifowania, kondycjonowania, otoczkowania i inkrustowania nasion. W wyniku tego powstają nasiona o najwyższych parametrach jakościowych, które zawierają cechy odmian o wysokiej zawartości cukru i dużym plonie korzeni, co w połączeniu z prawidłową agrotechniką i nawożeniem oraz chemiczną ochroną daje
plantatorom gwarancję osiągnięcia bardzo dobrych efektów ekonomicznych w uprawie buraka cukrowego. Potencjałem tego
oddziału jest wykorzystanie nowoczesnych badań naukowych w zakresie nasiennictwa, czego owocem jest między innymi wdrożenie metod uszlachetniania nasion buraka
cukrowego Quick BEET – Szybki Burak.
Zakład Nasienny w Kutnie funkcjonuje zgodnie z najnowszymi wymaganiami norm zarządzania jakością (ISO 9001:2008), środowiskiem (ISO 14001:2004) oraz bezpieczeństwem (BS OHSAS 18001:2007).
Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rolników, a także korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w dziedzinie uszlachetniania nasion, KHBC Sp. z o.o. – Zakład Nasienny rozszerzył swoją działalność o usługowe zaprawianie, inkrustowanie i otoczkowanie nasion roślin rolniczych (kukurydza, rzepak) i warzyw.
Spółka świadczy usługi w zakresie produkcji in vitro linii homozygotycznych i stanu stopnia ploidalności materiału roślinnego na podstawie analizy cytometrycznej oraz prowadzi działalność rolniczą obejmującą produkcję roślinną, a także świadczy usługi związane z pracami polowymi.

K

www.khbc.pl

HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO

«

będzie wykorzystany gatunek, dla którego nie
jest przewidziana możliwość zastosowania
odstępstwa rolnego, np. facelia, gorczyca lub
trawy. W trzecim przypadku z pewnością dojdzie do naruszenia wyłącznego prawa. Bardzo często spotykamy sytuację siewu materiału z „wymiany sąsiedzkiej” lub kupionego
„na targu”. Nasiona towarowe nie są materiałem siewnym i jako takie, jeżeli pochodzą
spoza gospodarstwa, nie mogą być wykorzystane do siewu. Tego typu sytuacja jest bardzo powszechna i według moich szacunków
dotyczy 30–40 proc. zasiewów w naszym kraju, co nie znaczy, że ją akceptujemy. Każde
stwierdzone naruszenie prawa jest kierowane na drogę postępowania cywilnego o zapłatę
wysokich odszkodowań, a czasem także na
drogę postępowania karnego.

sobie sytuacji, gdy hodowcy zostaną sami, bez
przeciwdziałania Inspekcji nielegalnemu handlowi nasionami i nadzorowania procesów
wytwarzania, kwalifikacji oraz obrotu nasionami. Hodowcy powinni zająć się hodowlą
i wspieraniem sprzedaży swoich odmian.
Oczywiście uważam, że doskonale nadzorują oni obszar udzielanych umów licencyjnych.
Natomiast szara strefa jest poza ich zasięgiem
i nie mają możliwości podejmowania bezpośrednich działań. Na tym obszarze w organach
ścigania i sprawiedliwości dominuje przekonanie o niskiej szkodliwości społecznej przestępstw polegających na naruszaniu wyłącznego prawa hodowcy do odmiany. Wartość
strat hodowców w wyniku działania szarej strefy w Polsce szacuję na 180 mln zł rocznie. To
nie jest mała szkodliwość!

W organach ścigania i sprawiedliwości dominuje
przekonanie o niskiej szkodliwości społecznej
przestępstw polegających na naruszaniu
wyłącznego prawa hodowcy do odmiany.
Wartość strat hodowców w wyniku działania
szarej strefy w Polsce szacuję na 180 mln zł
rocznie. To nie jest mała szkodliwość!
Od czego zależy poprawa bieżącej sytuacji? Jaką rolę odgrywa w tym procesie nadzór hodowców i czy jest on aktualnie dostateczny?
– Poprawy sytuacji upatruję przede
wszystkim w większej świadomości rolników
i woli przestrzegania przepisów. Żyjemy w niezwykle ciekawych czasach, ale i trudnych dla
rolników zawodowo, stawiających nowe wyzwania i wymagających zmiany sposobu
gospodarowania. Doskonale pasuje do nich
stwierdzenie Goethego: „Kto nie idzie do
przodu, ten się cofa”. Jeszcze 50 lat temu znaczenie plonotwórcze postępu odmianowego
kształtowało się na poziomie 50 proc., a obecnie już 90 proc. To znaczy, że wyczerpały się
możliwości poprawiania pola i dalsza poprawa produkcji roślinnej zależy od nowych
odmian. Dopóki rolnicy – jako grupa zawodowa – nie zrozumieją, że hodowla kosztuje, a podstawowym źródłem jej finansowania
są opłaty licencyjne i opłaty za korzystanie
z odstępstwa rolnego – tj. siewu materiału z
własnego zbioru, dopóty będą naruszali wyłączne prawo, a naruszanie prawa szkodzi.
Szkodzi zarówno hodowcom, którzy bez
środków finansowych nie wyhodują nowych
odmian, jak też szkodzi rolnikom, gdyż narażają się na sankcje za okradanie hodowców, ale
przede wszystkim na brak nowych odmian, gdy
hodowcy przestaną je tworzyć, pozbawieni
środków do funkcjonowania. Nadzór prowadzony przez hodowców musi być wspierany przez organy administracji publicznej,
a w szczególności PIORiN. Nie wyobrażam

122 Fakty

Jakie działania kierowane do hodowców
mają największy oddźwięk w środowisku rolniczym i skutkują wymiernymi efektami
w obszarze ochrony prawnej odmian roślin?
– Zauważamy bardzo duży wpływ dopłat
do obszarów obsianych kwalifikowanym
materiałem siewnym na zwiększanie jego produkcji i sprzedaży. Na początku poprzedniej
dekady kwalifikowany materiał siewny był wykorzystywany na 4 proc. powierzchni upraw
zbóż i ziemniaka. Obecnie w zbożach udział
kwalifikatu wynosi 16 proc., a w uprawie ziemniaka 10 proc. Niebagatelny wpływ na taki postęp miały dopłaty wypłacane od 2007 roku.
Szkoda, że wymóg stosowania konkretnego, np. 30-proc., udziału kwalifikowanego
materiału siewnego w zasiewach nie znalazł
zastosowania w zasadach dobrej praktyki rolniczej. Z całą pewnością odnotowalibyśmy
wzrost gospodarczy w branży nasiennej,
w branży rolniczej wzrosłyby plony, a szara
strefa uległaby ograniczeniu.
Hodowcy roślin organizują wiele imprez
handlowych i edukacyjnych, np. dni pola, które przybliżają rolników do wiedzy o nowych
odmianach i ich ochronie prawnej. Spektakularnym działaniem polskich hodowców roślin było również założenie Agencji Nasiennej w Lesznie, którą mam zaszczyt prowadzić.
Hodowcy są właścicielami tej spółki, a działa ona jak organizacja zbiorowego zarządzania: we własnym imieniu lecz na rzecz hodowców, którzy są jej udziałowcami. Agencja Nasienna obecnie reprezentuje 27 hodowców roślin. Agencja Nasienna Sp. z o.o.

w Lesznie jest uprawniona do kontroli umów
licencyjnych, zbierania opłat za korzystanie
z odstępstwa rolnego oraz przeprowadzania
kontroli, czy rolnicy prawidłowo rozliczają się
z opłat za siewy własnego materiału. Nikt nie
lubi być kontrolowany, ale czasem trzeba.
Z przeprowadzonych kontroli wynika, że
około 72 proc. opłat nie jest wykazywana i płacona dobrowolnie. W tym miejscy należy dodać, że rolnik powinien zgłosić i opłacić
siew materiału własnego w terminie 30 dni od
siewu. Bez żadnego specjalnego wezwania.
Między innymi z powodu ignorowania tego
obowiązku, Agencja Nasienna przed kilkoma
laty zdecydowanie zwiększyła liczbę wysyłanych wniosków kontrolnych z 20 tys. do
70 tys. rocznie, a w najbliższym czasie planuje
kolejne zwiększenie do 130 tys. Brak udzielenia odpowiedzi na wniosek skutkuje skierowaniem sprawy do sądu. Oczywiście nie robimy tego bez uprzedzenia, ale i tak budzi
duże emocje ze strony środowiska rolniczego. Rolnik prowadzi przedsiębiorstwo najczęściej pod nazwą gospodarstwo rolne i jako
przedsiębiorca ma obowiązek pamiętać o regulowaniu opłat za korzystanie z materiału
własnego, a jeśli otrzyma wniosek z Agencji
Nasiennej to musi odpowiedzieć czy korzystał, czy nie korzystał z takiego materiału.
Jak ocenia pan postęp w zakresie produkcji nowych odmian roślin i jakość krajowego nasiennictwa na tle zagranicznych
rynków?
– W Europie hodowcy produkują bardzo
wiele nowych odmian roślin rolniczych, z których niespełna 1 proc. to odmiany rejestrowane w Polsce. Oczywiście dla polskiego rolnika dostępne jest ponad 20 tys. odmian z katalogu wspólnotowego, lecz te zarejestrowane w krajowym rejestrze są dedykowane do
uprawy w naszym kraju. Każdy rolnik musi
jednak rozważyć i zdecydować, które z odmian nadają się do wykorzystania w jego gospodarstwie. Nie można brać pod uwagę jedynie potencjału plonotwórczego, ale przede
wszystkim przydatności do warunków lokalnych, bo od tej decyzji zależy powodzenie
uprawy. Wielu przekonało się o tym przed laty,
gdy zachwyceni wysokim plonowaniem, dość
bezmyślnie wysiali odmiany przywleczone
z łagodniejszego klimatu oceanicznego, a więc
o niskiej mrozoodporności.
Uważam, że obecnie krajowe nasiennictwo ma olbrzymi potencjał, gdyż jakością nie
ustępuje światowym biznesom. Wiele przedsiębiorstw zmodernizowało swoje linie technologiczne. Jedynie brakuje wykwalifikowanej, specjalistycznej młodej kadry. Miejmy nadzieję, że zachowamy różnorodność wysokiej
jakości odmian, wyhodowanych w naszym
kraju. Bo tak jest obecnie. Ale przyszłość hodowli i nasiennictwa w Polsce leży w rękach
rolników. To rolnicy decydują jakie odmiany
wysieją i kto otrzyma opłatę licencyjną.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Gwarancja wysokich standardów
Początek działalności hodowlanej Małopolskiej Hodowli Roślin
– zwłaszcza zbóż i buraka pastewnego – sięga drugiej połowy XIX wieku.
Od 1994 roku ﬁrma funkcjonuje jako spółka z o.o., a jej oferta obejmuje
obecnie 91 odmian w 24 gatunkach roślin rolniczych
ostatnich latach spółka realizowała plan koncentracji kapitału oraz programów hodowlanych. W ramach tego
planu przejęła w 2007 roku Przedsiębiorstwo
Hodowlano-Nasienne w Lublinie, w 2009
roku Hodowlę Roślin Rolniczych – Nasiona Kobierzyc, a w 2012 roku Stado Ogierów
Białka.
Podstawowym kierunkiem działalności
firmy jest hodowla buraka pastewnego, zbóż,
traw pastewnych i gazonowych oraz roślin
motylkowatych drobnonasiennych. Obecnie działalność ta została poszerzona o hodowlę i nasiennictwo kukurydzy. Realizowana w MHR hodowla przejawia stały postęp,
wyrażający się liczbą nowo tworzonych odmian, ich stale doskonaloną wartością produkcyjną i użytkową. Dotychczas wyhodo-

W

wano kilkaset odmian roślin rolniczych, cieszących się uznaniem w kraju i za granicą.
Działalność hodowlano-nasienną spółka prowadzi na terenie Polski Południowej,
od Dolnego Śląska po województwo lubelskie, oraz na terenie województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jej
zakłady nasienne, głównie dzięki dobrze
ukształtowanej kooperacji w zakresie produkcji
surowych nasion i nowoczesnej technice ich
obróbki, gwarantują materiał siewny o wysokich standardach jakościowych. Hodowla
roślin prowadzona jest w pięciu zakładach:
Polanowice k. Krakowa, Nieznanice k. Częstochowy, Mikulice k. Przeworska, Palikije
k. Lublina, Kobierzyce k. Wrocławia.
MHR jest jedynym sukcesorem rozbudowanej ongiś w kraju hodowli buraka pastewnego, wielokiełkowego i jednokiełkowe-

go. Nasiona buraków stanowią jej znaczący
produkt eksportowy. Ponadto tylko w MHR
hoduje się obecnie koniczynę łąkowa di- i tetraploidalną. Jako jedyna rodzima firma
spółka prowadzi hodowlę szerokiej palety gatunków traw gazonowych, których mieszanki – ze względu na wartość użytkową – mają
wielu odbiorców w kraju i za granicą. Jednym
z produktów firmy są także mieszanki traw pastewnych, dostarczające zdrowej, wartościowej paszy, niezbędnej w żywieniu zwierząt gospodarskich.
Poza hodowlą i nasiennictwem roślin
w firmie funkcjonuje stadnina koni czystej krwi
arabskiej. Białeckie araby odnoszą sukcesy na
torze wyścigowym, w czempionatach i w rajdach. Uczestnicząc w różnych prestiżowych
pokazach, wzbudzają zainteresowanie kupców z całego świata.
I
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Stawiamy na postęp
i coraz większe zbiory

W tej chwili nie możemy sobie pozwolić na obniżenie poprzeczki i mniejsze
plony niż te, które udało nam się wypracować, bo przekreślilibyśmy sobie
drogę do rozwoju. Cały czas dążymy do poprawy wyników i stawiamy na
coraz to nowe odmiany – mówi Władysław Brzozowski, właściciel Gospodarstwa Rolnego Produkcyjno-Nasiennego w Mienianach k. Hrubieszowa
Jak rozwijała się działalność prowadzonego przez pana gospodarstwa i co jest
obecnie państwa specjalnością?
– W 1999 roku wydzierżawiliśmy od
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
w Lublinie 300 ha ziemi po dawnym PGR-ze
w Dziekanowie. Od tamtej pory powiększyliśmy nasze gospodarstwo do 530 ha. Specjalizujemy się w uprawie zbóż nasiennych,
przeznaczonych na sprzedaż rolnikom indywidualnym, które ze względu na jakość plonów cieszą się dużą popularnością. Świadczyć może o tym fakt, że zaopatrujemy nie tylko okolicznych rolników z regionu, lecz także często mamy zapytania z dużych, mocno
oddalonych gospodarstw, np. z Pomorza.
Uprawiamy przede wszystkim pszenicę w wielu odmianach, które są poddawane selekcji
pod kątem wydajności – zajmują one 220 ha,
przy czym około 30 proc. jest sprzedawane
jako materiał siewny. Poza tym 130 ha areału
zajmuje rzepak, na 100 ha uprawiamy buraki cukrowe, a na 70 ha kukurydzę. Uprawiamy też nieznacznie ilości jęczmienia.
Jak ocenia pan kondycję i konkurencyjność polskiego rynku nasiennego?
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– Bardzo pozytywnie, zwłaszcza że dobrze pamiętam czasy PRL-u i mogę porównać obecną sytuację z ówczesnym rolnictwem. Aktualnie mamy przewagę ilościową i jakościową uprawianych odmian,
w tym bardzo dobrych gatunków sprowadzanych z Niemiec i Francji, które – mimo
że tam klimat jest łagodniejszy – doskonale
sprawdzają się w polskich warunkach. Co
więcej, nasze uprawy w niczym nie ustępują zagranicznym. Tyle że dziś ceny pszenicy
są o połowę niższe, z kolei środki produkcji,
takie jak środki ochrony roślin czy części zamienne do maszyn, nieznacznie zdrożały. To
poważny problem, który martwi rolników, bo
zapowiadają się piękne plony, a z rynkiem
zbytu jest problem. Państwo powinno wspierać gospodarkę rolną i pomagać w znajdowaniu odbiorców za granicą, niestety musimy radzić sobie sami.
Co dziś jest największym ograniczeniem w prowadzeniu gospodarstwa?
– Rolnictwo najbardziej spowalniają dziś
ceny, bo jako gospodarstwo nie możemy nic
zaplanować, skoro nie znamy cen płodów rolnych na przyszły rok. W PRL-u nie było żad-

nych problemów z finansowaniem gospodarstwa, co miesiąc przedstawiciele banku
kontrolowali zasoby i zbiory, a dziś można
mieć pełne magazyny i trudności z uzyskaniem kredytu, bo mamy takie czasy, że sprzedaż stoi pod znakiem zapytania. Do niedawna
dużym problemem był stan dróg lokalnych,
choć w tym zakresie jest już znacznie lepiej,
bo gminy sporo zainwestowały w infrastrukturę. Katastrofalnie wygląda sytuacja ze
scaleniem gruntów, mimo że minęło już 25 lat
od transformacji. Pilnych działań wymaga też
melioracja, która nie sprowadza się do odprowadzania wody, lecz obejmuje cały system
regulacji na ziemiach uprawnych. Jak można efektywnie gospodarować, kiedy nikt nad
tym nie panuje?
Mówi się, że od czasu przystąpienia do
Unii Europejskiej gospodarka poszła do
przodu. Czy zauważa pan, że unijne pieniądze przyczyniły się do rozwoju gospodarki
rolnej?
– Nie można zaprzeczyć, że UE pomogła polskim rolnikom, ale z drugiej strony jak
tylko Unia zaczęła sprzedawać nam maszyny i części zamienne, to zdrożały one niemal
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o 100 proc. Nawet jeśli mamy przyznane dopłaty, to wydane pieniądze i tak trafiają do krajów Unii, zamiast wspierać krajową gospodarkę. Uważam, że dla polskiego rolnictwa korzystniejsze niż dotacje byłoby uproszczenie
procedur.

najniższe, jednak na tak dobrych glebach rosną wyższe zboża, niż przewidują założenia
genetyczne. Dlatego działamy dodatkowo
środkami chemicznymi, żeby wzmocnić wiązki sitowo-naczyniowe w źdźble. I mamy
efekty. 20 lat temu obecne plony wydawały mi

Koszty utrzymania gospodarstwa wzrosły tak bardzo,
że niełatwo jest wyjść na swoje. Dużym problemem
jest wyleganie, dodatkowe straty powodują szkodniki, ale te czynniki ryzyka nie podlegają ubezpieczeniom. Zaradny rolnik ma im zapobiegać
i sam sobie radzić, na ile starczy sił i pomysłów
A co zaliczyłby pan do pozytywnych
aspektów współczesnej gospodarki w branży nasiennej?
– Na pewno dużym plusem są świetne
ziemie uprawne, które przyczyniają się do naszych znakomitych wyników. W tej chwili nie
możemy sobie pozwolić na obniżenie poprzeczki i mniejsze plony niż te, które udało
nam się wypracować, bo przekreślilibyśmy sobie drogę do rozwoju. Cały czas dążymy do
poprawy wyników i stawiamy na coraz to
nowe odmiany, gdyż postęp genetyczny przekłada się na wyniki. Odmiany zmieniamy co
2–3 lata, a jednocześnie dążymy, żeby były jak

się niewyobrażalne, tymczasem kilkakrotnie
przewyższyliśmy ówczesne zbiory. Mało
tego, od kiedy hodujemy pszczoły, dzięki zapylaniu mamy o 15–20 proc. wyższe plony
rzepaku.
W gospodarce coraz większe znaczenie
mają nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Jak postęp wpływa na jakość prac
w gospodarstwie?
– Nowoczesny sprzęt istotnie wpływa na
warunki produkcji, wydajność i bezpieczeństwo pracy. Maszyny, których używaliśmy
w czasach PRL-u, zostały już wycofane.
Jednak wszystko ma swoje plusy i minusy. Ser-

wis i regularny przegląd najnowszych maszyn kosztuje tyle co w PRL-u nowy ciągnik.
Koszty utrzymania gospodarstwa wzrosły tak
bardzo, że niełatwo jest wyjść na swoje. Dużym problemem jest wyleganie, dodatkowe
straty powodują szkodniki, ale te czynniki ryzyka nie podlegają ubezpieczeniom. Zaradny rolnik ma im zapobiegać i sam sobie radzić, na ile starczy sił i pomysłów.
Jak ważna jest dla rozwoju gospodarstwa
współpraca z instytutami naukowymi, które wspierają państwa w zakresie nowych odmian?
– Naszym głównym partnerem jest Instytut Przyrodniczy w Poznaniu. Jego specjaliści bardzo nam pomagają nie tylko we
wdrażaniu do hodowli nowych odmian, lecz
także w rozwiązywaniu problemów napotykanych w uprawie, którym sami byśmy nie podołali. Tak było chociażby 3 lata temu, kiedy
zboże na naszym terenie – tak samo zasiane
i nawożone – nierówno rosło.
Jakie ma pan życzenia, myśląc o przyszłości?
– Przede wszystkim życzyłbym sobie i innym zdrowia oraz dobrego samopoczucia.
Chciałbym też, żeby ludziom żyło się dobrze,
a co za tym idzie, żeby było mnie stać na podniesienie pensji moim pracownikom, aby
było im jeszcze lepiej.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Trudna walka z szarą strefą
Polska Izba Nasienna jest członkiem International Seed Federation (ISF),
organizatora corocznego (od dwunastu lat) Światowego Kongresu
Nasiennego – World Seed Congress, w którym uczestniczy około 1500 osób.
Do tej pory kongres odbył się m.in. w Indiach, Niemczech, Chile, Danii,
Nowej Zelandii, Republice Czeskiej i Turcji, a ostatnio w Kanadzie.
Tegoroczny, dzięki staraniom polskich członków ISF, miał miejsce pod
koniec maja w Krakowie. Zorganizowano także targi, na których
zaprezentowano materiał siewny z całego świata. Problem upowszechniania
dobrego, kwaliﬁkowanego ziarna ma, jak widać, wymiar globalny
Cezary Rybski
olski rynek nasienny szacowano
w latach 1985–1990 na 400 mln dol.,
czyli na 1,5 mld zł według dzisiejszych relacji cenowych – informuje
Karol W. Duczmal z Polskiej Izby Nasiennej
w Poznaniu. Szacunek ten opierał się na wielkości produkcji roślinnej i sprzedaży kwaliﬁkowanego materiału siewnego. W tym
czasie pod produkcję roślinną zajmowano
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14,5 mln ha, w tym na zboża około 8,5 mln
ha, tzn. 59 proc. powierzchni, strączkowe na
ziarno około 300 tys. ha, czyli 6 proc., ziemniaka – 1900 tys. ha, tj. 13 proc., buraka
cukrowego – 400 tys. ha, tj. 2,9 proc., oleiste
– 450 tys. ha, tj. 3,3 proc. oraz warzywa około 220 tys. ha, tj. 1,5 proc.
Nasionami kwalifikowanymi obsiewano tylko całą powierzchnię przeznaczoną pod
uprawę buraka cukrowego, kukurydzy, rzepaku oraz warzyw. Powierzchnia zajęta pod

uprawę zbóż i ziemniaka tylko w 20–25 proc.
była obsiewana lub obsadzana kwalifikowanym materiałem siewnym.
Obecnie, po uwzględnieniu zmian, jakie zaszły w rolnictwie w ostatnich latach
i zmniejszeniu się sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego, szacuje się, że rynek
nasienny zmalał o 140 mln dol. Oznacza to
poważne ograniczenie handlu kwalifikowanym
(także standardowym) materiałem siewnym.
Analizując krajowy rynek, warto też ocenić
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pozycję Polski na światowym rynku nasiennym. Okazuje się, że Polska, mając dużo większe rolnictwo niż Czechy, ma tylko nieco większy rynek nasion.
Paweł Kochański, prezes Agencji Nasiennej Sp. z o. o., prezentując kalkulację porównawczą, wykazał większą opłacalność
stosowania nasion kwalifikowanych niż materiału ze zbioru. – Wymiana materiału siewnego w Polsce szacowana jest na około
10 proc., co stawia nas na ostatnim miejscu
w Europie i nie pozostaje bez wpływu na jakość polskiej produkcji – powiedział.
Zbóż wysiewanych jest każdego roku
1,8 mln ton, ale sprzedaje się tylko 100 tys. ton
kwalifikowanych nasion. To znaczy, że do siewu używamy 1,7 mln ton materiału niekwalifikowanego, nieznanego pochodzenia. Spoglądając na sprzedaż zapraw nasiennych, należy sądzić, że tego niekwalifikowanego ma-

126 Fakty

Zbóż wysiewanych jest każdego roku 1,8 mln ton,
ale sprzedaje się tylko 100 tys. ton kwalifikowanych
nasion. To znaczy, że do siewu używamy 1,7 mln
ton materiału niekwalifikowanego, nieznanego
pochodzenia
teriału siewnego używanego do siewu zaprawia się około 500 tys. ton, czyli pozostałe 1,2 mln ton wysiewa się nie tylko materiałem niekwalifikowanym, ale także niezaprawionym.
Sytuacja na rynku sadzeniaków ziemniaka jest jeszcze gorsza. Uprawiając obecnie 650 tys. ha ziemniaka, zużywa się rocznie 1,6 mln ton sadzeniaków, gdy tymczasem
produkuje się zaledwie 60 tys. ton kwalifikowanych sadzeniaków. Przy założeniu, że

całą ilość kwalifikowanego materiału sadzeniaków sprzedaje się i wysadza, to oznacza, że sadzi się 1,565 mln ton materiału niekwalifikowanego. W obrocie handlowym
znajduje się zaledwie około 2 mln ton ziemniaków, w tym 500 tys. ton ziemniaka skrobiowego, 500 tys. ton ziemniaka przemysłowego i 1 mln ton ziemniaka jadalnego. Pozostała część zbiorów jest wykorzystywana
przez rolników we własnych gospodarstwach
zarówno na spożycie, jak i na pasze. Trzeba
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siennego zbóż i ziemniaka, 30 proc.
rzepaku, 10 proc. kukurydzy. Ten nieformalny rynek to nasiona ze zbioru z
tak zwanych własnych rozmnożeń
oraz nielegalny handel materiałem
siewnym. Praprzyczyną powstania tak
wielkiego nieformalnego rynku było zaniechanie prywatyzacji hodowli roślin,
nadanie jej statusu sektora strategicznego i powstanie dużych molochów
hodowlano-nasiennych, a także dotowanie programów hodowlanych,
co uniemożliwiło zorganizowanie prawidłowo funkcjonującego rynku nasiennego, złożonego z komplementarnie działających firm hodowlanych
i nasiennych oraz rolników. To z kolei
zostało wykorzystane przez większych
dzierżawców oraz firmy nasienne i jeszcze bardziej powiększyło produkcję nasion poza kontrolą hodowców oraz
nielegalny obrót.
Źródłami tego nieformalnego rynku nasiennego, zwanego często szarą
strefą, są: celowa reprodukcja materiału siewnego przez większych rolników i dzierżawców w celach sprzedaży wytworzonych nasion; wymiana,
a właściwie handel materiałem przeznaczonym do siewu pomiędzy rolnikami (w tym także dzierżawcami);
sprzedaż nadwyżek materiału siewnego
z własnej reprodukcji przez rolników;
sprzedaż materiału siewnego z niezakwalifikowanych plantacji nasiennych;
sprzedaż materiału siewnego bez etykiet przez firmy nasienne. Jednocześnie
poważnie utrudnia działania hodowców roślin i firm nasiennych trudna sytuacja finansowa rolników oraz brak
wymagań jakościowych ze strony przemysłu.

Wnioski i propozycje
jednak dodać, że straty w przechowywaniu
ziemniaka są ogromne i sięgają 30 proc. całych zbiorów, stąd faktyczne zużycie jest dużo
mniejsze.

Dlaczego tak się dzieje?
W wolnym obrocie często pojawiają się
takie oferty: sprzedam kwalifikowane zboża
siewne, pszenicę Zebra, jęczmień Antek,
pszenżyto Wanad, owies Bachmat czy groch
siewny kwalifikowany, wąskolistny Ramrod,
albo ziemniaki jadalne, sadzeniaki Vineta lub
ziemniaki kwalifikowane, skrobiowe Gabi,
Glada. Po sprawdzeniu okazuje się, że oferują je osoby nie mające uprawnień do handlu kwalifikowanym materiałem siewnym.
Dlaczego tak się dzieje? – pyta Karol W.
Duczmal i odpowiada. Udział nieformalnego, tj. pozatransakcyjnego rynku nasiennego wynosi przeszło 95 proc. całego rynku na-

Polska Izba Nasiennictwa od dawna proponuje: zreorganizowanie i sprywatyzowanie hodowli roślin; stymulowanie rynku nasiennego poprzez
wprowadzenie obszarowych dopłat
uzupełniających do kwalifikowanego
materiału siewnego; zintensyfikowanie
kontroli przestrzegania prawa nasiennego, szczególnie w zakresie używania
nasion niekwalifikowanych i przyjmowania wniosków o kwalifikacje; szybkie doprowadzenie do nowelizacji
ustawy prawnej o ochronie odmian. Potrzebne jest doprecyzowanie obowiązku dostarczenia hodowcom informacji o wykorzystaniu materiału ze
zbioru i utrzymanie zapisu, że obrót
materiałem siewnym mogą prowadzić
przedsiębiorcy wpisani do rejestru.
Zapewnia to bowiem równość wszystkich osób działających na rynku nasiennym.
I

Nasiennictwo w Polsce
1876 r. Powstała Stacja Kontroli Nasion, założona w Żabikowie koło Poznania, następne
uruchomiono w Subieszynie i Dublanach.
1880 r. Zaczęła działać Stacja Oceny Nasion, utworzona przy Warszawskim Muzeum
Przemysłu i Rolnictwa:
- opracowała metody oceny nasion,
- wydała „ Normy doboru nasion” i prowadziła
plonowanie.
Wkrótce doszło do utworzenia sekcji nasiennej
przy Centralnym Towarzystwie Rolniczym
w Warszawie:
- wprowadzenie doświadczeń porównawczych
ze wszystkich gatunków roślin uprawnych.
1938 r. Ukończono I etap kształtowania się
hodowli roślin i nasiennictwa w Polsce:
- pełne pokrycie potrzeb rynku nasiennego
w Polsce,
- dokonano po raz pierwszy kwaliﬁkacji materiału siewnego w oparciu o opracowane rok
wcześniej przepisy kwaliﬁkacyjne,
- wykształcił się system nasienny, typowo samorządowy, składający się z sieci prywatnych
ﬁrm hodowlano-nasiennych i nasiennych, zrzeszonych w Związku Hodowli Roślin i Wytwórców Nasion (istniało 175 gospodarstw
nasiennych).
Od zakończenia II wojny światowej postępowała budowa państwowego scentralizowanego systemu nakazowo-rozdzielczego.
1946 r. Powołano Państwowe Zakłady Hodowli Roślin (praca hodowlano-badawcza, produkcja nasienna, zaopatrzenie rolnictwa w materiał siewny).
1951 r. Powstały:
- Instytuty Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
- Centralny Zarząd Hodowli Roślin,
- Centralny Zarząd Obrotu Nasionami (Centrala
Nasienna).
1954 r. Powołano Centralną Stację Oceny
Odmian w Słupi Wielkiej (od 1965 – Centralny
Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych).
Kolejne ustawy o hodowli roślin i nasiennictwie
powstały w latach: 1956, 1961, 1987.
1960 r. Powstało Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa.
Po transformacji ustrojowej w strukturze polskiego nasiennictwa niewiele się zmieniło poza
dopuszczeniem na nasz rynek ﬁrm zagranicznych i objęciem go regulacjami unijnymi.
Źródło: Polska Izba Nasienna
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hodowla

„Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
Sp. z o.o. gospodaruje na 706 ha, z czego 680 ha
to użytki rolne. Celem strategicznym spółki jest
hodowla twórcza nowych odmian oraz hodowla
zachowawcza już istniejących
rodukcja nasienna prowadzona jest
na gruntach własnych oraz w ramach umów kooperacyjnych z producentami zarówno z Polski, jak
i zza granicy. W ciągu długoletniej historii istnienia ﬁrmy bardzo rozwinięto i unowocześniono metody hodowli roślin. W pracach hodowlanych spółka korzysta z najnowszych
osiągnięć technologicznych oraz współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach). Współpraca ta głównie dotyczy wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli, prac o charakterze badawczo-wdrożeniowym oraz wykonywania doświadczeń
o charakterze usługowym.
Hodowla spółki ukierunkowana jest na
tworzenie nowych odmian pod kątem wzrastających wymagań rynkowych. Szczególne
znaczenie mają nowatorskie rozwiązania
związane z technikami in vitro, które przyczyniają się między innymi do poszerzenia
zmienności wśród gatunków i umożliwiają
skrócenie etapów hodowli. „Spójnia” prowadzi także doświadczenia polowe z własnymi odmianami, sprawdzając ich przydatność do uprawy w różnych rejonach kraju, bez użycia i z ograniczonym użyciem środków ochrony roślin (uprawa integrowana).

P

128 Fakty

W doświadczeniach testuje się dostępne na
polskim rynku preparaty do uprawy ekologicznej.
Do realizacji swych celów spółka wykorzystuje dobrze wyposażone zaplecze laboratoryjne. Laboratorium biotechnologiczne
umożliwia stosowanie zaawansowanych metod hodowlanych, laboratorium fitopatologiczne pomaga realizować efektywną hodowlę
odpornościową, a biochemiczne sprzyja wysokiej jakości przetwórczej i konsumpcyjnej
tworzonych odmian.
Dobrze wyposażone zaplecze techniczne nasiennictwa umożliwia przygotowanie
materiału siewnego pod kątem najwyższych
standardów jakościowych. Z uwagi na to, że
oferta w dużej mierze skierowana jest do profesjonalnego odbiorcy, firma stara się w różny sposób uszlachetniać nasiona poprzez kalibrowanie, inkrustowanie, a także hydrokondycjonowanie. W ofercie znajduje się
również szeroki asortyment nasion warzyw,
kwiatów i ziół skierowany dla działkowiczów.
W obecnym sezonie wprowadzono również
serię nasion dla najmłodszych – pod nazwą
„Ogrodowa rymowanka”.
W związku z przystąpieniem Polski do
Unii Europejskiej pojawiają się nowe zagrożenia. Znany jest fakt zarejestrowania ogórka Śremski F1 w Czechach. Niektóre podmioty mogą wykorzystywać tę sytuację i pod

nazwą Śremski F1 wprowadzać do obrotu nasiona niewiadomego pochodzenia. W związku z tym „Spójnia” nie może ponosić odpowiedzialności za stan i jakość takich nasion.
Należy podkreślić, że Śremski F1 pochodzący
z nochowskiej hodowli jest jedyną odmianą
o tej nazwie zarejestrowaną w Polsce, zatem
gwarantem stabilności genetycznej oraz jakości nasion tej odmiany będą opakowania
oznaczone firmowym logo „Spójnia”.
Produkty oferowane przez „Spójnię”
wielokrotnie były nagradzane w konkursach
jakościowych i produktowych. Wśród ostatnich wyróżnień znajdują się certyfikaty: „Jakość Roku” i „Najlepsze w Polsce – The Best
in Poland”, a także Złote Medale MTP dla
produktów wyhodowanych w „Spójni”: cebuli Ławica (GARDENIA 2013); fasoli szparagowej zielonostrąkowej Arkana (Polagra
2014); ogórka Śremski Nowy F1 (Gardenia
2015).
www.nasiona-warzyw.pl
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Polska
hodowla
nie ustępuje
jakością
Komentarz Głównego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa na temat kryteriów
wymaganych przy wprowadzaniu nowych
odmian do obrotu, jakości materiału siewnego
oferowanego przez polskich hodowców w porównaniu z zagraniczną produkcją oraz hodowli
nasion w kontekście rolnictwa ekologicznego
Jakie podstawowe kryteria muszą spełnić nowe odmiany ubiegające się o wprowadzenie do obrotu?
– Odmiana, której materiał siewny może
być wprowadzany do obrotu na obszarze RP
(również na rynku wspólnotowym) musi
być wpisana do Krajowego Rejestru Odmian,
Wspólnotowych Katalogów lub do Rejestrów Państw Członkowskich, a także do Rejestrów Państw Stowarzyszonych, tj. państw
trzecich, które są państwami członkowskimi
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA). Odmianę wpisuje się do Rejestru i ewentualnie do Katalogu po przeprowadzeniu badań rejestrowych i potwierdzeniu OWT (odrębności, wyrównania
i trwałości), a w przypadku gatunków roślin
o dużym znaczeniu gospodarczym również
po potwierdzeniu WGO (wartości gospodarczej odmiany). Badanie nowych odmian
odbywa się przede wszystkim metodami wegetacyjnymi, jak również biochemicznymi,
przez okres kilku lat. Po uzyskaniu pozytywnych wyników podjęta może być decyzja
o wpisaniu odmiany do Rejestru. Badania rejestrowe odmian w Polsce przeprowadza
zgodnie z obowiązującymi przepisami Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.
Tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad rejestracji nowych odmian.
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Jak wypadają polscy hodowcy na podstawie oceny nasion i kontroli jakości materiału siewnego?
– Odmiany polskiej hodowli w zasadzie
nie ustępują jakością i znaczeniem gospodarczym odmianom hodowli innych państw
członkowskich lub stowarzyszonych. Za jakość materiału siewnego odmian odpowiadają
jego producenci, tj. przedsiębiorcy nasienni.
Mogą oni produkować materiał siewny odmian dopuszczonych do obrotu na obszarze
RP, a tym samym na rynku wspólnotowym
i nie obserwuje się różnic w jakości tego materiału w zależności od jego pochodzenia, czyli hodowli polskiej lub hodowli innych państw
członkowskich czy stowarzyszonych.
W ostatnich latach zyskuje na popularności rolnictwo ekologiczne. Czy w tym obszarze jest również miejsce dla producentów
nasion?
– W ramach tzw. „rolnictwa ekologicznego” również może być produkowany materiał siewny. Musi on jednak spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie oraz w przepisach wykonawczych (rozporządzeniach
MRiRW) wydanych do tej ustawy. Nie ma zatem ograniczeń formalnych dla produkcji ekologicznego materiału siewnego. Są natomiast określone trudności związane ze spełnieniem wymagań jakościowych dla materiału
produkowanego ekologicznie (występowanie

chorób i szkodników oraz zachwaszczenie)
wynikające z ograniczenia możliwości stosowania odpowiednich technologii, np. pestycydów.
Czy metody oceny roślin są doskonalone, podobnie jak prace nad nowymi odmianami?
– Ocenę materiału siewnego, zarówno polową, jak i laboratoryjną, przeprowadza się
zgodnie z metodami określonymi w przepisach
o nasiennictwie – rozporządzenie MRiRW
z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób
materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału (w przypadku oceny polowej) oraz zgodnie z metodyką ISTA
w przypadku oceny laboratoryjnej. Obowiązujące metody oceny mają na celu potwierdzenie spełniania wymagań określonych
w ustawie o nasiennictwie oraz rozporządzeniu MRiRW z dnia 18 kwietnia 2013 roku
w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin
rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych
wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin. W przypadku gdy
rejestrowane są nowe odmiany o nowych cechach oraz wymaganiach (np. odmiany mieszańcowe gatunków samopylnych, jak jęczmień
czy pszenica), przepisy dotyczące wymagań
oraz metod oceny materiału siewnego muszą
być nowelizowane.
I
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W jaki sposób dbają państwo o utrzymanie
konkurencyjnej pozycji na rynku?

Paweł Wachowiak, prezes zarządu „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.

– „Spójnia” od początków swego istnienia zawsze stawiała na jakość. To właśnie jakość produktów, ich profesjonalne przygotowanie do obrotu na nasyconym
rynku nasiennym jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na
konkurencyjność. Do działań podnoszących jakość produktów zaliczamy przede wszystkim uszlachetnianie nasion, a więc inkrustację, kalibrowanie i hydrokondycjonowanie. Ponadto „Spójnia”, aby
utrzymać swą konkurencyjność,
dba również o to, by co sezon
wprowadzać na rynek nowe pro-

dukty. Nowości spółki szybko znajdują uznanie, gdyż oprócz ciekawych
cech fenotypowych odznaczają się
coraz większą plennością oraz odpornością na choroby i niekorzystne warunki środowiskowe. Wśród
nowości znajdują się głównie odmiany
warzyw własnej hodowli – w bieżącym roku były to: ogórek gruntowy
Śremski Nowy F1, marchew Karmen
F1, bób Rambos, rzodkiewka Salsa
F1 oraz cebula Wega. W obecnym
sezonie wprowadziliśmy również
serię nasion dla najmłodszych pod
nazwą „Ogrodowa rymowanka”.
Wśród jej produktów można znaleźć

np. Stefkę rzodkiewkę, Jurka ogórka czy Olkę fasolkę. Sprzedaż nowej
serii została wsparta specjalnymi
standami.
Do działań sprzyjających konkurencyjnej pozycji „Spójni” na rynku nasiennym zaliczam również wprowadzanie nowej, bardziej atrakcyjnej szaty graficznej opakowań, wykorzystującej zdjęcia produktów z nowych sesji zdjęciowych i nowe techniki druku, modyfikowanie gramatury produktów i rodzaju opakowań
w celu spełnienia oczekiwań nabywców, a także wprowadzanie do oferty opakowań objętych promocją.

Józef Stec, prezes zarządu
Kutnowskiej Hodowli Buraka
Cukrowego Sp. z o.o.

– Kutnowska Hodowla Buraka
Cukrowego Sp. z o.o. jest jedyną polską firmą, która kontynuuje 130-letnią tradycję hodowli i nasiennictwa
buraka cukrowego. Nadzór właścicielski w spółce sprawowany jest
przez Agencję Nieruchomości Rolnych, a 100 proc. udziałów w niej
posiada Skarb Państwa.
Dążąc do utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku, co roku
opracowujemy „Strategię Prowa-

dzenia Firmy”, w której zawarte są
generalne zalecenia i wskazówki co
do: wyboru kierunku odmian do hodowli zachowawczej i twórczej na rok
następny, oferty handlowej odmian
buraka cukrowego na najbliższe lata,
prowadzenia marketingu i promocji
sprzedaży nasion na rynki w kraju
i za granicą, współpracy naukowo-badawczej z wyższymi uczelniami
i z najlepszymi firmami hodowlanonasiennymi zarówno w Europie, jak

i na świecie, rozszerzenia działalności innych usług oraz organizacji polityki personalnej w realizacji strategii
i motywacji pracy zespołowej. Firma
przywiązuje dużą wagę do reklamy,
w tym przede wszystkim do budowania swojej „marki” przez stronę
www i ogólnie przez Internet, który
– według mnie – staje się najskuteczniejszym medium warunkującym
postawy zakupowe Polaków – i to nie
tylko młodych.

Jak ocenia pan kondycję polskiej branży
nasiennej?

Andrzej Rostworowski, prezes
zarządu Krakowskiej Hodowli
i Nasiennictwa Ogrodniczego
POLAN Sp. z o.o.

– Wbrew pesymistycznym zapowiedziom, które mówiły, że po
przystąpieniu Polski do UE znikną polskie firmy nasienne, nasz rynek hodowlano-nasienny jest w bardzo dobrej kondycji, a jego pozycja jest stabilna i pewna. Polskie odmiany warzyw w strukturze naszego rynku
stanowią 56 proc. wszystkich uprawianych odmian i jest to znaczący
wzrost w stosunku do roku 2004.
Polskie firmy nasienne nadrabiają
opóźnienia technologiczne wynikające z poprzedniego systemu, a przewaga firm zagranicznych w tym zakresie jest stopniowo niwelowana.

Nasza firma, chcąc wprowadzać
stosunkowo szybko nowe odmiany
warzyw, wdraża innowacyjne metody biotechnologiczne w hodowli roślin. Uczestniczymy w wielu projektach badawczych, gdzie oznaczane są
markery molekularne, które zastępują
pracochłonną tradycyjną selekcję
pożądanych cech. KHNO POLAN Sp.
z o.o. na przestrzeni lat zyskała
bardzo mocną pozycję zarówno na
rynkach krajowych, jak i zagranicznych. W roku 2014 obchodziliśmy jubileusz 20-lecia istnienia spółki POLAN, przy czym w branży ogrodniczej
funkcjonujemy już od 150 lat. To

okres, który mogli przetrwać tylko
nieliczni. Rynek nasienny w Polsce od
wielu lat ulega ciągłym zmianom, które nie zawsze były przychylne firmom
branży ogrodniczej. W wyniku wielu
procesów konsolidacyjnych firmy,
które działały w branży od kilkudziesięciu lat, przestały istnieć. Od lat obserwuję wzrost i nacisk na hodowlę i produkcję nasion z przeznaczeniem na rynki profesjonalne. Z roku
na roku widoczny jest wzrost gospodarstw wielkotowarowych, które wymagają otrzymania odpowiednio przygotowanych nasion wysokiej
jakości.
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Wielki mistrz oszczędzania
Jest rok 2011 i na świat
przychodzi nowe dziecko
Škody o nazwie Citigo.
W pierwszym roku produkcji Citigo dostępny był
w wersji trzydrzwiowej,
od 2012 roku na rynku
pojawiła się wersja pięciodrzwiowa, natomiast
w 2013 roku Škoda poszerzyła gamę jednostek
napędowych o silnik na
sprężony gaz ziemny CNG
Cezary Głogowski
zewnątrz prezentowany model
Škody wygląda naprawdę bardzo
ciekawie. Od razu w oczy rzuca
się czarny pas przechodzący
przez środek samochodu, kojarzący się
z Viperem czy Fordem Mustangiem Shelby. Testowany model Citigo występuje
w wersji Elegance i dzięki paru detalom
wyróżnia się z tłumu innych aut w tej klasie. Nadwozie w srebrnym, metalizowanym
kolorze z czarnymi felgami ze stopów
lekkich, do tego czarne pasy nad progami
i oto mamy świetnie wystylizowane auto
klasy A.

Z
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Wnętrze Citigo w wersji Ivory to jasna
kompozycja z czarnymi elementami, takimi
jak: główny panel sterowania, deska rozdzielcza, wyloty ogrzewania powietrza oraz
multimedialne urządzenie Move&Fun.
Główny panel sterowania jest łatwy w obsłudze i czytelny, podobnie zresztą jak zegary
i wskaźniki na desce rozdzielczej.
Wyposażenie małego Citigo jest bardzo
bogate. Znajdziemy tu wygodne, podgrzewane przednie fotele, elektryczne szyby, klimatyzację, wspomniany wcześniej sprzęt
Move&Fun z nawigacją, przyciemniane tylne szyby (SunSet), funkcję awaryjnego hamowania (City Safe Drive) z czujnikiem zbliżeniowym CV (Closing Velocity) oraz dodatkowe 4 głośniki.

Pod niewielką maską tego maluszka
pracuje równie niewielki – ale za to jakże zadziorny i zwinny – silnik o pojemności 1.0 l
i mocy 75 KM. Jak już wspomniałem na początku, Citigo to wielki mistrz oszczędzania.
Spalanie w trasie wynosi mniej niż 5 l/100
km, natomiast w mieście niewiele więcej niż
5 l/100 km. Patrząc na gabaryty auta, nieduży bak paliwa umożliwia przejechanie ponad 600 km na jednym tankowaniu.
Škoda Citigo to doskonały samochód do
jazdy w mieście – jest mały i zwinny, ale także, co ciekawe, pomimo małych rozmiarów,
rewelacyjnie spisuje się w trasie. Cena bazowa Citigo to 42 190 zł, natomiast testowany model to koszt rzędu 50 690 zł. Auto
z całą pewnością warte swojej ceny.
I
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Kompaktowy sedan coupe

CLA to kolejny model Mercedesa w kompaktowej
gamie tej marki. Już na pierwszy rzut oka przyciąga
uwagę swoim dynamicznym wyglądem i sportowym
zacięciem, a to wszystko za sprawą pakietu AMG.
Urody mu dodaje diamentowy grill z gwiazdą pomiędzy dużymi reﬂektorami

Cezary Głogowski
ak sama nazwa wskazuje, CLA 250
4 Matic ma napęd na wszystkie koła,
co sprawia, że start samochodu
z miejsca można porównać do wystrzału
z procy. Dzięki sportowemu, twardemu zawieszeniu samochód bardzo dobrze układa się
w zakrętach i nie odczuwamy żadnych przechyleń. Pod maską tego rumaka pracuje benzynowa jednostka o mocy 211 KM, która rozpędza CLA od 0 do 100 km/h w 6,6 s.
W CLA 250 dostępna jest tylko dwusprzęgłowa przekładnia 7G-DCT, która ma
2 tryby pracy: ekonomiczny i sportowy. Na
plus jednostki napędowej trzeba zaliczyć nie
tylko dobrą dynamikę, lecz także zużycie paliwa. Podczas testu auto spaliło w mieście

J

około 10 l/100 km, czyli o półtora litra więcej niż obiecuje producent. To naprawdę dobry wynik, zważywszy na moc silnika, masę
pojazdu oraz napęd na wszystkie koła.
Sportowy charakter samochodu odzwierciedlają zarówno dobre osiągi oraz wygląd nadwozia, jak i wykończenie wnętrza,
w którym dominuje czerń tapicerki przełamana czerwienią nici oraz aluminiowych
aplikacji na desce rozdzielczej, kierownicy,
a także drzwiach. Po usadowieniu się na wygodnych fotelach bez trudu można przyjąć
odpowiednią pozycję do prowadzenia.
CLA 250 4Matic to prawdziwy koń
wyścigowy o sportowo-zadziornym wyglądzie. Warto w tym miejscu dodać, że co dziesiąty Mercedes jeżdżący po drogach naszego kraju to właśnie CLA.
I
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Nowoczesny,
wytrzymały i gotowy
do podboju miasta
To, co prezentuje koncern Hyundaia w ostatnich
latach, zasługuje na prawdziwy szacunek,
a konkurencja może czuć respekt do tej marki.
Przykładem jest Nowy Hyundai Grand Santa Fe
– największy SUV w rodzinie
Cezary Głogowski
rand to wersja siedmioosobowa
z możliwością złożenia trzeciego
rzędu siedzeń w celu powiększenia przestrzeni ładunkowej. Jego
wnętrze – jak sama nazwa wskazuje – zachwyca dużą ilością miejsca, gwarantując komfortową podróż nawet w trzecim rzędzie siedzeń. Bardzo dobrze zaprojektowany jest
także cały kokpit. Deska rozdzielcza i panel ste-

G

rowania współgrają ze sobą idealnie. Wszytko jest czytelne i w zasięgu ręki. Grand Santa Fe został ubrany w najwyższej jakości materiały i wyposażony we wszystko, co niezbędne,
jak choćby panoramiczny dach, dwustrefowa
klimatyzacja, multimedialna i podgrzewana kierownica, odmrażacz wycieraczek, kamera
cofania oraz system start-stop.
Na zewnątrz Grand Santa Fe prezentuje
się jak marka z wysokiej półki. Wygląd
nadwozia przyciąga uwagę licznymi przetłoczeniami na karoserii oraz dużym
przednim grillem osa-

dzonym centralnie pomiędzy reflektorami. Równie ciekawie prezentuje się tył
Granda – duże, czerwone lampy osadzone
są częściowo na tylnej klapie, otwieranej
i zamykanej elektrycznie.
Sercem tego wspaniałego SUV-a jest silnik wysokoprężny o pojemności 2.2 l, który generuje 197 KM przy 3800 obr./min. oraz
436 Nm momentu obrotowego przy 1800
2500 obr./min. To kolejna generacja zaawansowanego technicznie silnika wysokoprężnego gwarantująca dobrą wydajność,
ekonomikę spalania oraz wysoką kulturę pracy, a co za tym idzie – mniejszy poziom hałasu w kabinie.
Koszt Santa Fe w wersji Executive wynosi 216 400 zł, natomiast testowana wersja Platinum to koszt rzędu 234 400 zł.
Chciałoby się powiedzieć, że 200 tys. za Hyundaia to przesada, ale nie sposób pominąć
faktu, że samochodu z tak bogatym wyposażeniem w tej klasie u konkurencji nie
znajdziemy.
I

Rodzinny sedan z dużym
bagażnikiem
Elantra to kolejny model koreańskiej
marki Hyundai. Pierwszy został pokazany światu w 1990 roku i niestety nie
powalał na kolana, za to piąta generacja
to prawdziwe arcydzieło
134 Fakty
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Nowy flotowiec na rynku
Na polskim rynku samochodów użytkowych dla
ﬁrm mamy takie modele,
jak Opel Combo, Peugeot
Partner, Citroën Berlingo,
Volkswagen Caddy czy Renault Kangoo. Od nie
dawna do tego grona dołączył Mercedes Citan 109
CDI

Cezary Głogowski
itan na pierwszy rzut oka przypomina Renaulta Kangoo. Właściwie
w całości go przypomina, gdyż jest
rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Renaultem a Mercedesem, na
mocy którego Renault udostępnił Mercedesowi Kangoo na jego potrzeby. Nic więc dziwnego, że podczas jazd testowych wielu przechodniów pytało mnie o nazwę modelu,
który choć podobny jest do Kangoo, to ma
znaczki Mercedesa.
Z zewnątrz Citan ma zmieniony przedni grill, przednie lampy oraz maskę. Wnętrze
jest bardzo proste, praktyczne i podręczne,
a dzięki dużej i wypukłej przedniej szybie
mamy dobrą widoczność i wrażenie większej
przestrzeni.
Mercedes Citan wyposażony jest w wysokoprężny silnik o pojemności 1,5 l, o mocy
90 KM i maksymalnym momencie obrotowym 200 Nm. Spalanie Citana kształtuje się
na poziomie 6,5 l/100 km w mieście i 5 l/100
km w trasie – można więc powiedzieć, że jest
oszczędny, jak na tego typu samochód.
Kim najczęściej są posiadacze Citanów?
Pierwszą grupę będą stanowiły firmy kupujące samochody flotowe. Drugą – klienci od-

C

zewnątrz Elantra prezentuje się bardzo ładnie i przyciąga uwagę innych użytkowników
dróg. Wygląd nadwozia charakteryzuje się
dużą ilością przetłoczeń oraz dużymi reﬂektorami zarówno z przodu, jak i z tyłu auta. Zaglądamy do środka, a tu bardzo przyjemny widok: deska
rozdzielcza i panel sterowania są czytelne i proste

Z

dani marce Mercedes, którzy wcześniej zmuszeni byli wybierać między większym Vito lub
innymi markami tego typu samochodów. Tym
drugim Citan pozwoli w pełni oddać się ulubionej marce.

Koszt zakupu Citana to 57 200 zł. Czy to
dużo jak na samochód użytkowy Mercedesa? Uważam, że auto jest naprawdę warte
swojej ceny.
I

w obsłudze, a przy tym wykonane z materiałów z najwyższej półki. Bogate jest również wyposażenie Elantry, w tym m.in. podgrzewane przednie fotele i tylna kanapa, klimatyzacja, multimedialna kierownica,
bluetooth. Wielką zaletą tego auta jest bagażnik, który pomieści aż 486 litrów.
Jedynym sercem Elantry jest silnik benzynowy

o pojemności 1.6 MPI, mocy 132 KM i momencie
obrotowym 158 Nm, a to wszystko idealnie współpracuje z sześciostopniową manualną skrzynią biegów. Spalanie w cyklu miejskim wynosi 8.7 l/100
km, a w cyklu pozamiejskim – 5.6 l/100 km.
Nowa Elantra kosztuje 62 700 zł, ale to cena za
podstawową wersję modelu. Wersja testowana to
koszt rzędu 80 700 zł.
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Dla nowoczesnych kierowców

awigacja GPS, wideorejestrator samochodowy, antyradar Yanosik i urządzenie mobilne z Androidem w jednym? Goclever wyprzedza
konkurencję, oferując innowacyjne i praktyczne narzędzie dostosowane do potrzeb nowoczesnych kierowców.
Dzięki unikalnemu na polskim rynku zestawieniu funkcji Goclever Drive wesprze kierowców na polskich i europejskich drogach, pozwoli zarejestrować wszelkie zdarzenia drogowe i zapisze je w pamięci urządzenia lub na karcie microSD, przypomni o ograniczeniach
i radarach na drodze, a także posłuży jako smartfon.
5-calowy dotykowy ekran Goclever Drive Yanosik wyświetli zarówno zapisane filmy, jak i aktualną mapę Polski i Europy. Ciesząca się
uznaniem kierowców aplikacja Yanosik pomoże ominąć korki i zaplanować trasę, a funkcja powiadamiania z powodzeniem zastąpi CB radio. Yanosik to także ostrzeżenia o fotoradarach, patrolach policji, wypadkach, remontach i miejscach częstych kontroli.
JA

N

Funkcjonalność i wysoka wydajność
irma ASUS wprowadziła na polski rynek nowego 5,5-calowego ASUS-a
ZenFone 2. Poza stylową i odporną na
uszkodzenia obudową model ten posiada aż 4 GB pamięci RAM i wydajny
64-bitowy procesor Intel Atom, taktowany częstotliwością 2,3 GHz, co gwarantuje szybką i płynną pracę oraz obsługę nawet najbardziej wymagających
multimediów i gier mobilnych.
Smartfon posiada wysokiej klasy
5,5-calowy wyświetlacz Full HD IPS, oferujący szerokie kąty widzenia – aż do
178˚. ZenFone 2 posiada 13-megapikselowy aparat z przysłoną o ogniskowej
f/2.0. Smartfon pracuje na systemie
Android 5.0 Lollipop z nakładką ZenUI.
ASUS ZenFone 2 posiada także wbudowany moduł 4 G/LTE, oferujący
transmisję danych z prędkością do 150
Mbit/s. Ponadto smartfon umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie.
Ekran o rozdzielczości 1920 x 1080
(Full HD) pokryty jest szkłem Corning
Gorilla Glass 3.
JA
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Telefon inny niż wszystkie
owy, biały telefon FRITZ!Fon C4 ﬁrmy
AVM to nieprzeciętne urządzenie, które łączy bogatą paletę funkcjonalności z atrakcyjnym wzornictwem.
FRITZ!Fon C4 obsługuje telefonię HD
i posiada system głośnomówiący z pełną, jednoczesną transmisją dwukierunkową (full duplex), a przy wykorzystywaniu go wraz z routerem FRITZ!Box oferuje dostęp do wielu
skrzynek głosowych i książek adresowych. Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości,
podświetlana klawiatura i stereofoniczne gniazdo słuchawkowe zapewniają maksymalny komfort w czasie rozmowy telefonicznej i słuchania muzyki.
Bezprzewodowa słuchawka telefoniczna
wyposażona jest w czujnik ruchu oraz jasności otoczenia, posiada także wbudowany odtwarzacz multimedialny i aplikacje internetowe, np. czytnik kanałów RSS i pocztę e-mail.
Zaimplementowana dodatkowo funkcja inteligentnego Smart Home, umożliwiająca zarządzanie gniazdkami FRITZ!DECT 200,
czyni z nowego telefonu FRITZ!Fon kompleksowe rozwiązanie do korzystania z telefonii i sieci domowej.
JA
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Nowe pamięci My Passport
D®, spółka należąca do Western Digital, będąca światowym liderem w dziedzinie pamięci masowych, zaprezentowała nowe, odświeżone wersje swoich przenośnych
dysków twardych My Passport® Ultra oraz My Passport
for Mac.
Należące do 7. generacji produktów urządzenia są dostępne w czterech stylowych
wariantach kolorystycznych: czarnym (Classic Black), białym
(Brilliant White), czerwonym
(Wild Berry) i niebieskim (Noble
Blue). WD wprowadza także do
sprzedaży nowe akcesoria WD Grip
Pack – m.in. miękką osłonę otulającą dysk
(bumper), dostępną w wielu kolorach,
dzięki której można nadać swoim
dyskom My Passport Ultra indywidualny charakter.
Dyski przenośne My Passport
Ultra są dostępne w pojemnościach
3 TB, 2 TB, 1 TB oraz 500 GB, a My
Passport for Mac w pojemnościach: 3
TB, 2 TB i 1 TB. Dyski twarde My Passport
Ultra są dostarczane z wbudowanym, intuicyjnym w użyciu oprogramowaniem WD Backup
do automatycznego tworzenia kopii zapasowych.
JA
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Gdzie na targi?
22–24 RENEXPO Poland 2015 – Międzynarodowe

lipiec 2015

Targi Energii Odnawialnej i Efektywności
4–5

Energetycznej

AGRO-TECH 2015 – Międzynarodowe Targi
Rolno-Przemysłowe

Minikowo

22–25 TRAKO 2015 – Międzynarodowe Targi Kolejowe Gdańsk
25–27 APJ Poland 2015 – Targi Przemysłu Jachtowego Ostróda

sierpień 2015

26–27 INSTAL-SYSTEM 2015 – Targi Technik
Grzewczych i Instalacji

22–23 ROLTECHNIKA 2015 – Wystawa Maszyn
i Urządzeń Rolniczych
28–30 Międzynarodowe Targi Mody Ptak Expo 2015

Wilkowice
Rzgów

1–4

i Technologii Obróbki
29–1 WIRTOTECHNOLOGIA 2015

6–9
Kielce

Kielce

2–4

MIĘDZYNARODOWE TARGI LEŚNE 2015

Rogów

7–9

BALTEXPO 2015

16–18 Aqua-Therm Warsaw 2015

Materiałów Obiciowych i Komponentów
do Produkcji Mebli Tapicerowanych

13–15 EUROTOOL 2015 – Targi Obrabiarek

Kraków

Warszawa

14–15 Targi Outsourcing
– Usługi dla Twojego Biznesu 2015

Warszawa

Bednary

Poznań

27–30 GMINA 2015 – Targi Produktów i Usług
dla Samorządów Lokalnych

Poznań

27–30 Investfield 2015 – Salon Nieruchomości
Poznań

21–24 POLAGRA GASTRO 2015
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Poznań

27–30 KOMTECHNIKA 2015 – Międzynarodowe
Targi Techniki Komunalnej

Poznań

Gdańsk

27–30 POLEKO 2015 – Międzynarodowe Targi
Ochrony Środowiska

Poznań

Warszawa

22–23 TECHNICON INNOWACJE 2015 – Targi
Techniki Przemysłowej, Nauki o Innowacji

– Międzynarodowe Targi

– Międzynarodowe Targi Gastronomii

Lublin
Kraków

21–24 Polagra-Tech 2015

Technologii Spożywczych

Piekarskiego i Cukierniczego
13–15 BLACH-TECH-EXPO 2015

21–24 POLAGRA-FOOD 2015 – Międzynarodowe
Targi Wyrobów Spożywczych

Warszawa

Warszawa

21–24 EPLA 2015 – Targi Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych i Gumy

Targi Medyczne
10–13 BAKEPOL 2015 – Targi Przemysłu

Bielsko-Biała

18–21 AGRO SHOW 2015
– Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

Poznań

8–10 WIHE 2015 – Hospital – Międzynarodowe
Gliwice

16–18 Warsaw Build 2015 – Międzynarodowe Targi
Budowlane i Wnętrzarskie

Poznań

SoFab 2015 – Międzynarodowe Targi

Ostróda

16–17 NAFTA I GAZ 2015 – Międzynarodowe Targi
Przemysłu Naftowego i Gazownictwa

Poznań

FURNICA 2015 – Międzynarodowe Targi
Komponentów do Produkcji Mebli

6–9

15–17 ENERGETAB 2015 – Międzynarodowe
Energetyczne Targi Bielskie

6–9

Gdańsk

12–13 EXPOBUD 2015 – Budownictwo, Wnętrza,
Salon Technik Grzewczych

DREMA 2015 – Międzynarodowe Targi

i Meblarskiego

– Międzynarodowe Targi Logistyczne

8–11 Międzynarodowe Targi Meblowe 2015

Sosnowiec

Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego

LOGISTYKA 2015

– Międzynarodowe Targi Morskie

Sosnowiec

październik 2015

MSPO 2015 – Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego

Bielsko-Biała

29–1 TOOLEX 2015 – Targi Obrabiarek, Narzędzi

wrzesień 2015
1–4

Warszawa

i Inwestycji

Poznań

27–30 DWORZEC 2015 – Salon Lokalnego
Poznań

i Regionalnego Transportu Publicznego

Poznań

