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Odzież jako suplement opatrunku
w terapii chorób dermatologicznych
Produkt został opracowany w ramach projektu PBS1 – nr 177463
„Bioaktywna odzież o właściwościach
leczniczo-pielęgnacyjnych” finansowanego przez NCBiR
(zgłoszenie patentowe nr P 411869 z dn. 02.04.2015)
Projekt Bioakod

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Opis wynalazku:
Odzież – innowacyjne rozwiązanie dla osób z problemami
dermatologicznymi;
Odzież wykonana z wykorzystaniem wyłącznie naturalnych
surowców, które gwarantują bezpieczeństwo w kontakcie z chorą
skórą pacjenta:
• Dzianina lniana i tkanina z bawełny organicznej,
• Barwienie odzieży barwnikami pozyskanymi z roślin
o właściwościach prozdrowotnych,
• Ekstrakty ziołowe o właściwościach leczniczych zamknięte
w mikrokapsułkach;
Wspomaganie leczenia chorób skóry osiągnięto dzięki
naniesieniu mikrosfer zawierających aktywne ekstrakty
ziołowe na wewnętrzną powierzchnię części odzieży
z dzianiny lnianej.

Odzież jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby pacjenta, została
przygotowana na podstawie wielopoziomowej personalizacji:
• rozlokowanie aktywnych mikrokapsuł na wewnętrznej powierzchni
dzianiny w zależności od miejsca występowania zmian
chorobowych na skórze pacjenta,
• dobór ekstraktów ziołowych w zależności
od rodzaju schorzenia,
• dopasowanie odzieży do kształtu sylwetki.
Efekt noszenia innowacyjnej odzieży w okresie 5 tygodni przez
pacjentki z chorobami dermatologicznymi:
• Zredukowanie odczucia świądu,
• Poprawa nawilżenia skóry,
• Zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody,
• Zredukowanie kolonii patogennych bakterii.

Na zdjęciu autorzy i współuczestnicy prac nad wynalazkiem:
(osoby siedzące od prawej) dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna prof. IWNiRZ, prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych (PŁ), prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska (PŁ), dr inż.
Małgorzata Zimniewska prof. IWNiRZ – koordynator projektu, dr hab. Przemysław Mikołajczak prof. IWNiRZ, dr hab. Mariola Pawlaczyk (UMP); (osoby stojące od prawej)
Wiesław Gajda (Marko-Kolor), dr inż. Agnieszka Cichocka (PŁ), dr inż. Agnieszka Komisarczyk (PŁ), mgr inż. Patrycja Przybylska (IWNiRZ), mgr Małgorzata Muzyczek
(IWNiRZ), mgr inż. Barbara Romanowska (IWNiRZ), Monika Urbaniak (Marko-Kolor), mgr inż. Anna Kicińska-Jakubowska (IWNiRZ)

Konsorcjum pracujące nad wynalazkiem
Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich

Marko-Kolor Sp. J.

Politechnika Łódzka

Wynalazek został nagrodzony na następujących wystawach:
Złoty Medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2015 r.,
Złoty Medal 67. edycji iENA Nuremberg International Trade Fair „Ideas-Inventions – New products” w dniach 29.10.-1.11.2015 r.,
Złoty Medal – Brussels INNOVA 2015, The World Exhibition on Inventions, Research and new Technologies, Brussels Eureka Competition, 19-21.11.2015 r.,
Specjalne odznaczenie za innowację „Innovation Award” przyznane przez ORIGITEA Institute of Health and Beauty by Doctor Mukhina, Moscow, Russia,
podczas Brussels INNOVA 2015.

Więcej informacji o wynalazku w środku numeru
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Warto stosować etykę w biznesie
Po raz 19. polskie ﬁrmy mają szansę zaprezentować się w najstarszym ogólnopolskim
programie promującym etykę w biznesie. Właśnie ruszyła XIX edycja programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”, a przyjmowanie zgłoszeń potrwa do końca maja.

Społecznie odpowiedzialny biznes to nie tylko działania charytatywne
(najczęściej pomoc potrzebującym, warsztaty dla dzieci, sport i ekologia), ale przede wszystkim etyczne postępowanie w relacjach z pracownikami, klientami i kontrahentami. Takie wartości już od 19 lat promuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w ramach programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Celem programu jest ocenienie wszystkich aspektów działalności firmy, w tym sposobu i stylu jej prowadzenia, a nie tylko wyników ekonomicznych czy jakości wyrobów.
Weryfikacja firm zgłoszonych do programu przebiega dwuetapowo.
W pierwszym etapie uczestnicy wypełniają ankietę nt. działalności przedsiębiorstwa. Firmy, które zdobędą wymaganą regulaminem liczbę punktów, przechodzą do II etapu i odbywa się w nich audyt. Członkowie jury
przeprowadzają rozmowy z pracownikami firmy, właścicielami lub
przedstawicielami zarządu, a także zapoznają się z dokumentacją firmy. Dodatkową weryfikację stanowi sondaż przeprowadzany wśród
losowo wybranych klientów i kontrahentów firm. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji
przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Ostateczną decyzję podejmuje kapituła programu złożona z przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, władz państwowych i samorządowych oraz mediów.
AŻ

Wręczono polskie Noble
2 grudnia 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie po raz 24. wręczono
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwane „polskimi Noblami”.
Fot. MAGDALENA WIŚNIEWSKA-KRASIŃSKA, FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Do grona 84 laureatów tego cieszącego się opinią najważniejszego
wyróżnienia naukowego w Polsce dołączyli: prof. Stanisław Pęczek z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi (w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie teorii polimeryzacji z otwarciem pierścienia i jej wykorzystanie do syntezy polimerów
biodegradowalnych), prof. Kazimierz Rzążewski z Centrum Fizyki Teoretycznej (w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za
odkrycie zjawiska magnetostrykcji w ultrazimnych gazach z oddziaływaniem dipolowym) i prof. Jerzy Jedlicki z Instytutu Historii im. Tadeusza
Manteuffla PAN w Warszawie (w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za fundamentalne studia nad fenomenem inteligencji jako warstwy społecznej i jej rolą w procesach modernizacji w Europie Środkowo-Wschodniej).
Nie przyznano nagrody w obszarze nauk o życiu i o Ziemi, po – jak Od lewej: przewodniczący Rady FNP prof. Andrzej Jerzmatłumaczy prof. Andrzej Jerzmanowski, przewodniczący Rady Fundacji nowski, prof. Kazimierz Rzążewski, prof. Jerzy Jedlicki, prof.
– wnikliwym rozpatrzeniu zgłoszeń oraz opinii na ich temat nadesłanych Stanisław Penczek, członek Rady Fundacji na rzecz Nauki
przez ekspertów i recenzentów. Kapituła doszła do jednomyślnego wnio- Polskiej prof. Wojciech Tygielski i prezes Zarządu FNP prof.
sku, że żadna z kandydatur zgłoszonych w 2015 r. nie spełnia w cało- Maciej Żylicz
ści kluczowych kryteriów zawartych w regulaminie Nagrody. Laureaci
otrzymali po 200 tys. zł.
Warto zapamiętać słowa prof. Jerzego Jedlickiego, że inteligencja była i jest klasą krytyczną, która zachowuje przekonanie, że może być
lepiej, może być słuszniej. I ta cecha krytyczna powinna być zachowana jako spuścizna przechodząca z pokolenia na pokolenie.
Uroczystość, którą prowadziła Grażyna Torbicka, uświetnił koncert duetu wiolonczelowego braci Gustawa (13 lat) i Wojciecha (16 lat)
Bafeltowskich, stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
JB
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Dla stabilności Ukrainy i naszej
Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy podpisały umowę o otwarciu linii swapowej na parze walutowej złoty/hrywna. Umowa dotyczy transakcji swapowych do kwoty
4 miliardów złotych.
Tym samym NBP dołącza do grona banków centralnych, krajów i międzynarodowych instytucji finansowych, wspierających ukraiński
program reform. – Środki pozyskane w ramach umowy swapowej zostaną wykorzystane w celu zasilenia rezerw międzynarodowych Ukrainy, których wartość już podwoiła się od początku 2015 roku, głównie dzięki pomocy naszych międzynarodowych partnerów – powiedziała Valeria Gontareva, gubernator Narodowego Banku Ukrainy.
– Umowa powinna zwiększyć zaufanie do gospodarki ukraińskiej, a także ograniczyć ryzyko wystąpienia zawirowań na rynkach finansowych,
które mogłoby mieć negatywny wpływ na gospodarkę całego regionu, w tym również Polski – powiedział prezes NBP Marek Belka.
IP

Klinika na światowym poziomie
Enel-med S.A., we współpracy z Legią Warszawa, otworzył 23 listopada ub.r. najnowocześniejszą klinikę ortopedyczno-rehabilitacyjną w Polsce i jedną z najlepiej wyposażonych placówek
medycyny sportowej w Europie.
Enel-Sport zlokalizowana jest w koronie stadionu Legii przy ul. Łazienkowskiej 3. Klinika posiada
najnowocześniejszy aktualnie sprzęt m.in. bieżnię antygrawitacyjną. Inwestycja kosztowała grupę ok. 11
mln zł, z czego 4 mln pochłonął zakup 3-teslowego rezonansu magnetycznego, który gwarantuje niezwykłą dokładność oraz krótszy czas badania. Inwestycja ma być rentowna po upływie 3 lat.
JA

Prezes Enel-Med S.A. Adam
Rozwadowski podczas otwarcia kliniki

Nowe Centrum Turbin Gazowych
20 stycznia nastąpiło oﬁcjalne otwarcie Centrum Turbin Gazowych. Tym samym Warszawa, Polska i Europa
zyskały unikatowe centrum badawczo-projektowe w
zakresie nowych technologii napraw dla wszelkich
typów turbin gazowych – zarówno lotniczych, jak i
energetycznych.
W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Adam Struzik,
marszałek Województwa Mazowieckiego; prof. Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa.
W trakcie uroczystego otwarcia Centrum Turbin Gazowych zaproszeni goście poznali możliwości i zakres prac powstałego centrum.
Dodatkowo zwiedzili przestrzenie dedykowane nie tylko badaniom i analizom, ale również pomieszczenia edukacyjne i warsztatowe.
– Otwarcie CTG to dla nas wielkie wydarzenie. Rynek turbin gazowych sukcesywnie rośnie, a wraz z zapotrzebowaniem rosną również
wymagania techniczne i oczekiwania względem kompetencji pracowników. Centrum Turbin Gazowych to nie tylko unikalna baza laboratoryjna, nowe miejsca pracy, ale także wyszkolona kadra inżynierów – przyznaje dyrektor Witold Wiśniowski.
Lokalne testy i analizy spowodują, że to właśnie w Polsce, w szybki i efektywny sposób inżynierowie będą mieć możliwość badania powstających komponentów. Tego typu działania wpłyną również na wzrost kompetencji inżynierskich zespołów i sprawią, że jakość prowadzonych prac osiągnie światowy, najwyższy poziom. Centrum Turbin Gazowych to inwestycja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2001-2013.
PAP
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Zmiany w rankingu „Forbesa”
Przez lata wszystkie karty w konkursie Gracz Roku magazynu „Forbes” rozdawały banki.
W tym roku zostały pokonane przez młode przedsiębiorstwa z branży ﬁntach, czyli ﬁnansów stymulowanych technologiami.
Ulubieńcem jurorów okazały się internetowy kantor Cinkciarz.pl i Vivus […]. Pierwsze dwie firmy wyprzedziły Kruka, Alior Bank
i PKO BP.
W ub. r. w kategorii finansów tytuł Gracza Roku zdobył mBank. Dwa lata temu liderem rankingu był Bank Zachodni WBK. – Ranking
Graczy „Forbesa” najczęściej wygrywają firmy, których pozycja umacnia się, biznes krzepnie, dzięki czemu zaczynają odbierać rynek słabnącym markom zagranicznym. Nastąpiła poważna zmiana. Największe wrażenie robi przemeblowanie, do jakiego doszło w branży finansowej – piszą autorzy zestawienia.
W pozostałych kategoriach zwyciężyli: produkty dla firm (B2B) – Nowy Styl, nowe technologie – LiveChat, marki – CCC, usługi – Uber,
infrastruktura i budownictwo – Budimex.
CC

Rekordowy rok

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Huawei Consumer Business Group ogłosił,
że w 2015 roku dostarczył ponad 100 milionów
smartfonów na całym świecie.
W ciągu ostatnich 5 lat dostawy smartfonów Huawei wzrosły o ponad 3000%: z 3 mln sztuk w 2010 r. do 100 mln w 2015 r. Huawei jest obecnie jednym z trzech wiodących producentów smartfonów na świecie. Rok
2015 przyniósł firmie Huawei znaczącą zmianę strategii rynkowej, co było
widoczne za sprawą rozszerzania swojego dotychczasowego portfolio
o serię produktów klasy premium. Przełożyło się to bezpośrednio na globalny wzrost zainteresowania marką wśród konsumentów.
JA

Szybka ścieżka dla ambitnych przedsiębiorstw
Program „Szybka ścieżka” powstał w odpowiedzi na oczekiwania przedsiębiorstw, które stawiają na innowacyjność. Stworzony przez NCBiR nowatorski mechanizm wsparcia stanowi
zmianę jakościową w ﬁnansowaniu prac badawczo-rozwojowych w sektorze prywatnym.
Głównym adresatem „Szybkiej ścieżki” są małe i średnie przedsiębiorstwa, które planują zaangażować się w prace rozwojowo-badawcze
i będą wdrażać rezultaty swoich prac. Cel tych badań musi wpisywać się w jedną z „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Budżet projektu przewiduje minimum 2 miliony złotych kosztów kwalifikowanych, a maksymalna wartość dofinansowania to 20 mln euro, jeśli dominują badania przemysłowe oraz 15 mln euro, jeżeli przeważają prace rozwojowe. W odpowiedzi na oczekiwania rynku został przeprowadzony odrębny nabór dla dużych przedsiębiorstw, w którym maksymalna wartość dofinansowania to 50 mln euro.
Zgodnie z rekomendacjami Banku Światowego, NCBiR wprowadziło do systemu oceny wniosków panele ekspertów i dlatego szansę
na wsparcie mają jedynie najlepsze projekty, w których nie ma barier spowodowanych kwestiami własności intelektualnej, a efektywny sposób zarządzania zapewnia odpowiedni nadzór nad realizacją. Ocenie podlega innowacyjność rozwiązań, zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, opłacalność oraz czas wdrożenia – musi ono nastąpić na terytorium RP w okresie trzech lat od zakończenia projektu. Udogodnieniem dla przedsiębiorców jest formuła naboru wniosków w trybie ciągłym. Decyzja o dofinansowaniu przyznawana jest w 60 dni.
Dotychczas dofinansowanie otrzymały m.in. prace nad uzyskaniem ultracienkiego ogniwa fotowoltaicznego czy badania nad stworzeniem
niechłodzonych i minimalnie chłodzonych detektorów podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe.
Detektory podczerwieni firmy VIGO zainstalowano m.in. na łaziku Curiosity.
W pierwszej turze „Szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy złożyli 179 wniosków, a NCBiR wyłoniło 34 najlepsze projekty. W dotychczasowych
naborach oceniono łącznie ponad 1200 wniosków.
PAP/NCBiR
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Warsztatowa Polska odkryta
Niespodzianki i prawdziwe odkrycia, perły niezależnego rynku motoryzacyjnego znajdowane często w nieoczekiwanych miejscach – tak
najlapidarniej można podsumować rozstrzygnięty
niedawno konkurs „Warsztat Roku 2015” zorganizowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów
i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM.

Wizyta jurorów w warsztacie Ponicki Diagnostic z Gliwic

W szranki stanęło blisko 160 niezależnych warsztatów z całej Polski, które poddały się obiektywnej i merytorycznej ocenie. Uczestnicy
nadesłali szczegółowe ankiety opatrzone dokumentacją fotograficzną, opisując działalność firm w takich obszarach jak wizerunek, zatrudnienie,
wyposażenie czy też serwis. Następnie wyłoniona została finałowa grupa warsztatów, które odwiedziła komisja konkursowa.
– Czułem się jak człowiek, który zatrzymał się po drodze w powiatowym miasteczku, żeby coś przegryźć i niespodziewanie trafił do restauracji, która ma gwiazdkę Michelina. Wnętrza niektórych serwisów wyglądały tak, że gdybym zobaczył je tylko na zdjęciach, uznałbym,
że zostały specjalnie zaaranżowane na potrzeby reklamowej sesji fotograficznej. Czystość mogliby tam podziwiać inspektorzy hotelowi
– zapewnia Krzysztof Rybarski, dziennikarz motoryzacyjny, przez wiele lat związany z tygodnikiem „Motor”, a obecnie redagujący miesięcznik
„Świat Motoryzacji” i blog warsztatowiec.info.
Konkurs Warsztat Roku ukazał zaskakująco pozytywny obraz warsztatowej „prowincji”. O ile bowiem znakomicie zorganizowane i bogato wyposażone serwisy działające w wielkich miastach nikogo nie dziwią, to już takie same warsztaty ulokowane w Świdnicy, Knurowie
czy też Żukowie z dala od metropolii stanowiły dla jurorów wielką, pozytywną niespodziankę.
Ideą, która przyświecała pomysłodawcom i organizatorom konkursu „Warsztat Roku” było przyczynienie się do podniesienia poziomu niezależnych warsztatów w Polsce. Również zdaniem samych uczestników było to najważniejszym aspektem tego przedsięwzięcia.
– Potraktowałem odwiedziny komisji jak wizytę firmy doradczej. Sami często bowiem nie dostrzegamy, że to i owo można jeszcze w naszej
pracy poprawić. Świeże spojrzenie z zewnątrz i fachowa ocena są więc niezwykle cenne – mówi Tomasz Szymecki, który prowadzi warsztat już w trzecim pokoleniu. – Zarządzania trzeba się uczyć latami, nie tylko na własnych błędach. Warto zatem z rad jurorów skorzystać.
PT

Pierwsza ropa z bałtyckiego złoża B8
Do raﬁnerii Grupy LOTOS w Gdańsku przetransportowano pierwszy ładunek ponad
100 tys. baryłek ropy naftowej z bałtyckiego złoża B8. Łączne wydobywalne zasoby złoża
B8 zdeﬁniowano na poziomie ok. 27 mln baryłek ropy oraz 484 mln m3 gazu.
W połowie grudnia zbliżał się czas, kiedy tankowiec Apatyth odbierający ropę
z uruchomionego 30 września złoża B8 napełni się całkowicie. Pojawiło się także okno
pogodowe. Statki odpowiednie do wykonania operacji STS nie były jednak w tym
okresie dostępne na rynku. Podjęto więc decyzję o wykorzystaniu do operacji STS
Icarusa III odbierającego ropę z Baltic Bety – dopełnieniu go ropą ze złoża z B8,
a następnie rozładunku w Naftoporcie. Operację poprzedziło przygotowanie tankowca
Icarus III na przyjęcie ropy z B8. W historii LOTOS Petrobaltic była to pierwsza operacja STS, w której tankowiec wiózł ropę z dwóch złóż.
Najpierw zbiornikowiec Icarus III odpłynął od boi cumowniczo-przelewowej PB1 z ładunkiem ropy ze złoża B3 i skierował się na złoże B8. Operacja zacumowania
Icarusa do burty Apatytha oraz przepompowania ropy trwała łącznie nieco ponad 15 godzin. W operacji uczestniczyły także statek ochrony przeciwrozlewowej Kambr z Grupy Miliana i holownik Odys wyczarterowany z Fairplay Towage z Gdyni. Naprowadzały one Icarusa
III na właściwą pozycję, a następnie przez cały czas przepompowywania ropy stabilizowały oba tankowce na pozycji.
Warto dodać, że operacja STS była nietypowa także dlatego, iż przeładunek ropy odbył się bez zatrzymania produkcji na złożu B8. Apatyth zdawał ropę na Icarusa, a jednocześnie odbierał surowiec wydobyty przez platformę LOTOS Petrobaltic.
Po udanej operacji załadunku Icarus III popłynął do Gdańska, gdzie przycumował w Naftoporcie. Jego rozładunek w porcie też był niestandardowy, bo po raz pierwszy jednym tankowcem dostarczono Grupie LOTOS polską ropę z dwóch bałtyckich złóż.
Złoże B3 jest w fazie eksploatacji, zlokalizowane w odległości około 70 km na północ od miejscowości Rozewie. Objęte jest koncesją
na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego obowiązującą do lipca 2026. Wydobycie ze złoża odbywa się przy pomocy platformy produkcyjnej Baltic Beta i platformy bezzałogowej PG-1. Złoże B8 położone jest ok. 33 km na wschód od złoża ropy naftowej B3, z którego
LOTOS Petrobaltic prowadzi obecnie wydobycie.
I

Fakty 7

AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI

74

Ambasadorów
W VII edycji konkursu
Ambasador Polskiej
Gospodarki laureatami
zostały 74 ﬁrmy
w 4 kategoriach:
Eksporter, Marka
Europejska, Kreator
Rozwiązań XXI Wieku,
Partner Firm Zagranicznych. Inicjatorem
i organizatorem, jak
co roku, był Business
Centre Club.
inał uroczystości odbył się 23
września 2015 r. w Sali pod kopułą
w Ministerstwie Gospodarki. Laureaci odebrali dyplomy z rąk wicepremiera i ministra gospodarki Janusza
Piechocińskiego oraz prezesa Business
Centre Club Marka Goliszewskiego.
Tytuł Eksportera przyznany został firmom promującym polską gospodarkę
przede wszystkim przez eksport wyrobów
lub usług. Były to w tym roku Abra Group,
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, Efmetal, Elsta, Ethos Energy Poland, Exact
Systems, Exide Technologies, Górnicza
Fabryka Narzędzi, Hydro-Vacuum, Jan-Pol,
Klingspor, Laboratorium Kosmetyków
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Naturalnych Farmona, Malow, Opal, Rockfin, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Staco Polska, Stolzle Częstochowa, Termet, Ursus, Weegree, Zakład Produkcji Automatyki
Sieciowej, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”.
Marka Europejska to wyróżnienie dla
firm, których działalność biznesowa jest bardzo dobrze znana w Europie i kojarzona już
nie tylko z Polską, ale z najlepszymi jakościowo wyrobami lub usługami europejskimi. W tej kategorii doceniono Budvar,
Deltę Trans Logistyk, Farby Kabe Polska,
Galerię Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej,
International Paper Kwidzyn, Lotos Oil,
Meden-Inmed, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice,
Multiserwis, Orbis, Trefl, Ventor, Young Digital Planet, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma.
Partnerem Firm Zagranicznych uznano te podmioty, które promują polską gospodarkę przez działalność biznesową podejmowaną wspólnie z firmami zagranicznymi na terenie naszego kraju lub
poza granicami Polski. Wśród nich znalazły się: Ankol, Arche, Argo, Biuro Studiów,
Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice”, Centrum Edukacji „Oskar”, Corab, Dora Metal, Ebs, Ekowodrol, Elektrimont, Europejskie Centrum Odszkodowań,
Fargotex, Fortak & Karasiński Radcowie
Prawni, Kochański Zięba i Partnerzy, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Mcc
Mazurkas Conference Centre & Hotel,
Mckb, Mentor, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Przedsiębiorstwo Usłu-

gowo-Asenizacyjne Astwa, Sgp-Sorting
Group Poland, Showbiz Serafina Ogończyk-Mąkowska, Społeczna Akademia
Nauk, Stegu, Superdrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne, Telewizja Polska, Tobacco Trading International Poland, Wadwicz.
Dużo emocji wywołał także wybór
Kreatora Rozwiązań XXI Wieku. Tak uhonorowano przedsiębiorstwa o wysokim
stopniu innowacyjności, promujące polską
gospodarkę przez ofertę własnych nowatorskich produktów lub usług jeszcze dotychczas w świecie nie oferowanych. W tym
roku za innowacyjność nagrodzono firmy:
Aluprof, Biuro Turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego Logostour, Bombardier Transportation Polska, Conbelts Bytom, Festo, Górnośląskie Towarzystwo
Lotnicze, Olympic Casino Poland, PCO,
Sitech, Vimed.
Konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki jest ogólnopolskim niekomercyjnym
przedsięwzięciem, którego zadaniem jest
wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich
standardów ekonomiczno-finansowych
i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, zacieśnianie współpracy
przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegających
m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów
i wymianie informacji.
ambasador-bcc-2015.evenea.pl
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Nagrody VIP-a wręczone
Redakcja „Magazynu VIP” po raz trzeci uhonorowała liderów biznesu. W gronie laureatów znaleźli się zarówno operatywni przedsiębiorcy, menedżerowie
w ochronie zdrowia, najaktywniejsi samorządowcy, a także znani przedstawiciele życia publicznego, którzy cieszą się sympatią i zasługują na uznanie.
ielką galę 17 października
w hotelu Sheraton prowadzili
znani i lubiani prezenterzy telewizyjni: Katarzyna Dowbor
i Michał Olszański. Dziennikarze sprawili, że uroczystość była pełna radości i humoru, ale i doniosłości przy wręczaniu prestiżowych nagród przyznawanych przez redakcję Magazynu VIP już od 3 lat. Jak podkreślał Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny czasopisma, VIP to osoba, która
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swoją ciężką wieloletnią pracą osiągnęła nie
tylko sukces zawodowy, lecz także zdobyła szacunek klientów i publiczności.
W kategorii VIP Biznesu uhonorowano tych, którzy są wzorem do naśladowania dla innych przedsiębiorców pod względem jakości, rzetelności i zarządzania, jak
również ci, którzy postawili na innowacyjność i skutecznie łączą biznes z nauką.
Statuetki wręczono w kategoriach: VIP
w Ochronie Zdrowia 2015, VIP Samorzą-

du 2015, Firma VIP-a 2015, Zegarek VIP-a,
Klinika VIP-a, Miejsce VIP-a.
Podczas imprezy obecni byli nagrodzeni
w kategorii „VIP 2015” – przedstawiciele
kultury i sportu. W tym gronie docenieni zostali: Piotr Fronczewski, aktorskie małżeństwo Katarzyna i Cezary Żakowie,
Grażyna Barszczewska, Marek Włodarczyk,
Jerzy Bończak, Maria Seweryn, Marian
Opania, Wiktor Zborowski, Ewa Błaszczyk,
a także znany jako gospodarz „Magazynu
Kryminalnego 997” Michał Fajbusiewicz,
dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich
Tomasz Majewski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz oraz reporter Mariusz Szczygieł.
Na gali zabrakło wyróżnionego Wojciecha
Młynarskiego. Pełna lista laureatów we
wszystkich kategoriach znajduje się na
stronie internetowej magazynvip.pl.
Przed publicznością spontanicznie wystąpiła para laureatów Lidia Stanisławska
i Krzysztof Cugowski, śpiewając szlagier
„Już nie ma dzikich plaż”. Muzycznej
przyjemności dostarczyli gościom Wojciech Ezzat, Paulina Szarek oraz znany
z telewizyjnego programu „Jaka to melodia?” Robert Janowski. Doznania zmysłowe
dla podniebienia zapewniała kuchnia hotelu Sheraton.
I
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Ekskluzywna
i tania łączność
satelitarna
Rozmowa z Tomaszem Chalimoniukiem,
prezesem Zarządu TTcomm SA

TTcomm na rynku łączności satelitarnej jest od 18 lat. W naszej części Europy jest to jedna z najstarszych firm
tego typu. Jak Pan widzi przyszłość rynku satelitarnego?
– To perspektywiczna branża. Proszę
pamiętać, że nowoczesna telekomunikacja
liczy niewiele ponad 50 lat. Kiedy w 1962
roku Stany Zjednoczone umieszczały
pierwszego nowoczesnego satelitę telekomunikacyjnego Telstar 1, nikt nie przypuszczał, że tak to się rozwinie.
Ale pierwszy był chyba słynny Sputnik
1 produkcji ZSRR wystrzelony w 1957
roku…
– Pierwszy sztuczny satelita wykonany
przez człowieka, który poruszał się po orbicie wokół ciała niebieskiego to istotnie
Sputnik. Ale to nie był satelita telekomunikacyjny. Tym pierwszym był Telstar 1, który po znalezieniu się na orbicie przekazał
pierwszą międzykontynentalną transmisję
telewizyjną na żywo. Minęły od tego wydarzenia 53 lata, a wokół nas krąży blisko
1500 aktywnych satelit o różnym przeznaczeniu. Nieaktywnych, zajmujących orbitę
jest ponad 3500. To jest miara i skala rozwoju branży.
To prawda, lecz w powszechnym odczuciu terminy satelita, łączność satelitarna, kojarzą się z czymś ekskluzywnym, wyjątkowym. Jak każde dobro rzadkie kojarzą się też z czymś drogim. Czy
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w takim razie może to być
usługa powszechna?
– I to jest myślenie, które musimy zmienić. To są
stereotypy. Łączność satelitarna jest ekskluzywna i wyjątkowa, ale jest jednocześnie tania i dostępna dla każdego. Wszędzie tam, gdzie jest
zbyt daleko lub zbyt drogo, by
położyć na przykład kabel
powinna być możliwość zastosowania innych rozwiązań.
Łączność satelitarna to alternatywa dla regionów, gdzie rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej jest trudna, czy to ze
względu na zabudowania, czy też ukształtowanie terenu. Rozwiązaniem tego problemu są technologie satelitarne pozwalające transmitować sygnał bez względu na
występujące bariery. W najbliższym czasie
TTcomm chce promować dostępność i powszechność połączeń satelitarnych. Od
dłuższego czasu narasta we mnie przekonanie, że nawet przedstawiciele administracji rządowej i spora część firm nie
mają świadomości, że dziś połączenia satelitarne są o wiele bardziej dostępne i dużo
tańsze.
Jak w porównaniu z innymi systemami komunikacji wygląda łączność satelitarna, jeśli chodzi o niezawodność i bezpieczeństwo?
– O zaletach łączności satelitarnej moglibyśmy rozmawiać długo. A jeszcze dłużej o jej przewagach nad innymi systemami. Nikt nie zaoferuje takiego zasięgu jak
łącze satelitarne, nikt przy takim zasięgu nie
jest w stanie zaproponować tak konkurencyjnych cen. Łączność satelitarna jest w sumie prosta w instalacji. Wystarczy na dachu budynku umieścić terminal VSAT oraz
antenę satelitarną. I wreszcie naprawdę jest
to łączność gwarantująca niezawodność
usług. Na te usługi praktycznie nie mają
wpływu żadne zagrożenia ani kataklizmy.

Czyli gdyby instytucje i firmy korzystały z łącza satelitarnego, to ostatni pożar
Mostu Łazienkowskiego w Warszawie nie
pozbawiłby łączności – tak jak to się stało – Policji czy Ministerstwa Obrony Narodowej?
– To jest bardzo ważna kwestia. Tu nie
chodzi tylko i wyłącznie o system łączności, z jakiego korzystają instytucje. O wiele ważniejszy jest zapasowy system łączności. A tu, nie wiem czemu, jest zwyczaj,
że jeśli system główny jest np. światłowodowy, to zapasowy zrobiony jest w tej samej technologii. W dzisiejszych czasach to
nie są żarty, bo jakikolwiek kataklizm lub celowe działanie człowieka typu sabotaż
może unieruchomić najistotniejsze z punktu widzenia państwa systemy łączności.
Czyli system zapasowy powinien być
budowany w oparciu o inny niż dotychczas
funkcjonujący?
– Nawet musi. I tym systemem może
być łączność satelitarna. Większość z nas
zdaje sobie sprawę, że przy obecnym poziomie zinformatyzowania procesów wpływających na bieżące funkcjonowanie nie tylko państwa, ale i przedsiębiorstw, jakiekolwiek zakłócenia sieci teleinformatycznych
służących do transmisji danych mogą całkowicie sparaliżować ich pracę. Możemy sobie wyobrazić, jakie skutki – przede wszystkim finansowe – może przynieść zakłócenie lub przerwanie transmisji pomiędzy poszczególnymi oddziałami banków czy sieci stacji benzynowych. Ten sam problem dotyczy zakładów energetycznych, sieci kolejowych czy handlowych. Nie mówiąc już
o strukturach i służbach państwowych.
I dlatego jestem przekonany, że problem systemów i sieci zapasowych łączności wcześniej niż później stanie się przedmiotem debaty publicznej.
Rozmawiał PP
www.ttcomm.net
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NA RYNKU

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

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

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

www.sbs-sim.pl

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

GALA VIP 2015

Doskonałe warunki do leczenia

Rozmowa z dr.
Bogusławem Poniatowskim – dyrektorem
Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego
w Białymstoku
Niedawno odebrał Pan statuetkę VIP-a
w ochronie zdrowia. Co to dla Pana znaczy?
– To nie pierwsza nagroda, jaką otrzymał do tej pory szpital. Tym razem doceniony zostałem jednak jako osoba zarządzająca szpitalem. Cieszę się z tego wyróżnienia. Niełatwo jest połączyć z jednej
strony troskę o finanse publicznej placówki z troską o dobro pacjenta z drugiej.
Chciałbym jednak podkreślić, że to wszystko się udaje, gdyż mam dobry zespół – mówię tu o kadrze zarządzającej, jak i lekarzach, pielęgniarkach czy administracji.
Bycie VIP-em kojarzy się biznesowo,
a szpital – społecznie. Czy taka nagroda
to również znak czasów, w których szpitale
muszą działać jak podmioty gospodarcze?
– Szpital podobnie jak każde przedsiębiorstwo musi pilnować finansów. Pieniądze
otrzymujemy za to, co wyprodukujemy,
czyli za leczenie pacjentów. Moja rolą jest rządzić tak, by szpital nie miał długów. Ale również, żeby spełniał rolę szpitala uniwersyteckiego, miał dobrze wyposażony warsztat
i nadążał za nowoczesnością. A pacjent, żeby
miał jak najlepsze warunki leczenia, otrzymywał właściwe leki. Ważny jest też tzw. czynnik ludzki. Pracownicy muszą mieć świadomość, że od ich pracy i zaangażowania za-
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leży wynik finansowy i efektywność pobytu
pacjenta w szpitalu.
Jak zdobywa się tak wysoki standard
w służbie zdrowia?
– Ciężką pracą każdego dnia. I nie chodzi tu tylko o ciężką pracę kadry zarządzającej, ale też wszystkich pracowników.
Kiedy w 2004 roku zostałem dyrektorem
USK w Białymstoku, szpital miał prawie 50
mln zł długu w działalności podstawowej.
Już trzy lata później, w 2007 roku dochody i wydatki zbilansowały się na zero. Od
kilku lat mamy zyski z działalności. Było to
możliwe dzięki dyscyplinie, ale też dzięki wyrozumiałości pracowników. W kolejnych latach szpital się rozwijał. W 2013 roku do naszego Szpitala przyłączono dwie placówki podlegające dotąd samorządowi regionalnemu. Było to dla nas duże wyzwanie,
ale także szansa na rozwój. Po tej fuzji obecnie jesteśmy największym szpitalem w Polsce, dysponujemy ponad 1300 łóżkami. Ponadto od 2011 roku trwa rozbudowa i modernizacja USK, która zaplanowana jest do
2017 roku i ma kosztować ponad 500 mln
zł. Kilka miesięcy temu oddana do użytku
została nowa część, a stara poddawana jest
gruntownej przebudowie i modernizacji. Po
zakończeniu całej inwestycji szpital będzie mieć dwa razy większą powierzchnię.
Nie zwiększy się liczba łóżek, znacząco jednak poprawią się warunki hospitalizacji. Powstanie ośrodek kliniczny, dydaktyczny i naukowy na światowym poziomie.
Jakie świadczenia są u Pana w szpitalu
wykonywane?
– Już teraz USK jest najnowocześniejszą publiczną placówką służby zdrowia w województwie podlaskim. Aż 6 z 31
naszych klinik to tzw. kliniki monopolistyczne, jedyne w regionie podlaskim. Są to:
Klinika Kardiochirurgii, Chirurgii Klatki
Piersiowej, Neurochirurgii, Chirurgii Naczyń
i Transplantologii, Chirurgii Szczękowo-

Twarzowej i Plastycznej oraz Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii.
Klinika Kardiologii Inwazyjnej, jako
pierwsza w województwie, zaczęła wykonywać koronarografię, koronaroplastyki,
udrażnianie tętnic szyjnych i zamykanie
ubytków w przegrodach międzyjamowych
serca. Jest również jedynym certyfikowanym
ośrodkiem w kraju oraz w Europie Środkowo-Wschodniej posiadającym uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie
wykonywania zabiegów rotablacji. Klinika
Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej jest jedną z najbardziej nowatorskich
publicznych placówek w kraju. W nowej części szpitala działa również jedyna na
wschód od Wisły komora hiperbaryczna.
Chlubą szpitala jest również jeden z najnowocześniejszych w Polsce Szpitalnych
Oddziałów Ratunkowych.
Czemu?
– Są tam doskonałe warunki do diagnozowania i leczenia pacjentów oraz najnowszej generacji wyposażenie. W USK działa również jeden z 14 funkcjonujących w kraju ośrodków politraumatologicznych. Szpital może się również pochwalić nowoczesnym blokiem operacyjnym składającym się
z 12 sal operacyjnych oraz 13-stanowiskowej sali wybudzeń. Blok operacyjny jest bezpośrednio połączony z nowoczesnym i doskonale wyposażonym 30-łóżkowym Oddziałem Intensywnej Terapii. Na dachu
szpitala funkcjonuje lądowisko dla helikopterów z podgrzewaną płytą. W najbliższych
miesiącach w szpitalu utworzony zostanie
pododdział transplantacji szpiku, a także stacja dializ. Jest się czym pochwalić.
Rozmawiała Agnieszka Żądło
www.usk.onestepcloud.pl
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15 lat firmy LEK-AM
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM z Zakroczymia w ubiegłym roku
obchodziło jubileusz 15-lecia swojej działalności. Na podsumowanie swojego
dorobku ﬁrma została obdarzona tytułem Firma VIP oraz uhonorowana
Polską Nagrodą Innowacyjności.
EK-AM jako dostawca leków generycznych skupia się na modyﬁkacji leków, aby ich postać była
bardziej przyjazna dla pacjenta.
Firma dostarcza na rynek preparaty lecznicze w nowej formie i w atrakcyjnych cenach. Ambicją ﬁrmy LEK-AM, specjalizującej się w produkcji leków generycznych,
jest wytwarzanie leków wysokiej jakości
i ulepszenie istniejącej receptury. W Polsce
leki traktowane są jak inne wynalazki, których ochrona patentowa standardowo
trwa 20 lat. Z uwagi na rozwój biotechnologiczny, jaki dokonał się w ostatnich latach,
można łatwo zauważyć, że dobrze opracowane leki generyczne mogą być bardziej
przyjazne dla pacjenta od oryginalnych, które powstały ponad dekadę temu.
W ofercie firmy LEK-AM znajduje się
ponad 20 leków RX – wydawanych na receptę, leki OTC (bez recepty) oraz suplementy diety. Firma LEK-AM produkuje leki
wykorzystywane w wielu obszarach terapeutycznych m.in.: w kardiologii, gastroenterologii, antybiotykoterapii, psychiatrii,
urologii, pulmonologii i alergologii. – Właśnie te produkty stanowią ponad połowę
całkowitej sprzedaży firmy – mówi Krzysztof Smolik, dyrektor zarządzający Sprzedaży i Marketingu. – W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę leków sprzedawanych wyłącznie na receptę, wprowadzając
na rynek preparaty mające zastosowanie
w leczeniu depresji, zaburzeń chorób układu krążenia, metabolizmu, nadciśnienia tętniczego, astmy, choroby wrzodowej, a także nowotworów.
LEK-AM kontynuował w 2015 roku
wcześniej przyjętą strategię opartą na: produkcji najwyższej jakości w przystępnej cenie, poszerzaniu portfela produktów, uczestnictwie w różnych segmentach rynku farmaceutycznego oraz rozwoju eksportu.
Wszystkie te działania miały i mają na celu
zapewnienie firmie dalszego rozwoju – kontynuuje dyrektor Smolik. Należy podkreślić,
że rok 2015 był szczególnie udany, gdyż zakończył się ponad piętnastoprocentowym
wzrostem sprzedaży w porównaniu z rokiem
2014. Duży udział w tym sukcesie miały
przyjęte przed kilkoma laty kierunki: wpro-

L

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. otrzymało prestiżową nagrodę
Firma VIP-a 2015. Z rąk Mariusza Gryżewskiego, redaktora naczelnego Magazynu VIP,
statuetkę odebrała Danuta Hanna Jakubowska, PR Manager.
Fot. HELENA POKUS

Wojciech Pomarański, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krzysztof
Smolik, dyrektor zarządzający Sprzedaży i Marketingu LEK-AM podczas wręczania
statuetki Polskiej Nagrody Innowacyjności
wadzono szereg nowych produktów,
wzmocniono wiele dojrzałych brandów,
zdywersyfikowano ryzyko erozji cenowej.
Dodatkowym atutem jest ekspansja poza
Polskę. Konsekwentnie kontynuując obraną drogę rozwoju, LEK-AM czerpie z du-

żych nakładów inwestycyjnych w obszarze
R&D i w 2016 roku wprowadzi nowe produkty (w tym nowe leki na receptę), co zapewni firmie rozwój na dalsze lata.
www.lekam.pl
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INTERNET RZECZY

Domy, biura i miasta
zdalnie sterowane
W perspektywie kolejnej dekady eksperci prognozują dynamiczny rozwój
rynku aplikacji i produktów Internetu Rzeczy (Internet of Things) dla segmentu real estate, budynków użyteczności publicznej, konkretnych gałęzi
przemysłu, a nawet całych miast.

Nowy rynek IoT
Według prognoz międzynarodowej
agencji badawczej Navigant Research,
globalne przychody z tytułu sprzedaży aplikacji i akcesoriów do zdalnego sterowania
różnymi parametrami w mieszkaniach
przekroczą w 2025 r. wartość 330 mld dolarów. Orędownikami zmiany mają być
głównie przedstawiciele generacji Y, którzy dwa razy chętniej niż przedstawiciele pozostałych pokoleń deklarują, że
chcą mieszkać w „mądrzejszych” domach
i miastach.
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Jak pokazują badania Accenture,
szybka adaptacja rozwiązań IoT może
przynieść globalnej ekonomii do 2030
roku dodatkowe 15 bln dolarów. A w Polsce? Według badań Cisco Forum 2015
w Zakopanem 2/3 z uczestników wydarzenia twierdzi, że w ciągu 3 lat Internet
Rzeczy wpłynie na strategię biznesową polskich firm i wybrane gałęzie przemysłu, np.
sektor energetyczny. Z analiz Navigant Research wynika, że do 2024 r. rynek inteligentnych systemów produkcji i przesyłu
energii elektrycznej (smart grid) i za-

awansowanych technologii energetycznych w aglomeracjach ma przekroczyć
20,9 mld dolarów.
– Szeroki wachlarz korzyści generowanych za pośrednictwem inteligentnych
sieci elektroenergetycznych jest głównym
motorem wzrostu technologii smart grid
na świecie. Jak pokazują najnowsze badania Transparency Market Research,
globalny rynek smart grid osiągnie wartość
118 mld dolarów w 2019 roku – komentuje Paweł Marciniak, dyrektor ds. rozwoju
Capgemini Polska.

INTERNET RZECZY

Nowoczesne rozwiązania IoT przekształcają również branżę motoryzacyjną
i transportową. Zdaniem Kamila Jakackiego,
dyrektora ds. sprzedaży w Cartrack Polska,
wraz z rozwojem inteligentnej infrastruktury
miejskiej, na popularności zyskają przede
wszystkim samochody korzystające z najnowszych technologii. Systemy umożliwiające zdalne sterowanie funkcjami pojazdu
stają się powszechne i są już wykorzystywane
m.in. przez firmy świadczące usługi zarządzania pojazdem w oparciu o technologie
GPS/GSM. Kwestią czasu wydaje się być
pojawienie na rynku masowym również
w pełni niezależnych aut, które będą mogły
kontaktować się nie tylko między sobą, ale

że zmniejsza rachunki. Automatyczna regulacja światła pozwala zaoszczędzić do 75
proc. energii. Ponadto, na rynku dostępne
są systemy, które pozwalają monitorować
frekwencję w pracy. Noszą nazwę Indoor
Positioning Systems i są stosowane w największych firmach z sektora telekomunikacyjnego. Pozwalają na identyfikację pracowników w przestrzeni biurowej. Technologie tego typu mogą zostać wdrożone
w postaci aplikacji na smartfona, która np.
włącza światła, gdy zatrudniony wejdzie do
danego pomieszczenia lub zagasza, gdy je
opuści.
– Nowe technologie zmieniają biura
w inteligentne przestrzenie, które mogą

Orędownikami zmiany mają być głównie przedstawiciele generacji Y, którzy dwa razy chętniej niż przedstawiciele pozostałych pokoleń deklarują, że chcą
mieszkać w „mądrzejszych” domach i miastach.
i z całą infrastrukturą drogową. Według analiz Gartnera do 2025 roku, prawie co trzeci samochód osobowy będzie posiadał
tego typu rozwiązanie w standardowym wyposażeniu.

Biura pełne technologii
Jak prognozuje Deloitte, 60 proc.
wszystkich urządzeń IoT na świecie już
wkrótce będzie wykorzystywanych w firmach, które będą generowały 90 proc.
przychodów w segmencie IoT. Na potencjał rozwoju aplikacji B2B (Business2Business) wskazuje ostatni raport McKinsey
Global Institute (2015). O ile rozwiązania
dla klientów indywidualnych, np. samokierujące się samochody są dziś traktowane głównie jako atrakcyjne gadżety, o tyle
aplikacje B2B mogą wygenerować nawet
70 proc. wartości udostępnianej przez IoT.
Jednym z kluczowych segmentów wykorzystujących IoT będzie branża nieruchomości komercyjnych i wyposażenia
biurowego. Coraz więcej pracowników
oczekuje dziś wykorzystania w miejscu
pracy nowoczesnych technologii, automatyzujących czynności i umożliwiających zdalne zarządzanie niektórymi zadaniami, takimi jak chociażby rozliczanie
czasu pracy, poprawa bezpieczeństwa
IT czy minimalizowanie zużycia energii
w budynku. Już teraz dostępne są systemy
BMS (z ang. Building Management Systems), które monitorują oświetlenie, ogrzewanie i wentylację pomieszczeń w budynku. Rozwiązanie to nie tylko przyczynia się
do poprawy komfortu pracowników, ale tak-

wspierać zespoły w wykonywanych zadaniach. Dziś niewielu pracowników między
26. a 35. rokiem życia jest zadowolonych
z przestrzeni firmowych – zaledwie co
piąty uważa, że miejsce zatrudnienia wspiera go w efektywności. Tymczasem inne analizy pokazują, że niemal połowa badanych
przedstawicieli pokolenia Y oczekuje, że ich

Internet Rzeczy
Nie ma swojej jednoznacznej deﬁnicji. W dużym uproszczeniu można
powiedzieć, że jest to koncepcja
oparta na wykorzystaniu urządzeń,
które dzięki Bluetooth, Wi-Fi lub mobilnemu Internetowi gromadzą, przetwarzają i wymieniają dane,
jednocześnie pozwalając użytkownikom na ich odbiór. I chociaż w Polsce Internet rzeczy jest na bardzo
wczesnym etapie rozwoju, to jednak
dynamika rozwoju tej technologii nie
pozostawia złudzeń – już niedługo w
każdym gospodarstwie domowym
będziemy mieli z nim do czynienia, a
wiele ﬁrm bardzo chętnie będzie z
niego korzystało. Inteligentna lodówka, która złoży zamówienie na
kończące się produkty spożywcze,
zanim zdąży się o tym pomyśleć?
Samochód, który sam umówi właściciela na konieczną wizytę serwisową? To tylko kilka przykładów
zastosowania Internet of Things.

pracodawcy będą inwestowali w nowe
technologie, bez względu na koszty jakie
z tym się wiążą. Warto pamiętać, że produktywność organizacji można podnieść nie
tylko wykorzystując systemy IT i najnowocześniejsze aplikacje. Można zacząć od
odpowiedniej aranżacji przestrzeni w biurze, dzieląc ją na strefy: koncentracji, pracy zespołowej i rozmów telefonicznych
czy wprowadzając ergonomiczne stojąco-siedzące stanowiska pracy. Takie z pozoru drobne elementy mogą mieć dziś
wpływ na wyniki firmy, mniejszą rotację pracowników i wyższy poziom ich zadowolenia z pracy – wyjaśnia Zuzanna Mikołajczyk, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Mikomax Smart Office.

Mieszkanie na pilota
Według prognoz Navigant Research
„IoT for Residential Customers” (listopad
2015), w ciągu najbliższych 10 lat na popularności będą zyskiwać rozwiązania
zdalnego sterowania temperaturą, oświetleniem, pomiarem zużycia energii czy
bezpieczeństwem nie tylko w biurach, ale
i w mieszkaniach.
– Rynek inteligentnego wyposażenia
wnętrz będzie rósł nie tylko w Stanach
Zjednoczonych, ale i w naszym regionie.
To zmiana inicjowana przez młodych,
którzy dorastają w świecie pełnym technologii. Obsługa i instalacja inteligentnych
rozwiązań przestaje być wiedzą tajemną,
a ceny takich akcesoriów są dziś coraz bardziej przystępne niż jeszcze 2-3 lata temu.
Wystarczy odpowiednia aplikacja i dostęp
do smartfona, aby móc wygodnie kontrolować parametry swojego mieszkania
– temperaturę, oświetlenie czy zużycie
wody – mówi Jakub Zagórski, dyrektor
marketingu Skanska Residential Development Poland.
Raport Navigant Research wskazuje, że
już teraz na rynku mieszkaniowym coraz
więcej firm wykorzystuje potencjał tkwiący
w aplikacjach i akcesoriach podłączonych
do sieci. Eksperci NPD Group, którzy
prowadzili badania dotyczące automatyzacji mieszkań i domów, podkreślają, że ponad 40 proc. przedstawicieli generacji Y
w Stanach Zjednoczonych jest zainteresowanych wyposażeniem swojego domu w inteligentne przedmioty sterowane za pomocą
smartfona, a 23 proc. już takie urządzenia testuje lub zainstalowało w mieszkaniu
(dla porównania – średnia dla populacji to
12 proc.).W Polsce rynek akcesoriów IoT
dla mieszkań dopiero się rozwija. Najpopularniejszymi rozwiązaniami są różnego
typu sensory – ruchu, czujniki gazu i dwutlenku węgla, oświetlenie zmierzchowe czy
czujniki uruchamiające oświetlenie w danym
pomieszczeniu.
I
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WIKTORIA – ZNAK JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKOL wciąż na podium
Anna i Czesław Koliszowie, właściciele ﬁrmy ANKOL, laureaci tytułu Światowy Lider Biznesu, rok 2015 rozpoczęli od
sukcesów – nominacji do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu oraz
tytułu Solidnej Firmy 2014. W kolejnych miesiącach otrzymywali równie
prestiżowe nagrody i wyróżnienia, które przyniosły im wiele satysfakcji.
W październiku zdobyli Superwiktorię dla Biznesowego Małżeństwa
25-lecia Transformacji w Polsce. To był udany rok dla ANKOL-u.
ciągu 2015 roku
Najcenniejsze osobiste
ANKOL-owi przyWśród zgromadzonych wyznano tytuł Ambasajątkowych tytułów właściciele
dora Polskiej Gospofirmy ANKOL niektóre cenią
darki, Lidera Polskiego Eksportu
szczególnie, jak na przykład
(wielokrotnie od 2009 roku), oraz
otrzymaną w Londynie Mięnominację do Złotej Statuetki Lidzynarodową Nagrodę „Korodera Polskiego Biznesu. 17 paźna Jakości”, która została przydziernika ogólnopolski Magazyn
znana za poziom dokonań bizVIP po raz trzeci wyróżnił małżeńnesowych. – Posiadane wyróżstwo Annę i Czesława Koliszów nanienia dotyczące dynamiki rozgrodą VIP Biznesu za ich osobisty
woju, wskaźników ekonomiczsukces w stworzeniu silnej i wzornych, innowacji czy jakości barcowej marki.
dzo nas satysfakcjonują, ale
24 października otrzymali przy- Anna i Czesław Koliszowie ze statuetką Superwiktorii – Małżeń- szczycimy się zwłaszcza tymi,
znaną przez Warszawską Izbę Przed- stwo Biznesowe 25-lecia Transformacji w Polsce
które dotyczą nas indywidualnie.
siębiorców Superwiktorię – specjalZasługi męża za wspólne zaną nagrodę dla Biznesowego Małżeństwa
rządzanie firmą odzwierciedlają tytuły
25-lecia Transformacji w Polsce. Trofeum
przyznane w kraju i za granicą, m.in.: Wywraz z certyfikatem zostało wręczone podbitny Eksporter Roku, Lider Polskiego
czas wielkiej gali w Warszawie przez ówEksportu, Ambasador Polskiej Gospodarczesnego ministra gospodarki Janusza
ki w kategorii Eksporter 2014 oraz Partner
Piechocińskiego oraz prezesa WIP WaldeFirm Zagranicznych 2015, Menager Roku,
mara Piórko.
VIP Biznesu, Światowy Lider Biznesu,
W poprzednich latach właściciele
Przedsiębiorca Roku czy Międzynarodowa
ANKOL-u zostali uhonorowani m.in. MięNagroda Socratesa przyznana przez Eudzynarodową Nagrodą Sokratesa w Wiedropejskie Stowarzyszenie Biznesu z Oxforniu, Platynową Statuetką Przedsiębiordu – mówi Anna Kolisz.
stwa Fair Play, statuetkami i tytułami: Ge– Dla mnie osobiście cenne jest wydami lotniczymi państw od Ameryki Popard Biznesu, Solidna Firma, Mocna Firróżnienie Międzynarodowa Nagroda Krółudniowej po kraje Dalekiego Wschodu.
ma Godną Zaufania, Gazela Biznesu, Eulowej Wiktorii, którą otrzymałam od EuAnna Kolisz, współwłaścicielka
ropejską Nagrodą Jakości i wieloma innyropejskiego Stowarzyszenia PrzedsiębiorANKOL-u przyznaje: – Wszystkie nagromi.
ców z Oxfordu w 2012 roku w wiedeńskim
dy są dla nas niezwykle cenne. CharaktePałacu Hofburg. Jest to nagroda za odwagę
ryzują zarówno nasz styl zarządzania, jak
biznesową, autorytet i osiągnięcia w kreFirma z nagrodami i zasadami
i dbałość o wysoki poziom i jakość doowaniu nowoczesnej przedsiębiorczości
Liczne tytuły, nagrody i wyróżnienia idą
starczanych wyrobów i usług dla lotnictwa
na globalnej arenie biznesu i stawiam ją na
w parze z sukcesami handlowymi i biznewojskowego i cywilnego. Określają także narówni z otrzymaną polską Superwiktorią.
sowymi ANKOL-u, rodzinnej firmy od 25
sze relacje z kontrahentami i pracownika– Przytoczone nagrody wyrażają świalat działającej w branży lotniczej w zakremi – oparte o zasady etyki i postępowania
towe uznanie wobec naszych indywidualsie obrotu krajowego i zagranicznego tofair play. Jednym z celów naszej strategii jest
nych osiągnięć. Dla nas, jako twórców
warami i usługami o znaczeniu stratetworzenie silnej, stabilnej i rozpoznawalnej
nowoczesnej i rzetelnej marki, to ogromny
gicznym dla lotnictwa wojskowego i cymarki. By taki cel osiągać, a jednocześnie
prestiż i nobilitacja – dodaje współwłaściwilnego. Firma realizuje zamówienia dla derealizować zamówienia oraz zdobywać
cielka.
partamentów Ministerstwa Obrony Narokontrakty, musimy nieustannie dbać o zadowej Polski oraz innych krajów. Współufanie klientów i troszczyć się o wysoką japracuje z cywilnymi i wojskowymi zakłakość i terminowość dostaw.
www.ankol.com.pl
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Trwa komercjalizacja Centrum Szembeka
Nowoczesny obiekt został dobudowany do istniejącej i funkcjonującej pierwszej części
Centrum Handlowego. W Centrum funkcjonować będzie głównie branża przemysłowa
i gastronomiczna. Dwie dodatkowe kondygnacje zostały przeznaczone na część
rekreacyjno-rozrywkową, m.in. nowoczesny ﬁtness.
Centrum Handlowe posiada 3 poziomy użytkowe + parking oraz 7-kondygnacyjny
budynek biurowo-usługowy. Piętra galerii połączone są 8 ciągami schodów ruchomych
oraz 7 windami.
Łączna powierzchnia handlowa to ok. 10 000 m2.
Parking podziemny pomieści 220 aut (+ 250 w II etapie).
Przewidywany termin otwarcia: marzec 2016 r.
www.centrumszembeka.pl

Warszawa, ul. Zamieniecka 90
tel. +48 22 333 20 00

info@centrumszembeka.pl
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Gdzie drwa rąbią
W czasie obydwu kampanii wyborczych
w 2015 r. problem prywatyzacji lasów był
przedmiotem ogólnopolskiego sporu.
Politycy straszyli obywateli tym, że obszary
leśne zostaną ogrodzone, a wejścia do nich
będą strzegli ochroniarze.

Cezary Rybski
akie zamiary przypisywano rządzącej wówczas koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Strachy okazały się przesadzone nie tylko dlatego, że nastąpiła zmiana u steru
władzy, ale także dlatego, że ani rząd Donalda Tuska, ani Ewy Kopacz takiego zamiaru nie miał. Zaproponowano jedynie,
że można by było nieznaczne fragmenty
lasów przejąć pod budowę niezbędnej infrastruktury publicznej takiej jak drogi czy
linie energetyczne.
Prywatyzowanie lasów byłoby gwoździem do trumny każdej ekipy rządzącej,
bowiem Polacy są do tego wspólnego dobra bardzo przywiązani. Polscy turyści, jadący na Zachód, ze zdziwieniem oglądają
tamtejsze lasy, które są ogrodzonymi
plantacjami drzew posadzonych w równych rzędach i nie chcieliby mieć tego
u siebie.

T

Skarb państwa się upomina
Na portalu bankier.pl ukazał się interesujący artykuł Marcina Mazurka nadesłany na konkurs „Gdyby to ode mnie
zależało”. Autor zwraca uwagę, jakimi zasobami dysponują polscy leśnicy. Jest to
około 7,6 mln hektarów gruntów, na
których rośnie nieprzebrane bogactwo
różnego rodzaju drzew, często gotowych
do pozyskania i sprzedaży. Gigantyczna
infrastruktura, budynki, drogi sprzęt oraz
tysiące dobrze wykwalifikowanych, doświadczonych i świetnie opłacanych pracowników sprawiają, że instytucja, jaką
stanowią Lasy Państwowe, jest w Polsce
przedsiębiorstwem jedynym w swoim
rodzaju.
Majątek publicznych lasów, które
zajmują powierzchnię około 29 proc.
kraju (w tym są także niewielkie lasy pry-
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watne), szacuje się na blisko 400 miliardów złotych. Głównym źródłem przychodów jest oczywiście pozyskiwanie
i sprzedaż drewna różnych gatunków
w celach użytkowych i opałowych klientom instytucjonalnym oraz indywidualnym
w kraju i za granicą. W Polsce podaż drewna jest regulowana głównie przez nadleśnictwa, które będąc największym dostawcą surowca nierzadko wprowadzają
limity, szczególnie w zachodniej części kraju. Zabiegi te podnoszą cenę surowca,
a brak konkurenta skutkuje tym, że drewno i tak zostaje sprzedane.
Jedyną krajową konkurencją dla Lasów Państwowych są prywatni właściciele.
Skala pozyskania surowca w lasach prywatnych zależy jednak także od polityki
drzewnej nadleśnictw, więc o konkurencji mowy być nie może. Poprawiająca się
w ostatnim czasie koniunktura branży
drzewnej, tj. zwiększająca się produkcja
polskich okien, mebli, jak również przeniesienie produkcji zachodnich firm do
Polski, czego najlepszym przykładem
jest szwedzka Ikea, zwiększa zapotrzebowanie na rodzime drewno. Mimo tego
leśnictwa nie przekraczają corocznie wyrębu na poziome powyżej 50 procent przyrostu masy drzewnej, co gwarantuje stały wzrost wartości zasobów.
Trudno dziwić się ekipie rządzącej, że
w końcu upomniała się od lasów o część
wypracowanego zysku. W 2014 roku Ministerstwo Środowiska przygotowało ustawę zmuszającą Lasy Państwowe do odprowadzenia do Skarbu Państwa 1,6 miliarda złotych w ciągu lat 2014 i 2015. Od
roku 2016 lasy mają zasilać budżet kwotą równą 2 proc. przychodów, co daje około 160 milionów złotych rocznie. Tempo
prac nad ustawą i jej przegłosowanie
było, jak na nasz parlament, imponujące.
Wkrótce jednak dała o sobie znać zasada „gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”.
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Szybko odezwały się głosy opozycyjnych
krytyków, którzy roztaczali przeróżne wizje upadku lub wyprzedaży Lasów Państwowych. Oliwy do ognia dolały informacje zamieszczone na portalu WikiLeaks, według których ówczesny marszałek
Sejmu Bronisław Komorowski miał w tajnym dokumencie zapewniać wywiad
USA, że Polska jest gotowa za środki ze
sprzedaży lasów pokryć powojenne roszczenia amerykańskich Żydów. Nie ma na
to potwierdzenia w faktach.
Katarzyna Kępka, wiceminister środowiska w rządzie Ewy Kopacz, poinformowała w Sejmie, że prognozowany
zysk Lasów Państwowych za 2015 r. wyniesie 392 mln zł. To więcej niż planowano. Jej zdaniem, przedsiębiorstwo jest dobrze zarządzane.
Poinformowała też, że do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o lasach. Nowe przepisy doprecyzowują, że lasy będące własnością Skarbu Państwa jako dobro ogólnonarodowe będą szczególnie chronione
i nie będą podlegały przekształceniom własnościowym.
Jak napisali posłowie PO w uzasadnieniu „jedną z zasad konstytucyjnych jest

nego. Chodzi o ochronę powietrza, gleby i różnorodności biologicznej. Las jako
dobro wspólne stanowi wartość nie tylko
majątkową, ale przede wszystkim jest
elementem dziedzictwa narodowego,
dziedzictwa przyrodniczego.

Rozbrajanie lasu
Jak bardzo lasy w Polsce wpisują się
w nasze dziedzictwo i historię, świadczy
ostatnia akcja podjęta przez nadleśnictwa,
a polegająca na usuwaniu niewypałów
i niewybuchów oraz rekultywacji olbrzymich terenów m.in. po poligonach wojskowych. To największy taki projekt w Europie, a prawdopodobnie także na świecie. Wydać na to trzeba 182 mln zł.
Polskie lasy wciąż pełne są pozostałości po II wojnie światowej i po stacjonującej u nas po zakończeniu działań wojennych Armii Radzieckiej.
W ramach projektu Lasy Państwowe
planowano oczyścić 23 tys. ha dawnych
terenów wojskowych. Zostaną sprawdzone aż do głębokości jednego metra. Ale
to nie wszystko. Rozebrane będą obiekty
powojskowe, zagrażające zdrowiu lub
życiu ludzi, takie jak budynki, zasieki,
umocnienia. Zlikwidowane będą też dzi-

Od roku 2016 lasy mają zasilać budżet kwotą równą
2 proc. przychodów, co daje około 160 milionów złotych rocznie. Tempo prac nad ustawą i jej przegłosowanie było, jak na nasz parlament, imponujące.
zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom oraz obowiązek ochrony środowiska". A w projekcie ustawy możemy
przeczytać, że „istotnym elementem bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce są
lasy. Ze względu na to, że w zdecydowanej większości są to lasy będące własnością Skarbu Państwa, stanowią one obecnie dobro wspólne wszystkich obywateli
i wszyscy mają prawo do korzystania
w sposób powszechny z tego dobrodziejstwa przyrody”.
Jak napisano, celem ochrony istniejącego stanu, który znajduje powszechną
akceptację społeczną, konieczne jest zachowanie dotychczasowej struktury własnościowej lasów jako dobra ogólnonarodowego, które nie będzie podlegało prywatyzacji. Lasy wymagają ochrony przez
państwo także jako element zrównoważonego rozwoju i istotny czynnik zapobiegania degradacji środowiska natural-

kie wysypiska śmieci. W planach są ponadto rozpoznania geologiczne, by wykryć
ewentualne zanieczyszczenia np. ropopochodne.
Dotychczas poszczególne nadleśnictwa próbowały porządkować tereny we
własnym zakresie, np. korzystając z pieniędzy z budżetu lub funduszu leśnego.
Teraz ma być łatwiej, bo lasy dostaną olbrzymie wsparcie z funduszy unijnych. Pieniądze będą pochodziły z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Lasy rozstrzygnęły przetarg na opracowanie studium wykonalności, uwzględniający działania w poszczególnych nadleśnictwach. Leśnicy planują przy okazji
różnicowanie składu gatunkowego lasów. Szczególną uwagę zwrócą też na tereny cenne przyrodniczo jak np. wrzosowiska.
Dzięki rekultywacji zostanie otwartych
wiele obszarów, dotąd nieudostępnia-
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nych dla turystów, grzybiarzy czy też miłośników przyrody, ze względu na zagrożenia wojskowe. W projekcie bierze udział
60 nadleśnictw z terenu 15 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Dotychczasowe działania odmieniły oblicze dawnych poligonów. Realizacja projektu polegała przede wszystkim na oczyszczeniu saperskim terenów i usunięciu
przedmiotów wybuchowych, jak również
zanieczyszczeń gruntowych. Wyburzono
także ponad 500 obiektów użytkowanych
niegdyś przez siły zbrojne, a inne zabezpieczono, przystosowując je do zasiedlenia
przez zwierzęta np. nietoperze.
Nie bez znaczenia jest fakt, że 1/4 objętych projektem terenów należy do sieci
„Natura 2000”. – Część dawnych poligonów ponownie otwiera się dla ludzi, nie tylko tych zbierających owoce lasu, lecz także miłośników wypoczynku na łonie natury.
W niektórych nadleśnictwach już planuje
się budowę szlaków czy ścieżek rowerowych
– powiedział Wiesław Krzewina, zastępca
dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
W ocenie ekspertów, inicjatywa podjęta przez Lasy Państwowe wpisała się w autentyczne zapotrzebowanie na tego typu
działania. Jak wynika z danych Sił Zbrojnych, patrole rozminowania realizują codziennie 1-2 zgłoszenia o potencjalnych zagrożeniach ze strony niewybuchów czy
niewypałów. Niemniej ważnym rezultatem oczyszczenia terenów leśnych jest
ograniczenie zagrożenia wynikającego z faktu, iż materiały niebezpieczne mogłyby
trafić w niepowołane ręce i zostać wykorzystane np. przez grupy przestępcze.
Dzięki środkom z unijnego programu
Infrastruktura i Środowisko rekultywacji
poddano ponad 30 000 ha lasów. Z ziemi
wydobyto około 1,5 mln sztuk niewybuchów, niewypałów i innych materiałów
niebezpiecznych.

Nie będzie nas, będzie las
Nie można zarzucić leśnikom, że nie
myślą o przyszłości. Wycinkom drzew towarzyszy bowiem intensywne zalesianie.
W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość
kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do obecnych 29,2 proc. Od 1995
do 2011 roku powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości” zakładający jej wzrost do
30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r.
Lasy rosną w naszym kraju na glebach
najsłabszych, głównie z powodu rozwoju
rolnictwa w poprzednich wiekach. Ponad
55 proc. powierzchni lasów zajmują bory.
Na pozostałych obszarach występują siedliska lasów, głównie mieszanych.
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Ekonomia i przyroda
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe to jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca
przedsiębiorstwem w rozumieniu
prawa, działająca na terenie Polski.
Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, dbając przy tym o stan
zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
Lasy państwowe obejmują 7,6 milionów ha i na ich terenie możliwe
jest zbieranie runa leśnego – jagód,
grzybów itp. Lasy Państwowe reprezentują Skarb Państwa w zakresie
zarządzania mieniem. Kontrolują
również pozyskiwanie drewna z
lasów prywatnych, jeśli wykonanie
takiej działalności zleci i opłaci właściwe starostwo powiatowe.
Źródło: Wikipedia

W przeszłości przyjęto błędną koncepcję
uprawy monokultur (np. sosny, która szybko rośnie), żeby zaspokoić zapotrzebowanie na drewno zgłaszane przez przemysł. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na
czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą szkodników.
To zostało zmienione. W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy
dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu.

Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej
występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.
W naszych lasach najczęściej występują
drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad
80 lat. Od końca II wojny światowej powierzchnia, na której występują, wzrosła
z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.
Prof. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie zwróciła uwagę, że te polskie starania powinny być
brane pod uwagę w czasie unijnej debaty
o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.
Każde drzewo posadzone w polskiej ziemi
pochłania bowiem szkodliwy dwutlenek węgla i oddaje tlen. Ponadto ma pozytywny
wpływ na gospodarkę wodną.
Podobny pogląd wygłosił podczas
szczytu klimatycznego w Paryżu minister
środowiska Jan Szyszko. – Szansą Polski
w energii odnawialnej są zasoby geotermalne i biomasa – powiedział. Dodał, że
trzeba myśleć nie tylko o redukcji emisji
CO2, ale i o jego absorpcji przez lasy. W opinii ministra, przyszłą politykę klimatyczną
trzeba tworzyć przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych krajów. Wkład lasów
w pochłanianie CO2 w latach 1990-2005
wynosił 330 milionów ton.
Już od przyszłego roku posadzone
będą w Polsce eksperymentalnie takie gatunki drzew, które absorbują CO2 szczególnie skutecznie. To dla czystości powietrza będzie miało równie duże znaczenia jak
technologiczne zabiegi zmierzające do redukcji gazów cieplarnianych.
I

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE

Eksperci od lasów
Najważniejszym podmiotem zajmującym się
planowaniem średniookresowym w polskim
leśnictwie jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji
Leśnej (BULiGL).
a istniejąca od sześćdziesięciu
lat organizacja ekspercka ma
status przedsiębiorstwa państwowego, działającego na zasadach samoﬁnansowania. Ze względu
na swój dorobek i bieżący potencjał fachowy, ustawodawca powierzył tej instytucji również wykonywanie zadań publicznych. BULiGL z sukcesem łączy tradycję leśnictwa z wyzwaniami współczesności. Dysponuje kadrą specjalistów z dziedziny leśnictwa i nauk przyrodniczych, ale także informatyki i nowych technologii. Od wielu lat posiada
zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem.

T

Lasy – bogactwem
Lasy pełnią wiele różnorodnych
funkcji. Mają duże znaczenie ekonomiczne, jako źródło drewna dla przemysłu. Są cennym rezerwuarem bioróżnorodności, siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Zabezpieczają
przed erozją i regulują stosunki wodne.
Są miejscem odpoczynku i rekreacji, a dla
wielu częścią najbliższej okolicy miejsca
zamieszkania. Lasy wywierają duży
wpływ na życie społeczne, a także na
zdrowie publiczne. Posiadanie lasów
jest bogactwem, którego znaczenie wykracza daleko poza stricte ekonomiczne
korzyści związane z użytkowaniem drewna.
Tak cenny zasób musi być chroniony i właściwie zarządzany. Szczególnym wyzwaniem jest to, że skutki podejmowanych dziś decyzji uwidaczniają
się w lasach często po kilkudziesięciu latach. Z tego powodu planowanie w leśnictwie nie może być wykonywane ad
hoc, lecz rozważnie i z namysłem, z wykorzystaniem osiągnięć nauk leśnych
i praktyków leśnictwa. Na ten specjalny
rodzaj planowania ukuto nawet odrębną nazwę: „urządzanie lasu”.
Powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9,2 mln ha, na każdego Polaka przypada średnio 0,24 ha lasu. W Polsce lasy
są traktowane jako dobro narodowe,
społeczeństwo oczekuje utrzymania w do-

brym stanie tego bezcennego zasobu. Jest
to możliwe dzięki zachowaniu ciągłości
procesu planowania, stabilności metod
i organizacji zarządzania lasami, przy ciągłym rozwoju nauk leśnych oraz sposobów pozyskiwania i prezentowania informacji o lesie. Biuro Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej jest jednym z filarów
polskiego leśnictwa, wykonującym te zadania dla kolejnych pokoleń.

Zadania BULiGL
Racjonalne decyzje dotyczące lasów
mogą być podejmowane tylko na podstawie kompletnej, szczegółowej i wiarygodnej informacji. BULiGL wykonuje
szczegółowe inwentaryzacje drzewostanów, które są podstawą sporządzania planów zarządzania lasami na kolejne dziesięciolecia (m.in. plany użytkowania lasu,
ilość drewna do pozyskania, zalecenia
z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody itp.).
Wykonywane są także analizy gleb i siedlisk leśnych, monitoring stanu drzewostanów, inwentaryzacje rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny.
Ważnym zadaniem publicznym wykonywanym w Polsce przez BULiGL od
ponad dziesięciu lat jest wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów. Ta metoda statystyczna, oparta na siatce stałych powierzchni badawczych rozmieszczonych w całym kraju, dostarcza
wiarygodnych informacji o polskich lasach i pozwala na monitorowanie zachodzących w nich procesów. Wyniki inwentaryzacji wielkoobszarowej są także
podstawą statystyki publicznej leśnictwa.
BULiGL prowadzi także, w ramach
zadań publicznych, Bank Danych o Lasach. Jest to kompletny zbiór informacji
o terenach leśnych w Polsce, jedno
z głównych źródeł informacji o lasach dla
decydentów, jednostek administracji,
agend państwowych, placówek naukowych, organizacji pozarządowych i obywateli.
Andrzej Talarczyk
www.buligl.pl
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W poszukiwaniu
zaginionej innowacyjności
Innowacja przemysłowa, czyli rozwój nowych produktów oraz towarzyszący
im rozwój nowych procesów, od lat 80. XX wieku uważana jest za centralny
punkt konkurencji w przemyśle.
d tego czasu szybszy, bardziej
wydajny i bardziej skuteczny
rozwój nowych produktów jest
na szczycie listy priorytetów
menedżerów na całym świecie. Liczne dowody wskazują na to, że skuteczny design
i rozwój nowych produktów ma znaczący
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wpływ na koszt, jakość, satysfakcję klienta
oraz przewagi konkurencyjne ﬁrm.

Pilne!
Dla polskich firm przemysłowych konkurencja oparta o innowacyjność produktową staje się obecnie coraz bardziej palą-

ca potrzebą. Polski przemysł wydobył się
z epoki masowej produkcji dla gospodarki masowych niedoborów, gdzie zbyt zastępował sprzedaż. Powstające i rozwijające
się polskie firmy uczyły się zaspokajać
szybko zmieniające się potrzeby lokalnych
klientów, które przez dwie dekady były jed-
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nak w większości przypadków tylko echem
potrzeb klientów z rozwiniętych gospodarek Zachodu.
Dziś, kiedy krajowy rynek w wielu
branżach zakończył etap ekstensywnego
wzrostu, polskie firmy muszą poszukiwać
nowych przewag, dopasowanych do realiów
nowej dla nich konkurencji przemysłowej na
rynkach globalnych. Ten historycznie już nie
tak nowy rodzaj konkurencji jest wypadkową
trzech sił, które od czterech dekad kształtują pejzaż współczesnego przemysłu.

Trzy siły zmian
Po pierwsze, jest to intensywna konkurencja międzynarodowa. Od lat 80. XX
wieku możemy obserwować internacjonalizację wielu rynków i branż. Mimo że
istotne różnice regionalne i lokalne przetrwały w wielu branżach, rosnące podobieństwo konceptów produktowych i pojawienie się globalnych segmentów rynkowych otworzyło drogę do coraz bardziej
intensywnej konkurencji ponad granicami
narodowymi. Wzrosła liczba graczy zdolnych do udziału w grze na arenie międzynarodowej.
Tam, gdzie konkurencja toczyła się pomiędzy kilkoma podmiotami o orientacji regionalnej, obecnie bierze w niej udział o wielu więcej konkurentów z różnych regionów

głębsze dopasowanie do ich stylu życia
i wartości.
Dla klientów przemysłowych, dopasowanie opiera się na dostarczaniu komponentów tworzących system lub większy
proces produkcyjny. W efekcie oczekiwania
klientów stały się bardziej holistyczne, złożone, wyśrubowane i zróżnicowane.
Po trzecie, pojawienie się dywersyfikujących i transformujących technologii.
Technologiczna zmiana umożliwia stały
wzrost dyferencjacji produktowej, oczekiwanej przez coraz bardziej wyrafinowanych
klientów. Nowe technologie – np. ICT, biochemia, inżynieria materiałowa czy nanotechnologie – oraz nowe sposoby rozumienia istniejących technologii dostarczają szerszej i głębszej bazy wiedzy o fenomenach leżących u podstaw ich konkretnego zastosowania. Ta szersze i głębsza wiedza pozwala tworzyć nowe opcje dopasowywania produktów do coraz bardziej
różnorodnych rynków.

Nie tylko technologia
Rozwój technologiczny wzmocnił także kurs na nowe produkty w jeszcze inny
sposób.
Światowy wzrost zdolności naukowych i inżynierskich skutkuje wyłonieniem
się wielu nowych centrów wiedzy eksperc-

W czasach, gdy technologia jest tak ważna jak
nigdy wcześniej, o wiele trudniejsze (choć
nie niemożliwe) stało się budowanie przewag
jedynie w oparciu o nią.
świata. Ci międzynarodowi gracze posiadają podobne podstawowe umiejętności, ale
przynoszą ze sobą także odmienne doświadczenia z rynków lokalnych. Dlatego
coraz bardziej istotne jest posiadanie zdolności do wyprzedzania ruchów konkurencji lub kontrposunięć w oparciu o dobrze
zróżnicowane produkty.
Po drugie, powstanie sfragmentaryzowanych rynków, zaludnionych przez wymagających, wyrafinowanych konsumentów. Klienci przestali być biernymi uczestnikami procesu ewolucji branżowej z epoki produkcji masowej. Zakumulowane doświadczenie konsumenckie uwrażliwiło ich
na subtelne różnice w wymiarach produktów, idące zdecydowanie głębiej niż techniczne walory eksploatacyjne czy powierzchowne cechy estetyczne, do poziomu całościowej koncepcji produktu spełniającej
ich potrzeby. Dla konsumentów liczy się

kiej w danej dziedzinie. Takie rozpowszechnienie kompetencji najwyższego
rzędu sprawia, że oparcie przewagi konkurencyjnej wyłącznie na bazie unikalnej
technologii (np. tak często przywoływanego w polskim kontekście grafenu) jest
obecnie o wiele trudniejsze.
W 1991 r., w klasycznej pracy „Product
Development Performance” Kim Clark i Takahiro Fujimoto, wyrazili ten wówczas
nowy paradoks w następujący sposób.
W czasach, gdy technologia jest tak ważna jak nigdy wcześniej, o wiele trudniejsze
(choć nie niemożliwe) stało się budowanie
przewag jedynie w oparciu o nią. Jedynie
poza bardzo młodymi branżami wysokich
technologii, rozwój technologii nie jest już
synonimem rozwoju produktu. Technologia jest konieczna, ale nie jest już wystarczająca dla odniesienia sukcesu. Konkurencyjna przewaga przypada tym firmom,

które potrafią wprowadzić na rynek technologię ukrytą w produkcie (lub w tworzącym go procesie), który odpowiada na
potrzeby klientów bardziej wydajnie i szybciej niż inne.
Skuteczny rozwój nowych produktów
jest trudny. W wielu branżach, nawet w renomowanych firmach zdarzają się przypadki menedżerów i inżynierów, którzy
zmagają się z nowymi produktami, które
zbyt późno lądują na rynku, nie trafiają
w potrzeby klientów, trapione są ciągłymi
zmianami technicznymi i problemami jakościowymi, albo nie spełniają założonych kryteriów kosztowych lub eksploatacyjnych. Zdolność rozwoju nowych produktów tworzy różnicę w długoterminowej
konkurencyjności firm i produktów. Nadzieje związane z nowymi produktami są
wielkie – zwiększony udział w rynku, nowi
klienci, niższe koszty, wyższa jakość, ale realia zarządzania rozwojem nowych produktów potrafią być otrzeźwiające. Wiele
firm potrafi pokazać ten czy inny produkt,
który radzi sobie dobrze, niewiele jednak potrafi osiągnąć spójność w doskonałym
rozwoju nowych produktów.

Czas innowacji
Co czyni rozwój nowych produktów tak
trudnym? Co wyjaśnia tak znaczne różnice pomiędzy firmami w tej samej branży?
Jakie są fundamentalne zasady rządzące
skuteczną innowacją we współczesnym
otoczeniu technologicznym i konkurencyjnym? Nie ma tu prostych odpowiedzi
typu 5 kroków lub 3 reguły. Skutecznego
rozwoju nie da się osiągnąć jedynie poprzez
zwiększenie nakładów na badania, nie będzie nim wynalezienie przełomowej technologii lub wdrożenie nowych narzędzi, ani
zastosowanie systemu planowania projektowego. Wszystko to oczywiście sprzyja sukcesowi, ale nie wystarcza.
To, co wyróżnia firmy, które w najwyższym stopniu wydoskonaliły rozwój
nowych produktów, to całościowy spójny
wzorzec, całościowe podejście systemowe,
które uwzględnia strukturę organizacyjną,
kompetencje techniczne, proces rozwiązywania problemów, kulturę i strategię. Ta
spójność polega nie tylko na ogólnych zasadach, ale też na praktycznych detalach.
Są one tym ważniejsze, im bardziej otoczenie wymusza na firmach konkurencję
opartą na szybkości, wydajności i skuteczności rozwoju nowych produktów. Dla
polskich firm przyszedł właśnie taki czas.
Na podstawie raportu „W poszukiwaniu zaginionej innowacyjności. Potencjał i sektorowa specyﬁka innowacyjności w polskim przemyśle” Jana
Filipa Staniłko i Agaty Gierczak (Instytut Studiów
Przemysłowych, Warszawa 2015)
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Prototyp źródła światła białego z wykorzystaniem grafenu

Więcej światła z grafenem
Od wielu tysiącleci człowiek szukał źródeł światła, które rozświetlałoby miejsca jego przebywania i zamieszkania. Kiedy ludzie pierwotni nauczyli się
wykorzystywać ogień nie tylko do ogrzewania, ale i do oświetlania jaskiń, ich
dzienna aktywność wydłużyła się o kilka godzin, ułatwiając funkcjonowanie.
gień był źródłem światła przez
tysiące lat, najpierw w postaci
pochodni, a potem świec czy
w końcu lamp naftowych.
Zmiany pojawiły się wraz z nastaniem ery
przemysłowej, w której potrzeba oświetlenia fabryk czy rozrastających się miast spowodowała, że zostały stworzone nowe
rozwiązania technologiczne w dziedzinie
oświetlenia.

O

Ewolucja oświetlenia
Ważnym impulsem do rozwoju tej
dziedziny było odkrycie elektryczności wykorzystanej do zasilania nowo opracowanych źródeł światła. Jednymi z pierwszych
lamp opartych na tym odkryciu były lampy łukowe zaprezentowane przez Humphry
Davy’ego na początku XIX wieku. Do ich
zasilania używano baterii, które jednak
szybko się rozładowywały, co sprawiało, że
lampy świeciły bardzo krótko.
W tym samym czasie intensywne badania teoretyczne, prowadzone przez takich
naukowców jak Ohm, Kirchhoff czy Maxwell, przełożyły się na praktykę. Już w roku
1850 Joseph Wilson Swan, w 1854 – Heinrich Göbel, a w 1879 – Thomas Alva Edison zaprezentowali swoje żarówki zasilane prądem. Posiadały one żarniki węglowe
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(u Swana był to zwęglony papier, u Göbela zwęglony bambus). Edison oparł się na
rozwiązaniu Swana ulepszając jedynie
konstrukcję samej żarówki, ale brak możliwości skutecznego usunięcia powietrza
z układu, w którym znajdował się żarnik,
sprawiał, że ulegał on szybkiemu przepaleniu, przez co trwałość tych żarówek była
wciąż niezadowalająca.
Niedługo potem udało się uzyskać
dużo niższe ciśnienie w bańce żarówki oraz
zastąpić węgiel wolframem, który przez wyższą temperaturę parowania był znacznie
trwalszy. Żarówki tego typu królowały
jeszcze do końca XX wieku.

Coraz mniejsze zużycie energii
Już w latach 30. tamtego stulecia zaczęły się prace nad nowym typem oświetlenia, w którym zastosowane zostały luminofory (związki chemiczne emitujące
światło pod wpływem wzbudzenia np.
promieniowaniem ultrafioletowym UV)
oraz emisja światła UV przez pary rtęci. Takie źródła światła nazwane świetlówkami
(lub lampami fluorescencyjnymi), w których
światło uzyskane było z luminoforów, charakteryzowały się znacznie niższym zużyciem energii, ponieważ inaczej niż w przypadku żarników wykorzystujących inkan-

descencję (emitowanie światła przez rozgrzane do wysokiej temperatury cząstki), nie
traciły włożonej energii na wypromieniowanie ciepła.
Świetlówki stały się na tyle energooszczędne i popularne, że Komisja Europejska,
w celu ograniczenia zużycia energii przez gospodarstwa domowe, zaleciła wycofanie tradycyjnych żarówek z rynku europejskiego.
W tym samym czasie dynamicznie zaczął się rozwijać rynek nowego typu oświetlenia. Pojawiły się komercyjne żarówki
LED (ang. light emitting diode), które, przez
sumowanie barw światła zielono-pomarańczowego z luminoforu ze światłem niebieskim z diody wzbudzającej, dawały ciepłe lub zimne (w zależności od stosunku intensywności światła niebieskiego do zielono-pomarańczowego) światło białe.

Stary węgiel, nowe odkrycie
Kiedy już wydawało się, że opracowywanie nowych źródeł światła opierać się będzie tylko na syntezie i badaniu nowego
typu luminoforów (z emisją światła o odpowiedniej barwie, stabilnych chemicznie
i termicznie, tanich i opartych na łatwo dostępnych surowcach), w laboratorium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych, Instytutu Niskich Temperatur i Badań
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Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we
Wrocławiu, w grupie prof. dr. hab. Wiesława Stręka opracowano nowe źródło światła, którego działanie opiera się na materiale, od którego wszystko się zaczęło – węglu.
Nie jest to jednak węgiel, który był badany i używany przez wynalazców z XIX
wieku, a jedna z jego alotropowych odmian
– grafen – której istnienie opisano w teorii
już w latach 80. ubiegłego wieku, ale dopiero w 2004 roku uczonym z uniwersytetu
w Manchesterze, Andre Geimowi i Konstantinowi Novoselovowi, udało się ją
otrzymać. Ze względu na swoją strukturę
(dwuwymiarową sieć atomów węgla) ma
niezwykłe właściwości, których wykorzystanie może znacząco rozwinąć wiele dziedzin nauki i techniki.

Emisja światła białego z grafenu pod wpływem promieniowania podczerwonego

Badania nad grafenem
Grafen jako źródło światła stał się
obiektem badań wielu grup badawczych
szukających możliwości aplikacyjnych dla
tego niezwykłego materiału. W 2015 roku
Y.D. Kim ze swoimi współpracownikami
opisał źródło światła, w którym na krzemowym chipie umieszczono warstwę grafenu emitującą światło po przyłożeniu napięcia elektrycznego. Pod wpływem przepływającego prądu grafen rozgrzewał się do
temperatur 2000-2900 K (czyli podobnie jak
w inkadescencyjnych źródłach światła).
Przewaga proponowanego rozwiązania nad typowymi źródłami wykorzystującymi żarzenie wynika z pewnej cechy grafenu – w wysokich temperaturach spada
jego przewodność cieplna, co zapobiega
niszczeniu podłoża krzemowego.
W tym samym czasie grupa profesora
Stręka zaproponowała alternatywne rozwiązanie, w którym jako element aktywny
wykorzystano ceramikę grafenową. Źródło
światła białego zaproponowane w Instytucie
we Wrocławiu zasadniczo różniło się od
rozwiązania przedstawionego przez grupę
Y.D. Kima.
Po pierwsze, zastosowana została ceramika, która składała się z kilkudziesięciu

tysięcy warstw grafenu (a nie z jednej). Po
drugie, źródłem inicjującym świecenie był
nie prąd płynący przez grafen, a skupione
na powierzchni ceramiki światło podczerwone. Po trzecie, temperatura próbki zmierzona podczas generacji światła wynosiła
mniej niż 900 K, co wykluczyło sposób generacji światła poprzez inkandescencję.

Na czym to polega?
Zjawisko generacji światła białego na
grafenie ma charakter progowy, a intensywność emisji jest potęgowo zależna od
mocy wzbudzenia optycznego. Zależność
ta ma charakter eksponencjalny, a intensywność emisji dodatkowo silnie zależy od
ciśnienia (wysokości próżni) czy rodzaju gazów w ampule (powietrze, azot, argon) zawierającej materiał grafenowy. Poprzez regulację gęstości optycznej wzbudzenia
oraz ciśnienia gazów wewnątrz ampuły
można w łatwy sposób regulować intensywność świecenia.
Szerokopasmowa emisja światła białego z grafenu pokrywa cały zakres widzialny promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu odpowiada spektrum światła słonecznego, do którego uzy-

skania dąży tak wiele grup badawczych. Dodatkowo źródło światła oparte na grafenie
posiada wysoki współczynnik oddawania
barw i wysoką temperaturę barwową. Układ
charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością kwantową (wysokim stosunkiem liczby fotonów wyemitowanych w zakresie
widzialnym do liczby fotonów zaabsorbowanych w podczerwieni), co w połączeniu
z niskim zużyciem energii podczerwonej
diody laserowej przekłada się na energooszczędność całego źródła światła.
Generacja światła białego następuje
w chwili oświetlenia elementu aktywnego (grafenu), umieszczonego w próżni
w szklanej ampule, skupioną wiązką półprzewodnikowego lasera podczerwonego.
Grafen emituje intensywne szerokopasmowe (od 400 do 900 nm z maksimum
przy 650 nm) białe światło o ciepłej temperaturze barwowej. Prosta budowa układu emitującego światło białe pozwala na
ograniczenie kosztów produkcji i etapów pośrednich w procesie wytwarzania.
Dr inż. Paweł Głuchowski
www.ses.int.pan.wroc.pl

Wszystkie zalety prezentowanego prototypu (przedstawione jako: Źródło światła białego oparte na materiałach
grafenowych autorstwa zespołu naukowo-badawczego
w składzie: W. Stręk, B. Cichy, Ł. Marciniak, P. Głuchowski, M. Łukaszewicz, R. Tomala, D. Hreniak) zostały docenione przez jury brukselskich targów innowacji
Brussels Innova 2015 i wyróżnione złotym medalem. Wyniki prowadzonych badań zostały zgłoszone do krajowej
ochrony patentowej i przewiduje się, że będą wspólnie
komercjalizowane z ﬁrmami zajmującymi się technologiami opartymi na grafenie.
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Triumf nauki polskiej
na targach Innova
Naukowcy z Instytutu Fizyki PAN odnieśli znaczący sukces otrzymując
aż siedem prestiżowych nagród podczas 64. Targów Wynalazczości,
Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova.
ięć nagród – Nagrodę Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej, Nagrodę Ministra Rudy
Demotte, Przewodniczącego Federacji Walonia Bruksela, Nagrodę Janusza Piechocińskiego Ministra Gospodarki
RP oraz Złoty Medal z Wyróżnieniem
– przyznano za „nową generację znaczników ﬂuorescencyjnych do zastosowań
w biologii i medycynie”, wspólne opracowanie naukowców z Instytutu Fizyki PAN
oraz naukowców z SGGW Warszawa.
Twórcami przedstawionego rozwiązania
byli: prof. dr hab. Marek Godlewski, dr Jarosław Kaszewski, mgr Ewelina Wolska
z Instytutu Fizyki PAN oraz dr hab. Michał
Godlewski. Nowa generacja tzw. znaczników ﬂuorescencyjnych może doprowadzić do przełomu w biologii i medycynie,
umożliwiając wczesną detekcję zmian chorobowych (nowotworowych).
Ponadto przyznano dwa dalsze złote
medale targów za „Innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne oparte o nanosłupki i warstwy
tlenkowe” oraz za „Ultraczułe sensory
gazów oparte o nanosłupki ZnO”. Unikatowa metoda wytwarzania nanosłupków
ZnO umożliwia ich zastosowanie jako
matryc sensorowych oraz rozbudowanych elektrod w komórkach fotowoltaicznych. Wszystkie te osiągnięcia spotkały się

P
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z dużym zainteresowaniem uczestników
targów.
Nagrodzone wyniki badań są rezultatem realizowanego w Instytucie Fizyki
PAN Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki (POIG) zatytułowanego „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – rozwój i komercjalizacja nowej
generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy
półprzewodnikowe”. Program ten o akronimie NanoBiom zakończył się sukcesem. W czasie jego realizacji osiągnięto szereg wybitnych rezultatów naukowych, które obecnie są przedmiotem zaawansowanych prac badawczych, finansowanych
z innych programów, mających na celu ich
wdrożenie.

W ramach EAgLE
Udział grupy naukowców z Polski sfinansowany został przez projekt EAgLE
przyznany Instytutowi Fizyki Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie w ramach
prestiżowego konkursu REGPOT Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Celem projektu EAgLE jest stworzenie
aktywnego centrum badawczego w dziedzinie badań materiałowych, wspieranie

rozwoju badań w dziedzinie nanotechnologii i rozwoju nowoczesnej aparatury do
charakteryzacji nanomateriałów na poziomie atomowym. Projekt EAgLE wspiera także wymianę naukową z wiodącymi
jednostkami badawczymi w Unii Europejskiej oraz promocję uzyskanych w Instytucie
Fizyki PAN osiągnięć naukowych poprzez
udział w targach innowacyjnej gospodarki oraz w spotkaniach z partnerami przemysłowymi.
Jak wyjaśnił rzecznik prasowy Instytutu
Fizyki PAN w Warszawie, dzięki inicjatywie
REGPOT możliwe jest kontynuowanie
procesu transformacji instytucji naukowych w Polsce tak, aby prowadzone w nich
badania wpisywały się w główny nurt badań prowadzonych w wiodących ośrodkach
naukowych w Unii Europejskiej. Najlepsze
ośrodki w nowych krajach UE mają szansę na dodatkowe zasilenie finansowe, pozwalające jak najlepiej wykorzystać istniejące zasoby i stworzyć wartość dodaną.
W Instytucie Fizyki z takim założeniem powstał projekt EAgLE – jako kreatywne
centrum rozwoju regionalnego, w którym
rozwijane będą metody i narzędzia inżynierii
materiałowej.
Prof. dr hab. Marek Godlewski
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
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Narzędzia z węglików spiekanych
mogą być tańsze
Opracowany w Centrum Inżynierii Materiałowej i Technik Spiekania Instytutu
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania wynalazek „Kompozyt na osnowie
węglika spiekanego dla narzędzi skrawających i sposób wytwarzania kompozytu na osnowie węglika spiekanego dla narzędzi skrawających” został
nagrodzony Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Innowacji
Technologicznych Brussels Eureka! 2015.
agrodzony kompozyt to materiał na narzędzia skrawające
zawierający węglik wolframu
i kobalt z dodatkiem tlenkowej
fazy ceramicznej Al2O3. Tendencja do
zmiany składu chemicznego węglików spiekanych typu WC-Co, której przyczyną jest
znaczny wzrost cen mieszanek do produkcji
węglików spiekanych na osnowie węglika
wolframu i kobaltu, stanowiła impuls do
prac badawczych ukierunkowanych na
zmniejszenie zawartości WC i zastąpienie
go innymi składnikami, np. tlenkiem glinu
Al2O3. Wyniki badań realizowanych przez
naukowców z Centrum potwierdziły możliwość zachowania bardzo dobrych właściwości fizycznych, mechanicznych i tribologicznych spieków WC-Co z dodatkiem
tlenku glinu. Częściowe zastąpienie węglika wolframu znacznie tańszym i łatwo dostępnym tlenkiem glinu otwiera nowe perspektywy wytwarzania materiałów narzędziowych o wysokich walorach użytkowych.
Badania prowadzono w ramach projektu
Sintercer „Rozwój centrum procesów spiekania i wymiana wiedzy dotyczącej metod
spiekania specjalnych materiałów kompozytowych o osnowie ceramicznej w warunkach braku równowagi termodynamicznej”.

Zaawansowane materiały

N

Sintercer dla rozwoju
Projekt ma na celu rozwój potencjału
badawczego Centrum Inżynierii Materiałowej i Technik Spiekania, które jest integralną częścią Instytutu Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania w Krakowie.
Działania w ramach projektu Sintercer
obejmują badania procesu spiekania zaawansowanych materiałów ceramicznych,
otrzymywanie oraz badania właściwości
materiałów o dużym potencjale aplikacyjnym, wymianę doświadczeń kadry nauko-

Urządzenie do spiekania metodą SPS,
typu HP 5 firmy FCT
wej zaangażowanej w realizację projektu
oraz udział w konferencjach i seminariach
ukierunkowany na intensyfikację współpracy
z europejskimi ośrodkami naukowymi.
W wydarzeniach organizowanych w ramach projektu oraz pracach Sintercer biorą udział przedstawiciele 11 partnerskich instytucji badawczych: Aalto University
School of Chemical Technology, Instituto
de Cerámico y Vidrio, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, National
Institute of Materials Physics, Politecnico
di Torino, RHP-Technology GmbH & Co.
KG, Universidad de Aveiro, University of
Rostock, El Instituto de Tecnología Cerámica de las Industrias Cerámicas y la Universitat Jaume I de Castellón, Tallinn University of Technology oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Nowoczesna aparatura stanowiąca
wyposażenie laboratoriów Centrum umożliwia otrzymywanie zaawansowanych materiałów metodą spiekania swobodnego
z użyciem wysokotemperaturowych pieców
próżniowych, metodą spiekania mikrofalowego (MW), spiekania z zastosowaniem
wysokich ciśnień i temperatur (HP-HT),
spiekania prądem impulsowym (SPS) oraz
metodą selektywnego spiekania laserowego (SLS). Zagadnienia, wokół których
koncentrują się prace badawcze uczestników projektu dotyczą rozwoju metod spiekania w warunkach nierównowagowych
(HP-HT, SPS, SLS) materiałów z udziałem
faz metastabilnych, nanomateriałów, materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur oraz materiałów termoelektrycznych, doskonalenia i rozwijania metodyki badawczej w odniesieniu do materiałów otrzymywanych na drodze spiekania w warunkach braku równowagi termodynamicznej, w szczególności badania
materiałów w wysokich temperaturach,
w przypadku niektórych metod badawczych
– w temperaturach powyżej 2000˚C.
Instytut Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
tel. 12 6317100, fax 12 6339490,
e-mail: ios@ios.krakow.pl

Więcej informacji o Instytucie na stronie
internetowej www.ios.krakow.pl
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Grad medali
dla polskich wynalazców
15 medali złotych ze specjalnym wyróżnieniem jury, 30 medali złotych,
19 medali srebrnych i 1 medal brązowy oraz liczne nagrody i wyróżnienia
to dorobek polskich naukowców i wynalazców przywieziony z 64.
Światowych Targów Brussels Innova 2015.
tegorocznej edycji Targów,
poświęconych transferowi
technologii i wdrażaniu postępu technicznego, zgromadzono rozwiązania z Belgii, Chorwacji,
Francji, Iranu, Malezji, Malty, Maroka,
Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu i Włoch. Polscy wystawcy zaprezentowali 71 wynalazków.

W

65 medali dla Polaków
W ramach konkursu jury tradycyjnie
przyznało medale – brązowe, srebrne i złote. Najwyżej ocenione rozwiązania otrzymały złote medale ze specjalnym wyróżnieniem jury oraz nagrody specjalne ufundowane przez belgijskie i międzynarodowe
instytucje rządowe. „Polacy otrzymali
65 medali oraz inne nagrody i wyróżnienia”
– informuje w przesłanym komunikacie oficjalny przedstawiciel Targów Brussels Innova na Polskę – Eurobusiness-Haller.
Polacy otrzymali 15 medali złotych ze
specjalnym wyróżnieniem jury. Nagrodą tą
doceniono: Instytut Fizyki PAN za nową generację znaczników fluorescencyjnych do
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zastosowań w biologii i medycynie; firmę
Inventmed Sp. z o.o. i prof. Aleksandra Sieronia za urządzenie terapeutyczne wielofunkcyjne Laserobaria-s; Przemysłowy Instytut Motoryzacji za „zawieszenie o regulowanej sztywności kątowej szczególnie
do pojazdów terenowych”; Instytut Mechaniki Precyzyjnej za „nowatorską kom-

uhonorowany za „mechaniczny układ
ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii"; Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych za sposób wytwarzania
kompozytowej włókniny; Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych za „Wlot powietrza o podwyższonej osiowej symetrii napływu lotniczego turbinowego silnika od-

Jak podkreślali przewodniczący jury oraz eksperci,
wysoka ocena polskich wynalazków jest efektem
bardzo wysokiego poziomu owych rozwiązań,
zaawansowania w procesie badawczo-wdrożeniowym
oraz zapotrzebowania na ich aplikacje.
binację procesów azotowania oraz obróbki cieplnej stali narzędziowych i konstrukcyjnych".
Wśród nagrodzonych złotym medalem
ze specjalnym wyróżnieniem jury znalazły
się również: Główny Instytut Górnictwa

rzutowego, zwłaszcza bezpilotowego statku powietrznego”.
Wspólnie złoty medal z wyróżnieniem
otrzymały: Instytut Techniki i Aparatury
Medycznej ITAM, Politechnika Warszawska i Wojskowy Instytut Medycyny Lotni-
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czej, które doceniono za system monitorowania parametrów psychofizycznych pacjentów. Podobnie Instytut Genetyki i Hodowli
Zwierząt Polskiej Akademii Nauk oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nagrodzono za innowacyjną technologię produkcji suszonego mięsa strusiego o podwyższonej
wartości odżywczej i prozdrowotnej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu otrzymał złoty medal z wyróżnieniem za węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym. Z kolei Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz HOBAS System Polska Sp. z o.o. wspólnie wywalczyły złoto z wyróżnieniem za innowacyjną produkcję systemów niepalnych rur GRP.
Wśród 15 laureatów złotych medali z wyróżnieniem znalazły
się też: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, który opracował hybrydowe nieorganiczno-organiczne aerożele do zastosowań izolacyjnych; Instytut Włókiennictwa za sposób biofunkcjonalizacji materiałów włókienniczych; Główny Instytut
Górnictwa za optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego za sposób wytwarzania wołowiny funkcjonalnej dla dzieci.
Polscy naukowcy wywalczyli także 30 medali złotych, 19 medali srebrnych i 1 medal brązowy. Otrzymali też 8 nagród międzynarodowych i belgijskich instytucji rządowych oraz 8 nagród stowarzyszeń i delegacji zagranicznych.

Innowacje zaawansowane w badaniach
Polacy prezentują swe osiągnięcia na Targach w Brukseli od 25
lat. Od 1994 roku udział polskich wynalazców ze sfery nauki jest dofinansowywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizacja partycypacji polskich przedsiębiorstw i promocja
polskich wynalazków prezentowanych na Targach odbywa się we
współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady
RP w Belgii.
W tym roku organizację udziału polskich wystawców zapewniła firma Eurobusiness-Haller z Katowic, oficjalny przedstawiciel
Targów Brussels Innova. Wystawcami tegorocznej edycji były instytuty
badawcze, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa innowacyjne oraz młodzież szkół średnich i wyższych. Rozwiązania obejmowały zagadnienia z różnych dziedzin, m.in. ekologii, medycyny, bezpieczeństwa,
lotnictwa, przemysłu samochodowego i transportu, metalurgii, włókiennictwa, maszyn i urządzeń, chemii, mechaniki, inżynierii, elektroniki, rolnictwa i żywności, energetyki, informatyki.
Jak podkreślali przewodniczący jury oraz eksperci, wysoka ocena polskich wynalazków jest efektem bardzo wysokiego poziomu

owych rozwiązań, zaawansowania w procesie badawczo-wdrożeniowym oraz zapotrzebowania na ich aplikacje. Jest ona również
wynikiem profesjonalnej prezentacji wynalazków w postaci funkcjonujących prototypów, filmów i prezentacji multimedialnych, obrazujących ich działanie i potwierdzających efekty zastosowania, oraz
bogatej dokumentacji merytorycznej przygotowanej dla jurorów oceniających rozwiązania.
Polskie stoiska zaprezentowały projekty już zaawansowane, po
próbach, badaniach, wdrożeniach pilotażowych, jak również te gotowe do przemysłowych wdrożeń czy też do szerokiej komercjalizacji. Celem udziału w Targach jest promocja prezentowanych nowatorskich rozwiązań i nawiązanie kontaktów naukowo-biznesowych. Jest to inicjatywa prorynkowa.
I

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Olsztynie na targach w Brukseli

Złoty medal
dla Lasów Państwowych
Podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova 2015 w Brukseli polscy leśnicy otrzymali złoty
medal za projekt odtwarzania dąbrowy świetlistej. Chodzi o realizowany przez
Andrzeja Rysia z Nadleśnictwa Strzałowo innowacyjny sposób przywracania
chronionego unijną dyrektywą siedliskowego typu lasu.
W targach, które odbywają się już od ponad 60 lat, po raz pierwszy wzięły udział
polskie Lasy Państwowe. Od 19 do 21 listopada ub. r. w Brukseli leśnicy prezentowali nowatorskie rozwiązanie z zakresu aktywnej ochrony przyrody. Stoisko Lasów Państwowych przygotowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Olsztynie zostało uznane za dobrą promocję całego kraju.
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Nasz dorobek
to 2000 patentów
Rozmowa z dr hab. inż.
Reginą Jeziórską, prof.
IChP, dyrektorem
Instytutu Chemii
Przemysłowej.
Podczas listopadowej edycji Targów
Wynalazczości Brussels Innova hybrydowe nieorganiczno-organiczne aerożele do
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zastosowań izolacyjnych IChP zostały obsypane nagrodami. Na czym polega fenomen zaproponowanego przez Państwa
rozwiązania?
– Oryginalna technologia nieorganiczno-organicznych aerożeli hybrydowych opracowana w IChP przez zespół pod
kierownictwem prof. IChP dr hab. Marii
Zieleckiej jest innowacyjna, a otrzymane hybrydowe aerożele wykazują szereg zalet
w porównaniu z typowymi, handlowymi aerożelami krzemionkowymi. Podstawową

wadą handlowych aerożeli krzemionkowych
jest ich niewielka wytrzymałość mechaniczna powodująca m.in. uciążliwe i groźne dla zdrowia pylenie oraz wysoki koszt
wytwarzania spowodowany koniecznością
suszenia w warunkach nadkrytycznych.
Natomiast główne zalety technologii opracowanej w IChP to bardzo dobre właściwości mechaniczne hybrydowych aerożeli, znacznie zmniejszające uciążliwe pylenie,
a ponadto wyraźnie niższe koszty wytwarzania wynikające z ich suszenia bez ko-
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nieczności stosowania warunków nadkrytycznych. Otrzymany ultralekki aerożel
(zdjęcie próbki na dmuchawcu) charakteryzuje się co najmniej dwukrotnie większą
izolacyjnością cieplną w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami stosowanymi
w budownictwie, takimi jak wełna mineralna
czy styropian. Opracowana technologia,
sprawdzona już w skali pilotażowej, umożliwia otrzymywanie hybrydowych aerożeli zarówno w postaci proszków, bloków, jak
i włókien. Aerożele hybrydowe znajdą zastosowanie w produkcji zaawansowanych
materiałów izolacyjnych, uszczelniających
czy konstrukcyjnych w budownictwie, ciepłownictwie, transporcie i innych gałęziach przemysłu przy zachowaniu odpowiedniej hydrofobowości, optymalnej wytrzymałości mechanicznej i korzystnych warunkach dalszego przetwórstwa oraz, co należy podkreślić, znacznie obniżonej emisji
pyłów. Zastosowanie wynalazku pozwoli
znacząco obniżyć koszty materiałów izolacyjnych.
Srebrny medal jurorzy przyznali przyjaznym dla środowiska metodom odzysku
poreakcyjnych układów katalitycznych. Co
wyróżnia ten projekt i jakie są jego główne walory użytkowe?
– Przyjazne dla środowiska metody odzysku poreakcyjnych układów katalitycznych, opracowane przez zespół kierowany
przez dr. inż. Włodzimierza Ratajczaka,
prof. IChP, dotyczą sposobu odzysku poreakcyjnych układów katalitycznych z produkcji poli(tlenku fenylenu) i stanowią ważny element projektu POIG: „Kompleksowa
technologia poli(tlenku fenylenu)” realizowanego przez zespół pracowników IChP
kierowany przez dr. inż. Zbigniewa Wielgosza. Zastosowanie opracowanych wynalazków dotyczących metod odzysku poreakcyjnych układów katalitycznych w wytwórni produkującej poli(tlenek fenylenu)
zapewni wysoki stopień odzyskiwania rozpuszczalników i cennych składników układów katalitycznych stosowanych w procesie produkcji, dzięki czemu nie tylko zostanie
zminimalizowane niekorzystne oddziaływanie tej wytwórni na środowisko, lecz również zostaną uzyskane wymierne efekty ekonomiczne. Wdrożeniem kompleksowej
technologii poli(tlenku fenylenu) jako tworzywa konstrukcyjnego szeroko stosowanego w wyrobach typu high-tech są zainteresowane duże przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, które zwracają szczególną uwagę na aspekty ekologiczne wdrażanych technologii.
Dyplomem wyróżniony został jeszcze jeden wynalazek Instytutu – tym razem
przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Proszę powiedzieć, co decyduje o wartości tego rozwiązania?

Superlekka struktura hybrydowego aerożelu

Fot. MAREK PANASIUK (2)

Główne zalety technologii opracowanej w IChP to
bardzo dobre właściwości mechaniczne hybrydowych
aerożeli, znacznie zmniejszające uciążliwe pylenie,
a ponadto wyraźnie niższe koszty wytwarzania.
– Wynalazek wyróżniony dyplomem
IGiHZ PAN jest biopreparatem w postaci
wodnego lub alkoholowego roztworu substancji biologicznie czynnych o właściwościach grzybo- i bakteriobójczych, wydzielonych z soku kapusty białej osadzonych na
naturalnym glinokrzemianie, haloizycie
modyfikowanym mocznikiem. Biopreparat
opracowany przez zespół kierowany przez
dr inż. Irenę Grzywę-Niksińską działa na rośliny ochronnie i nawożąco, przy czym substancje aktywne są uwalniane z nośnika w
sposób kontrolowany, co znacznie wydłuża czas ochrony. Szerokie spektrum działania na bakterie i grzyby sprawia, że może
być stosowany w ochronie upraw i lasów,
przyczyniając się równocześnie do wyeliminowania negatywnych skutków działania chemicznych środków biobójczych.
Czy wszystkie te wynalazki mają równe szanse na zastosowanie w przemyśle?
Jakim sektorom gospodarki są dedykowane?
– Wszystkie te wynalazki mają bardzo
duży, aczkolwiek zróżnicowany potencjał
komercjalizacyjny, a dedykowane są różnym
obszarom gospodarki od budownictwa
poprzez przemysł chemiczny do rolnictwa.
Tak więc opracowane w IChP innowacyjne rozwiązania technologiczne nie konku-

rują ze sobą, a jednocześnie umożliwiają
wzmocnienie ugruntowanego i znaczącego miejsca Instytutu jako placówki badawczej ukierunkowanej na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych i polskiej gospodarki.
Jak podchodzą Państwo do ochrony patentowej i jak postrzega Pani aktualne zapisy prawne dotyczące własności intelektualnej?
– Ochrona patentowa opracowywanych w IChP oryginalnych rozwiązań technologicznych była i jest bardzo ważnym
aspektem działalności, ponieważ głównym „produktem” Instytutu są technologie,
a podstawowym kierunkiem działań jest ich
komercjalizacja. Efektem działalności zespołów badawczych Instytutu w 2015 r. jest
uzyskanie jednego patentu amerykańskiego i 3 patentów europejskich oraz 1 patentu
chińskiego, a ponadto 11 patentów i 22
zgłoszeń patentowych krajowych. Ostatnia
ustawa dotycząca tzw. „uwłaszczenia naukowców” nie objęła instytutów badawczych. Natomiast zgodnie z wymogami tej
ustawy został opracowany przez dyrekcję
i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową Regulamin Komercjalizacji. Nie
jest to w IChP nowością, ponieważ od wielu lat obowiązywało zarządzenie dotyczą-
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Wytwórnia Monomerów Akrylowych w IChP skala 1/4-techniczna – moduł reaktora izotermicznej estryfikacji kwasu akrylowego

ce ochrony własności przemysłowej regulujące prawa i obowiązki pracowników
oraz Instytutu w tym zakresie. W strukturach organizacyjnych Instytutu sprawnie
działają komórki wyspecjalizowane w obszarach transferu technologii, zabezpieczania praw własności i zarządzania projektami, a w 2014 r. za zgodą Ministerstwa
Gospodarki Instytut utworzył spółkę celową ChemSpin sp. z o.o., której misją jest aktywna komercjalizacja wybranych opracowanych w IChP technologii.
Jak ocenia Pani zapotrzebowanie rynkowe na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie chemii przemysłowej? Jakie branże są dla Instytutu najcenniejszymi zleceniodawcami prac badawczych i odbiorcami ich efektów?
– W ostatnich latach Instytut odnotował ponad trzykrotny wzrost wartości
umów zawartych z przemysłem w porównaniu z 2011 r. Należy podkreślić, że jest to
wynik konsekwentnie realizowanych działań dyrekcji Instytutu w latach 2013–2015
polegających na wypracowaniu roboczych kontaktów z zarządami przedsiębiorstw z branży chemicznej w celu lepszego określenia potrzeb przemysłu i nawiązania współpracy. W 2015 r. w Instytucie zrealizowano ponad 100 umów
z przemysłem krajowym i zagranicznym,
a przychody z tych umów stanowiły około 20 proc. w strukturze przychodów Instytutu. Najważniejszą branżą jest oczy-
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wiście szeroko rozumiany przemysł chemiczny. Ponadto Instytut współpracuje
z przedsiębiorstwami przemysłu budowlanego, elektrotechnicznego, papierniczego, tekstylnego itp.
Jaki poziom reprezentuje polska myśl
naukowa w dziedzinie chemii przemysłowej na tle światowego dorobku i jak wypadamy na arenie międzynarodowej pod
względem liczebności wynalazków oraz ich
komercjalizacji?
– Działalność IChP w dziedzinie chemii przemysłowej na tle światowego dorobku należy określić jako bardzo efektywną
i konsekwentnie realizującą podstawową misję Instytutu sformułowaną przez jego
głównego inicjatora profesora Ignacego
Mościckiego, zapisaną niemal 100 lat
temu w Statucie przez założycieli Chemicznego Instytutu Badawczego jako główny cel działania: „działalność pionierska
w kierunku pracy naukowo-twórczej nad budową przemysłu chemicznego w Polsce”.
Wynikiem prac naukowo-badawczych Instytutu było opracowanie wielu technologii o podstawowym znaczeniu dla rozwoju przemysłu chemicznego na arenie krajowej i międzynarodowej, m.in. kauczuku syntetycznego (KER), cykloheksanonu
z benzenu CYKLOPOL, politrioksanu.
Dorobek lat powojennych to ok. 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za

granicą, dziesiątki instalacji pracujących
w oparciu o licencje IChP.
Jakie zagadnienia są obecnie wiodące w pracach prowadzonych przez zespół
IChP i jakie kierunki rozwoju są najbardziej przyszłościowe dla Instytutu?
– W IChP prowadzone są prace naukowe i rozwojowe w zakresie następujących kierunków strategicznych: technologii i przetwórstwa polimerów, w tym polimerów konstrukcyjnych, silikonów, epoksydów, poliestrów, poliuretanów, proekologicznej modernizacji technologii, technologii organicznej i procesów rozdziału,
elektrometalurgii metali nieżelaznych oraz
nowych technologii oczyszczania ścieków
przemysłowych, elektrochemicznych źródeł energii, ogniw paliwowych, chemii gospodarczej, kosmetyków i półproduktów farmaceutycznych. Działalność naukowobadawcza Instytutu jest ukierunkowana na
innowacyjne badania rozwojowe i przemysłowe, co daje szansę na przezwyciężenie istotnych barier rozwoju polskiej gospodarki przez tworzenie zrównoważonego przemysłu chemicznego. Instytut aktywnie włączył się w przygotowanie założeń do niezwykle ważnego dla przemysłu
chemicznego programu sektorowego INNOCHEM wspierającego wzrost innowacyjności przemysłu chemicznego jako
branży o dużym potencjale progresywnym.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Innowacyjna odzież
dla pacjentów
dermatologicznych

iwnirz.pl

style.p.lodz.pl

www.marko-kolor.pl

Konsorcjum złożone z trzech podmiotów: Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania (jako lidera), Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej oraz ﬁrmy Marko-Kolor Sp. J., przygotowało rewolucyjny projekt bioaktywnej odzieży o właściwościach leczniczo-pielęgnacyjnych. W badaniach brali także udział przedstawiciele Zakładu Proﬁlaktyki Chorób
Skóry Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Odzież o właściwościach wspomagających leczenie chorób dermatologicznych będąca przedmiotem wynalazku wytworzona została wyłącznie z surowców naturalnych gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania w kontakcie z chorą skórą pacjenta. Do tych prozdrowotnych surowców
zaliczamy:
• dzianiny i tkaniny wytworzone z włókien naturalnych, w tym len i bawełna organiczna,
• barwniki naturalne pozyskane z roślin leczniczych
• ekstrakty ziołowe o właściwościach leczniczych
Odzież wspomaga leczenia dermatoz dzięki temu, że jest wzbogacona w mikrosfery zawierające
aktywne ekstrakty ziołowe naniesione na wewnętrzną powierzchnię dzianiny okrywającą chorą
skórę pacjenta. Intensywność uwalniania aktywnych ekstraktów ziołowych z mikrosfer została
potwierdzona badaniami prowadzonymi z wykorzystaniem metody spektrofotometrii UV.
Odzież o właściwościach pomocniczych przy leczeniu chorób skóry jest dedykowana konkretnym
osobom, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta. Aby odzież była odpowiedzią na
określone potrzeby, w procesie jej przygotowania uwzględniono wieloetapową personalizację:
• komputerowe dopasowanie odzieży do kształtu sylwetki pacjenta z wykorzystaniem
skanowania ciała technologią 3D,
• rozlokowanie aktywnych mikrokapsuł na wewnętrznej powierzchni dzianiny w zależności
od miejsca występowania zmian chorobowych na skórze pacjenta,
• dobór ziół o aktywności zalecanej do stosowania w przypadku konkretnych schorzeń,
Wyniki badań użytkowania odzieży przez pacjentki w okresie 5 tygodni potwierdziły skuteczność
działania, czyli:
• zredukowanie odczucia świądu,
• zwiększenie nawilżenia skóry,
• zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody,
• redukcja kolonii patogennego gronkowca złocistego na skórze.
Wspomniana odzież przeznaczona jest dla szerokiej rzeszy pacjentów z dolegliwościami dermatologicznymi. Jej wprowadzenie wzmocni konkurencyjność ﬁrm w sektorze odzieżowym, a przede
wszystkim wniesie nową jakość i innowacyjność w branży tekstyliów. Dostępność tej odzieży
wpłynie na poprawę jakości życia pacjentów, zminimalizuje konieczność stosowania maści, okładów i innych medykamentów, których używanie jest przyczyną wielu ograniczeń w życiu codziennym.
Proces projektowania i personalizacji odzieży bioaktywnej

Proces
skanowania 3D
ciała użytkownika

Proces
projektowania
wzorniczego
wyrobów
odzieżowych

Proces
opracowania
form odzieży

www.iwnirz.pl

Proces generowania wirtualnych
materiałów na
potrzeby wirtualnej
symulacji odzieży

Proces weryﬁkacji
założeń projektowych w trakcie
realizacji wirtualnej
symulacji – przymiarki odzieży
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Rozwój i innowacje
w przemyśle rolno-spożywczym
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława
Dąbrowskiego w Warszawie utworzony został w 1949 roku jako Główny
Instytut Przemysłu Rolnego i Spożywczego (GIPRiS).

a przestrzeni lat zmieniała się
nazwa i struktura Instytutu
m.in. w wyniku sukcesywnego
łączenia z innymi jednostkami
naukowymi i branżowymi takimi jak: Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Instytut
Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Centralne Laboratorium Koncentratów Spożywczych, Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa
Zbóż, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego.
W wyniku przeprowadzonej konsolidacji Instytut stanowi obecnie wielobranżową jednostkę naukową, której misją jest
prowadzenie badań w zakresie bezpiecznej
produkcji żywności, wspieranie rozwoju
przemysłu rolno-spożywczego oraz poprawa jakości życia ludzi.

i w konsekwencji wzrost konkurencyjności
produktów polskiego przemysłu rolnospożywczego na arenie krajowej i międzynarodowej. Jest też realizowana grupa
projektów związanych z przemysłem zbożowym i piekarniczym dotyczących wykorzystania nowych bądź tradycyjnych odmian pszenicy czy zastosowania bakterii
kwasu mlekowego w produkcji pieczywa
o podwyższonej jakości i wartości odżywczej. Prowadzone są również badania
związane z optymalizacją procesu wędzenia produktów mięsnych ograniczającego
poziom skażenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) czy
też badania z wykorzystaniem produktów
rolnych do produkcji wysoko wydajnych
pasz, a także odpadów przemysłowo-rolnych w produkcji bioetanolu i biogazu.

N

Działalność
W ramach Instytutu działa 12 merytorycznych jednostek organizacyjnych, których działalność jest ściśle powiązana z priorytetowymi obszarami badawczymi określonymi w krajowych i międzynarodowych
programach w zakresie badań i innowacji
na lata 2014-2020. Są to m.in.: bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo
żywności, rozwój innowacyjnych technologii
wytwarzania żywności o projektowanych
funkcjach prozdrowotnych, rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska, utrzymanie
unikatowej Kolekcji Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu należącej do Krajowej
Sieci Informacji o Bioróżnorodności.
Instytut jest w trakcie realizacji kilkudziesięciu projektów służących podniesieniu potencjału naukowego i badawczego
jednostki. Wśród nich są projekty współfinansowane z Programu Ramowego Unii
Europejskiej oraz funduszy europejskich, indywidualne projekty badawcze pracowni-
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Projekty

Siedziba Instytutu w Warszawie
ków Instytutu oraz duże projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane we współpracy z przemysłem.

Prace statutowe
Prace statutowe realizowane są w ramach środków otrzymywanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
utrzymanie potencjału badawczego. Wśród
wielu aktualnie realizowanych prac w ramach dotacji statutowej prowadzone są badania związane z opracowaniem nowych
produktów żywnościowych np. o właściwościach prozdrowotnych, w tym dla osób
starszych, badania zafałszowań produktów
spożywczych niedozwolonymi substancjami, a także wykorzystanie innowacyjnych
technologii do bezpiecznego utrwalania
żywności. Mają one na celu poniesienie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zwiększenie trwałości produktów

Instytut realizuje obecnie kilka projektów badawczych finansowanych przez
NCN i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (Program „Iuventus Plus” dla
młodych naukowców, Centrum Badań
DNA „Granty dla naukowców”). W bieżącym roku Instytut uzyskał dofinansowanie
do projektu dotyczącego kinetyki badań enzymów roślinnych z grupy oksydoreduktaz
przy użyciu dwutlenku węgla w stanie
nadkrytycznym i wysokich ciśnień hydrostatycznych (konkurs NCN Sonata 9).
Rozpoczęta została również realizacja
przyznanych w ubiegłym roku dwóch projektów w ramach III Konkursu Programu
Badań Stosowanych NCBR dotyczących
opracowania i wdrożenia oceny jakości tusz
wieprzowych z wykorzystaniem technik
laserowych oraz opracowania innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych
szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych.
Do sukcesów Instytutu należy również
zaliczyć udział w 2 projektach, które zostały
pozytywnie ocenione i rekomendowane
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do finansowania w ramach II konkursu programu BIOSTRATEG. Jeden z nich dotyczy strategii zapewnienia bazy paszowych
surowców energetycznych dla produkcji
zwierzęcej, a drugi – przetwarzania biomasy
odpadowej w procesach biologiczno-chemicznych. Ich realizacja rozpocznie się najprawdopodobniej w 2016 roku.
Realizujemy również projekty związane
z opracowaniem technologii nowych produktów spożywczych w ramach dostępnych środków regionalnych, czy też w zakresie przetwórstwa żywności metodami
ekologicznymi, jak np. pieczywa i produktów zbożowych, które finansowane są
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

żywczym, paszowym, czy nowoczesnych takich jak zastosowanie organizmów genetycznie modyfikowanych w genetyce i medycynie.
Znaczący udział w finansowaniu badań
Instytutu mają projekty dofinansowywane
z funduszy europejskich – obecnie realizowanych jest 7 projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, głównie dotyczących ochrony patentowej wynalazków IBPRS.
We współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu powstał koordynowany przez IBPRS projekt „SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych”. Jego

Instytut jest w trakcie realizacji kilkudziesięciu
projektów służących podniesieniu potencjału
naukowego i badawczego jednostki.

Projekty UE
Obecnie Instytut uczestniczy w projekcie
Microbial Resource Research Infrastructure
(MIRRI), realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum zrzeszające 16 najważniejszych europejskich kolekcji kultur mikroorganizmów z 13 krajów, w tym Kolekcję
Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych
IBPRS. Celem konsorcjum jest zapewnienie szerokiego dostępu do zasobów mikrobiologicznych, które są podstawą rozwoju biotechnologii. Dotyczy to wykorzystania materiału biologicznego na skalę
przemysłową w różnych procesach tradycyjnych jak fermentacja w przemyśle spo-

celem jest stworzenie w Polsce zintegrowanej sieci kolekcji specjalizujących się
w gromadzeniu, analizowaniu i przechowywaniu materiału biologicznego. Po uzyskaniu wysokiej oceny międzynarodowych
ekspertów w konkursie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), został
umieszczony na Polskiej Mapie Drogowej
Infrastruktury Badawczej (PMDIB) i uznany za kluczowy dla rozwoju nauki w Polsce. Jesteśmy w trakcie przygotowywania
wniosku na finansowanie tego projektu
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR 4.2 „Infrastruktura”,
w założeniach którego jest wzmocnienie
współpracy nauki z biznesem poprzez
stworzenie skutecznego dostępu do infrastruktury badawczej przedsiębiorcom i innym zainteresowanym podmiotom.

Przygotowujemy się także do złożenia
wniosku w zakresie zrównoważonego rolnictwa do programu Horyzont 2020, koordynowanego przez partnera zagranicznego.

Współpraca z biznesem
Współpracujemy z przedsiębiorcami na
terenie całego kraju, przyczyniając się do
promowania polskiej gospodarki żywnościowej, polskich przedsiębiorstw oraz wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
Prowadzimy kompleksowe i interdyscyplinarne badania, oferując zakładom przemysłu spożywczego i producentom rolnym
opracowania technologiczne, licencje,
know-how, ekspertyzy, usługi analityczne
i szkolenia w zakresie rozwiązywania bieżących problemów. Jedną z naszych specjalności są szczepionki do kiszenia pasz
i preparaty probiotyczne w żywieniu zwierząt, a także doradztwo w dziedzinie biopaliw i wykorzystania odpadów roślinnych
z produkcji rolniczej do produkcji biogazu.

Nagrody i wyróżnienia
W 2013 i 2015 roku kierownictwo i pracownicy Instytutu uhonorowani zostali
wyróżnieniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wdrażania postępu
w rolnictwie, a w 2014 roku w ogólnopolskim plebiscycie „25 lat wolności dla polskiej przedsiębiorczości” Instytutowi przyznano prestiżowe wyróżnienie „Złotego orła
przedsiębiorczości”.
Instytut Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
ul. Rakowiecka 36; 02-532 Warszawa
tel. (+48) 22 606 36 00
fax. (+48) 22 849 04 26
www.ibprs.pl
e-mail: ibprs@ibprs.pl
KRS: 0000126823
REGON: 000053835; NIP: 525 000 82 64
konto: PKO S.A. 10 O/Warszawa 67
1240 1095 1111 0000 0336 5564

Dr hab. inż. Renata Jędrzejczak prof. IBPRS
Uzyskała dyplom mgr. inż. na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. Po studiach zatrudniona była w Laboratorium „Polcargo” w Gdyni, uzyskując stanowisko towaroznawcy,
a następnie w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej uzyskując stopień
doktora nauk technicznych. Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia uzyskała na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Od 10 września 2013 roku była p.o. dyrektora Instytutu i od stycznia 2014 roku, po wygranym konkursie na stanowisko dyrektora IBPRS – dyrektorem IBPRS. Za działalność
naukowo-badawczą została uhonorowana: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, a także Brązowym Medalem dla Obronności Kraju.
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Jubileuszowy
Polski Dzień Jakości
22 października 2015 r., w Pałacu Kultury i Nauki, został zorganizowany
XX Polski Dzień Jakości. Uroczystość obchodzono w ramach Europejskiego
Tygodnia Jakości pod hasłem „Jakość – Emocje – Inspiracje” oraz z okazji
jubileuszu 20-lecia organizacji święta jakości w Polsce.
ydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Ministra Skarbu Państwa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Ministra Gospodarki, jak również
patronatem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyﬁkujących IQNet i Europejskiej
Organizacji Jakości EOQ.
Część oficjalną otworzył prezes zarządu
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji dr
Michał Pachowski. W swoim wystąpieniu
przedstawił kierunki rozwoju spółki oraz
ostatnie inwestycje. Zaledwie dzień po
uroczystości jednostka została wpisana
na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki państwa.
Tegoroczny Polski Dzień Jakości zorganizowany został w Pałacu Kultury i Nauki, który w 2015 roku obchodził swój jubileusz 60-lecia. Z tej okazji zaproszenie do
udziału w wydarzeniu i zabrania głosu przyjął Sebastian Wierzbicki – członek zarządu
Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. w Warszawie. Przedstawił dzieje historyczne i bieżącą działalność Pałacu.
Głos zabrali także dr Elwira Gross-Gołacka, dyrektor generalna Ministerstwa
Gospodarki oraz Stanisław Stebelski, ambasador tytularny i zastępca dyrektora
Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Przemówił również prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.
Po wystąpieniach okolicznościowych
rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród przez kierownictwo PCBC: prezesa zarządu dr. Michała Pachowskiego oraz wiceprezes zarządu Annę Wyrobę.
Firmy otrzymały wyróżnienia m.in. za
innowacyjne metody efektywności, za promowanie międzynarodowych standardów
jakości, kultywowanie tradycyjnych metod
wytwarzania, za produkowanie i promowanie wyrobów przyjaznych dla środowiska, za utrzymywanie i promowanie wy-

W
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Laureaci wyróżnień przyznanych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
sokiej jakości wyrobów medycznych, za kreowanie jakości w obszarach: produkcjanauka-klient.
Warte odnotowania są nagrody pozabiznesowe. Zarząd PCBC S.A. przyznał
wyróżnienia za popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia Katedrze
Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Katedrze
Zarządzania Jakością Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Za promowanie międzynarodowych standardów jakości wyróżnienie otrzymały także
Urząd Miejski Koszalin i Urząd Miasta
Ełku.
Podczas Polskiego Dnia Jakości w sposób szczególny podziękowano przedstawicielowi jednej z organizacji, która współpracuje z jednostką PCBC S.A. od 42
lat. List gratulacyjny odebrał specjalista ds.
certyfikacji w Zelmer Pro Sp. z o.o. Andrzej
Lewandowski.
Uroczyście wręczone zostały również
certyfikaty dla wyrobów i organizacji certyfikowanych przez Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji. Wyróżniono Sękacza Kołobrzeskiego, który produkowany jest przez

Zakład Ciastkarsko-Piekarski „Mielnik”
Andrzej Mielnik oraz Mąkę pszenną Królowa kuchni typ 390 oraz Mąkę pszenną
tortową typ 450 produkowane przez Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie
S.A. Za Gulasz angielski certyfikat otrzymała organizacja Sokołów S.A. Oddział
w Jarosławiu.
Dla wyrobów medycznych zgodnych
z normami ISO 9001 oraz ISO 13485 wręczony został certyfikat Łódzkiemu Regionalnemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu Sp. z o.o. Kolejny certyfikat
Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Środowiskowego na zgodność z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 przyznany został Samodzielnemu Publicznego
Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupsku.
Po zakończeniu części oficjalnej prowadzący uroczystość Przemysław Glapiński zaprosił uczestników na koncert kwartetu smyczkowego ARTE w składzie:
I skrzypce – Paulina Mastyko, II skrzypce
– Magdalena Dąbek-Kaniuga, altówka
– Katarzyna Książek i wiolonczela – Aleksandra Ohar-Sprawka.
I
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Jakość badana przez
personel i pacjentów
Rozmowa z dyrektor Samodzielnego Publicznego
Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Marią Mazur
Czy stosowanie i utrzymywanie norm
jakości w służbie zdrowia jest trudniejsze
niż w innych branżach?
– Niewątpliwie, chociażby z uwagi na
podmiot naszej działalności , którym jest
chory człowiek, a także to, że zakład nie
jest nastawiony na zysk finansowy. Jakość
w służbie zdrowia możemy rozpatrywać
w dwóch aspektach. Pierwszym jest ocena
obiektywna wyrażona przez personel medyczny i zarządczy posiadający wiedzę
merytoryczną i niezbędną aparaturę. Natomiast drugim – ocena subiektywna jakości
usług dokonywana przez pacjenta, na którą mają wpływ takie czynniki jak czas
oczekiwania na wizytę, wyposażenie i wygląd placówki czy przestrzeganie praw pacjenta.

Zostali Państwo uhonorowani certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Jakie działania przyczyniły się
do otrzymania tego wyróżnienia?
– Udzielanie świadczeń medycznych
może negatywnie wpływać na środowisko
głównie poprzez nieprawidłową gospodarkę odpadami niebezpiecznymi. Aby
zminimalizować te negatywne skutki oddziaływania, podjęłam decyzję o wdrożeniu normy ISO 14001 Zarządzanie Środowiskiem i zintegrowanie tego systemu
z już istniejącym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001.
Kiedy rozpoczęli Państwo wdrażanie
systemów jakości?
– System Zarządzania Jakością funkcjonuje w SPMZOZ od października 2012

Maria Mazur (w środku) z certyfikatem
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
roku. Prace nad wprowadzaniem normy
środowiskowej rozpoczęliśmy w marcu
2015 roku. Wdrażaniem zajmował się
przeszkolony dzięki środkom unijnym zespół pracowników, bez udziału firmy zewnętrznej. Polegało to na uzupełnieniu działań o elementy brakujące, a wymagane i wynikające z normy środowiskowej takie jak:
identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych, sterowanie operacyjne czy reagowanie na awarie. Nasze wysiłki zostały zwieńczone uzyskaniem certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001 oraz
PN-EN ISO 14001 nadanym przez Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Chronimy środowisko
Rozmowa z Tomaszem Wojciechowskim – prezesem
Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” sp. z o.o. w Pile

Na ile jakość jest ważna w spółce
wodno-ściekowej?
– Zarówno Unia Europejska, jak i władze samorządowe traktują zagadnienia
ochrony środowiska priorytetowo. To wyznacza kierunek działań i zobowiązuje naszą spółkę do zachowania wysokich standardów jakościowych. Dla naszych pracowników stanowi to wyzwanie i motywację do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
Chcemy, by usługa, którą oferuje spółka
była atrakcyjna rynkowo i zachęcała mieszkańców regionu do dbania o środowisko.
Za co zostali Państwo uhonorowani
podczas XX Polskiego Dnia Jakości?

– Spółka została wyróżniona przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., za kreowanie jakości w obszarach:
produkcja-nauka-klient.
Z dumą przyjęliśmy to wyróżnienie, wierzę jednak, iż jakkolwiek nie był to pierwszy laur złożony na
ręce Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA”
sp. z o.o., nie będzie on również ostatnim.
Profesjonalizm, środowisko, wartości – tak Państwo określają swoją misję. Jak
to ustawia wobec biznesu?
– Spółka jest niewątpliwie podmiotem
biznesowym, lecz główny jej cel stanowi
działanie na rzecz ochrony środowiska. Naszymi priorytetami są inwestycje zarówno
w infrastrukturę, jak również w człowieka,
który musi być tak samo silnym ogniwem
jak oddane mu do użytku nowe technologie.

Bardzo ciekawym pomysłem jest podpisanie przez
Państwa spółkę umowy w zakresie edukacji ekologicznej dzieci z pierwszych klas
szkoły podstawowej w Pile.
Czemu służą takie działania
CSR-owe i czy się opłacają?
– Projekt jest pionierski, a jego przedmiotem jest objęcie 3-letnim patronatem
przez spółkę uczniów klas I-III w Szkole
Podstawowej nr 2 w Pile. Realizacja porozumienia ma przyczynić się do wypracowania ekologicznych zachowań od najmłodszych lat, rozwijania zainteresowań
oraz kształtowania umiejętności niezbędnych w codziennym życiu.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
www.gwda.pl
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Licznik się kręci
orum Obywatelskiego Rozwoju kierowane przez prof. Leszka Balcerowicza postawiło
w centrum Warszawy licznik długu publicznego. W ubiegłym roku wskazana na nim
liczba przekroczyła 1 bln zł. Wygląda to dosyć groźnie, ale jednak na tle innych krajów nie najgorzej.
Polski dług w stosunku do produktu krajowego brutto wynosi ok. 57 proc. Mieści się więc
w granicach zakreślonych konstytucją, czyli 60 proc. PKB. Mieliśmy też w ustawie tzw. regułę wydatkową, która powstrzymywała zwiększanie deficytu (różnica między wydatkami i dochodami państwa w danym roku). Obecnie jest to 3 proc. PKB.
Jeszcze kilka miesięcy temu Polska była objęta przez Radę Unii Europejskiej procedurą
nadmiernego deficytu, czyli szczególnym nadzorem unijnym nad naszymi finansami publicznymi.
Trwało to od roku 2009, bowiem nasz deficyt budżetowy przekraczał systematycznie 3 proc.
PKB. Sytuacja poprawiła się, gdy parlament zdecydował, że połowa pieniędzy zgromadzonych
w OFE zostanie przekazana do ZUS. Było to ok. 150 mld zł.
Zdjęcie procedury nadmiernego deficytu obudziło wśród wielu polityków z różnych partii nadzieję, że będzie można sobie pozwolić na większe wydatki publiczne, co w czasie kampanii wyborczej było pożądane. Poprzedni minister finansów Mateusz Szczurek przestrzegał
jednak, że byłoby to nieodpowiedzialne i ponownie zostalibyśmy objęci unijnym nadzorem finansowym.
Według FOR rządowe statystyki nie ukazują jednak całej prawdy. Istnieje bowiem także
ukryta część długu publicznego, o wiele większa niż oficjalna. Obejmuje zobowiązania wobec
emerytów, które trzeba będzie spłacać w przyszłości. Nazbierało się tego 3 bln zł. Z liczenia
długu wyłączono też wydatki Krajowego Funduszu Drogowego. Leszek Balcerowicz oświadczył, że przyjdzie czas, gdy trzeba to będzie policzyć. I wówczas może się okazać, że będziemy mieli podobne kłopoty jakie dzisiaj ma np. Grecja.
Nie wiadomo, czy FOR ma rację. Dług ukryty ujawni się nie wcześniej niż za ok. 15 lat.
Do tego czasu wszystko się może zmienić zarówno na gorsze, jak i na lepsze. Od dawna słyszy się w Polsce, że nasz kraj jest tak poważnie zadłużony, że tylko patrzeć, aż się wszystko zawali. Jest to głęboka przesada. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby poziom naszego zadłużenia
był znacznie niższy, ale nie ma kraju, który miałby w tym zakresie czyste konto. Zaciąganie kredytów nie jest zresztą niczym złym, pod warunkiem, że zachowa się umiar, a pozyskane pieniądze właściwie wykorzysta.
Ale co będzie, gdy zwycięskie Prawo i Sprawiedliwość zrealizuje swoje wyborcze obietnice? Nic nie wskazuje na to, żeby zwiększenie wydatków o kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie można było pokryć uszczelnieniem systemu podatkowego czy obciążeniem banków i sieci handlowych nowymi daninami. Na szczęście w ekipie rządzącej widać powrót do zdrowego rozsądku.
Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, przedtem szef dużego banku, umie
liczyć. Mówi, że na razie wszystkich obietnic wyborczych spełnić się nie da. Trzeba je rozłożyć w czasie i wykonywać w miarę możliwości budżetowych. Najszybciej zrealizowany będzie
program 500 zł na każde dziecko w rodzinie o niskich dochodach oraz na drugie i następne
w pozostałych rodzinach. Jest to bowiem bardzo kategoryczne zobowiązanie Prawa i Sprawiedliwości. Tyle budżet państwa będzie w stanie udźwignąć. Najwyżej – jak twierdzi wicepremier
Morawiecki – deficyt nieco wzrośnie.
Mamy jednak jeszcze projekty ustaw opracowane w Kancelarii Prezydenta, które wpłynęły
do Sejmu na początku grudnia 2015 r. Dotyczą przywrócenia wieku emerytalnego sprzed reformy (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz zwiększenia kwoty wolnej od podatku. To kolejne kilkadziesiąt miliardów zł wydatków. Parlament będzie musiał znaleźć dodatkowe dochody,
które załatają tę dziurę. Mówi się np. o obłożeniu wszystkich umów zatrudnienia (zlecenie,
o dzieło, samozatrudnienie osób, które oprócz tego mają etaty) składkami na ZUS. Prawdopodobnie jednak to nie wystarczy.
Nowa ekipa rządząca próbuje wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Zwiększyła np. deficyt budżetowy za rok 2015, żeby powstałe nadwyżki przerzucić na rok bieżący. Sejm zmienił też regułę wydatkową. Znajdujący się w niej wskaźnik inflacji zostanie zastąpiony tzw. sztywnym celem inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego w wysokości 2,5 proc. Obecnie mamy w Polsce deflację, więc wydatków nie można zwiększać ponad granicę określoną wzrostem dochodów. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli wyjść poza rygorystyczne ograniczenia. Ktoś jednak będzie musiał za to zapłacić.
Szef Nowoczesnej Ryszard Petru powiedział, że nowy rząd puści nas z torbami. Nie wiadomo jednak, czy na torby wystarczy.
I

F

Czesław Rychlewski
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Inwestycja
w uczelnię
W tym i poprzednim
roku nastąpiła ﬁnalizacja
podstawowych projektów inwestycyjnych Politechniki Świętokrzyskiej.
olitechnika Świętokrzyska, jedyna
w województwie świętokrzyskim
uczelnia techniczna, ma 50 lat.
Kształci około 10 000 studentów
w ramach 19 kierunków i w zakresie ponad
50 specjalności na 5 wydziałach.
Działalność inwestycyjna Politechniki Świętokrzyskiej opiera się na środkach
z funduszy europejskich. Pozwoliły one
zmodernizować istniejącą zabudowę
uczelni, umożliwiły budowę nowych
obiektów dydaktycznych i badawczych,
a także unowocześnienie na najwyższym
poziomie zaplecza badawczego w laboratoriach.

P

Dzięki temu prawie 100 laboratoriów
uczelni zostało doposażonych w najnowocześniejszą aparaturę naukową. Zakończyła się realizacja projektu ENERGIS,
którego efektem jest energooszczędny, „inteligentny” budynek – siedziba Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki zasilana z odnawialnych źródeł energii. Z powodzeniem zrealizowano projekt
MOLAB, związany z wyposażeniem laboratoriów oraz LABIN, który dotyczył rozbudowy małego kampusu w Dąbrowie i wyposażenia laboratoriów związanych z techniką samochodową. Sukcesem zakończył
się MODIN II, projekt o szczególnym zna-

czeniu dla uczelni. Za 65 milionów złotych
doprowadzono do pełnej modernizacji
4 budynków dydaktycznych, a 6 czołowych
laboratoriów zyskało nowoczesne urządzenia o łącznej wartości 18 milionów
złotych. MODIN II w znacznej mierze przyczynił się do pełnej modernizacji Uczelni.
W ciągu ostatnich lat kompleksowo wyremontowano i rozbudowano sześć domów
studenckich z dotacji MNiSW i środków
własnych uczelni. Przeprowadzono także rewitalizację unikalnego w skali kraju Centrum
Laserowych Technologii Metali.
www.tu.kielce.pl

DIAGNOZY – PROGNOZY

Kolos się budzi
Cały świat czekał niecierpliwie na decyzję Banku Centralnego USA (FED)
w sprawie stóp procentowych. Były dotychczas utrzymywane na bardzo
niskim poziomie, żeby ożywić gospodarkę. Gdy ta zaczęła dawać sygnały
wzrostu, pojawił się pomysł, żeby wysokość stóp podnieść. I tak się stało.

Czesław Rychlewski
ynki ﬁnansowe spodziewały się
zresztą takiego ruchu. To spowodowało, że kapitał przepłynął
z krajów wschodzących do rynków dolarowych w oczekiwaniu na umocnienie wartości tej waluty. FED podniósł
stopy procentowe o 0,25 punktu. To skromny wzrost, ale pierwszy od 2006 roku.

R

Co to oznacza?
Stopy procentowe określają, jaki jest
koszt pieniądza na rynku. Od ich wysokości zależy m.in. ile będzie wynosić rata zaciągniętego kredytu. Decyzja FED oznacza,
że dla Amerykanów pożyczki będą droższe,
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a firmom będzie trudniej zdobyć finansowanie nowych inwestycji.
Od wysokości stóp procentowych zależy również wysokość oprocentowania
depozytów w bankach. Zatem korzystniej
będzie oszczędzać, bo lokaty bankowe
będą dawały większe zyski.
Wyższe stopy procentowe w USA to
dobra wiadomość dla polskich eksporterów
rozliczających się w dolarach. Wszystko
przez to, że po decyzji FED dolar umocnił
się, a to oznacza, że firmy handlujące ze Stanami Zjednoczonymi, zarobią dodatkowo.
Za swój towar otrzymają bowiem więcej pieniędzy.
Natomiast ta sama decyzja jest powodem do zmartwień dla importerów. Droż-

szy dolar oznacza, że więcej zapłacimy za
sprowadzane do kraju towary, za które trzeba płacić w amerykańskiej walucie.
Z decyzji banku centralnego USA cieszą się również osoby, które wyjechały do
pracy za Ocean. Ich zarobki w dolarach
w przeliczeniu na złote są teraz większe.
Amerykańska waluta kosztuje obecnie ok.
4 złote. Ostatni raz podobny poziom mogliśmy obserwować w 2009 roku. Z drugiej
strony z większymi wydatkami muszą liczyć
się osoby, które planują podróż po USA. Ich
wyjazdy będą droższe niż jeszcze kilka
miesięcy temu. Podwyżka stóp procentowych w USA ma też wpływ na cenę paliw.
Ropa jest bardzo tania, ale kupujemy ją za
dolary i po przeliczeniu oszczędzamy mniej.

DIAGNOZY – PROGNOZY

Decyzję FED można odczytywać jako
sygnał, że amerykańska gospodarka pewniej staje na nogach. Widać znaczną poprawę na rynku pracy oraz to, że najprawdopodobniej zostanie spełniony cel inflacyjny w średnim okresie na poziomie 2 proc.
Wzrost stóp procentowych odczują
najbardziej gospodarki rynków wschodzących. Wśród krajów, które zaboli decyzja
FED są m.in. Rosja czy Brazylia. Ta ostatnia już teraz jest pogrążona w głębokim kryzysie gospodarczym. Produkt krajowy
brutto Brazylii skurczył się pod koniec ubiegłego roku o 1,7 proc., a brazylijski real stracił w stosunku do dolara 31 proc. Umocnienie dolara – po podwyżce stóp procentowych – spotęguje spadek wartości reala i zwiększy długi brazylijskich firm,
które w ostatniej dekadzie pożyczały miliardy dolarów.

sumpcję wewnętrzną. W Chinach zużywa
się więcej cementu na obywatela niż zużywało się w Hiszpanii czy Irlandii w latach
boomu inwestycyjnego. A to oznacza, że
przegrzanie chińskiej gospodarki jest większe i nie jest do utrzymania w dłuższym terminie. Kiedy to pęknie, trudno określić. Jeżeli jednak dojdzie do implozji w Chinach,
to czeka nas załamanie i krach globalny na
giełdach.

Dwa oblicza Rosji
W grudniu prezydent Rosji Władimir
Putin przeprowadził swoją coroczną konferencję prasową. Powiedział wówczas, że
jego kraj pod względem gospodarczym najgorsze ma już za sobą i czeka go świetlana przyszłość. Nie ma jednak powodów,
żeby traktować to poważnie. Takie zapowiedzi słyszeliśmy bowiem wielokrotnie,

Konsumpcja prywatna jest najsilniejszym czynnikiem
wspierającym odbicie europejskiej gospodarki. Rosnące płace i zatrudnienie – wraz z niską inflacją dzięki
spadkom cen surowców – przyczyniły się do wzrostu
dochodów i wydatków gospodarstw domowych.
Na poważne efekty decyzji FED trzeba będzie jeszcze poczekać. Widać jednak,
że kolos się budzi i znowu będzie grać główną rolę na globalnym rynku.

Chiny dołują
W przyszłym roku obniżenie cen surowców może się utrzymywać, chociaż
możliwe jest odbicie przecenionej mocno
ropy.
– Myślę, że przyszły rok będzie bez
zmian, jeśli chodzi o surowce – powiedział
Grzegorz Zatryb, główny strateg i zarządzający Skarbiec TFI. Natomiast Sławomir
Sklinda, dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi PKO TFI,
wskazuje, że niskie ceny surowców powodowały deflację w krajach rozwijających się.
– Narasta u mnie przeświadczenie, że
prędzej czy później dojdzie do dużej czy nawet gigantycznej implozji w Chinach – powiedział Sławomir Kościak, dyrektor i zarządzający TFI PZU. – Ryzykiem jest sytuacja w Chinach – w podobnym tonie wypowiadają się uczestnicy debaty „Strategie
rynkowe TFI 2016”. Ich zdaniem, trudno
będzie też zarobić na obligacjach rządowych, zwłaszcza krajów rozwiniętych.
Od lat mówi się, że gospodarka chińska, która opiera się na inwestycjach musi
się zreformować i przestawić na kon-

a ponadto nie potwierdzają ich żadne solidne dane i analizy.
Centralny Bank Rosji musiał odłożyć
ważną dla ożywienia gospodarki decyzję
o obniżeniu bardzo wysokich stóp procentowych ze względu na spadki cen
ropy. „Niskie ceny surowca duszą rosyjską
gospodarkę” – komentuje Agence France-Presse.
Rok po radykalnym podniesieniu stóp
procentowych (by zapobiec załamaniu
kursu rubla) Bank Rosji musiał ponownie
zrezygnować z ich obniżenia i powrotu do
polityki monetarnej, która mogłaby ożywić
wzrost gospodarczy kraju. Po raz trzeci bank
centralny podtrzymał główną stopę procentową na poziomie 11 proc.
Wysokie stopy sprawiają, że cena kredytu w Rosji jest bardzo wysoka, toteż zarówno rząd, jak i środowiska biznesowe liczyły na to, że zostaną one w końcu obniżone.
Jednak presja na rubla wzrosła wraz ze
spadkiem cen ropy, której notowania osiągnęły najniższy poziom od siedmiu lat.
W październiku Goldman Sachs i brytyjska firma konsultingowa Energy Aspects poinformowały, że cena surowca może w przyszłym roku spaść do 20 dol. za baryłkę.
A wtedy nasz wschodni sąsiad musi pożegnać się ze złudzeniami.

Unia ożywa
Odbicie gospodarcze w krajach Unii
Europejskiej nabiera tempa, jednak – pomimo łagodnej polityki pieniężnej oraz
sprzyjających warunków finansowych
– wzrost ten jest wciąż umiarkowany,
głównie z powodu niskich inwestycji.
Wciąż jest też dużo przeszkód na drodze
do szybszego i bardziej zrównoważonego
wzrostu – to kluczowe wnioski z raportu
Banku Światowego „EU Regular Economic Report”.
Według analityków tego banku, gospodarka UE wzrośnie w roku 2016 o 2,1
proc. Dotychczas najszybszym wzrostem
mogła pochwalić się Europa Środkowa,
głównie za sprawą Czech, Polski i Rumunii.
Konsumpcja prywatna jest najsilniejszym czynnikiem wspierającym odbicie
europejskiej gospodarki. Rosnące płace i zatrudnienie – wraz z niską inflacją dzięki
spadkom cen surowców – przyczyniły się do
wzrostu dochodów i wydatków gospodarstw domowych.
Bezrobocie wśród młodych również
maleje, jednak wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie w kilku krajach, szczególnie w Europie Środkowej i Południowej,
gdzie pomocne mogłyby być programy
wsparcia i szkolenia dla osób szukających
pracy.
Inwestorzy wciąż zachowują jednak
ostrożność, a gospodarstwa domowe
i przedsiębiorstwa zmniejszają zadłużenie,
więc niska stopa inwestycji stoi na drodze
do szybszego i bardziej zrównoważonego
wzrostu.
– Gospodarka Unii Europejskiej stopniowo wychodzi z przedłużającego się
spowolnienia, w wyniku którego zwiększyła się skala ubóstwa w wielu krajach.
Utrzymanie luźnych warunków finansowych, lepsze nastroje w gospodarce, niskie
ceny surowców oraz mniejsza skala konsolidacji fiskalnej będą wspierać wzrost
w 2016 r. – powiedziała Doerte Doemeland,
ekonomistka Banku Światowego będąca
współautorką raportu.
– Unia powinna przekuć istniejące
wyzwania we wzmocnienie zrównoważonego wzrostu przez reformy strukturalne
– powiedział Theo Thomas, inny ekonomista Banku Światowego. – Aby zwiększyć
długookresowy potencjał wzrostu, kraje
członkowskie powinny nadal ułatwiać prowadzenie biznesu poprzez likwidowanie
różnych barier na rynku pracy oraz inwestycje w edukację i szkolenia dla pracowników. Kierowanie efektywnych kosztowo
systemów wsparcia społecznego do najbiedniejszych i najsłabszych powinno nadal
przyczyniać się do zmniejszania skali ubóstwa.
I
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Mieszanka opinii

Do połowy grudnia ub. roku zagraniczni obserwatorzy i analitycy gospodarki
i ﬁnansów Polski nadal zachowywali ostrożność w ocenach ewentualnych
skutków zmian politycznych w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Poza drobnymi wyjątkami utrzymują się natomiast prognozy,
według których w 2016 r. tempo wzrostu PKB nie zmieni się w porównaniu
z poprzednimi przewidywaniami.
Zygmunt Słomkowski
ie znaczy to, że nie pojawiały się
pytania i wątpliwości wyrażające
pewien niepokój przede wszystkim co do utrzymania stabilności rynku ﬁnansowego. Znamiennym
przejawem był gwałtowny spadek wartości
akcji na giełdzie warszawskiej (choć poważną przyczyną były również spadki cen
surowców w wyniku spowolnienia tempa
rozwoju Chin).
Giełdowe zawirowanie od listopada do
pierwszej dekady grudnia ukazało niepewność dysponentów kapitałami, wywołaną
zapowiedziami nowych podatków, jakie
mają być nałożone na banki i towarzystwa
ubezpieczeniowe oraz sklepy wielkopowierzchniowe, a także sygnały zwiększenia
przez rząd deficytu budżetowego.

N

Pytania i niepokoje
Centra finansowe i rankingowe, które
dotąd często przedstawiały swe oceny raczej pozostały milczące. Więcej opinii pojawiło się w prasie. Na przykład w listopadowym komentarzu dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pytał: „Czy
dojście do władzy PiS oznacza koniec sta-
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bilnej gospodarki rynkowej w Polsce, która przestanie być bezpiecznym portem w regionie, czy Polska zmierza w kierunku dyrygowanego przez państwo modelu (gospodarki) tak jak Węgry?”.
Autor tego artykułu Sven Alstheimer zastrzega jednak, że z kilku powodów nie należy przedwcześnie spisywać Polski na
straty. Zauważył, że PiS potrzebuje pieniędzy na realizację przynajmniej części drogich obietnic wyborczych, nie może więc odstraszyć inwestorów z zagranicy nadmierną biurokracją i podważaniem prawnych
warunków ramowych działania przedsiębiorstw. Ze względu na miliardową pomoc
z Brukseli Polska nie może sobie także pozwolić na zejście na boczny tor w Europie.
Dodał, że pomimo rozczarowania Polacy
nadal cenią sobie dobre strony wolnej gospodarki; polscy przedsiębiorcy są aktywni na światowych rynkach, a gospodarka
polska jest mocno „zazębiona” z niemiecką.
Wbrew tym racjonalnym argumentom istnieje jednak co najmniej tyle samo
powodów, aby sądzić, że polityka nowego
polskiego rządu stanie się dostrzegalnie
„bardziej nieobliczalna i mniej solidna,
bardziej krytyczna wobec Europy i bardziej
egoistyczna”. W konkluzji stwierdził: „In-

westorzy będą w przyszłości oceniać przy
podejmowaniu decyzji, czy ich pieniądze są
lepiej ulokowane w Polsce, czy w innych krajach. Wyborcy zaprezentują swoją ocenę
najpóźniej za cztery lata”.
Prestiżowy w świecie finansów brytyjski tygodnik „The Economist” krytykując zamierzenia gospodarcze PiS stwierdził, że
„podobnie jak wiele innych partii populistycznych, miesza nieliberalną zagraniczną oraz kulturalną politykę z krótkowzrocznymi pomysłami ekonomicznymi”
i jako przykład przytoczył obniżenie wieku
emerytalnego.
Obawy powstały też w Komisji Europejskiej. Jej wiceprzewodniczący Valdis
Dombrovskis oświadczył, że Polska powinna kontynuować odpowiedzialną politykę fiskalną i utrzymać deficyt sektora finansów poniżej 3 proc. PKB.

Szczypta optymizmu
Mimo tych dość częstych pytań i wątpliwości nieliczne prognozy gospodarcze są
raczej optymistyczne. W swym raporcie
z początku grudnia ekonomiści banku inwestycyjnego Goldman Sachs przewidują, że wzrost PKB Polski w 2015 r. to 3,6
proc., ale spowolnienie nastąpi w 2016
roku - do 3,4 proc. Szacują też, że tem-
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po to wyniesie po 3,2 proc. – 3,1 proc.
w 2017 i 2018 r.
Według portalu Focus Economics,
który analizuje aktualną sytuację i perspektywy gospodarki światowej, stopniowe uzdrawianie gospodarek strefy euro
w 2015 r. wpłynęło korzystnie na kraje Europy Środkowej i Wschodniej, a więc i Polski. Jednakże geopolityczne zagrożenia
pozostały. W raporcie z 1 grudnia 2015 r.
portal stwierdził, że w mijającym roku
kraje te skorzystały na spadku cen towarów
powszechnego użytku, szczególnie produktów naftowych. Jeśli ten trend utrzyma
się w 2016 r., gospodarki tej strefy odczują wpływ ekonomicznego uzdrowienia.
Jednakże ryzyko stwarza silniejszy niż
przewidywano wpływ uściślenia monetarnej polityki USA, która może doprowadzić
do niespodziewanych przepływów kapitału. Ponadto nadal pozostają wysokie ryzyka
geopolityczne.
Mimo wspomnianych zastrzeżeń, zdaniem ekonomistów tworzących opinie portalu Focus Ecomics, perspektywa gospodarcza dla krajów Europy Środkowej
i Wschodniej pozostaje stabilna. Dlatego nie
zmienili oni prognoz na cały rok 2015 (3,2
proc. i na 2016 r. przewidują wzrost PKB
rzędu 3,0 proc. Oznacza to, że pozostają aktualne wcześniejsze prognozy dla siedmiu
spośród jedenastu krajów (w tym Polski).
Niższe prognozy dotyczą tylko Estonii i Łotwy, zaś nieco wyższe – Chorwacji i Słowacji.
Przejawy gospodarczego optymizmu
ilustrują także pozytywne zmiany wskaźnika
PMI. Po chwilowym letnim załamaniu
pokazał w październiku poprawę nastrojów
polskich menedżerów w sektorze przemysłowym, co oznacza perspektywę wzrostu
produkcji i eksportu. W październiku
wskaźnik ten doszedł do 52,2 pkt (najwyższy poziom od trzech miesięcy) z 50,9 pkt
we wrześniu. W listopadzie wartość tego indeksu wyniosła 52,1 pkt, ale choć była niższa o 0,1 pkt, świadczy pozytywnie o koniunkturze gospodarki.
Komunikat Markit Economics, który
przeprowadza te badania, stwierdził w komentarzu do listopadowego wyniku: „Tempo wzrostu w polskim sektorze przemysłowym ustabilizowało się. Tempo wzrostu
wielkości produkcji i liczby nowych zamówień przyspieszyło odrobinę, osiągając
czteromiesięczne maksimum, a tempo
tworzenia nowych miejsc pracy nie uległo
zmianie. Najnowsze wyniki naszych badań
sygnalizują, że w ciągu najbliższych miesięcy
oficjalne dane dotyczące wzrostu produkcji przemysłowej odnotują stabilizację na
poziomie lub poniżej 5 proc.”.
Miesiąc wcześniej Markit oceniał sytuację następująco: „Zarówno wielkość

produkcji, jak i liczba nowych zamówień
wzrosły w szybszym tempie. Liczba nowych
zamówień została ożywiona wyraźnym
napływem zamówień eksportowych. Zatrudnienie w sektorze wzrosło 27. miesiąc
z rzędu. Jest to rekordowy okres nieprzerwanego wzrostu liczby miejsc pracy w historii badań. Z kolei firmy pozostały stosunkowo ostrożne, jeśli chodzi o aktywność
zakupową, która nieznacznie zmalała”.
Starszy ekonomista Markit, Trevor Balchin
ocenił, że październikowy wzrost wskaźnika PMI był dobrą wiadomością, a najnowszy odczyt indeksu wyrównał średnią
za trzeci kwartał tego roku. „Był to najniższy kwartalny odczyt od roku, niemniej jednak pozytywny z perspektywy danych historycznych. Rynek pracy pozostał jasnym
punktem w gospodarce. Obecny nieprzerwany 27-miesięczny okres wzrostu poziomu zatrudnienia jest najdłuższym w historii zbierania danych, które rozpoczęto
w połowie 1998 roku. Jeśli chodzi o koszty produkcji, polscy producenci zarejestrowali ich największy spadek od dwóch
i pół roku” – zauważył Balchin
Dla oceny polskiej gospodarki spore
znaczenie ma ostatni ranking Banku Światowego „Doing Business 2016”, bowiem
czyta go światowy biznes i śledzi warunki
– udogodnienia i trudności – w robieniu interesów w danym kraju. Polska awansowała
na 25. miejsce, gdy w 2006 r. byliśmy na 54.
miejscu – między Wyspami Salomona a Nepalem. 10 lat temu od Szwecji dzieliło nas
40 miejsc, a obecnie 17.
Z takimi ocenami bardzo często nie
zgadzają się polscy biznesmeni. Bank
Światowy analizuje obowiązujące i wprowadzane przepisy. Natomiast nasi menedżerowie zwracają uwagę na ich realizację, do której mają wiele pretensji. Dotyczy
to także złożoności niektórych regulacji,
m.in. podatkowych.

Głosy pełne nadziei
Pozytywne prognozy dla polskiej gospodarki przedstawiają dyrektorzy finansowi zrzeszeni w ACCA (międzynarodowa organizacja skupiająca specjalistów
z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). Ocenili oni, że to nie jest dobry czas na rozwijanie firm i inwestowanie.
Daniel Thorniley, ekspert analizujący koniunkturę gospodarczą dla największych
globalnych koncernów i współpracujący
z 300 korporacyjnymi klientami, jest jednak
znacznie bardziej optymistycznie nastawiony do naszego regionu. – Na tle gospodarki globalnej sytuacja w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech będzie wyraźnie lepsza niż w innych gospodarkach
rozwijających się – stwierdził na listopadowej konferencji ACCA w Warszawie.

– Z biznesowego punktu widzenia zarządzania ryzykiem, rynki Europy Środkowej
są bardzo ciekawe. Polska to wprawdzie
duży rynek, ale najlepszym rozwiązaniem
byłoby połączenie tych pięciu rynków w klaster. Mogłoby to zrekompensować skutki
kryzysu, który ma miejsce w Rosji, na Ukrainie, a nawet w Turcji. Polski sektor bankowy działa lepiej niż wiele innych. Polskie
firmy inwestują nieco więcej niż inne na całym świecie, a z zagranicy płyną przekazy
pieniężne od Polaków pracujących w zachodniej Europie i w innych częściach świata. To również są pozytywne czynniki dla
gospodarki – mówił dr Daniel Thorniley.
Zastrzegł jednak, że oczywiście nie znaczy
to, iż Polska jest łatwym rynkiem i że nie
ma tu żadnych problemów. Ponieważ jest
to rynek atrakcyjny, staje się również brutalnie konkurencyjny, co wpływa na walkę
cenową.

W lustrze rankingów
Na zakończenie warto przedstawić
rankingi międzynarodowe z miejscem Polski w dwóch dziedzinach naszego życia.
Może nie tylko zdziwić, ale i zaskoczyć raport tygodnika „The Economist”, który głosi, że jednym z najlepszych miejsc do pracy dla kobiet na świecie jest… Polska. Indeks „szklanego sufitu” („The glass-ceiling
index”) porównuje warunki pracy kobiet
i mężczyzn w 28 państwach należących do
Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD). Uwzględniono takie
kryteria jak wysokość pensji kobiet, ich liczba na wyższych uczelniach, kierowniczych
stanowiskach i w parlamencie, a także
prawa macierzyńskie oraz koszt opieki
nad dziećmi. Polska zdobyła 73,1 punktów
na 100 możliwych, gdy średnia krajów
OECD wynosi 60,3 pkt. W tym rankingu
nasz kraj znajduje się w czołówce przede
wszystkim dzięki płatnym urlopom macierzyńskim, co nie wszędzie jest standardem (np. w Stanach Zjednoczonych),
obecności kobiet w parlamencie, a także prawom macierzyńskim oraz kosztom opieki
nad dziećmi.
Gorzej, a nawet wręcz źle wyglądamy
w raporcie Eurostatu o mieszkaniach w UE.
Według niego aż 44 proc. mieszkańców Polski żyje w przeludnionych mieszkaniach.
Pod tym względem w Europie wyprzedzają nas tylko dwa państwa. I jest tak, mimo
że aż 83,5 proc. osób mieszka we własnym
„M”, bo są to małe lokale. Dla porównania najrzadziej kupują domy i mieszkania
Niemcy i Austriacy. 47,5 proc. Niemców żyje
w wynajętych domach i mieszkaniach,
a w Austrii odsetek ten sięga 42,8 proc.
Tak więc potwierdza się, że posiadanie
mieszkania czy domu nie decyduje o warunkach życiowych.
I
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Jako Royal Jet Club współpracujemy z elitarną grupą niezależnych operatorów, którzy muszą przejść szczegółowy
proces certyﬁkacji, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i obsługi. Ten wyjątkowy model biznesowy
pozwala nam w sposób szczególny skupić się na naszych
klientach i zaspokajaniu ich oczekiwań, co traktujemy
jako priorytet. Starannie wybrana sieć operatorów owocuje zaufaniem klientów, umożliwiając nam dostęp do
ﬂoty 4000 samolotów i ponad 1000 helikopterów, dzięki
czemu nasze usługi charakteryzują się dużą elastycznością. Nasi klienci płacą za faktyczny czas podróży – nie
płacą za czas dolotu samolotu do miejsca startu!

Nasz ﬂagowy program ROYAL JET CLUB VIP CARD jest
gwarancją:
• blokady cen za 1h lotu na poziomie 2100 euro
(small i med jet),
• podstawienia samolotu lub helikoptera w ciągu 2h,
• 10 lub 20h do wylatania (Platinum lub Black VIP Card),
• braku opłaty za dolot do miejsca startu,
• dostępu do saloników VIP i Executive na lotniskach
całego świata,
• darmowej personalizacji pokładu (menu i wnętrze),
• dostępu do strefy VIP na naszej stronie internetowej,
gdzie znajdują się najlepsze oferty,
• korzystania z maszyn nie będących w eksploatacji dłużej
niż 7 lat,
• dedykowanego asystenta, dostępnego 24/7.
Obecne promocje (dla klientów nie posiadających
VIP Card) – SMALL I MEDIUM JET (każdy w naszej ﬂocie):
1h lotu – 2700 euro
pax: do 9 osób
zasięg: do 3000 km

Royal Jet Club
polska@royal-jet.club
+48 22 300 52 40
www.royal-jet.club
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Czas niepokoju
Od kilku lat odnotowujemy z zadowoleniem, że Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie stała się
odporna na sygnały płynące
z kręgów politycznych.
Inwestorzy większą uwagę
zwracali na realia gospodarcze.
Ich cierpliwość jednak się wyczerpała.
Giełda, która jest barometrem gospodarki,
zasygnalizowała, że idzie na pogorszenie pogody.
iepokój krążący nad krajem ma
dwie przyczyny. Jedna to niepewna sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce. Nie wiadomo, jak daleko posunie się nowa władza
w realizacji obietnic wyborczych i jakie to
będzie miało skutki dla ﬁnansów publicznych. Druga to niestabilność w Unii Europejskiej. Jej destrukcja może uderzyć
w naszą gospodarkę tak mocno, że marzenia o doganianiu starej Unii trzeba będzie porzucić na długo.
Przedsiębiorcy chcą zapobiegać niekorzystnym tendencjom. Ponownie publikują listę barier hamujących przedsiębiorczość i pracują nad wyeliminowaniem
niesprawności w systemie podatkowym.
Czy nowy rząd ich posłucha?

N

Pomysły Lewiatana
Sztywne prawo pracy oraz skomplikowany system podatkowy to główne bariery hamujące rozwój polskich przedsiębiorstw – wynika z Czarnej Listy Barier
Konfederacji Lewiatan. Lista została zaprojektowana w formie interaktywnej strony, gdzie na bieżąco będzie można zgłaszać
kolejne zastrzeżenia i propozycje.
Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji
Lewiatan Grzegorz Baczewski zwrócił
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uwagę, że największą barierą rozwoju –
szczególnie dla małych przedsiębiorstw –
jest zbyt skomplikowane i sztywne prawo
pracy. Konfederacja proponuje trzy zmiany: uproszczenie, uelastycznienie oraz
zmniejszenie zbędnych obciążeń przy zatrudnianiu pracowników.
Lewiatan chciałby wprowadzenia jednolitego kontraktu pracy, który – jak mówi
Baczewski – będzie elastyczny na początku. Ma zachęcać do zatrudnienia tych, którzy wchodzą na rynek pracy. W dłuższej perspektywie kontrakt zapewniałby wzrost
uprawnień proporcjonalnie do stażu pracy. Uprawnienia dotyczyłyby takich kwestii
jak: okres i uzasadnienie wypowiedzenia czy
konsultacja związkowa w tej sprawie.
Aby ograniczyć dodatkowe obciążenia,
Lewiatan chciałby przejścia z epoki papierowej do cyfrowej w gromadzeniu dokumentacji pracowniczej. – W tej chwili pracodawcy mają obowiązek prowadzenia
takiej dokumentacji, w przypadku niektórych dokumentów, nawet przez 50 lat – zauważył Baczewski. Zwrócił uwagę, że przy
dużej rotacji zatrudnienia dokumentacja rośnie do tego stopnia, że niektóre firmy muszą wynajmować magazyny w celu jej
przechowywania.
Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji, mówił, że przez ostatnie lata dzia-

ło się trochę dobrego w podatkach. Zauważył, że udało się zlikwidować kilka problemów, ale wciąż pojawiają się nowe. Największym pozostaje nadal termin zwrotu
VAT. – W tej chwili, jeżeli organ podatkowy weryfikuje zasadność zwrotu podatku
VAT, przykładowo na kwotę 100 tys. zł,
i kwestionuje fakturę o wysokości tysiąca
złotych, wstrzymuje na kilka miesięcy
zwrot podatnikowi całych 100 tys. zł – tłumaczył. Lewiatan proponuje, aby zwrot
VAT był wstrzymywany, ale tylko na kwestionowaną fakturę, żeby nie zakłócać
płynności finansowej firmy.
Doradca zarządu Lewiatana Jeremi
Mordasewicz zwrócił uwagę na pozostałe bariery dla rozwoju przedsiębiorstw.
Wśród nich wymienił m.in. dochodzenie należności. Problem należałoby rozwiązać
skracając postępowania sądowe i egzekucje komornicze. Wspomniał także o konieczności wdrożenia kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który kompleksowo
obejmowałby wszystkie etapy lokalizacji
i realizacji inwestycji.
Przedsiębiorstwa zgłaszają niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb gospodarki, utrudniony dostęp do rynku usług publicznych, trudności w wykorzystaniu funduszy europejskich oraz stan
polskiej energetyki.

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW

Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz wyraziła obawę, że przy
obecnych zapowiedziach rządu wszystkie
bariery będą się powiększać. – Nie da się
ukryć, że jesteśmy bardzo zaniepokojeni
tym, co się dzieje – powiedziała. – Zadajemy sobie pytanie, kto odpowiada za politykę gospodarczą, bo dostajemy sprzeczne
sygnały. Dodała, że brak stabilności i przewidywalności to z punktu widzenia biznesu najgorsze, co może być.
Przedsiębiorców martwią karuzela personalna i sytuacja na giełdzie, która jest
wskaźnikiem stabilności gospodarczej dla
rynków zewnętrznych.

W siedzibie BCC odbyła się debata poświęcona luce w podatku VAT i przeciwdziałaniu wyłudzeniom, która miała charakter konsultacyjny i była częścią przygotowań do przedstawienia na początku bieżącego roku raportu „Przeciwdziałanie
Szarej Strefie w Polsce”.
Zdaniem ekspertów, myśląc o skutecznym zwalczaniu szarej strefy, powinniśmy szukać rozwiązań systemowych i stabilnych, które na trwałe zmienią rzeczywistość, likwidując patologie. – Przejście
przedsiębiorstw na standard elektronicznego fakturowania może wszystkim wyjść
na dobre – uważa Robert Krawczyk, eks-

W trakcie realizacji jest tworzenie instytucji
„zaufanego podatnika”, która miałaby polegać
na nadaniu pewnych preferencji w zamian za
spełnianie określonych ustawą kryteriów.
– Rewizja budżetu na 2015 i przewidywane zwiększenie deficytu na 2016 muszą nas niepokoić – powiedziała Henryka
Bochniarz. – Oznacza to, że zwiększą się
koszty finansowania i znowu wpadniemy
w procedurę nadmiernego deficytu, z której ledwo nam się udało wyjść.

Business Centre Club
Na 9 grudnia przypadał Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Business Centre Club, wspólnie z Inicjatywą
Sekretarza Generalnego ONZ Global
Compact w Polsce, powołał 30 czerwca
2014 r. Koalicję na rzecz Walki z Szarą Strefą, której uczestnikami są również Ministerstwo Finansów, Najwyższa Izba Kontroli i Centralne Biuro Antykorupcyjne.

pert BCC ds. elektronicznego obiegu dokumentów. – Firmy obniżą znacznie koszty fakturowania i zmniejszą udział ludzkiego
błędu w dokumentacji. Dodatkowo uciążliwe dzisiaj kontrole skarbowe będą mogły
być przeprowadzane w zasadzie bez angażowania czasu i środków kontrolowanego
podmiotu, niejako automatycznie. System ten powinien zostać wprowadzony jak
najszybciej, aby zarówno nabywcy, jak
i sprzedawcy czuli obowiązek uczciwego
rozliczania się z podatku VAT.
Dobrą i funkcjonującą już w innych
państwach metodą, która ma na celu bardziej efektywny pobór podatku VAT jest kontrola podatnika na etapie rejestracji, tj.
sprawdzanie, czy siedziby podatników naprawdę istnieją i prowadzą realną działal-

ność gospodarczą. – Krokiem dalej jest pomysł, aby zlikwidować możliwość rejestracji internetowej lub poprzez pełnomocnika, a następnie na danie urzędnikom
uprawnienia do odmowy rejestracji podmiotów, które nie są dość wiarygodne – powiedział Krzysztof Komorniczak, ekspert
BCC ds. podatków. – Nie należy również
wykluczać przymusu osobistego stawiennictwa członka zarządu reprezentującego
podmiot dla potrzeb VAT.
W trakcie realizacji jest stworzenie instytucji „zaufanego podatnika”, która miałaby polegać na nadaniu pewnych preferencji w zamian za spełnianie określonych
ustawą kryteriów (brak zaległości podatkowych, czas działalności czy też liczba zatrudnionych pracowników). Zapobieganie wyłudzeniom powinno odbywać się także poprzez zakazanie lub ograniczenie
rozliczeń kwartalnych podatku VAT w odniesieniu do podatników obracających towarami wrażliwymi. Ujednolicenie składania deklaracji, zarówno po stronie dostawcy, jak i nabywcy, będzie skutkowało łatwiejszą kontrolą ewentualnych nieprawidłowości.
– W skutecznej walce z wyłudzeniami
i oszustwami podatkowymi, w szczególności w zakresie VAT, należy szukać rozwiązań
systemowych, a nie punktowych – podkreślił Michał Borowski, ekspert BCC ds. podatku VAT. – Tylko w taki sposób wyeliminujemy obszary nadużyć i nie pozwolimy
nieuczciwym podmiotom na przeniesienie
swojej działalności na inną branżę.
Poszukując dobrych rozwiązań, warto
analizować sprawdzone działania innych
krajów np. centralne rejestry faktur i faktury
elektroniczne. Choć ich wdrożenie będzie
kosztowne, to musimy podjąć to wyzwanie,
gdyż nie stać nas na dalsze finansowanie
oszustów.
CZR

PRAWO

Cesja wierzytelności przedsiębiorcy
Cesja wierzytelności jest rozwiązaniem często
stosowanym przez przedsiębiorców. Wierzytelność należy rozumieć jako możliwość żądania
świadczenia przez dłużnika. Uprawnienie takie
przysługuje drugiej stronie umowy, czyli wierzycielowi. Wierzyciel może jednak przenieść
taką wierzytelność na inną osobę i wtedy dłużnik będzie miał obowiązek spełnienia świadczenia już nie pierwotnemu wierzycielowi, lecz
osobie trzeciej, która nabyła wierzytelność.
Podstawy prawne

Zawiadomienie dłużnika

Przeniesienie wierzytelności zostało uregulowane w art. 509-518
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.
121 z późn. zm.). Ponieważ przepisy dotyczące cesji wierzytelności odwołują się również do umowy będącej podstawą wierzytelności,
to dla możliwości przeniesienia wierzytelności podstawowe znaczenie
będzie miała również sama umowa.

Ponieważ w praktyce o zawarciu umowy przenoszącej wierzytelność dłużnik nie wie, to konieczne jest jego zawiadomienie. Zgodnie bowiem z art. 512 Kc dopóki zbywający wierzytelność (cedent)
nie zawiadomił dłużnika o fakcie zbycia wierzytelności, spełnienie świadczenia do rąk cedenta będzie wywoływało skutki, a więc będzie prowadziło do zaspokojenia wierzytelności. Sytuacja ta może stanowić
zagrożenie dla ekonomicznych interesów nabywcy wierzytelności (cesjonariusza), dlatego w umowie o przeniesieniu wierzytelności warto wskazać na konkretny termin, w którym cedent powinien powiadomić dłużnika o przeniesieniu wierzytelności. Prawidłowe dokonanie zawiadomienia umożliwi dłużnikowi spełnienie świadczenia na
rzecz nowego wierzyciela, tj. osoby, która nabyła wierzytelność.

Cel regulacji
Cesja, czyli przeniesienie wierzytelności, może być stosowane
m.in. w przypadku wierzytelności, których dochodzenie nie daje gwarancji ich spełnienia, a także wierzytelności przyszłych. W takim przypadku wierzyciel godzi się za kwotę niższą niż wartość wierzytelności przekazać ją na rzecz osoby trzeciej. W ten sposób dawny wierzyciel może szybko uzyskać kapitał, zaś osoba trzecia ma możliwość uzyskania kwoty większej niż zapłacona za cesję, choć uzyskanie tej kwoty może być obarczone ryzykiem. Możliwe jest również przeniesienie wierzytelności nieodpłatnie celem umożliwienia
wspólnego dochodzenia roszczeń. Ten ostatni przypadek ma miejsce w przypadku roszczeń do dewelopera, kiedy członkowie wspólnoty przekazują przysługujące im wierzytelności na rzecz utworzonej
wspólnoty mieszkaniowej.

Warunki i forma
Zgodnie z art. 509 § 1 Kc wierzytelność może zostać przeniesiona bez zgody dłużnika na osobę trzecią. Przeniesienie następuje na podstawie umowy cesji, gdzie stroną przenoszącą, czyli dotychczasowego wierzyciela, nazywa się cedentem, zaś osobę trzecią uzyskującą wierzytelność – cesjonariuszem. Cesja może być jednak niemożliwa, jeżeli sprzeciwia się temu treść umowy, przepis ustawy lub właściwość zobowiązania. Nie można m.in. przenieść zabezpieczenia wierzytelności np. hipoteki, zastawu czy poręczenia,
bez przeniesienia samej wierzytelności. Jeżeli w pierwotnej umowie
nie znalazło się zastrzeżenie o braku możliwości dokonania cesji,
to w większości przypadków przeniesienie wierzytelności z takiej umowy jest możliwe. Dłużnik nie może też przeciwdziałać skutecznemu dokonaniu cesji, a w praktyce często nawet nie wie, że dokonano
przeniesienia wierzytelności. Jeśli chodzi o formę dokonania cesji,
to jeżeli sama wierzytelność była stwierdzona pismem, również przeniesienie tej wierzytelności powinno zostać stwierdzone pismem. Niedochowanie formy pisemnej nie będzie jednak prowadziło do nieważności przeniesienia wierzytelności, a jedynie do utrudnienia dochodzenia praw z cesji ze względu na ograniczenia dowodowe.
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Odpowiedzialność cedenta
Osoba zbywająca wierzytelność ponosi względem jej nabywcy
odpowiedzialność za to, że wierzytelność istnieje i mu przysługuje. Zgodnie natomiast z art. 516 KC nie ponosi już co do zasady odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika. Przedsiębiorca nabywający
wierzytelność ponosi zatem pewne ryzyko, bowiem może się okazać, że choć wierzytelność istnieje, została nabyta za cenę niższą jej
wartość, a więc choć teoretycznie powinna przynieść zysk, to i tak
nie będzie w stanie wyegzekwować świadczenia przez dłużnika. Ze
względów praktycznych zatem podmiot planujący nabycie wierzytelności powinien wcześniej spróbować jeszcze przed nabyciem wierzytelności zweryfikować wypłacalność dłużnika. W umowie można również zastrzec, że zbywca wierzytelności będzie odpowiadał
także za wypłacalność dłużnika, choć takie zastrzeżenia są w praktyce rzadko stosowane.
Pewnym ryzykiem dla nabywcy wierzytelności jest również możliwość powołania się przez dłużnika na zarzuty przysługujące względem zbywcy wierzytelności, a dawnego wierzyciela. Przykładowo,
jeżeli dłużnik był jednocześnie wierzycielem na podstawie innej umowy, to nawet po przeniesieniu wierzytelności będzie mógł powołać
się na zarzut potrącenia. Jeśli obie wierzytelności miały charakter
pieniężny, to tym sposobem dłużnik może zmniejszyć kwotę do zapłaty o wysokość kwoty przysługującej mu od wierzyciela z innej umowy. W związku z ryzykiem, że o innej umowie nabywca wierzytelności może nie wiedzieć, warto zadbać, aby w umowie o przeniesieniu wierzytelności znalazł się zapis, że zbywca wierzytelności potwierdza nieistnienie innych zobowiązań umownych wobec dłużnika, które mogłyby być przedmiotem potrącenia.
Kazimierz Pawlik
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W umysłach ludzi
jest za dużo liczb
Rozmowa z Mariuszem Białkiem,
prezesem zarządu Allcon Budownictwo

Buduje Pan swój biznes od 25 lat.
Przez ten czas pojawiało się wiele nowych
idei, wartości, stylów zarządzania. Czy któreś z nich odbiły się szczególnie na charakterze Allcon Budownictwo?
– Na przestrzeni ćwierć wieku mieliśmy
do czynienia z ogromnymi zmianami. Zostały zapoczątkowane przez rewolucję
technologiczną i mentalną lat 90., która wymagała od rynku budowlanego niezwykłej
elastyczności oraz innowacyjności. Późniejsze wejście do Unii Europejskiej czy
współczesna cyfryzacja także wpisują się na
listę przemian cywilizacyjnych, które w oczywisty sposób wpływają na każdą firmę.
Od samego początku założyłem, że wyróżnikiem i punktem odniesienia będzie dla
naszej organizacji wysoka jakość. Dziś
pewnie definiujemy ją nieco inaczej niż 25
lat temu, chociaż jej główne cechy pozostają
niezmienne.
Co zatem stanowi o wysokiej jakości?
– Najważniejsze jest zrozumienie znaczenia wyboru właśnie takiego fundamentu, ponieważ jakość nie jest i nie może być
hasłem marketingowym. Nie można po prostu zdecydować się na taki styl funkcjonowania, jeśli nie wynika on z naszego charakteru. Z jakością trzeba się utożsamiać.
Definitywnie i w każdym wymiarze funkcjonowania firmy, ale również w życiu
prywatnym. Tylko wtedy nabiera to zasadniczego znaczenia. Staje się spoiwem dla
organizacji od prezesa po szeregowego pracownika.

Częstym błędem jest postrzeganie jakości tylko w kontekście finalnego produktu. Zapomina się o jakości relacji,
zobowiązań, postępowania
wobec kontrahentów. Niestety
w naszej branży jest to szczególnie widoczne. Wysoka jakość
to nie tylko piękny i wybudowany w terminie projekt. To także zapłacone
na czas faktury dostawców, pensje pracowników i podatki w urzędach. Wreszcie
również sposób, w jaki firma komunikuje
się z otoczeniem.
Rynek budowlany nie kojarzy się raczej z takim stylem zarządzania. Dominuje
nacisk na sukces, który definiuje się poprzez dążenie do coraz szybszego wybudowania coraz większej powierzchni, przynoszącej jeszcze większe przychody
w określonym przez inwestorów czasie.
– Wysoka jakość nie oznacza przecież
nierynkowego idealizmu! Mam jednak
przekonanie, że w głowach ludzi wciąż jest
za dużo liczb, za dużo słupków. Oczywiście
przedsiębiorcy bardzo potrzebują porównań, rywalizacji między sobą. To napędza
konkurencyjność i jest możliwe w takich obszarach, które są policzalne, mierzalne. Dlatego, być może, łatwiej jest odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy odniosłem sukces porównując przychody rok do roku, czy też
liczbę wybudowanych metrów kwadratowych kwartał do kwartału. Nie jest to jednak styl zarządzania, który podzielam.
Z perspektywy 25 lat jestem przekonany co
do słuszności mojego wyboru.
Skąd ma Pan taką pewność?
– Dowodzą tego zarówno klienci, jak
i kontrahenci, z którymi pracujemy niejednokrotnie od samego początku. Wszyscy
podkreślają wyjątkowość modelu biznesowego, o którym rozmawiamy. Ta specyficzna kultura organizacji ma oczywiście

swoje źródło nie tylko w decyzji zarządzającego. Jej wytworzenie było możliwe także dzięki naszej lokalizacji. Gdynia, czy szerzej Trójmiasto, które w efekcie historycznych zawirowań stało się polskim tyglem
różnych kultur, sprzyja naszej filozofii. Tu
się czuje gen przedsiębiorczości opartej
o jakość.
A jaka jest zatem rola lidera w firmie
budowlanej, czy ulega ona zmianie z perspektywy ostatnich 25 lat?
– Widziałem wielu zdolnych właścicieli
firm budowlanych, którzy przegrywali z konkurencją przede wszystkim w dziedzinie zarządzania. Uważali, że jedynie styl autorytarny jest kluczem do sukcesu. Paradoksalnie, umacniali się w takim podejściu
w rytmie spójnym ze wzrostem ich organizacji. Nie potrafili dokonać zmiany mentalnej. Nie umieli zrozumieć, że skończył się
etap heroiczny budowania spółki i teraz trzeba podzielić się wpływem na decyzje z dobrze dobranymi przez siebie menedżerami.
To jest niewątpliwie bardzo duże wyzwanie dla każdego prezesa. Jednak w zamian otrzymuje się unikalną wartość w postaci kreatywności i świeżości zespołu.
Myślę, że w branży wciąż brakuje liderów,
którzy potrafią dokonać takiej wewnętrznej
przemiany i wyjść poza swoją jedynie
słuszną wizję.
Czy bez wysokiej jakości można zbudować biznes?
– Odpowiedź na to pytanie jest dla mnie
zabiegiem czysto akademickim. Nie rozumiem takiego zestawienia pojęć. Nie wyobrażam sobie innej drogi niż ta, którą obrałem 25 lat temu. I na szczęście, jak dotychczas, mam powody do pełnej akceptacji
wcześniej podjętych decyzji.
Rozmawiał Wojciech Wężyk
www.allcon.pl
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Pieniądze
lubią spokój

Aż 54,7 mld zł deﬁcytu, 3,8 proc. wzrostu
gospodarczego i wielki
wzrost wydatków – to
projekt budżetu na
2016 r. poprawiony
przez nowy rząd. Ekonomiści podchodzą do
niego z rezerwą. Dużych kłopotów spodziewają się za rok.

Maciej Otrębski
projekcie budżetu nowy rząd
nieznacznie podniósł deﬁcyt
– o 100 mln zł z 54,6 mld zł
planowanych przez rząd
PO-PSL. Gwałtownie rosną jednak wydatki.
Mają wynieść przeszło 368,5 mld zł. Poprzedni rząd planował 351,5 mld zł.
– To jest budżet, który zakłada tylko
i wyłącznie przestrzeń do wdrożenia programu 500+ – uważa Adam Czerniak
z „Polityki Insight”. W jego ocenie brak jest
w nim miejsca na inne obietnice PiS-u.
– Gdybyśmy je dodali i policzyli – powiedział – to wychodzi nam rocznie koszt ponad 40 mld zł. Tego w tym budżecie nie widać. Prawo i Sprawiedliwość w swoich
obietnicach dotyczących finansowania wydatków z budżetu poszło dosyć daleko.

W

Stąpanie po cienkim lodzie
To, co zdaniem eksperta jest niebezpieczne z punktu widzenia rynków finansowych, to demontaż reguły wydatkowej.
Chodzi o zmianę uwzględniania inflacji (zamiast faktycznej – będzie to cel inflacyjny
Rady Polityki Pieniężnej) po to, żeby móc
wydawać więcej pieniędzy z budżetu. To
w długim okresie może powodować, że deficyt sektora finansów publicznych będzie
wyższy i przekroczy 3 proc. produktu krajowego brutto zapisanych w traktatach
unijnych. W takiej sytuacji dług publiczny,
zamiast spadać, będzie rósł. Jak część inwestorów zaczyna wychodzić z rynku, to
rentowności obligacji idą w górę. To ozna-
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cza wyższe koszty obsługi długu zagranicznego.
Ekonomista z Raiffeisen Polbank Michał Burek obliczył, że reguła wydatkowa
w nowej formule podwyższa limit wzrostu
wydatków o ok. 8 mld zł. Stanowi to dodatkowe ryzyko dla stabilności finansów publicznych i pokazuje, że nowy rząd jest bardzo zdeterminowany, by zrealizować swoje obietnice wyborcze, nie zwracając przy
tym uwagi na utrzymanie deficytu poniżej
3 proc. Taka polityka fiskalna może być negatywnie oceniona zarówno przez Komisję Europejską, jak i inwestorów na rynku
długu.
Z jednej strony Polsce grozi ponowne
objęcie procedurą nadmiernego deficytu,
a z drugiej strony inwestorzy mogą żądać
dodatkowej premii za ryzyko.
Główny ekonomista banku Pekao Marcin Mrowiec uważa, że reguła wydatkowa
w obecnym kształcie budzi niepokój. Zaznaczył, że przed takim wzrostem wydatków przestrzegają agencje ratingowe, które zapowiadają, że wezmą to pod uwagę
oceniając stan polskich finansów publicznych. – Ostatnie wydarzenia i zapowiedzi

Giełda ostrzega
Główny indeks warszawskiej giełdy
WIG20 stracił w ciągu ubiegłego roku ponad 20 proc. Słabiej od GPW radziła sobie
jedynie giełda w Mongolii. Każdy inwestor
przed zakupem walorów spółek z WIG20
wiedzieć powinien, że nie ma podstaw do
wzrostów w najbliższym czasie.
Mocno w dół ciągną giełdę KGHM,
banki i spółki węglowe. Ceny akcji w dużej
mierze ulegają wahaniom na międzynarodowych giełdach towarowych, ale także
wpływom sytuacji wewnętrznej w naszym
kraju. Instytucje finansowe mają być niedługo obciążone dodatkowymi daninami
dla Skarbu Państwa. Nie wiadomo też, jaki
efekt przyniesie wzrost wydatków publicznych nie mających pokrycia w dochodach
budżetu. Należy się spodziewać problemów
z finansowaniem długu publicznego,
zwłaszcza że nasza waluta znacznie osłabła.

A może się uda?
Nie wszędzie jednak przyszłość gospodarcza naszego kraju wygląda źle. –
Prognozujemy stałe tempo wzrostu go-

Główny indeks warszawskiej giełdy WIG20 stracił
w ciągu ubiegłego roku ponad 20 proc. Słabiej
od GPW radziła sobie jedynie giełda w Mongolii.

nowych wydatków rodzą coraz bardziej zasadne pytanie, czy rzeczywiście deficyt finansów publicznych będzie pod kontrolą
– powiedział. – Rynki pogodziły się z tym,
że w przyszłym roku może być trochę powyżej 3 proc. PKB. Obawy dotyczą tego, czy
w kolejnych latach deficyt będzie trzymany w ryzach. Wiemy bowiem dość dużo
o planowanych wydatkach, ale niezbyt
wiele o tym, jak będą sfinansowane. Inwestorzy mają coraz więcej wątpliwości. To stąpanie po coraz cieńszym lodzie. Liczę, że
nie zrobimy jednego kroku za daleko. Odzyskiwanie zaufania rynku będzie później
bardzo trudne.
Także główny ekonomista z Societe Generale Jarosław Janecki uważa, że zmiana
otwiera furtkę do zwiększenia wydatków
i realizacji przedwyborczych zapowiedzi PiS.
– Z punktu widzenia jednego roku nie musi
to być bardzo niebezpieczne, bowiem wiemy, jakiego rodzaju nowe wydatki się pojawią. Ale patrząc z dłużej perspektywy widać ryzyko, że furtka ta będzie przez polityków nadmiernie otwarta i nierównowaga w finansach publicznych się pogłębi
– ocenił.

spodarczego Polski na poziomie 3,5 proc.,
czyli powyżej średniej Unii Europejskiej.
To bardzo dobry wynik. Bezrobocie w Polsce będzie spadać – powiedział wiceszef
KE Valdis Dombrovskis po spotkaniu z ministrem finansów Pawłem Szałamachą.
– Warto przypomnieć, że Polska była jedynym krajem, jaki w czasie kryzysu nie
padł ofiarą recesji. To naprawdę niezwykłe osiągnięcie.
Zdaniem wiceszefa KE, należy jednak
kontynuować odpowiedzialną politykę fiskalną. – Zdrowe finanse publiczne są
wstępem do długotrwałego wzrostu – powiedział. – Stabilność finansowa wzbudza
zaufanie w gospodarce, zarówno w oczach
ludzi, firm, jak i inwestorów. Ten czas należy wykorzystać. To dobry moment na
wprowadzanie reform, które mogą przynieść
konkretne korzyści polskiej gospodarce.
CFO Survey też opracowała dobre
prognozy dla polskiej gospodarki w 2016
roku. Uważa, że wzrost PKB będzie w granicach 2,6-3,5 proc. Autorzy raportu przypominają wyniki z poprzednich edycji badania, że dyrektorzy finansowi wiarygodnie
przewidują rozwój polskiej gospodarki.

Trevor Balchin, starszy ekonomista
Markit zajmującego się badaniem prognoz
dla sektora przemysłowego, stwierdził, że
wzrost produkcji przemysłowej w Polsce odnotuje stabilizację na poziomie lub nieco poniżej 5 proc. rok do roku.
Średnie i duże firmy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej też przewidują
na przyszły rok wzrost przychodów i zatrudnienia, choć prognozy są dość rozbieżne.
Pomimo tego, że jedynie 24 proc. polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw spodziewa się poprawy swojej sytuacji ekonomicznej w 2016 roku, to 40
proc. z nich przewiduje wzrost zatrudnienia, a 45 proc. wzrost płac pracowników.

Transformacja innowacyjna
Prof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński powiedział w programie „Ustalmy Jedno
– Świat” na portalu Onet.pl, że chce zrealizować w naszym kraju projekt zbudowania Polski innowacyjnej na całym jej obszarze. Podkreślił, że to nasze największe
wyzwanie XXI wieku, które podciągnie
Polskę do góry. Jeden z najbardziej cenionych polskich naukowców na świecie przyznał, że czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. – Obawiam się, że to może być
ostatnia szansa dla Polski. Rozmawiałem
już z wicepremierem Jarosławem Gowinem.
Jest zainteresowany projektem – powiedział.
Jesteśmy na przedostatnim miejscu
w gronie państw Unii Europejskiej w rankingach innowacyjności, ponieważ brakuje nam właściwej strategii innowacyjnej
oraz pomysłu, jak powstrzymać exodus
młodych talentów poza granice naszego
kraju.
Według profesora, Polacy są szczególnie utalentowani naukowo i badania
w wybranych niszach powinny być naszą
narodową specjalnością, a innowacyjność
fundamentem polskiej gospodarki. – Polacy
osiągają wspaniałe sukcesy poza granicami kraju. Dlaczego nie mogliby robić tego
w Polsce? – pytał.
XXI wiek będzie wiekiem mózgu. To kolejna fala technologiczna po podboju kosmosu – ocenił, dodając, że strategia naukowo-innowacyjna powinna zawierać
długofalową, ponadpartyjną, pozakadencyjną i ponadresortową koncepcję integrującą naukę, innowacyjność i przedsiębiorczość. – Idea miałaby być wsparta
również na poziomie prezydenta i premiera – powiedział prof. Nowiński.
Trudno jednak na to liczyć. W panującej
obecnie zawierusze politycznej, której końca nie widać, zawieranie ponadpartyjnej
ugody nawet dla szlachetnego celu jest niemożliwe. Pieniądze lubią spokój, a bez nich
nic sensownego zrobić się nie da.
I
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Motyw pieniądza w malarstwie
Brzęk monet i blask złota towarzyszą ludzkości, odkąd Fenicjanie wymyślili
pieniądz. Ten środek wymiany od wieków ułatwia handel, bywa też przyczyną
radości i nieszczęść, ślubów i pogrzebów. Niezmiennie fascynuje ludzi, mając
jednocześnie ogromny wpływ na ich życie. Nic dziwnego, że motyw pieniądza
w sztuce jest stale obecny.
apoznanie z motywem
pieniądza w malarstwie
można zacząć od obrazu
Georges'a de La Toura
„U lichwiarza”, który do 10 stycznia można było podziwiać na Zamku Królewskim. Jest świetnym przypomnieniem znanego powiedzonka Beniamina Franklina: „W życiu
są tylko dwa pewniki, czyli śmierć
i podatki”.
Historia obrazu „U lichwiarza” jest fascynująca. De La Tour
przez ponad 200 lat pozostawał zapomniany. A obraz, o którym mowa
wisiał sobie spokojnie we Lwowie,
przypisany innemu artyście. Dopiero
w latach 70. XX wieku odkryto jego
prawdziwego autora. Dzieło jest
podobne do prac Caravaggia, ale
nie daje się łatwo zaszufladkować
w żadnym z nurtów XIV-XVI-wiecznego malarstwa.

Z

Również Polska uczestniczy
w malarskiej pogoni za pieniądzem. Dwóch biznesmanów
splecionych w szaleńczym tańcu
z dorodną kobietą. Znajdują się
w chmurze stuzłotowych banknotów. Próbują je łapać. W tle majaczy Pałac Kultury i Nauki (Damian Cosma, „Money in Warsaw”).

Jaka jest przyszłość pieniądza?

„YE$, it is better to own banks
than to rob banks” – Jerzy Truszkowski tytułem swojej pracy przypomina starą prawdę. Słówko
„yes” złożone jest z liter-symboli. Jen, euro, dolar. Płótno wyglą„Bankier z żoną” Marinus van Reymerswaele, 1539 rok,
da tak, jak mógłby wyglądać
Muzeum Prado w Madrycie
banknot globalnej waluty. Czy
takowa kiedyś powstanie? Na
pewno w przyszłości wciąż lepiej będzie być
zeum Sztuk Pięknych, Budapeszt), szkic
bankierem niż przestępcą (czy nawet klienRembrandta (National Gallery of Art, Watem banku).
szyngton, USA) i bazujący na tymże szkiOddajcie Cezarowi, co jego
Pewne jest także, że na naszych oczach
cu (w bardzo swobodny sposób) olej ThoWiele klasycznych dzieł malarskich
dokonuje się rewolucja, jeśli chodzi o formasa Hodgkinsa (Dulwich Picture Gallejest ilustracją do scen biblijnych, które
mę pieniądza. Nie płacimy już tylko bankry).
mówią o pieniądzu, handlu czy bogactwie.
notami i monetami, ale również kartami czy
Jednym z takich dzieł jest „Chrystus wynawet telefonami. I całkiem nieźle to
pędzający handlarzy ze świątyni” autorstwa
Pogoń za pieniądzem
wszystko funkcjonuje. Pokazał to Rafał OlEl Greco. Na płótnie nie widać pieniędzy,
Ludzie cenią mamonę wyżej niż Boga.
biński w dziele „Plastikowy pieniądz”. Nad
tylko towary i tłum kłębiący się w popłochu.
Czy mają rację tak postępując? O tym przeludźmi zmienionymi w świnki-skarbonki
konają się po śmierci. Nie brakuje ciekawych
W centrum znajduje się Jezus dynamicznie
unosi się mężczyzna. Frunie niczym ptak,
rozpędzający handlarzy. Obraz należy do
ilustracji tej pogoni za pieniądzem.
na skrzydłach skonstruowanych z kart
Jedną z nich jest płótno „Poszukiwacze
Minneapolis Institute of Art.
płatniczych. Czy stały się jego integralną
Wielokrotnie przedstawiano również
skarbów” (The Money Diggers) ameryczęścią? Na to wygląda.
scenę, w której Faryzeusze wręczają Jezukańskiego malarza Johna Quidora (znajNiektórzy artyści potrafią potraktosowi monetę z wizerunkiem cesarza rzymduje się ono w Brooklyn Museum). Tytuwać pieniądz przedmiotowo, a nie podskiego. Chwilę wcześniej padło pytanie: czy
łowi poszukiwacze byli w stanie kopać na
miotowo. Jak Konrad Smoleński w serii
cmentarzu holenderskim w stanie Nowy
wypada Żydom płacić podatki? Jezus,
„Kolaż z banknotami”. A może wszystko
wskazując na wizerunek wybity na moneJork, byle tylko się wzbogacić.
właśnie zmierza w tę stronę: pieniądz w stacie, odpowiedział: „Oddajcie Cezarowi to,
W pogoni za bogactwem ludzie potrafią
rej formie trafi do muzeów (ewentualnie: gaco należy do Cezara, a Bogu to, co należy
nie tylko szargać świętości, ale i – po prolerii)? Czas pokaże, a artyści zapewne nie
do Boga”. Jednym z najsłynniejszych mastu – dużo ryzykować. O tym przypomina
omieszkają tego skomentować w sobie
lowideł przedstawiających tę scenę jest
szkic Thomasa Rowlandsona „Stół do
właściwy sposób.
„Grosz czynszowy” Tycjana (obecnie znajgry” (The Gaming Table). Uwagę przykuduje się w drezdeńskiej Gemäldegalerie).
wają zacięte miny graczy, tylko krupier jest
Portal Skarbiec.biz S.A. – największy, niezaDla porównania warto zerknąć na „Grosz
rozluźniony. W końcu tu chodzi o pieniąleżny serwis o prawie, ﬁnansach i gospodarce
czynszowy” Bernardo Strozziego (Mudze...
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Chroń swoje dane
Od 10 do 40 groszy za jeden rekord, który najczęściej zawiera imię,
nazwisko numer telefonu i dane adresowe. Więcej, bo od złotówki,
za pełne dane osobowe, włącznie z numerem PESEL. W sieci kwitnie
handel danymi osobowymi.

od koniec 2013 r. łódzcy policjanci zatrzymali mężczyznę,
który w Internecie oferował
sprzedaż danych osobowych
ponad 130 tys. osób z całej Polski. Za
całą bazę żądał kwoty 54 tys. zł. Jak się
okazało, był pracownikiem ﬁrmy branży telefonii komórkowej. Mężczyzna
usłyszał zarzut bezprawnego uzyskania
informacji i ujawnienia ich innej osobie,
za co grozi kara do dwóch lat więzienia.
W sieci o podobne ogłoszenia nietrudno. Sprzedaż baz danych oferowana jest na najpopularniejszych portalach ogłoszeniowych oraz wielu forach
branżowych. Do kupienia są bazy kontaktów klientów indywidualnych oraz
firm. Handlują nimi najczęściej byli pracownicy firm telekomunikacyjnych. Wraz
z opuszczeniem stanowiska, zabierają ze
sobą bazy kontaktów, z których korzystali na co dzień.

P

Handlować może każdy
Ale bazami handlują też przedstawiciele handlowi czy firmy, które zdobyły je
w wyniku akcji telemarketingowych. Handlują nimi też hakerzy, którzy wykradają
dane z komputerów firm. O tym, że korzyści
ze sprzedaży danych może mieć praktycznie każdy, kto ma z nimi do czynienia,
przekonała się na własnej skórze pani
Małgorzata, mieszkanka jednego z podkarpackich miast. – Kupiliśmy z mężem
mieszkanie. Po dopełnieniu wszelkich formalności udałam się do urzędu miasta
w celu wyrobienia nowych dokumentów.
Meldowałam się w nowym mieszkaniu,
trzeba więc było zmienić w dowodzie dane.
Udałam się z aktem notarialnym, dopełniłam wszelkich formalności i opuściłam
urząd. Na drugi dzień dostałam telefon
z firmy ubezpieczeniowej, czy nie chciałabym czasem ubezpieczyć mieszkania. Łatwo domyślić się, komu zawdzięczam
przekazanie danych – urzędniczce. Widziała
akt notarialny, a w formularzu z danymi o
wyrobienie dowodu osobistego wpisałam
swój numer telefonu w celu przyspieszenia

kontaktu. Musiała mieć interes w tym, by
przekazać takie dane – mówi.

Sprzedaż nie zawsze nielegalna
Handel danymi osobowymi nie jest tematem obcym dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. – Do
GIODO docierają sygnały dotyczące handlu danymi osobowymi, przy czym najczęściej chodzi o pozyskiwanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach
marketingowych. Analiza tych sygnałów
świadczy o tym, że w niektórych przypadkach dochodzi do naruszania przepisów
– informuje Małgorzata Kałużyńska-Jasak,
dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego.
– Niemniej wskazać należy, że ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych co do zasady nie zabrania
handlu danymi osobowymi. Ważne jest jednak, aby działania te były prowadzone z poszanowaniem prywatności osób, których
dane dotyczą, a administrator danych zawsze legitymował się podstawą prawną
uprawniającą go do przetwarzania danych osobowych, czyli wykonywania na nich
jakichkolwiek operacji takich jak np. pozyskiwanie, gromadzenie, wykorzystywanie
– dodaje rzeczniczka. Taką podstawą jest na
przykład zgoda osoby, której te dane dotyczą.

zachowując nieostrożność podczas
ich podawania. Zostawiamy je, biorąc udział w konkursach, akcjach
promocyjnych, rejestrując się na forach, w mediach społecznościowych,
nie czytając przy tym regulaminów,
które jasno mówią, do jakich celów
nasze dane będą używane.
Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (GIODO) przestrzega,
by dbać o dane osobowe, zarówno
swoje, jak i swoich bliskich i znajomych, pamiętając, żeby właściwie się
z nimi obchodzić m.in. nie przekazywać nieznanym sobie osobom, nie wyrzucać ich na
śmietnik, z rozwagą udostępniać lub
umieszczać w Internecie.

Dotkliwe skutki
Ta lekkomyślność może być bardzo
dotkliwa w skutkach. – Osoby lub firmy
dysponujące kompletem informacji o
nas, mogą „podszyć się” pod nas i np. dokonywać na nasze konto różnych transakcji, takich jak chociażby zaciągnięcie kredytu w banku. Mogą również, korzystając z naszej tożsamości, wysyłać lub
umieszczać w Internecie obraźliwe teksty
bądź komentarze – przypomina Małgorzata Kałużyńska-Jasak, dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego. GIODO,
uwzględniając fakt, że nikt nikomu nie
może zabronić udostępniania jego danych
osobowych, zawsze przestrzega przed
ich przekazywaniem nieznanym podmiotom. Taka ostrożność może uchronić
nasze dane osobowe przed dostaniem się
w ręce nieupoważnionych podmiotów
lub osób.

Strzeż dane
Należy pamiętać, że i my sami nierzadko ułatwiamy handel naszymi danymi,

Portal Skarbiec.biz S.A. – największy, niezależny serwis o prawie, ﬁnansach i gospodarce
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Izolacyjność budynków
– realia niedostosowane do
nowych norm i wytycznych?
Jak wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r., w najbliższych 5 latach zmienią się normy dotyczące parametrów izolacyjności termicznej elementów budynków. I choć te
wartości już teraz są wysokie, z końcem 2016 i 2020 r. zostaną jeszcze bardziej zaostrzone.
arunki, zgodnie
z którymi wyroby
budowlane muszą być montowane do konstrukcji budynku,
a także parametry techniczne,
które należy zachować podczas
realizacji przedsięwzięcia, podyktowane są przede wszystkim
przez przepisy prawa oraz normy ustalane przez m.in. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Powyższe rozporządzenia, poprzez odpowiedni dobór wartości określających np. termikę,
wpływają na efektywność energetyczną budynków. Z uwagi na fakt, iż wymagania te cały czas są coraz bardziej zaostrzane, powstaje pytanie, czy rynek jest gotowy na przygotowanie rozwiązań spełniających nowe normy?

Fot. GRUPA OPEUS

W

Problem dla branży
Analizując wymogi dotyczące termoizolacyjności budynków, najważniejsza
zmiana dotyczy parametrów współczynnika
przenikania ciepła dla zewnętrznych przegród budowlanych, jakimi są ściany. Wartości, które od 1 stycznia 2014 r. wynoszą
0,25 [W/(m2*K], od 2017 r. mają być
równe 0,23 [W/(m2*K], a cztery lata później mają spaść do 0,20 [W/(m2*K]. Jak
oceniają eksperci, normy już teraz są bardzo wysokie, a wielkości, jakie będą obowiązywać od 2021 r., mogą być niemożliwe do spełnienia.
– Wytyczne już teraz nie są realizowane przez większość dostępnych na rynku
rozwiązań, więc po zaostrzeniu w 2016
i 2021 r. mogą być niemożliwe do zreali-
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zowania. Taka sytuacja negatywnie wpływa na branżę, zmuszając niektórych wykonawców i projektantów obiektów do
modyfikacji obliczeń termicznych założonych przez inwestora i podawania innych
niż w rzeczywistości ilości i wielkości, np.
dla łączników budowlanych takich jak
konsole w elewacjach wentylowanych – komentuje sytuację Sławomir Reszke, prezes
Zarządu Grupy OPEUS.

Potrzeba nowych metod
Izolacyjność termiczna to jednak nie jedyna dziedzina, w której brakuje odpowiednich rozwiązań. Podobny problem
dotyczy izolacyjności akustycznej, która
w ostatnim czasie ma rosnące znaczenie
wobec powiększającej się liczby źródeł hałasu. Zapewnienie odpowiednich parametrów dla zewnętrznych przegród budowlanych, w tym okien, ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania prawidłowego klimatu akustycznego wewnątrz budynków. W szczególności jest to bolączką

obiektów wysokich, usytuowanych w pobliżu arterii
komunikacyjnych. Poszczególne parametry izolacyjności okien, jakie powinno się
stosować w zależności od
poziomu dźwięku, określone
są w prawie budowlanym
oraz rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Niestety, do niektórych zalecanych norm nie
zostały jeszcze dobrane odpowiednie rozwiązania rynkowe.
– Dla okien o izolacyjności dostosowanej do warunków, gdy poziom dźwięku przy fasadzie,
określony dla pory nocnej, przekracza
60 dB, bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na całkowitą izolacyjność akustyczną jest ich odpowiedni montaż, nie pogarszający parametrów dźwiękoizolacyjnych. Tymczasem normy pomiarowe, zgodnie z którymi powinien się on odbywać, są
możliwe do spełnienia praktycznie tylko
w warunkach laboratoryjnych. W tej dziedzinie są jednak prowadzone badania,
m.in. przez Laboratorium Akustyczne Instytutu Techniki Budowlanej, potwierdzające istnienie rozwiązań montażu okien
w rzeczywistych warunkach i bez negatywnego wpływu na ich parametry – mówi
Sławomir Reszke. W przypadku tych metod potrzebne jest więc ich opracowanie
oraz popularyzacja, dzięki czemu obniżą się
koszty systemu montażu, który zachowując swe właściwości cieplne, nie pogarszałby
parametrów izolacyjności akustycznej okien.
Cezary Rutkowski
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Sinevia Sp. z o.o. realizuje szeroki zakres prac
budowlanych oraz okołobudowlanych w oparciu
o swoje doświadczenie i kompetencje zespołu.
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• Modernizacje systemów ciepłowniczych.
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ul. Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (22) 101 21 00 do 03
fax (22) 101 21 04
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Gastronomia
w świecie mobilnym
Jak najłatwiej usprawnić funkcjonowanie biznesu gastronomicznego,
jednocześnie zyskując przychylność konsumentów? Jednym ze sposobów
jest wdrożenie nowoczesnych technologii mobilnych.
echnologia mobilna odgrywa coraz większą rolę w funkcjono-waniu restauracji i innych lokali gastronomicznych. Co więcej – sami
klienci oczekują takich innowacji od restauratorów. 80 proc. konsumentów zgadza
się, że technologia wykorzystywana przez restauracje ma wpływ na wygodę, a 45 proc.
stwierdza, że technologia sprawia, że kontakt z restauracją jest przyjemniejszy.
Przedstawiamy najpopularniejsze aplikacje, dzięki którym będziemy efektywniej
zarządzać restauracją czy kawiarnią, zyskamy sympatię i lojalność naszych klientów, a co za tym idzie – zwiększymy zyski.

T

Zomato
– tworzenie wizerunku w sieci
Aplikacja Zomato umożliwia restauratorom utworzenie profilu lokalu ga-
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stronomicznego, a klientom – szybkie
znalezienie miejsca, które spełni ich kulinarne oczekiwania. Przejrzysta aplikacja
pozwala na wyszukiwanie i porównywanie wszystkich restauracji w danym mieście, na podstawie aktualnego menu,
zdjęć i recenzji lokalu. Restauratorzy dzięki obecności na Zomato zyskują większą
świadomość tego, jak postrzegana jest ich
restauracja na tle innych lokali w okolicy,
dzięki czemu łatwiej jest im dostosować
ofertę do wymagań klientów, wdrażając
stosowne zmiany.

Kekemeke – budowanie lojalności
Jak sprawić, aby nasz klient chciał do
nas przychodzić częściej i nie odchodził do
konkurencji? Niestety, coraz częściej nie wystarcza jedynie dobra oferta lokalu. Warto więc zastanowić się nad wprowadzeniem

systemu, który sprawi, że konsument będzie do nas chętnie i regularnie wracał. Rozwiązaniem może być Kekemeke – narzędzie
marketingowe i program lojalnościowy
w jednym. Kekemeke umożliwia m.in.
zbieranie przez klientów pieczątek za zamówienia w ulubionej restauracji czy kawiarni, które później można wymieniać na
prezenty. To, co restauracja zyskuje dzięki Kekemeke to nie tylko utrzymanie klienta, ale również wsparcie działań marketingowych i sprzedażowych – Program Kekemeke to nie tylko wygodna aplikacja lojalnościowa, która zastąpiła tradycyjne
kartoniki na pieczątki. Umożliwiamy restauratorom także kierowanie do klientów
kontekstowej i personalizowanej komunikacji, a oni chętnie informują o specjalnych
okazjach i promocjach – tłumaczy Tomasz
Bucholc, współtwórca i CEO Kekemeke.
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– Dzięki nam klienci bardziej przywiązują się do danego lokalu i wracają tam częściej, tym bardziej, że ich lojalność zostaje nagrodzona.

POSbistro – właściwe zarządzanie
POSbistro to mobilne oprogramowanie, które umożliwia zdalne zarządzanie lokalem gastronomicznym w bardzo
wygodny sposób. Dzięki wbudowanej
aplikacji sprzedażowej i panelu administratora w jednym, zastępuje przestarzałe
systemy sprzedażowe. Rozbudowane moduły usprawniają pracę personelu i pozwalają na sprawną komunikację między
kelnerami a kuchnią, wpływając przy tym
na nowoczesny wizerunek lokalu. Mobilna obsługa zamówień w lokalu i w dostawie przyspiesza czas ich realizacji, a panele
sprzedażowe i magazynowe, liczne raporty i statystyki pozwalają managerom lokalu dokonywać rachunków zysków i strat
na bieżąco.

PizzaPortal.pl
– obsługa dostaw jedzenia
Aplikacja PizzaPortal.pl to kolejne narzędzie niezbędne do prowadzenia nowoczesnej restauracji, które wspiera system zamawiania jedzenia online oraz jego dostawy. Z roku na rok coraz więcej klientów za-

mawia posiłki do domu czy pracy i oczekuje takiej opcji w ofercie ulubionego lokalu.Dzięki współpracy z serwisem lokal gastronomiczny dotychczas nie oferujący
dowozu swoich potraw, otwiera się na
nowe możliwości. PizzaPortal.pl zapewnia
współpracującym restauratorom flotę dostawców, którzy kompleksowo organizują
całą logistykę doręczenia posiłku. Aby obsługa dostawy była wygodna i sprawna, portal stworzył również narzędzie FeedBack
Channel. Dzięki niemu restauratorzy mają
możliwość śledzenia na bieżąco, na jakim
etapie jest dostawa posiłku, a także możliwe jest wysłanie prośby o przydzielenie kuriera do obsługi zamówienia. – Ponad 1/3
osób wskazuje czas dostarczenia posiłku
jako zdecydowanie najważniejszy czynnik
przy zamawianiu jedzenia do domu – wyjaśnia Lech Kaniuk, dyrektor Generalny PizzaPortal.pl – Dlatego naszym priorytetem
jest tworzenie floty kierowców specjalnie dedykowanej dostawom, co będzie korzyścią
dla klientów, a przede wszystkim restauracji, które nie mają w swojej ofercie dostawy jedzenia.

Appetiq – mobilny kelner
Długie oczekiwanie na kelnera lub stanie w długiej kolejce, to powód, dla którego często rezygnujemy z jedzenia na mie-

ście. Rozwiązanie na ten problem znaleźli twórcy aplikacji Appetiq. Jest to najmłodsza aplikacja stworzona z myślą o restauratorach i ich klientach, która powoli
gromadzi swoich zwolenników. Appetiq pozwala składać zamówienia do stolika poprzez aplikację, bez potrzeby kontaktowania się z kelnerem. Jest to idealne rozwiązanie dla lokali, które w porach jedzeniowych przeżywają oblężenie klientów, którzy zniecierpliwieni czekaniem często rezygnują z usługi.

Listonic – lista zakupów
Zanim kucharz zacznie gotować, trzeba zrobić zakupy, a te wcale nie muszą być
chaotyczne i czasochłonne, zwłaszcza
od kiedy pojawiła się wygodna lista zakupów Listonic. Aplikacja to absolutny hit,
o czym świadczy między innymi zwycięstwo w Generation Mobile 2012 w kategorii
Polska Aplikacja Android. Wystarczy, że
wpiszesz produkty, które są ci potrzebne,
a Listonic nie tylko ułoży je według alejek
sklepowych, ale też automatycznie dopasuje do nich aktualne promocje w polskich
supermarketach. Jakby tego było mało, aplikacja skanuje kody kreskowe, a przycisk Listonic zainstalowany na ponad 400 blogach
kulinarnych zmienia przepis na listę zakupów w twoim telefonie.
I
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Aluminium przyjazne środowisku
Fot. SAPA ALUMINIUM

W XIX wieku aluminium było
tworzywem droższym od złota,
a jego właściwościami zachwycił
się sam Napoleon III Bonaparte.
Dziś aluminium nadal święci
triumfy jako drugi po żelazie
najczęściej stosowany metal
w produkcji.

Odnawialny element środowiska
Aluminium to trzeci, zaraz po tlenie
i krzemie, pierwiastek występujący w skorupie ziemskiej, jego zasoby w postaci surowca są nieograniczone. Do produkcji aluminium wykorzystuje się głównie boksyt,
który jest skałą osadową. Rudy wydobywane
są w kopalniach odkrywkowych, które po
okresie od 5 do 10 lat są wypełniane, zalesiane i zasiedlane przez zwierzęta. Do wytworzenia jednego kilograma aluminium
potrzebne są około cztery kilogramy boksytu, jednak aluminium w całości można
poddać recyclingowi i przetworzyć na
nową partię produktów. Co więcej, recykling
elementów aluminiowych w stosunku
do produkcji aluminium z boksytu zmniejsza ilość zanieczyszczeń powietrza aż
o 95 proc., a zanieczyszczeń wody o 97 proc.
W cyklu użytkowania aluminium może być
wykorzystywane do wyrobu produktów
praktycznie bez końca, a jego unikalne właściwości w żaden sposób nie ulegają zmianie. Dzięki wykorzystaniu złomu aluminiowego zużycie surowców naturalnych tj.
rudy żelaza, węgla i wapnia spada o blisko
90 proc., wody natomiast o 40 proc.

Materiał idealny
Jednak nie tylko łatwość recyclingu
wpływa na to, że aluminium jest ekologicznym materiałem produkcyjnym. Dzięki swojej niskiej masie (jest trzy razy lżejsze
od stali i miedzi) obniża wagę produktu, co
np. w przemyśle motoryzacyjnym może
w znaczący sposób przełożyć się na użytkowanie samochodu. W przypadku pojazdu
o średniej wielkości użycie elementów
aluminiowych może zmniejszyć jego masę
nawet o 300 kg, natomiast zmniejszenie
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masy wpłynie na jego spalanie. Zużycie paliwa spadnie średnio o 0,35 litra na 100 kilometrów, a emisja CO2 o 0,9 kilograma.
Dzięki temu nasz samochód staje się bardziej ekonomiczny, ale również przyczyniamy się do zmniejszenia efektu globalnego
ocieplenia.
Trwałość jest kolejnym znaczącym
aspektem w kwestii ekologii aluminium.
Długa żywotność produktów wykonanych
przyczynia się do tego, że około 75 proc.
wszystkich wyprodukowanych dotąd zasobów nadal znajduje się w eksploatacji.
Dzięki reakcji materiału z tlenem zawartym
w powietrzu powstaje cienka warstwa tlenu, która zabezpiecza aluminium przed korozją. Co więcej, warstwa ta jest samoodnawialna. Proces anodowania dodatkowo
wzmacnia naturalną warstwę ochronną,
dzięki czemu aluminiowe produkty mogą
być użytkowane przez bardzo długi czas,
a następnie w 100 proc. przetworzone na
nowy stop aluminium.
Aluminium jako surowiec produkcyjny
nie jest toksyczny dla człowieka i otoczenia.
Od początku istnienia materiał ten jest integralnym elementem środowiska naturalnego. Przez wiele dziesięcioleci był używany
między innymi do produkcji garnków, patelni i sztućców. Wszelkiego rodzaju aluminiowe odpady w żaden sposób nie wpływają na środowisko, ze względu na to, że
zawartość aluminium w glebie to aż 7 proc.
Również praca nad aluminium (formowanie, cięcie, zgrzewanie) nie ma żadnych
negatywnych skutków dla ludzkiego zdrowia. Materiał taki idealnie nadaje się zatem
do produkcji komponentów używanych
przy produkcji żywności czy stosowanych
w budynkach mieszkalnych.

Dla przemysłu ogromne znaczenie ma
również fakt, iż aluminium wykazuje się doskonałą kowalnością. Pozwala to na swobodne wyciskanie profili aluminiowych, jak
również walcowanie, gięcie czy formowanie. Metal ten z łatwością poddaje się
również obróbce niezależnie od temperatury. Nakłady pracy niezbędnej do obróbki są relatywnie niskie, co zachęca do
wzmożonej produkcji elementów aluminiowych. Swobodne kształtowanie tego
materiału daje absolutną swobodę w procesie projektowania i umożliwia uzyskanie
kształtu, który rozwiązuje problemy konstrukcyjne przy niskich kosztach oprzyrządowania, obróbki, jak również użytej energii, co nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne.
Wszystkie wymienione aspekty przyczyniają się do wzrostu udziału aluminium,
jako materiału wykorzystywanego w przemyśle produkcyjnym. Obecnie profile aluminiowe znajdują zastosowanie we wszelkich obszarach, od transportu po meble i biura. – Aluminium jest wręcz idealnym materiałem produkcyjnym. Przy niskich nakładach
energii oraz kosztach produkcji jesteśmy
w stanie otrzymać wysokiej jakości produkty, które dzięki swojej trwałości posłużą
nam przez długi okres czasu. Co więcej produkujemy je przy minimalnym wpływie na
środowisko naturalne, co z punktu widzenia
odpowiedzialnego przedsiębiorstwa jest
kluczowe – mówi Maciej Janik, menedżer jakości z firmy Sapa Aluminium, producenta komponentów aluminiowych dla przemysłu i dodaje: – Ponadto wszelkie odpady
i złom poprodukcyjny możemy niezwłocznie przetopić na nowy materiał.
KP
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Dyktat czy dialog?
Od 2004 roku obowiązuje w Polsce Ustawa o prawie zamówień publicznych,
która reguluje kwestie związane z ich realizacją, choć nie do końca spełnia
swoją rolę podczas przetargów.

stawa Pzp zawiera szereg norm
dotyczących zasad udzielania
i ogłaszania zamówień publicznych, trybów ich udzielania
oraz reguł dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty. Ten akt normatywny
określa procedury postępowania, mechanizmy zawierania umów oraz deﬁniuje
sposoby odwoławcze przy zamówieniach
publicznych.
Należy szczególnie podkreślić, że Pzp
wyraźnie przewiduje minimalne terminy, jakie muszą upłynąć pomiędzy ogłoszeniem
o zamówieniu a terminem składania ofert.
Dla zamówień nieprzekraczających tzw.
progu unijnego (czyli kwot, od których uzależniony jest obowiązek stosowania bardziej
rygorystycznej procedury i przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej, np. dla robót budowlanych w 2016 r. to 5 225 000 euro) jest to termin 7-dniowy. W przypadku zamówień
przekraczających progi unijne, minimalny

U
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Należy wskazać, że niezależnie od tego, czy do danego
zamówienia stosujemy bezpośrednio przepisy Pzp, czy
też ustawa ta jest wyłączona w danym przetargu,
każdy z zamawiających powinien stosować się do
zasad równego traktowania i zapewnienia uczciwej
konkurencji.
termin wynosi już 40 dni. Skrócenie terminu
składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem Pzp.
– Gdy do danego przetargu nie stosujemy przepisów Pzp w tzw. przetargach prywatnych, niezwykle popularnych w branży
marketingowej, często spotykamy się ze stosowaniem przez zamawiających wyjątkowo krótkich, kilkudniowych terminów na
złożenie oferty. Terminy te często obejmują dni wolne od pracy, przez co złożenie poprawnej, merytorycznej i odpowiedniej ja-

kościowo oferty jest nie tyle wielce utrudnione, co niemożliwe. Powyższe może rodzić podejrzenia, że nie wszyscy potencjalni
uczestnicy przetargu mieli równy dostęp do
informacji o nim oraz spowodować realne
wykluczenie tych podmiotów z rynku. Tego
typu zachowania należy także oceniać,
szczególnie w przypadku klientów, którzy
są potentatami na rynku, pod kątem możliwości naruszenia przez nich pozycji dominującej poprzez narzucanie uciążliwych
warunków przetargu. Takich, które mogą
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przynieść zamawiającemu nieuzasadnioną
korzyść czy też poprzez przeciwdziałanie
ukształtowaniu się warunków niezbędnych
do powstania bądź rozwoju konkurencji
– zauważa mec. Maciej Ślusarek, adwokat
z kancelarii LSW.
W przypadku instytucji publicznych
obowiązuje reguła wyrażona art. 44 Ustawy o finansach publicznych wskazująca na
to, że „…wydatki publiczne powinny być
ponoszone w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów”.
Zorganizowanie przetargu, w którym pozostawia się parę dni na przygotowanie oferty jest natomiast jawnym zaprzeczeniem tej
reguły.

Czy Pzp to jedno, a rzeczywistość
to drugie?
Sytuacje związane z ogłaszaniem przetargów rodzą patologie. Oprócz najcięższych naruszeń – do jakich zaliczamy na
pewno zmowy przetargowe (tzw. ustawianie przetargów), które są ścigane nie tylko
na podstawie przepisów karnych, ale także prawa antymonopolowego – możemy
spotkać się z innymi przypadkami omijania i łamania przepisów Pzp.
– Wątpliwości mogą budzić przede
wszystkim przepisy dotyczące konkursów,

które są rozbudowane, pomimo tego, że
zgodnie z przepisami unijnej dyrektywy polski ustawodawca nie był zobowiązany do
włączenia ich do Pzp. Jednocześnie omawiane regulacje dotyczące konkursów są dalece niedoskonałe. Procedury konkursowe
stosowane są często w branży architektonicznej i budowlanej, ale także w branży designerskiej czy też podmiotów, które zajmują
się tworzeniem identyfikacji wizualnej.
W przypadku wygranej w konkursie, wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia wszelkich praw do zwycięskiej pracy. Nagrodą w konkursie może być nie tylko gratyfikacja pieniężna, ale także zaproszenie
zwycięzcy do negocjacji w trybie negocjacji czy też tzw. zamówienia z wolnej ręki.
W takich przypadkach bardzo często wysokość nagrody nie odpowiada cenom
rynkowym. Szczególnie, gdy chodzi o wartość praw przenoszonych obligatoryjnie
przez zwycięzcę konkursu na zamawiającego, a pozycja negocjacyjna wykonawcy
jest na tyle słaba, że nie może on w sposób
rzeczywisty wpływać na kształt warunków
zamówienia – informuje mec. Marcin Nosiński, radca prawny w kancelarii LSW.
W praktyce występują także przypadki omijania przepisów ustawy poprzez
rozbijanie przedmiotu zamówienia na kilka innych mniejszych zamówień, tak by nie

przekroczyć w każdym z nich progu 30 tys.
euro, od którego stosujemy przepisy Pzp.
Pomimo tego, że aktualnie obowiązujące
przepisy mają zniechęcać zamawiających
do stosowania wyłącznie kryterium ceny
(zastosowanie wyłącznie tego kryterium wymaga uzasadnienia), to w praktyce jednak
dochodzi do sytuacji, gdy kryterium ceny jest
decydujące przy wyborze danego oferenta.
Dla przykładu zamawiający określają wagę
kryterium cenowego na poziomie 98 proc.,
zaś pozostałych kryteriów – np. kryterium
czasu realizacji czy też okresu gwarancji
– na poziomie 2 proc.
– Należy wskazać, że niezależnie od
tego, czy do danego zamówienia stosujemy bezpośrednio przepisy Pzp, czy też ustawa ta jest wyłączona w danym przetargu,
każdy z zamawiających powinien stosować
się do zasad równego traktowania i zapewnienia uczciwej konkurencji, która – jeśli chodzi o tryb Pzp – została wyrażona
w art. 7 ust. 1 ustawy. Zasady równego traktowania czy uczciwej konkurencji, wyrażone nieco odmiennie, chociażby w ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy
też Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, znajdują także zastosowanie do
działań poza obszarem PZP – podsumowuje mec. Marcin Nosiński, radca prawny
w kancelarii LSW.
I

Dobry adres do inwestycji
Lokalizacja Olsztynka jest atrakcyjna, łączy bowiem optymalne rozmieszczenie
obszarów cennych przyrodniczo z terenami o wysokiej wartości inwestycyjnej.
mina położona jest w województwie warmińskomazurskim, na skrzyżowaniu dwóch ważnych
dróg województwa: drogi ekspresowej
nr 7 Warszawa – Gdańsk, jak również
będącej w trakcie budowy drogi ekspresowej nr 51 Olsztynek – Olsztyn.
Przez gminę biegnie również krajowa
linia kolejowa Działdowo – Olsztyn.
Taka lokalizacja powoduje, że Olsztynek posiada doskonałą dostępność
komunikacyjną z każdego kierunku,
stanowiąc niejednokrotnie okno transZrewitalizowany ratusz miejski
portowe województwa na świat.
Tak dobre warunki pozwoliły na
gi, jak i przemysł. Na obszarze gminy
przygotowanie ok. 250 ha gruntów na cele
inwestycyjne, z tego blisko 170 ha to teredziała także Specjalna Strefa Ekonomiczny położone bezpośrednio przy węzłach
na. Z preferencji oferowanych przez Stredrogowych. W ofercie gminy znajdują się
fę skorzystało już wiele firm, które rozpoobszary przeznaczone zarówno pod usłuczęły tu swoje inwestycje. Na terenie stre-
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fy swoją siedzibę ma m.in. popularny producent napojów Tymbark.
Możliwości rozwoju gminy doceniły także inne przedsiębiorstwa z polskim i zagranicznym kapitałem.
Ofertę gminy ukierunkowano
także na budownictwo mieszkaniowe. W związku ze znaczącym polepszeniem komunikacji ze stolicą województwa Olsztynek oferuje tereny
pod budownictwo jedno- i wielorodzinne w cenach niższych niż
w Olsztynie. Dojazd do miejsca pracy drogą ekspresową zajmie mniej
czasu niż przejazd przez Olsztyn.
Grunty położone są w dogodnych komunikacyjnie miejscach, na kameralnych
osiedlach, objęte planem zagospodarowania oraz uzbrojone.
www.olsztynek.pl
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Podkarpacka Nagroda Gospodarcza
24 października w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala XIV edycji konkursu Podkarpacka
Nagroda Gospodarcza, podczas której przyznano nagrody dla najlepszych
podkarpackich przedsiębiorców, produktów i usług.
agrodę specjalną otrzymało
MPEC Rzeszów w uznaniu za
50 lat działalności. Mieszkańcy
miasta z rozrzewnieniem wspominają początki ciepłownictwa rzeszowskiego, które wiążą się z datą uruchomienia elektrociepłowni WSK, a więc z rokiem
1956. Dzisiaj Rzeszów posiada system
ciepłowniczy, którego może pozazdrościć
wiele miast polskich.
Statuetkę w kategorii firma dziesięciolecia otrzymało Przedsiębiorstwo Handlowe Elmat z Rzeszowa, producent kabli
światłowodowych oraz oprzyrządowania do
sieci światłowodowych. Z kolei wyróżnienie dla firmy pięciolecia poszybowało do
BorgWarner. Firma działająca w Jasionce
jest częścią amerykańskiego giganta branży motoryzacyjnej. Jak podkreśla dyrektor
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Laureaci konkursu
zakładu, choć na Podkarpaciu firma działa od 2008 roku, to ostatnie 5 było okresem
bardzo intensywnego rozwoju.
Na gali Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej doceniono także Rymatex z Ry-

manowa za zrównoważony rozwój
i znakomitą efektywność ekonomiczną oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec w podziękowaniu za 20 lat działalności
na rzecz rozwoju podkarpackiej
przedsiębiorczości.
W gali udział wzięli: wicemarszałek województwa podkarpackiego Wojciech Buczak, przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu państwa Zdzisław Gawlik oraz liczni parlamentarzyści
i prezydenci miast. W części artystycznej wystąpił zespół Elektryczne Gitary. W rzeszowskim Instytucie Muzyki nie mogło zabraknąć melodyjnych dźwięków.
I

Solidna, nowoczesna księgowość
Fira Sp. z o.o. z Dębicy została laureatem XIV edycji
konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2015.
Kapituła konkursu doceniła ﬁrmę w kategorii przedsiębiorstw
mikro za najlepszą usługę „Solidna, nowoczesna księgowość internetowa”.
IRA Sp. z o.o. świadczy kompleksową obsługę ﬁrm w zakresie
ﬁnansów, informatyki, rachunkowości i administracji. Spośród
tradycyjnych biur rachunkowych wyróżnia
się zastosowaniem zaawansowanych technologii informatycznych w zakresie użytkowania, udostępniania i wdrażania systemu zarządzania klasy ERP. Klienci Biura Rachunkowego FIRA oprócz tradycyjnej obsługi księgowo-podatkowej i kadrowo-płacowej otrzymują w pakiecie także dostęp on-line do wszelkich własnych dokumentów. Dzięki temu mogą m.in. wystawiać
faktury, prowadzić rozliczenia kasowe, realizować przelewy, windykować należności
oraz zarządzać zobowiązaniami.
Dzięki 20-letniemu doświadczeniu
w dziedzinie informatyzacji księgowości i za-
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Prezes Zarządu Jacek Boro ze statuetką i certyfikatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej
rządzania, spółka gwarantuje rzetelne i nowoczesne prowadzenie rachunkowości.
Swoje usługi kieruje nie tylko do mikro i ma-

łych firm, ale także do średnich przedsiębiorstw w każdej formie prawnej bez względu na zakres wykonywanej działalności.
Pracownicy Fira Sp. z o.o. oferują
wsparcie już od pierwszych dni powstania
działalności gospodarczej, a potem reprezentują w Urzędzie Skarbowym oraz
w ZUS-ie. Taka forma współpracy nie tylko buduje wzajemne zaufanie, ale pozwala przedsiębiorcy zająć się tym, co dla niego najważniejsze: rozwijaniem firmy.
Grono klientów Firy stale rośnie. Obecnie wartość firm, z którymi współpracuje
biuro rachunkowe z Dębicy to kilkaset
milionów złotych, blisko tysiąc zatrudnionych i ponadmiliardowe przychody uzyskiwane tak w kraju, jak i za granicą.
www.fira.com.pl
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Jakość stała się
gwarancją sukcesu
Ventor sp. z o.o. to polska ﬁrma z branży budownictwa przemysłowego,
która od początku działalności, czyli od 1992 roku, z sukcesami działa
na rynku skandynawskim. Znaczną gałęzią działalności grupy są leasing
pracowniczy oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
entor specjalizuje się w rekrutacji
i przygotowaniu personelu do
zagranicznych kontraktów montażu rusztowań, systemów izolacyjnych i wentylacyjnych, konstrukcji stalowych oraz ich konserwacji. Świetnie zorganizowany zespół gwarantuje sprawną logistykę setek pracowników, na których zapotrzebowanie pojawia się w Skandynawii
nawet z dnia na dzień. Firma oferuje kadrę
pracowniczą do obsługi projektów branży budowlanej i energetycznej, głównie
w Norwegii, ale również w krajach, gdzie ﬁrmy norweskie realizują swoje kontrakty.
– W naszej firmie rozumiemy, że wysoki
poziom zadowolenia naszych klientów jest
gwarantem kolejnych zleceń – mówi Janusz
Urbanik, prezes zarządu Ventor sp. z o.o.
– To ich ocena naszej pracy decyduje o nowych zamówieniach, zapewniając ciągłość
pracy i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jakość jest gwarantem stabilności spółki, a tym
samym jej pracowników i ich rodzin.
Janusz Urbanik podkreśla, że nagrody
i tytuły zdobywane przez firmę w ostatnich
latach dla najlepszego pracodawcy odpowiedzialnego społecznie są o tyle prestiżowe,
że lista laureatów jest dość krótka. Ale Ventor może poszczyć się całym wachlarzem
nagród, którym patronują ministerstwa, prezydent RP czy Business Center Club. Takimi są m.in. Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska czy tytuł Jakość Roku 2015 oraz Przedsiębiorstwo
Fair Play. Ventor jest także laureatem programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma oraz Dobry Pracodawca.
– To niewątpliwie duże wyróżnienia dla
spółki Ventor oraz całego zespołu moich
współpracowników, którzy wiedzą, że stały rozwój kompetencji, a tym samym wiedzy i umiejętności jest jednym z priorytetów – mówi Urbanik. – Realizujemy usługi przede wszystkim dla Norwegów, a to
bardzo wymagający naród, stawiający na
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Janusz Urbanik, prezes zarządu
Ventor sp. z o.o.

Grupa Ventor produkuje także chromoniklowe elementy do budownictwa
przemysłowego

jakość. Poprzeczka zawieszona jest bardzo
wysoko. Po wdrożeniu systemu norm ISO
9001:2008 oraz OHSAS 18001:2007 jest
o wiele sprawniej. Normy wiele porządkują i wciąż są niezbędne w codziennej pracy.
Na początku drogi biznesowej Ventor
specjalizował się głównie w instalacjach
przemysłowych oraz systemach wentylacyjnych. Kolejnymi branżami, które poszerzyły ofertę były izolacje przemysłowe,
konstrukcje stalowe oraz systemy rusztowań. Dzisiaj usługi obejmują kompleksowe budownictwo przemysłowe. Spółka
jest jednym z najbardziej znaczących podmiotów tej branży w Polsce. Posiada nowoczesny park maszynowy i systematycznie wdraża innowacyjne technologie.
Spełnienie rygorystycznych norm oczekiwanych przez klientów wymaga nieustannych inwestycji w kadrę. Ventor zapewnia kompletny system szkoleń teoretycznych i warsztatów w połączeniu z testami praktycznymi umiejętności na poszczególnych stanowiskach. Firma posiada nowoczesne, w pełni wyposażone centrum szkoleniowo-weryfikacyjne w Straszęcinie, gdzie doskonali dotychczasowych pracowników, jak również sprawdza
tych, którzy chcą dołączyć do zespołu.
Od 2009 roku Ventor sprawuje patronat nad klasami w zawodzie monter izolacji
przemysłowych oraz blacharz izolacji przemysłowych w Zespole Szkół Zawodowych
nr 1 w Dębicy. Stworzono dla nich nie tylko pracownie izolacji przemysłowych, ale
również specjalnie wyposażone sale multimedialne do nauki języka norweskiego
i angielskiego.
Firma, poza Skandynawią, wykonuje
prace w Wietnamie, Korei, Wielkiej Brytanii i innych częściach świata. Właściciel firmy Ventor zapewnia, że dalej będzie dbał
o najwyższe standardy i promował polską
jakość poza granicami kraju.
www.ventor.com.pl
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Doświadczenie i innowacyjność
kluczem do sukcesu
Rozmowa z Janem Sierosławskim, właścicielem
Sierosławski Group – ﬁrmy specjalizującej się
w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz projektowaniu i wykonywaniu form wtryskowych

Sierosławski Group ma za sobą prawie
50 lat działalności. Z czego są Państwo najbardziej dumni?
– Rok 1968 był początkiem historii firmy nierozerwalnie powiązanej z moim ojcem Zygmuntem Sierosławskim. Prawie 50letnie doświadczenie w branży pokazuje, że
firmy rodzinne mogą być stabilnym przedsiębiorcą na rynku, nawet międzynarodowym. Zdobywanie doświadczenia owocuje w kolejnych latach. W naszym przypadku było podobnie. Małe przedsiębiorstwo
ewoluowało w firmę rozpoznawalną nie tylko na rynku lokalnym, ale przede wszystkim krajowym. Stało się miejscem zatrudnienia dla prawie 160 osób. Niektórzy z nich
na sukces pracują z nami już od kilkunastu
lat.
Przełomowe daty dla firmy to 2000
i 2008 rok. Co się wtedy zmieniło?
– Pierwszą ważną datą był 1993 r., kiedy firma odniosła szczególny sukces poprzez wdrożenie i opatentowanie dwóch typów filtrów paliwa. Rok 2008 i 2013 to lata,
które możemy określić jako kroki milowe,
które pozwoliły nam na intensywny rozwój,
nowe inwestycje i projekty. W odpowiedzi
na zapotrzebowania klientów w 2008 r. uru-
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chomiono dział narzędziowy, który w chwili obecnej wyposażony jest w nowoczesne
maszyny sterowane CNC.
Rok 2013 to uzyskanie zezwolenia
w strefie ekonomicznej, rozpoczęcie budowy
nowego budynku, otrzymanie dwóch dotacji unijnych na zakup maszyn oraz pozyskanie nowych rynków i branż, miedzy innymi rozpoczęcie współpracy z Doliną
Lotniczą.
Jakimi nagrodami może pochwalić się
przedsiębiorstwo?
– Jesteśmy laureatami nagród takich jak
Innowator Podkarpacia, Gazele Biznesu,
Przedsiębiorstwo Fair Play czy Lodołamacze. To dla nas niezwykły zaszczyt, że doceniono nasz wysiłek i trud. Cieszymy się,
że jesteśmy odbierani przez podmioty z zewnątrz jako firma godna zaufania i przychylna klientowi i pracownikowi. Ponadto
udało nam się wdrożyć ISO 9001:2009 oraz
ISO TS 16949:2009, które jest wymagane
przez branżę motoryzacyjną.
W co i w jaki sposób w tym czasie najbardziej inwestowaliście?
– Niewątpliwie największą inwestycją
było dla nas rozpoczęcie działalności w SSE
Mielec w roku 2013. Ta inwestycja obrazuje,
że trudne decyzje i wybory, których dokonujemy znajdują swoje pozytywne odzwierciedlenie w długoterminowej perspektywie. Na chwilę obecną najbardziej dofinansowanym działem w naszej firmie
jest dział narzędziowy. Wykwalifikowani
pracownicy obsługują maszyny, między in-

nymi centra obróbcze CNC 3-, 4- i 5-osiowe, maszynę pomiarową, prasę do tuszowania, szlifierkę do wałków i otworów, szlifierkę do płaszczyzn, które pozwalają na
precyzyjne przygotowanie form wtryskowych oraz innych metalowych oprzyrządowań np. dla branży lotniczej. Większość
tych działań zrealizowaliśmy dzięki środkom pozyskanym z dotacji unijnych.
Taka firma jak Państwa nieustannie
potrzebuje innowacyjnych projektów. Nad
czym pracujecie obecnie w tym zakresie?
– Prowadzimy działania badawczorozwojowe przy wsparciu Politechniki Rzeszowskiej nad wdrożeniem przełomowej
technologii produkcji filtrów samochodowych z wykorzystaniem nanokrzemionki
do filtrów samochodowych. Na to również
pozyskaliśmy dotacje unijne, działamy
w oparciu o prawa patentowe.
Jakimi wartościami wyróżnia się produkcja u Sierosławskich?
Konkurujemy z firmami z branży poprzez jakość produktu, nowoczesne technologie oraz zaangażowanie we współpracę.
Dużą staranność przykładamy do prawidłowo przeprowadzonej kontroli i testów.
Wyniki są weryfikowane i wpływają na jakość oferowanego produktu. Obecnie jesteśmy na etapie rozbudowy działu badań
i rozwoju na potrzeby zarówno własne, jak
i klienta.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.sieroslawscy.com.pl
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Meble z Podkarpacia
Stolarstwo Tomasz Wróbel to ﬁrma z 20-letnim doświadczeniem
w zakresie produkcji drewna klejonego, w szczególności dla stolarki
budowlanej i przemysłu meblowego.
pewnia doskonałe odwzorowanie i dopasowanie wszystkich elementów. Dbamy
również o ekologiczne i bezpieczne wykończenie drewna, stosując do naszych mebli wyłącznie atestowane lakiery. Meble, które produkujemy wykonane są w całości
z najwyższej jakości drewna sosnowego
i bezpieczne dla dzieci.
Podstawowe produkty to kantówka
klejona, okienna, drzwiowa, płyta meblowa, deska podłogowa, deska szalówka,
tarcica i fryzy. Przedsiębiorstwo zajmuje się
wyrobem drewna klejonego oraz materiałów struganych stosowanych w produkcji
stolarki budowlanej, a także w przemyśle
meblarskim. W 2015 roku za meble dziecięce i młodzieżowe otrzymała Podkarpacką
Nagrodę Gospodarczą.

iedziba ﬁrmy mieści się w podniżańskiej wsi Wólka Tanewska przy
ulicy Wołoszyny, 15 km od Stalowej Woli. W swoim dorobku Stolarstwo Tomasz Wróbel ma szereg kompleksowo zrealizowanych zleceń i projektów dla ﬁrm krajowych i zagranicznych.
Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją
działalność w 1996 roku. Obecnie firma
Tomasz Wróbel zatrudnia około siedemdziesięciu pracowników i dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym. Jak
mówią, właściciele: – Nasza firma powstała z pasji do drewna, z zachwytu nad jego
plastycznością, zapachem, grą kolorów
usłojenia oraz nad strukturą gotowych wyrobów, które z przyjemnością się dotyka.
– Nasze produkty z drewna wykonujemy na nowoczesnych maszynach stolarskich, sterowanych numerycznie, co za-
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www.stolarstwo-wrobel.pl

Rubinowy Lider
Rozmowa z Mieczysławem Soboniem,
prezesem zarządu ﬁrmy Solbet Kolbuszowa S.A.

Potwierdzeniem Państwa sukcesu na lokalnym rynku jest nagroda Rubinowego Lidera Województwa Podkarpackiego. Jak sytuuje się firma w skali ogólnopolskiej?
– Z dużą satysfakcją przyjęliśmy decyzję
o nadaniu nam zaszczytnego tytułu Rubinowego Lidera Województwa Podkarpackiego. Od blisko 50 lat, w różnych formach
prawnych, funkcjonujemy w branży materiałów budowlanych. Od stycznia 2000 r. jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej Solbet stworzonej przez Solbet Sp. z o.o w Solcu Kujawskim.
Są Państwo największym producentem
betonu komórkowego w Polsce. Jak się wypracowuje rozpoznawalną markę, zajmującą silną pozycję na rynku?

– Działamy w ramach Grupy Kapitałowej Solbet, która istotnie jest największym
w Polsce producentem wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego.
Dzięki temu, że nasze wyroby sprzedawane są pod wspólna marką Solbet jesteśmy
rozpoznawalni w całym kraju i za granicą,
m.in. w Słowacji, Czechach, Ukrainie,
Chorwacji i Danii.
Przez ostatnie lata branża produkcji
betonu komórkowego bardzo się rozwijała. Czy i Państwu udało się wprowadzić innowacje do swojej działalności? Czym
charakteryzują się Państwa produkty?
– Inwestycje i innowacje wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat doprowadziły do technologicznego i jakościowego
skoku, co zostało docenione podczas
licznych wystaw i targów. Szczególne zainteresowanie, głównie ze względu na
doskonałe właściwości oraz łatwość mon-

tażu, budzą wyroby z lekkich odmian
autoklawizowanego betonu komórkowego, które bardzo dobrze sprawdzają się
w energooszczędnym budownictwie jednorodzinnym.
A jak udaje się Państwu dostosować do
coraz wyższych wymagań branży budowlanej?
– Branża autoklawizowanego betonu
komórkowego bardzo szybko się rozwija,
konkurencja jest bardzo silna, więc „wymusza” podjęcie działań, dzięki którym ciągle doskonalimy jakość naszych wyrobów.
Nieustannie inwestujemy zarówno w technologię, jak i ludzi, co sprawia, że dotychczasowi klienci z nami współpracują, oraz
co zjednuje nam kolejnych kontrahentów.
Rozmawiała Agnieszka Rowicka
www.solbet-kolbuszowa.com.pl
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WYBITNY EKSPORTER

5 niespodzianek
eksportowych
Pomimo utrudnień, mijający rok był
ciekawym czasem w polskim handlu
zagranicznym, pełnym niespodziewanych zjawisk i zdarzeń.

Wzrost eksportu mimo
rosyjskiego embarga
– Jeśli cofniemy się do początku 2015
roku, to mało kto patrzył w przyszłość
z optymizmem. Tymczasem, mimo iż spadki wymiany z Rosją były w ubiegłym roku
bardzo głębokie i sięgały ok. 30 proc. r/r, to
osłabienie wymiany na tym kierunku nie załamało polskiego eksportu. Co więcej, nasz
eksport w końcówce roku notował wzrosty
na poziomie wyższym niż w 2014 r., po kilku miesiącach od wprowadzenia embarga
– mówi Radosław Jarema, szef Akcenty
w Polsce, instytucji płatniczej rozliczającej
płatności eksporterów i importerów.
– Wielu przedsiębiorców, uzależnionych od wschodniego rynku, bardzo ucierpiało. Część jednak szybko postawiła na poszukiwanie nowych rynków zbytu i dywersyfikację. Mam nadzieję, że ten trend na trwałe zadomowi się w polskim eksporcie. Niestety na koniec roku nie mieliśmy bowiem dobrych wieści ze strony rosyjskiej, Rosja podtrzymała decyzję o przedłużeniu embarga na
jeszcze jeden rok, a do „czarnej listy” Moskwa dopisała także kwiaty i przetwory rybne – podkreśla Jarema.

Hiszpania w peletonie
Ważnym wydarzeniem eksportowym
2015 r. było przebojowe wejście Hiszpanii
do zestawienia naszych 10 top odbiorców.
Przez trzy miesiące 2015 r. kierunek ten
utrzymywał się nawet na 7. miejscu na liście i przez cały rok ani razu nie opuścił
pierwszej dziesiątki. Obecnie, według da-
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nych za dziesięć miesięcy br. Hiszpania zajmuje 10. miejsce i jej udział sięga 2,6 proc.
w całości polskiego wywozu.
Tegorocznym hitem wśród naszych
dotychczasowych najważniejszych kierunków okazała się Holandia, gdzie od 9 miesięcy utrzymuje się dwucyfrowa dynamika
wzrostu eksportu. – Wzrosty na dotychczasowych kierunkach bardzo cieszą, ale
w dłuższej perspektywie konieczne jest wychodzenie rynki pozaunijne i pozaeuropejskie – dodaje przedstawiciel Akcenty.

Kursy walut anglosaskich
na rekordowych poziomach
Eksporterzy i importerzy zapamiętają
2015 r. także ze względu na nagłe uwolnienie
kursu franka szwajcarskiego, duże wahania
i znaczące osłabienie rosyjskiego rubla
oraz wyjątkowe umocnienie się wobec złotego walut anglosaskich. Według Moniki
Krzywdy, analityczki Akcenty, to właśnie te
ostatnie zaskoczyły w tym roku eksporterów
najmocniej. – Pod koniec listopada kurs
USD/PLN pierwszy raz od 11 lat przekroczył poziom 4 zł, a waluta naszego drugiego najważniejszego odbiorcy, Wielkiej
Brytanii, przebiła pierwszy raz od blisko dekady historyczny poziom 6 zł – mówi
Krzywda. Na początku roku kurs USD startował z poziomu 3,5725 zł (2.01.2015 wg
średniego kursu NBP), a za funta płacono
5,5296 zł. – Niestety, złotówka okazała się
w tym przypadku najsłabszą walutą regionu CEE, pomimo utrzymywania przez
NBP najwyższej stopy referencyjnej pośród

państw Europy Środkowej, wysokiej dynamiki PKB i sukcesywnie zwiększającej się
podaży pieniądza M3 oraz utrzymującej się
przez cały rok deflacji – dodaje Monika
Krzywda.

Polskie łodzie na Bahamach
W tym roku dużym zaskoczeniem okazały się niepozorne Bahamy, które wskoczyły na pierwsze miejsce w zestawieniu naszych najważniejszych odbiorców eksportu w całej Ameryce Łacińskiej. Wartość wywozu do tego niewielkiego wyspiarskiego
kraju (ponad 2,7 mld zł) była wyższa niż do
takich potęg jak Meksyk czy Brazylia. A to
wszystko za sprawą eksportu statków do
przewozu osób i towarów, tankowców
oraz liniowców pasażerskich i innych łodzi
wycieczkowych. Te ogromne jednostki pływające pomogły wykonać Bahamom skok
z 42. na 28. miejsce na liście naszych odbiorców wg danych za III kwartały ub.r.

Nowe rynki otwarte
W tym roku na polskie jabłka otworzył
się Wietnam i obecnie jesteśmy jednym z zaledwie dwóch krajów UE (drugim jest
Francja), które mogą wysyłać te owoce na
wietnamski rynek. Natomiast Singapur
oraz Macedonia i Egipt otworzyły się na
polską wieprzowinę, a ten ostatni kraj także na polskie mleko i produkty mleczne.
W tym roku polski nabiał uzyskał także dostęp do rynku indyjskiego. Jesteśmy też coraz bliżej możliwości eksportu wieprzowiny oraz jabłek do Chin.
I

WYBITNY EKSPORTER

Mokate po raz kolejny
wybitnym eksporterem
Sukcesem Grupy Mokate są nie tylko wyniki handlowe, ale przede
wszystkim umiejętność współpracy z najtrudniejszymi i najbardziej
wymagającymi klientami.

okate od lat intensywnie rozwija zagraniczne kontakty
handlowe. Dowodem umacniania marki jest obecność
na niemal wszystkich kontynentach świata. W portfolio ﬁrmy znajduje się szeroka
gama kaw i herbat oraz nowość w ofercie
– uzupełniająca je linia słodyczy. Lokomotywę eksportu stanowią półprodukty dla
przemysłu spożywczego, których sprzedaż
z roku na rok rośnie. Co ważne, znaczną
część produktów Mokate sprzedaje pod
własnym logo.
Za sukcesami stoją nieustanne inwestycje w nowoczesne linie technologiczne,
laboratoria, jak również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. To także stały udział
w najważniejszych imprezach targowych
branży spożywczej na całym świecie. Jak
podkreśla Adam Mokrysz, CEO Grupy
Mokate, odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój firmy: „Siłą Mokate nieustająco są ludzie. To dzięki ich zaangażowaniu, pomysłowości i determinacji w dzia-
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łaniu możemy mówić o powodzeniu i dalszym rozwoju naszego eksportu”.
Pod koniec 2015 roku Mokate po raz
kolejny zostało nagrodzone za wybitne
osiągnięcia eksportowe. Firma otrzymała tytuł „Wybitny Eksporter Roku 2015”

oraz list gratulacyjny i puchar Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Warto
podkreślić, że dla właścicieli firmy działalność eksportowa wiąże się nierozerwalnie z promocją Polski poza granicami kraju.
I

Siłą Mokate nieustająco są ludzie. To dzięki
ich zaangażowaniu, pomysłowości i determinacji
w działaniu możemy mówić o powodzeniu i dalszym
rozwoju naszego eksportu.

Adam Mokrysz, CEO Grupy Mokate:
Kluczem do sukcesu jest konsekwentna działalność, u podstaw której leżą innowacje
produktowe, ogromna różnorodność i elastyczność naszej oferty. To także kreowanie
synergii produktowych w segmentach B2B i B2C. Równie istotny jest fakt, że w każdym
kraju staramy się budować sieć sprzedaży w oparciu o lokalny personel. Strategia taka
przynosi wymierne efekty – obecnie eksportujemy nasze produkty do ponad 65 krajów
na całym świecie. Od kilku lat jesteśmy wiodącym producentem kawy i herbaty w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli m.in. w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Pribałtyce i na Bałkanach. W każdym z tych krajów nasze marki są w czołówce najlepiej
sprzedających się w swoich kategoriach. Dużą wagę przywiązujemy do tego, by znajomość marek Mokate, Loyd i innych stale rosła. Już dziś są one świetnie odbierane, doceniana jest ich wysoka jakość i różnorodność oferty. A to procentuje. Nawet na trudnych
rynkach arabskich nasze produkty radzą sobie bardzo dobrze. Chcemy, by przyszłość
eksportu należała właśnie do produktów z logo Mokate.

Fakty 71

WYBITNY EKSPORTER

Sandomierz
wzmacnia
eksport jabłek
Z inicjatywy Starosty
Sandomierskiego powołany został Sandomierski Jabłkowy
Korpus Eksporterów,
w którym zrzeszone są
najważniejsze ﬁrmy
handlowe rejonu zajmujące się przechowywaniem i przygotowywaniem owoców
do sprzedaży.

owiat sandomierski to szczególny
zakątek naszego kraju, bogato
obdarzony przez naturę wyjątkowo urodzajnymi glebami – niezwykle żyznymi lessami i madami. Są to warunki wprost wymarzone do rozwoju rolnictwa i ogrodnictwa.
Ziemia Sandomierska już od dawna
była sercem uprawy roślin sadowniczych.
Dzisiaj sandomierskie sadownictwo to aktywnie działające gospodarstwa towarowe,
reprezentujące najwyższy światowy po-

P

ziom technologiczny. Stale rośnie produkcja owoców i potencjał tutejszego sadownictwa. Obok produkcji rozwija się także
sektor przetwórstwa i handlu.
We wszystkich swoich przedsięwzięciach – zarówno inwestycyjnych, jak i organizacyjnych – Powiat stawia konsekwentnie na pełne wykorzystanie potencjału,
którym dysponuje Ziemia Sandomierska.
Na szczególną uwagę zasługują działania
podejmowane na rzecz rozwoju regionu,
przedsiębiorczości, poprawy życia mieszkańców i wzmocnienia prestiżu naszej
„małej ojczyzny”.
W roku 2015 już po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Sandomierzu wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego i Stowarzyszeniem Eksporterów Polskich współorganizowało konferencję pt. „Potencjał gospodarczy przetwórstwa sektora owocowo-warzywnego
Ziemi Sandomierskiej”. Tematem konferencji było szeroko pojęte sandomierskie
sadownictwo i warzywnictwo, możliwości
i kierunki jego rozwoju. Jej celem było nawiązanie kontaktów handlowych z kontrahentami z Polski i z zagranicy, a także promocja sandomierskiego sadownictwa i regionu. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że
rejon sandomierski, jeżeli chodzi o produkcję wysokiej jakości jabłek, jest już potęgą nie tylko na skalę krajową, ale i europejską.

Ważnym punktem w działalności Powiatu Sandomierskiego jest także promocja potencjału gospodarczego na targach zarówno krajowych, jak i zagranicznych m. in.
EXPO Mediolan. W 2015 r. Starostwo zostało uhonorowane tytułem Wybitny Eksporter.

San Export Group
Przy wsparciu Powiatu, sandomierskie
grupy producenckie poszły o krok dalej
i powołały spółkę San Export Group, która reprezentuje ich wspólne interesy i koordynuje wszystkie działania. Powstała
z inicjatywy 5 grup producenckich (Sad
Sandomierski, Refal, Owoc Sandomierski, SanGrow, Złoty Sad). W ramach grupy prowadzona jest szeroko rozumiana
działalność eksportowa promująca sandomierskie jabłka oraz inne miejscowe
owoce i warzywa. San Export Group posiada w ofercie owoce i warzywa w ilościach hurtowych, kalibrowane, pakowane i etykietowane na życzenie klienta,
z gwarancją jakości i ciągłości dostaw.
Oferowana jest sprzedaż jabłek w ponad
20 odmianach. Nasi producenci uprawiają owoce i warzywa zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji oraz posiadają certyfikaty jakości Global Gap
(niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej).
I

Grupy producenckie działające na terenie powiatu sandomierskiego:
San Export Group Sp. z o.o.
ul. Błonie 18,
27-600 Sandomierz
tel./fax: 15 864 17 47
biuro@sanexportgroup.pl
Sad Sandomierski Sp. z o.o.
ul. Krukowska 20/58,
27-600 Sandomierz
Węgrce Panieńskie 34a
27-641 Obrazów
tel.: 724 777 055
sad.sandomierski@gmail.com
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Grupa Sadownicza „Owoc
Sandomierski” Sp. z o.o.
Bilcza 48A, 27-641 Obrazów
tel./fax: 15 644 50 78
kom. 538 440 328
handel@owocsandomierski.pl
Grupa Sadowniczo-Warzywnicza Złoty Sad Sp. z o.o.
Samborzec 67
27-650 Samborzec
tel.: 882 841 625
biuro@zlotysad12.pl

Sangrow Sp. z o.o.
Zajeziorze 45,
27-650 Samborzec
tel.: 539 913 564
sangrow@sangrow.pl
Grupa Producentów Owoców i Warzyw AG FOOD
Sp. z o.o.
Jasienica 89, 27-670 Łoniów
tel.: 15 641 59 82
faks: 15 641 59 84
biuro@agfood-polska.pl

Gór-San Sp. z o.o. Grupa
Producentów Owoców
i Warzyw
Obrazów 107a, 27-641 Obrazów
tel.: 15 831 00 27
gor-san@wp.pl
Refal Sp. z o.o.
Łukawa 80, 27-612 Wilczyce/k. Sandomierza
tel./fax:15 83 77 033
kom.: 660 785 793
biuro@refal.eu
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Grupowe zmiany

Zmiany w ustawie dotyczącej grup
producenckich i związków producentów,
które weszły w życie 18 grudnia 2015 r.,
stawiają przed producentami wiele
nowych wyzwań.

hoć coraz większa liczba producentów decyduje się na współpracę w ramach zrzeszeń i grup
producenckich, nie wszyscy radzą sobie ze spełnianiem ustawowych wymagań. Najbliższe zmiany są ważne nie tylko dla nowych grup, ale również tych, które już funkcjonują na rynku. Oprócz przekazania dotychczasowych kompetencji
marszałka województwa na rzecz dyrektora
oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, pojawia się też sporo zmian dotyczących funkcjonowania grup producenckich „od środka”.
Przede wszystkim jest to pojawienie się
min. 5-letniego biznesplanu (a nie planu
działania) na formularzu – wzorze opracowanym przez ARR, a także idąca za tym
konieczność kontroli finansowej i terminowej (np. skrócenia do 2 miesięcy terminu składania sprawozdania dotyczącego
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obrotu produktem i grupą produktów). Ponadto pojawia się zakaz tzw. koncentracji
udziałowej, który może zapobiegać funkcjonowaniu „fikcyjnie” małych grup.

Audyt
– Grupy powinny na bieżąco monitorować swoją aktywność. Każda tego typu
zmiana prawna jest jednak dodatkową
okazją do zweryfikowania dotychczasowego
mechanizmu funkcjonowania grupy – jak
działa w niej przepływ informacji czy system rozliczeń finansowych – mówi Adam
Patkowski z Agro-grupa.pl.
Marcin Szymański, doradca grup producentów w zespole Agraves uważa, że
przeprowadzenie audytu grupy producenckiej jest bardzo ważne w kontekście nowelizacji ustawy o grupach producenckich
i związkach producentów. – Grupy producenckie mają co prawda od 6 do 12 mie-

sięcy na dostosowanie się do wymogów wynikających z nowelizacji, jednak część z nich,
korzystająca z unijnych dotacji, powinna
zrobić to niezwłocznie. Jeśli tego nie zrobi, może stracić szansę na dofinansowanie
– przyznaje Marcin Szymański.
W związku z nowelizacją ustawy sporo pracy mają zarówno producenci, jak i doradcy rolni. – W ostatnim czasie przeprowadziliśmy audyt w kilkunastu grupach producenckich, sprawdzając m.in. akty założycielskie, strukturę właścicielską, sprzedaż
członków grupy i spełnianie kryteriów wynikających z rozporządzeń – mówi Marcin
Szymański. – Z naszych obserwacji wynika, że poprawy wymaga przede wszystkim
realizacja celów wsparcia finansowego wynikających z ustawy i prawa unijnego, a także kwestia dyscyplinowania członków grupy niewywiązujących się ze zobowiązań
ustawowych i umownych. Grupy w dalszym
ciągu borykają się też z problemami w zakresie systemu komunikacji wewnętrznej,
wspólnych działań, szkoleń i doradztwa
– dodaje ekspert Agraves. Grupy, które nie
dostosują się do zmian, mają sporo do stracenia, dlatego muszą próbować radzić sobie w nowej sytuacji.

W poszukiwaniu rozwiązania
Rozwiązaniem dla grup, które chcą
„odnaleźć” się w nowej rzeczywistości
mogą być nowoczesne technologie.
– Obserwując rynek, można spodziewać się, że polscy producenci coraz częściej
będą sięgać po nowoczesne rozwiązania nie
tylko w ramach samego procesu produkcji,
ale również w obszarze organizacji, zarządzania i komunikacji w grupie – wyjaśnia
Adam Patkowski z Agro-grupa.pl. – Nowoczesne technologie mogą przydać się
producentom w kontekście planowania, monitorowania efektywności produkcji, a także wymiany informacji pomiędzy członkami grupy oraz pomiędzy nimi a liderem i doradcą (bardzo ważnym w kontekście ustawowych zmian) – przyznaje.
Korzystanie z narzędzia umożliwiającego monitorowanie obowiązkowych parametrów dotyczących funkcjonowania
grupy stanie się koniecznością. Bez niego
skuteczne zarządzanie i bezpieczne podejmowanie działań będzie bardzo trudne lub
wręcz niemożliwe. Ryzyka i konsekwencje
ich realizacji mogą być bardzo poważne.
Podstawą do działania będzie wzajemne zaufanie i odpowiednia komunikacja w grupie.
I
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W szponach ekologii
Wśród kary menadżerskiej panuje przeświadczenie, iż działania proekologiczne są bardzo kosztowne i wiążą się z inwestycjami w nowe technologie
czy maszyny, a brak wsparcia w postaci dotacji zniechęca do podejmowania
działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne. Okazuje się jednak, że alternatywą do inwestycji są niskokosztowe innowacje organizacyjne, czyli usprawnienia procesów produkcji w oparciu o metody Lean
Manufacturing (tzw. szczupłego wytwarzania).
odejście Lean Manufacturing skupia się na doskonaleniu organizacji
pracy. Rodzi się jednak pytanie, czy
takie usprawnienia rzeczywiście
owocują jakimiś znaczącymi korzyściami?
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surowców czy gazów technicznych. Czy
można „zaprząc” podejście Lean Manufacturing do poprawy takich „ekologicznych” wskaźników i to w oparciu tylko o innowacje organizacyjne?

Lean and Green
Innowacje organizacyjne
Lean Enterprise Institute przeanalizował 51 studiów przypadków wdrażania
Lean Manufacturing w firmach produkcyjnych w Polsce w latach 2000-2010. Przedsiębiorstwa deklarowały znaczącą poprawę
takich wskaźników jak wydajność(wzrost
średnio o 28 proc.) i efektywność wykorzystania maszyn (wzrost średnio o 32 proc.).
Równocześnie zredukowane zostały zapasy produkcji w toku (redukcja średnio o 57
proc.), wykorzystana powierzchnia produkcyjna (redukcja średnio o 31 proc.),
produkcyjny czas przejścia (redukcja średnio o 44 proc.), czas przezbrojeń (redukcja
średnio o 58 proc.). Niektóre z badanych
przedsiębiorstw uzyskały również znaczną
poprawę jakości, redukcję liczby reklamacji,
zwiększenie liczby zgłaszanych pomysłów
usprawnień przez pracowników, poprawę komunikacji i redukcję odpadów.
Lean Manufacturing pozwala odnaleźć
potencjały doskonalenia związane z organizacją procesu produkcji i procesów wspomagających (np. utrzymania maszyn w ruchu),co wpływa na poprawę produktywności oraz redukcję kosztów i to bez inwestycji lub przy minimalnych inwestycjach
w technologie czy maszyny.
Jak się to ma do ekologii? Coraz więcej firm stosuje normę ISO 14 000 i zgodnie z jej wymaganiami identyfikuje czynniki oddziałujące negatywnie na środowisko
oraz tworzy plany redukcji tego wpływu. Tylko wśród tych czynników nie ma takich
wskaźników jak krótszy czas realizacji zlecenia czy niższa powierzchnia produkcyjna, a są raczej niższe zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, oleju maszynowego,
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Jednym z głównych wskaźników wykorzystywanych do określania efektowności pracy maszyn w przemyśle jest Overall
Equipment Effectiveness OEE (Całkowita Efektywność Maszyn). Niski wskaźnik

jak hartowanie i odlewanie wyższy wskaźnik OEE wprost przekłada się na redukcję
zużycia energii, gazów technicznych i surowców na sztukę wyrobu. To samo dotyczy wielu procesów ciągłych (w branży chemicznej czy spożywczej). Oczywiście wyższy wskaźnik OEE skutkuje także wyższą
produktywnością maszyn, a więc i niższym
kosztem jednostkowym.
Innym przykładem jest redukcja powierzchni wymaganej do produkcji i magazynowania, co wprost przekłada się nie

Lean Manufacturing pozwala odnaleźć potencjały
doskonalenia związane z organizacją procesu
produkcji i procesów wspomagających.
OEE zwykle oznacza, że maszyny często
pracują na tzw. „biegu jałowym” lub na
podtrzymaniu, konsumując energię (zwłaszcza w procesach obróbki cieplnej), ale nie
produkując części albo produkując części
niezgodne ze specyfikacją. To powoduje
większe zużycie energii i surowców w przeliczeniu na sztukę wyrobu. A warto zaznaczyć, że niejednokrotnie w firmach posiadających nawet nowoczesne i zaawansowane maszyny wskaźnik ich wykorzystania OEE kształtuje się na poziomie
30–40 proc. (co oznacza, że tylko przez taki
procent czasu produkują one efektywnie wyroby zgodne ze specyfikacją). Wdrażając zamiany organizacyjne i proste, nisko-kosztowe usprawnienia maszyn w oparciu o takie metody Lean Management jak Poka-Yoke (zapobieganie błędom), SMED
(Single Minute Exchange of Die, metoda
skracania czasów przezbrojeń) czy TPM
(Total Productive Maintenance, metoda redukcji awarii i mikroprzestojów) można poprawić wskaźnik OEE nawet o kilkadziesiąt
punktów procentowych. W takich procesach

tylko na niższe koszty ogrzewania hal produkcyjnych i magazynowych, ale i choćby
mniejsze zużycie paliwa i energii przez środki transportu (np. wózki widłowe), ponieważ skróceniu ulegają drogi transportowe.
A wykorzystanie takich metod Lean Management jak System Ssący (ang. Pull
System) czy dostawy zewnętrzne w Pętlach
Mleczarza (ang. Milk Runs) prowadzi do
redukcji zapasów i powierzchni magazynowych nawet o kilkadziesiąt procent.
Inne metody Lean Management związane z analizą i rozwiązywaniem złożonych
problemów (np. Raporty A3) pozwalają
z kolei realizować projekty doskonalące prowadzące do redukcji strat materiałowych,
redukcji zużycia środków technicznych do
produkcji (np. oleju maszynowego), a także narzędzi. Mądre wykorzystanie metod
Lean powinno więc pozwolić na osiągnięcie sytuacji win-win, czyli jednoczesną poprawę efektywności ekologicznej i ekonomicznej.
Remigiusz Horbal, Elżbieta Pawlik
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Stawiamy na ciągłe
doskonalenie się
SaMASZ w ciągu ostatniego roku przechodził kolejną wielką metamorfozę.
Dzięki zakupowi nowych maszyn i urządzeń udało się zautomatyzować procesy produkcyjne. Wprowadzono także nowy system zarządzania i wytwarzania SPS – Samasz Production System oparty na ﬁlozoﬁi Lean Manufacturing.
PS to zarządzanie polegające na
eliminowaniu marnotrawstwa, wykorzystujące pomysły wszystkich
pracowników oraz wytwarzanie,
które pozwala na skrócenie czasu między
złożeniem zamówienia a wysłaniem produktu do klienta. System ten stał się popularny w latach 50. XX w. po wdrożeniu
w fabrykach Toyoty, w których dalej jest rozwijany. Obecnie podbija praktycznie wszystkie branże na całym świecie. Powodem jest
skuteczność tej idei – wzrost produktywności idzie w parze ze wzrostem jakości przy
coraz niższych kosztach.
Wdrażanie nowego dla nas systemu zarządzania rozpoczęliśmy od narzędzia 5S,
czyli z japońskiego: sortownie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodoskonalenie. Działaniami 5S objęliśmy 90 proc.
zakładu. Jest to bardzo duży sukces, biorąc
pod uwagę skalę i wielkość przedsiębiorstwa
oraz okres wdrażania, który rozpoczął się
w czerwcu ubiegłego roku.
Kolejne narzędzie obecnie wprowadzane w ramach nowego systemu to
SMED, czyli „szybkie przezbrojenie”. Jest
ono bardzo ważne, gdyż SaMASZ stale powiększa portfolio swoich wyrobów i musi
odchodzić od produkcji seryjnej do produkcji często pojedynczych maszyn, utrzymując przy tym ciągłość produkcji. Na dzień
dzisiejszy prowadzone jest pilotażowe
szkolenie SMED na tokarkach CNC.

S

Kolejne narzędzie, które pozwala zachować ciągłość produkcji to VSM (Value
Stream Mapping), czyli „mapowanie strumienia wartości”. Realizujemy także zlecenia
produkcyjne na zasadach kanban. Obecnie
prowadzimy również pilotażowe szkolenia z TPM (Total Productive Maintenance – pol. całkowite produktywne utrzymanie maszyn) – narzędzie służące zapewnieniu maksymalnej dostępności maszyn
i urządzeń. Wdrażanie TPM rozpoczęliśmy
od laserów. Stawiamy również na kaizen,
czyli „ciągłe doskonalenie” – pilotaż Kaizen
Blitz został już wykonany na montażu kosiarek dyskowych, a efekty przerosły nasze
najśmielsze oczekiwania.
Sztandarowymi zrealizowanymi projektami są dwa zrobotyzowane stanowiska
do spawania: pierwsze z jednym robotem
spawalniczym i pozycjonerem zostało uruchomione w 2013 r., a rok później zostało
wprowadzone drugie stanowisko zrobotyzowane, na które składają się dwa roboty
– podający i spawający – oraz dwa pozycjonery. Dzięki tak zaprojektowanemu stanowisku możemy spawać wały bijakowe
i spulchniacza bez ingerencji spawacza, potrzebny jest tylko operator, który uruchomi
program i dostarczy potrzebne elementy.
Warto również zaznaczyć, że dzięki robotyzacji spawania jakość naszych wyrobów
jest na światowym poziomie. Na początku
ubiegłego roku zakupiliśmy dwa poziome

Antoni Stolarski, prezes Zarządu
SaMasz Sp. z o.o.
centra tokarskie, a w drugim półroczu zamówiliśmy trzecie. Każde z nich wyposażone jest we wszystkie dostępne opcje, a do
dwóch z nich są podłączone podajniki pręta. Dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu jesteśmy spokojni o jakość produkowanych wyrobów i możemy zajmować się
optymalizacją kosztów.
Warto jednak zaznaczyć, że filozofia zarządzania Lean Manufacturing to niekończąca się droga ciągłego doskonalenia.
SaMASZ dopiero na nią wszedł, jednak jesteśmy przekonani, że dzięki ulepszaniu własnych procesów nasze produkty osiągną
najwyższy światowy poziom.
www.samasz.pl
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Firma to nie marka
– Gdyby trzeba było podzielić ﬁrmę, to oddałbym majątek, halę produkcyjną i wyposażenie, a sobie zatrzymałbym markę, i tak
wyszedłbym na tym o wiele lepiej – twierdzi
John Stuart, dyrektor korporacji Quaker.

ówiąc o marce, mówimy
o produkcie lub usłudze, które nazwane i obecne na rynku generują dochód. Marka
nie musi być nazwą ﬁrmy, choć najczęściej
nią jest. Jest jej też wszystko jedno, jaką formę działalności gospodarczej sygnuje. Nazwanie produktu, usługi lub ﬁrmy nie odpowiada na pytanie o własność marki.
Drugim miejscem, gdzie występuje
nazwa marki jest domena. Obecnie jest to
adres ważniejszy od stacjonarnego. To
poprzez Internet odbywa się większość
komunikacji handlowej i marketingowej.
Domenę możemy odpłatnie odstąpić, ale
nigdy jej sprzedać. Nie jest i nie będzie naszą własnością.
Niemniej to na tych płaszczyznach
skupiamy się nadając nazwy naszym produktom i firmom. Szukamy tożsamości lub
oczekiwanego skojarzenia oraz odpowiedniego adresu dla komunikacji. Wchodząc do biznesu lub już w nim będąc, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej i rodzaju domeny, nie dotykamy kwestii własności marki. Wchodzimy za to, w mniej lub bardziej złożony, system rejestrowo-podatkowy. Firma to nie
marka.
Odpowiedź na pytanie o własność
marki znajduje się w dwóch obszarach prawa. Pierwszym jest prawo autorskie. Marka, praktycznie zawsze, wyrażona jest
w sposób graficzny jako logo. Ktoś, kto to
logo narysował, stworzył utwór graficzny.
Twórca posiada prawa autorskie, osobiste
i majątkowe. Te pierwsze nas nie interesują, gdyż są niezbywalne. Interesują nas majątkowe prawa autorskie, ponieważ są one
przedmiotem obrotu gospodarczego. Takich
praw nie można nabyć regulując fakturę za
projekt graficzny ani podpisując umowę
o dzieło zawierającą sformułowanie „projekt znaku firmowego wraz z prawami autorskimi”. To nie jest przeniesienie praw, to
może być, co najwyżej intencja. Majątkowe prawa autorskie przenosi się „Umową

M
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o przeniesienie majątkowych praw autorskich” na piśmie, pod rygorem nieważności. Prawa te są jak Księga Wieczysta. Jeśli Księga jest, nieruchomość można sprzedać, wynająć, podzielić. Dokładnie tak
samo jest z marką. To majątkowe prawa autorskie są podstawą wszelkich umów licencyjnych i franszyzowych.
Drugim obszarem jest prawna ochrona marki rozumianej jako własność intelektualna. O ile prawa autorskie regulują relacje z twórcą, o tyle ochrona prawna
marki, będącej znakiem towarowym, reguluje relacje z rynkiem. Tutaj markę należy rozpatrywać jako znak słowno-graficzny. I to słowa są tu najważniejsze. Słowa
w biznesie mają znaczenie. Ktoś bowiem
może już używać naszego lub podobnego

sności przemysłowej. Tak rozumiana własność może stać się najważniejszą wartością prowadzonego biznesu – wartością niematerialną i prawną, czyli aktywem. Gdyby przyjrzeć się pierwszej rubryce na aktywach bilansowych, w większości przypadków nie ma tam nic, jest pusta. Przepisy finansowe definiują, że jedynie znak towarowy potwierdzony prawem ochrony, daje
podstawy do jego wyceny. Jest to warunek
konieczny. W wielu przypadkach wartość
marki przewyższa wartość zorganizowanej
części przedsiębiorstwa.
A zatem, nazwa produktu, usługi, firmy, domena, nazwa spółki, logo, utwór
graficzny, znak towarowy czyli znak słowno-graficzny oraz wartości niematerialne
i prawne są synonimem marki na różnych

Firma to nie marka. Ani firma, ani domena,
ani wpis w KRS nie dają praw własności marki.
Dopiero majątkowe prawa autorskie i ochrona
prawna Urzędu Patentowego je potwierdzają,
czyniąc z nich aktywa.
fonetycznie słowa. Nie liczy się to, co znajdziemy w Google. Ważne są wyniki z baz
danych znaków prawnie chronionych. To
nie PKD określa zakres ochrony znaku towarowego. Ochrona zawarta jest w wybranych spośród 45 klas zapisach definiujących produkty i usługi oznaczane marką.
Raport zdolności rejestrowej pokazuje stopień czystości rejestrowej, wychwytuje potencjalne kolizje w szczegółach i sformułowaniach ogólnych, wreszcie, i co najważniejsze, buduje strategię skutecznej
ochrony znaku.
Dopiero znak posiadający ochronę
prawną Urzędu Patentowego jest rzeczywistą własnością intelektualną w prawie wła-

polach zastosowania marketingowego i na
różnych poziomach wykorzystania biznesowego. O własności zaś decydują wyłącznie dokumenty prawne.
Aby skutecznie zarządzać marką, już
w obrębie własnego biznesu, kluczowa
jest odpowiedź na pytanie – kto jest właścicielem tych praw? Czy jest to osoba fizyczna będąca matką lub ojcem założycielem, czy też podmiot, poprzez który realizowana jest jej przedsiębiorczość. Będąc
udziałowcem spółki kapitałowej, która jest
odrębną osobą, z mocy prawa tworzą się
strony potencjalnych umów. Jeśli właścicielem praw będzie osoba fizyczna, może
ona wypożyczać swoją markę spółce na
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podstawie umowy licencji. Stwarzamy
nowe zdarzenie gospodarcze. Jeśli taka licencja ma miejsce po raz pierwszy, osoba
fizyczna w swoich dochodach do wysokości pierwszego progu podatkowego, może
odliczyć od podstawy opodatkowania do
42 764 złotych. Od dochodu z tytułu licencji
nie ma składek ZUS.
Umowę licencji można też podpisać
pomiędzy osobami fizycznymi. Przykładem jest rodzina, gdzie żona prowadzi
działalność gospodarczą, a mąż zajmuje
się domem. Mąż, jako właściciel praw,
może udzielać licencji działalności gospodarczej żony, która staje się kosztem
wykorzystania znaku towarowego. On
sam, nie prowadząc formalnie działalności gospodarczej, uzyskuje przychody. Do
30 tysięcy euro rocznie, co daje ponad
10.000 złotych miesięcznie, nie trzeba
dokumentować tak zwanych cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Większe firmy powinny być zainteresowane rozwiązaniem holdingowym. Naj-

częściej oprócz marki, która jest nazwą firmy i stanowi swego rodzaju parasol generowanych przychodów, możemy wyodrębnić inne nazwy usług lub produktów.
Mogą one stać się markami własnymi lub
już pełnią taką rolę na rynku. Ważna jest tutaj treść artykułu 16g ust.1 punkt 4, odpowiedniej Ustawy – „…wartość (licencji)
ustalona przez podatnika, jednak nie większa niż wartość rynkowa …”. Strategia
„mam ciastko i jem ciastko” jest bardzo interesująca w praktyce biznesowej.
Prawdziwe jest twierdzenie, że jeśli właściwie wykorzystywane są kompetencje
biznesowe w prowadzeniu i rozwoju firmy,
to czeka nas nagroda w postaci dodatkowych dochodów, budowy wartości i ekskluzywnej pozycji na rynku. Kiedy firma
przeszła już etap startowy, utrzymała się
i rozwija, a ponadto generuje przychody
pod określoną marką, można tę markę wycenić. Wycenioną markę można wykorzystać bilansowo na jeden z dwóch sposobów.
Po pierwsze, udziałowiec lub udziałowcy
mogą ją sprzedać „swojej” spółce. Wtedy

wejdzie ona na aktywa, dając jednocześnie
spółce efekt tarczy podatkowej. Będzie
bowiem amortyzowana jako wartości
niematerialne i prawne przez 5 lat, dając
20-procentowe odpisy podatkowe co roku.
Drugim zastosowaniem jest podniesienie
kapitału zakładowego spółki aportem niepieniężnym w postaci wartości wycenionego
znaku towarowego. Które rozwiązanie wybrać, zależy od analizy sytuacji i długoterminowych korzyści.
Sprawdzianem dla przedsiębiorcy jest
zawsze oferta kupna jego biznesu. Kupuje się przede wszystkim klientów, udział i potencjał rynku oraz prawa, które to chronią.
Księgowa, tak zwana zorganizowana część
przedsiębiorstwa, może mieć symboliczną
wartość. Cenna jest marka.
Firma to nie marka. Budując markę, firmę zbudujemy zawsze. Jest to tylko kwestią czasu. Odwrotnie – niekoniecznie.
Warto więc zadbać o prawdziwe, rzetelne
fundamenty, na których budujemy i opieramy naszą przedsiębiorczość. A zatem, czy
twoja marka jest twoja?
I
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Polscy następcy

Eryka I

Fot. TOMASZ KELER

Darłowo – małe portowe miasto z bogatą historią uzasadniającą
dumny tytuł Królewskiego Miasta. To właśnie w Darłowie przyszedł
na świat i zmarł wielki władca skandynawski, król Danii, Szwecji
i Norwegii, ostatni „wiking Bałtyku” – Eryk I Pomorski.
darłowskiego portu wypływała
ﬂota króla Eryka I, by łupić statki europejskich kupców wiozących cenne towary na wschód.
Tutaj też znajduje się jego siedziba – jedyny na polskim wybrzeżu średniowieczny zamek.

Z

Darłowo turystyczne
Położony u ujścia rzeki Wieprzy port
stanowi dzisiaj o atrakcyjności Darłowa. Zarówno tej turystycznej, jak i gospodarczej.
Historyczny klimat portowy tworzy tradycyjna sprzedaż ryb wprost z burty łodzi rybackich, liczne restauracje i tawerny z rybą
w menu, zabytkowa latarnia morska oraz
wycieczkowe rejsy statkami stylizowanymi
na XVIII-wieczne galeony.
Turystyczna oferta Portu Darłowo to
także największa w Polsce flota jednostek
wędkarskich zapewniająca możliwość przeżycia morskiej przygody przez okrągły
rok. To także miejsce największych imprez
wędkarstwa morskiego z mistrzostwami
Polski i Europy włącznie. Natomiast w lipcu i sierpniu port oferuje pasażerskie połączenie komfortowym promem z duńską
wyspą Bornholm. Z różnych form wycieczek morskich korzysta rocznie ok. 40
tys. osób.
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Na żeglarzy w darłowskim porcie czeka doskonale przygotowana marina z pełnym zapleczem sanitarnym. Dla wygody
i przyjemności żeglarskich rezydentów i gości zapewniono nieograniczony dostęp do
pralni, Internetu oraz pawilonu wyposażonego w grill i wędzarnię. W ubiegłym roku
marinę odwiedziło ponad 600 jachtów,
głównie z Niemiec, krajów skandynawskich
i Polski.

Darłowo biznesowe
Darłowski Port to także miejsce działalności wielu firm z obszaru gospodarki
morskiej. To miejsce działalności największej
sieciarni w Polsce, projektującej, produkującej i remontującej rybacki sprzęt łowczy,
prężnie działającej stoczni remontowej. Tutaj ma swoje siedziby kilka firm przetwórstwa
rybnego, na potrzeby których pracują nie tylko darłowska flota rybacka, ale też kutry
z Niemiec, Skandynawii, Litwy i Łotwy.
Skutkiem aktywności władz miasta
i Zarządu Portu w zakresie pozyskiwania
środków unijnych było przeznaczenie grubo ponad 100 mln złotych na rozbudowę
i modernizację infrastruktury portowej.
W ciągu kilku ostatnich lat przeprowadzono
inwestycje dosłownie wprowadzające port
w XXI wiek. Wybudowano nowy basen ry-

backi i hale magazynowe na potrzeby rybaków, nowe nabrzeża i ciągi komunikacyjne wewnątrz portu, marinę żeglarską i terminal odpraw pasażerskich. Powstały nowe
drogi łączące Port Darłowo z siecią dróg
wojewódzkich i krajowych.
To właśnie dogodne połączenie drogowe portu z resztą kraju stało się jedną
z przyczyn rekordowego wyniku przeładunków w 2015 r. W handlowej części portu obsłużono 167 statków, przeładowując
350 000 ton towarów, głównie masowych:
kruszywa, zbóż, wapna i nawozów. Widząc
potencjał rozwojowy tej gałęzi działalności
darłowskiego portu władze samorządowe doprowadziły do utworzenia Podstrefy Darłowo Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. To 15 hektarów uzbrojonych
terenów w administracyjnych granicach
Portu Darłowo.
Siłą Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o., czyli podmiotu, który
w imieniu Miasta Darłowo administruje
działalnością i infrastrukturą portową,
jest równoległe wykorzystywanie wszystkich
funkcji portu. Zrównoważony rozwój
wszystkich branż: handlowej, rybackiej i turystycznej oraz rozumienie miastotwórczej
roli portu stanowi podstawy sukcesu Portu Darłowo.
I

Niezwykła codzienność
Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza w podróż po dawnej wsi regionu radomskiego, gdzie krajobraz zmienia
się wraz z rytmem kalendarza liturgicznego i pór roku.
W ramach oferty skansen proponuje:
• zwiedzanie zabytków architektury ludowej: zagrody wiejskie,
dworki szlacheckie, zespół sakralny, zespół wiatraków, młyny wodne,
skansen bartniczo-pszczelarski
• plenerowe festyny i wydarzenia
muzealne, w tym najbardziej
znane imprezy cykliczne:
Niedziela Palmowa, Boże Ciało,
Lato na wsi, Święto Chleba,
Festiwal Ziemniaka
• wystawy stałe i czasowe
• warsztaty muzealne
• wydawnictwa i publikacje
muzealne

Oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej jest Muzeum im. Oskara
Kolberga w Przysusze.
Muzeum Wsi Radomskiej
ul. Szydłowiecka 30
26-600 Radom
www.muzeum-radom.pl
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Konsekwencje
podatku bankowego

edług szacunków, zyski banków zmniejszą się od 25
proc. do jednej trzeciej, obniży się także ich rentowność. Niemal powszechna jest opinia, że
konsekwencją nowego obciążenia będzie
z jednej strony zmniejszenie zdolności
i skłonności do udzielania kredytów, z drugiej zaś do podwyższania związanych
z nimi kosztów. W przypadku sporej części banków już zostało zapowiedziane
zwiększenie marż kredytów hipotecznych
i konsumpcyjnych. Na razie nie ma sygnałów podobnych działań w odniesieniu
do kredytów dla przedsiębiorców.
Także w przypadku skali ewentualnego zmniejszenia akcji kredytowej, można
opierać się jedynie na szacunkach. Te najbardziej pesymistyczne mówią o zahamowaniu udzielania kredytów w połowie z największych banków. Potencjał kredytowy
w całym sektorze może sięgnąć nawet
dwóch trzecich dotychczasowej wartości.
Z pewnością należy się spodziewać bardziej
restrykcyjnego podejścia banków do udzielania kredytów oraz preferowania tych o największej zyskowności, czyli konsumpcyjnych.
Zarówno ograniczenie skali kredytowania, jak i ewentualne podwyższenie
kosztów kredytów dla firm powinno sprzyjać rozwojowi rynku obligacji korporacyjnych. Już do tej pory emisja obligacji była atrakcyjną alternatywą finansowania
w przypadku przedsiębiorstw, właśnie ze
względu na większą dostępność kapitału pochodzącego od inwestorów. Wyższe koszty narzucane przez banki dodatkowo zwięk-

W
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Wprowadzenie opodatkowania aktywów banków stawką
0,39 proc. już od lutego
2016 r. spowoduje spore
zmiany. O ile dość łatwo
można oszacować bezpośrednie konsekwencje podatku dla
wyników banków, to w pozostałych kwestiach mamy
do czynienia z wieloma
niewiadomymi.

szyłyby konkurencyjność papierów dłużnych
wobec kredytów.
Jednocześnie trzeba pamiętać o zapowiedziach płynących na razie ze strony polityków, ale także i przedstawicieli rządu, dotyczących możliwych do zastosowania mechanizmów, które miałyby na celu przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom
wprowadzenia podatku bankowego na sytuację na rynku kredytowym. Mowa tu
przede wszystkim o mechanizmie preferencyjnych pożyczek dla banków, które
miałyby być przeznaczone na kredytowanie
firm, ale także o prawdopodobnej obniżce
stóp procentowych, która mogłaby skompensować koszty wynikające z podwyższenia marż. Oba te mechanizmy mogą zostać zastosowane w przypadku, gdyby rzeczywiście pojawiło się poważniejsze zagrożenie ograniczenia finansowania gospodarki.
Warto także mieć na względzie pośredni
wpływ decyzji o opodatkowaniu banków na
sytuację na rynku obligacji korporacyjnych. Jednym z głównych, poza kredytami,
składników bankowych aktywów są obligacje skarbowe oraz papiery dłużne emitowane przez NBP. Oba rodzaje tych aktywów charakteryzują się bardzo niską
rentownością, znacznie niższą niż w przypadku kredytów. Wprowadzenie podatku
doprowadzi do jeszcze mocniejszego obniżenia ich zyskowności. Ze względu na cechy tego typu papierów takie jak niski stopień ryzyka i wysoką płynność oraz wysoki udział w portfelach banków, trudno
spodziewać się większych zmian w strukturze aktywów, jednak niewielka część zaangażowanych w nie środków może zostać

skierowana na rynek obligacji korporacyjnych. Co prawda ewentualne zakupy koncentrować się będą na papierach dłużnych
największych firm charakteryzujących się zarówno dużą wartością emisji, jak i wysoką
wiarygodnością finansową, potwierdzoną
ocenami ratingowymi, to jednak mogą
one wywrzeć wpływ na wszystkie segmenty rynku obligacji korporacyjnych.
Nie można też wykluczyć, że banki będą
znacznie bardziej zainteresowane promowaniem i organizowaniem emisji obligacji
firm jako alternatywnej wobec kredytów formy finansowania, nie zwiększającej ich
aktywów, a jednocześnie pozwalającej osiągać przychodu z tytułu przygotowania
i przeprowadzenie emisji. Na razie trudno
jednak oszacować zarówno skalę, jak i kierunek ewentualnych zmian. Zwiększony popyt na papiery firm ze strony banków
mógłby prowadzić do presji na obniżenie
marż, ale jednocześnie przepływ kapitałów
z rynku obligacji skarbowych miałby sens
jedynie przy utrzymaniu odpowiednio wysokiej różnicy między ich rentownością
i oprocentowaniem papierów korporacyjnych, rekompensującej wyższe ryzyko i niższą płynność tych ostatnich. W każdym
przypadku zmiany marż obligacji największych korporacji miałyby pewien wpływ
na wysokość marż papierów małych i średnich firm. Można się jednak spodziewać, że
głównym czynnikiem kształtującym koszty obligacyjnego finansowania pozostanie
ocena poziomu ryzyka związanego z emisją i emitentem.
Piotr Dziura
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„Swój bank”
Bank Spółdzielczy w Białobrzegach funkcjonuje na rynku lokalnym
już od ponad 100 lat. To bank z tradycjami – działający od 1911 r.,
zachowujący najlepsze wieloletnie tradycje i wartości.
lecz służenie swoim członkom i lokalnym
społecznościom. Bank Spółdzielczy w Białobrzegach to bank w 100% pozostający
własnością lokalnej społeczności, dlatego
postrzegany jest jako „swój bank”. Na stałe wpisał się w krajobraz lokalnego środowiska czynnie wspierając przedsiębiorczość i przeznaczając środki na realizację
ciekawych inicjatyw z dziedziny lokalnego
sportu i szeroko pojętej kultury.

Sukces

istoria Banku to praktycznie czas
nieustannej budowy i umacniania pozycji w środowisku lokalnym. Macierzystym rejonem działania Banku jest powiat białobrzeski. Bank posiada 10 placówek położonych na terenie województwa mazowieckiego, w tym: centralę, sześć oddziałów
i trzy punkty kasowe. Teren działania Banku Spółdzielczego w Białobrzegach obejmuje sześć gmin (miasto i gminę Białobrzegi, Wyśmierzyce, gminę Promna, Radzanów, Przytyk oraz Starą Błotnicę) posiadających bardzo duży potencjał w produkcji rolnej i sadowniczej.

H

produkty bankowe stają się atrakcyjne i nowoczesne dzięki poszerzaniu oferty wprowadzającej innowacyjne rozwiązania i zmieniającej standardy obsługi klienta. Jest
Bankiem uniwersalnym i przyjaznym dla
ludzi.
W swojej ofercie posiada pełen wachlarz
produktów bankowych. Oferuje nie tylko
standardowe produkty finansowe, takie
jak rachunki bieżące, lokaty, kredyty i karty płatnicze, lecz także umożliwia klientom
elektroniczny dostęp do rachunków. Poza
tym wciąż rozbudowuje infrastrukturę
techniczną i bankomatową.

Rozwój
Misja
Współczesna misja Banku sprowadza
się do zaspokajania potrzeb na usługi finansowe na rynku lokalnym różnym interesariuszom. Naszym atutem jest dobre rozeznanie i znajomość lokalnego środowiska, czyli potencjalnych klientów, w tym także samorządów terytorialnych.
Do naszych podstawowych celów działalności należy zapewnienie kompleksowej
obsługi finansowej firmom działającym
na terenie miast i wsi, przedsiębiorstwom
sektora rolno-spożywczego oraz rolnikom,
jak również wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych.

To bez wątpienia jeden z najszybciej
rozwijających się lokalnie banków. Na terenach wiejskich i w małych miastach jesteśmy niekwestionowanym liderem, najprawdopodobniej dlatego, że naszym głównym celem nie jest maksymalizacja zysków,

Czynników sukcesu na pewno należy
upatrywać w konsekwentnym rozwijaniu
rozwiązań odpowiadających potrzebom
rynku i, co najważniejsze, ich skutecznym
wdrażaniu. Wizją Banku Spółdzielczego
w Białobrzegach jest bycie instytucją finansową uniwersalną, z jednej strony godną zaufania i wiarygodną, a z drugiej odważnie konkurującą z bankami komercyjnymi, tak by być jednym z najważniejszych
na rynku lokalnym dostawców usług bankowych, przy zachowaniu wartości przyjaznej instytucji finansowej.
Bank gospodaruje wyłącznie polskim
kapitałem, zapewniając w ten sposób dopływ profitów do lokalnych budżetów samorządowych. Zdobyte doświadczenie
i wieloletnia tradycja pomogły dotrzymać
kroku przemianom gospodarczym wprowadzonym w ostatnich latach. Co niezwykle
istotne, podczas tych przeobrażeń Bank
Spółdzielczy w Białobrzegach nie zatracił
swej pierwotnej statutowej roli sprzed ponad 100 lat.
www.bsbialobrzegi.pl

Teraźniejszość
Bank Spółdzielczy w Białobrzegach cieszy się dobrą kondycją finansową, a jego
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Problematyczne zatory płatnicze

Przeciętna kwota przeterminowanych o ponad 60 dni należności wynosi
41,6 tys. zł. Opóźnienia w płatnościach w największym stopniu dotyczą mikroprzedsiębiorstw oraz ﬁrm działających w branży budowlanej i produkcyjnej.
proc. przedsiębiorstw w Polsce ma trudności z terminowym odzyskiwaniem należności od klientów. W największym stopniu problem ten dotyczy
mikroﬁrm, czyli przedsiębiorstw zatrudniających maksymalnie 9 pracowników.
W przypadku najmniejszych ﬁrm z zatorami płatniczymi, zgodnie z terminem płaconych jest 51 proc. należności. Natomiast
w przypadku ﬁrm bez zatorów odsetek ten
sięga 82 procent. Dla porównania, w sektorze średnich przedsiębiorstw (od 50 do 249
pracowników), w którym sytuacja wygląda
najlepiej, te wartości kształtują się odpowiednio na poziomie 66 proc. i 92 procent.

48

Utrudniony rozwój
Opóźnienia w płatnościach są jedną
z najpoważniejszych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej, ponieważ
często skutkują pojawieniem się problemów
z utrzymaniem płynności finansowej. Zmaga się z nimi 45 proc. firm z zatorami i jedna czwarta przedsiębiorstw, których nie dotyczy kwestia nieterminowego regulowania
zobowiązań przez kontrahentów. Utrata
płynności finansowej to jednak nie jedyne
następstwo opóźnień w płatnościach.
– Z powodu zatorów płatniczych firmy
tracą też przychody, ograniczają rozwój i zatrudnienie, a także ponoszą dodatkowe
koszty finansowania. Poprawiająca się koniunktura gospodarcza nie zawsze jest
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w stanie zrekompensować to przedsiębiorcom. Tym bardziej, że na tle lepszej sytuacji gospodarczej widoczna jest ostra konkurencja, obniżka marż i presja wzrostu
płac. Firmy, aby tyle samo zarobić, muszą
podejmować więcej zleceń. Rozpoczynanie
licznych aktywności przy obciążeniu zatorami płatniczymi potrafi znacząco podwyższyć ryzyko prowadzenia działalności
gospodarczej, nawet w sprzyjających warunkach gospodarczych – mówi Mariusz
Hildebrand.
Przeciętna zaległość kontrahentów, na
którą firmy czekają ponad 60 dni, to kwota w wysokości 41,6 tys. zł. Jej poziom zależy jednak od wielkości przedsiębiorstwa
– im większa firma, tym większa suma przeterminowanych należności. W mikrofirmach oczekuje się przeciętnie na ponad
35 tys. zł, w małych firmach na ponad 50 tys.
zł, a w firmach średnich na blisko 90 tys. zł.
W podziale na branże zdecydowanie najwięcej pieniędzy nie wpływa na czas do firm
budowlanych 67,4 tys. zł, podczas gdy
w pozostałych prezentowanych branżach
(produkcja, handel i usługi) jest to kwota
pomiędzy 37,3 tys. zł a 40,1 tys. zł. Jak jednak deklarują przedstawiciele firm budowlanych, problemy z opóźnieniami
w uzyskiwaniu płatności mają głównie
charakter cykliczny, czyli są powiązane z koniunkturą gospodarczą, natomiast w handlu i produkcji jest to przeważnie stały element rzeczywistości.

Poza opóźnianiem płatności firmy doświadczają też innych praktyk, których celem jest przesunięcie w czasie lub zmniejszenie koniecznej należności. Przedsiębiorcy otrzymują m.in. propozycje spłaty należności w ratach, proponuje im się również
wystawienie faktury w późniejszym terminie
czy stawia ultimatum: „zapłacę na czas, ale
niższą sumę”. Wiele firm za element gry na
czas postrzega też reklamacje, czyli podnoszenie przez odbiorcę zarzutu nienależytego wykonania usługi, rezygnację z części zamówienia, a także zwrot towaru.

Profilaktyka
Choć większość badanych firm (67 proc.)
nie wie, dlaczego ich kontrahenci płacą im
z opóźnieniem, to 58 proc. przedsiębiorstw
z zatorami płatniczymi podejmuje działania prewencyjne, w celu ich uniknięcia. Na
taki krok w przeważającej mierze decydują się jednak większe firmy. Podejmowanie
tego typu działań deklaruje niemal trzy
czwarte średnich przedsiębiorstw i tylko
nieco ponad połowa mikrofirm. Choć
zaległe płatności od kontrahentów najbardziej dają się we znaki właśnie mikrofirmom, to jednocześnie robią one najmniej, aby do nich nie dopuścić. Mikrofirmy są też najmniej aktywne w odzyskiwaniu należności, gdy zatory już się pojawią. Działania w tym celu podejmuje
63 proc. mikrofirm wobec 90 proc. przedsiębiorstw małych i średnich.
I

• kredyt konsolidacyjny
z ratą mniejszą o połowę
• warunki dopasowane indywidualnie
do każdego klienta
• bezpłatna analiza ﬁnansowa,
opieka i pomoc na każdym
szczeblu ﬁnansowania
tel.: 22 123 0880, 881 966 954
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Naszą siłą jest wszechstronna
pomoc pacjentowi
Rozmowa z prof. Stanisławem Góździem,
dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Świętokrzyskie Centrum Onkologiii
w Kielcach to dziś liczący się w Polsce szpital zapewniający pacjentom opiekę onkologiczną według najnowocześniejszych
standardów. Na czym polega siła tego
szpitala?
– Na interdyscyplinarnym podejściu do
pacjenta. Od początku zależało mi na
stworzeniu szpitala przyjaznego, w którym
chory otrzyma kompleksową opiekę onkologiczną: stacjonarną, dzienną i ambulatoryjną, począwszy od diagnozy poprzez leczenie, aż po rehabilitację i opiekę psychologiczną. Jeszcze przed wprowadzeniem
pakietu onkologicznego w naszym szpitalu funkcjonowały konsylia, podczas których
nasi specjaliści w dziedzinie onokologii klinicznej, ginekologii, chemioterapii, radioterapii uzgadniali optymalny sposób terapii dla pacjentek z rakiem narządu rodnego. Takie interdyscyplinarne zespoły działały również na potrzeby chorych z innymi
nowotworami. Ludzie tworzący ten szpital
współpracują między sobą, nawet w nieformalnych grupach, żeby jak najlepiej
pomóc pacjentowi.
Każdy, kto po raz pierwszy ogląda
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, jest
zdumiony ilością nowoczesnej aparatury
diagnostyczno-leczniczej. Tutaj zaczęła
się w Polsce era rezonansu magnetycznego, a w 2008 roku zaczął działać trzeci
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w Polsce PET. Po co te inwestycje, czy nie
można diagnozować taniej?
– Innowacyjność to konieczność w walce z nowotworami. Nie możemy stać w miejscu, bo biologia nowotworów się zmienia.
Rak „uczy się”, jak przetrwać mimo leczenia, wytwarza nowe mechanizmy obronne.
Musimy wyprzedzać raka, jeśli chcemy dotrzymać mu kroku. Dlatego inwestycje
w aparaturę diagnostyczną i bazę naukowo-badawczą uważam za niezbędne. Cieszę się, że to podejście podziela również Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, któremu podlega Świętokrzyskie Centrum
Onkologii. Zawsze możemy liczyć na jego
wsparcie w zakresie wprowadzania nowych
technologii przydatnych w onkologii. Nasz
Zakład Diagnostyki Molekularnej jako
pierwszy w Polsce został w 2011 roku wyposażony w aparaturę do diagnostyki niezbędnej w terapii personalizowanej, a prowadzone w nim badania są wykorzystywane
w praktyce klinicznej. ŚCO jest liderem
w Polsce w zakresie badania wielu genów
do celów terapeutycznych i prowadzeniu
ukierunkowanej genetycznie terapii u chorych z rakiem płuca, jelita grubego, czerniakiem, nowotworami hematologicznymi,
rakiem piersi szczególnie opornym na leczenie oraz w leczeniu GIST i guzów neuroendokrynnych. Jako jeden z nielicznych
nasz ośrodek wykonuje specjalistyczne badania serca metodą rezonansu magnetycznego i PET, współpracując z ośrodkami w kraju i za granicą.
W jakim kierunku chce Pan rozwijać
szpital?
– Kierunek wyznacza epidemiologia zachorowań na nowotwory. Dlatego w naszym Centrum powstają projekty badawcze, które znajdują zastosowanie w praktyce klinicznej, wytyczane są nowe ścieżki
w diagnostyce i terapii onkologicznej. Nasza Klinika Ginekologii, uznany w kraju
ośrodek leczniczo-badawczy, została przyjęta w struktury Środkowoeuropejskiej
Grupy Badawczej ds. Ginekologii Onkologicznej, Europejskiej Sieci ds. Badań

nad Zindywidualizowanym Leczeniem
Nowotworów Trzonu Macicy, od trzech lat
prowadzi warsztaty laparoskopii dla ginekologów z całej Polski, jako jedna z niewielu
w Polsce dysponuje kolumną laparoskopową z możliwością obrazowania 3D i laserem, wykonuje zabiegi laparoskopowe
z wykorzystaniem noża wodnego. W Klinice Endokrynologii prowadzone są badania nad nowymi metodami diagnostyki
i leczenia raka tarczycy. Działa u nas drugi w Polsce, akredytowany przez Światowe
Towarzystwo Senologiczne, Breast Cancer
Unit oferujący kompleksową diagnostykę
i leczenie nowotworów piersi. Leczymy pacjentów nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale również z całej Polski. Nasza Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi jako jedyna w Polsce standardowo wykonuje zabiegi jednoczasowej implantacji protezy głosowej u wszystkich chorych wymagających usunięcia krtani. Pacjenci wychodzą z naszego szpitala, już mogąc mówić.
Opłaca się wykonywać takie zabiegi,
mimo że NFZ nie refunduje jednoczasowej implantacji?
– Zdecydowałem, że nie będziemy
oszczędzać na pacjentach. Najważniejsze,
żeby mogli jak najszybciej wracać do zdrowia i normalnej aktywności. W onkologii nie
można bać się wyzwań, dlatego na przykład
w naszej Klinice Urologii przeprowadzane
są pionierskie zabiegi z wykorzystaniem
technik laparoskopowych, opracowywane
są nowe techniki leczenia nowotworów i nienowotworowych chorób układu moczowopłciowego. Nasi urolodzy są autorami
podręczników akademickich, prowadzą
warsztaty laparoskopii dla urologów z całej Polski. Opracowany w naszej Klinice Hematologii i Tranplantacji Szpiku schemat
szczepień jest przełomowym odkryciem dla
poprawy odporności chorych na białaczkę. Moi pracownicy to ludzie otwarci, którzy chcą się uczyć i rozwijać.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

Fot. Rafał Piłacik (5)

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Misją Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jest niesienie wszechstronnej pomocy pacjentom oraz ich
rodzinom w zmaganiu się z chorobą nowotworową. W strukturach ŚCO funkcjonują: Klinika Chirurgii
Onkologicznej, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Klinika
Urologii, Klinika Ginekologii, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Onkologii Klinicznej
z działami chemioterapii stacjonarnej i ambulatoryjnej, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
(z własnym laboratorium naukowo-diagnostycznym i Bankiem Komórek Krwiotwórczych), Klinika Radioterapii, Klinika Brachyterapii i Hipertermii, Zakład Fizyki Medycznej, Klinika Endokrynologii, Dział Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej, Klinika Medycyny Paliatywnej, Zakład Rehabilitacji.
Diagnostykę realizują wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt zakłady: Patologii Nowotworów,
Diagnostyki Obrazowej (wyposażony w USG, mammograf, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny), Zakład
Pandenoskopii, Diagnostyki Laboratoryjnej, Mikrobiologii Klinicznej, Markerów Nowotworowych, Diagnostyki Molekularnej i Metod Fizycznych. W Zakładzie Medycyny Nuklearnej z ośrodkiem PET wytwarzane są również radiofarmaceutyki do badań diagnostycznych stosowanych w chorobach onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych.
W ŚCO funkcjonuje Biobank, który gromadzi próbki biologiczne do prowadzenia innowacyjnych badań na potrzeby nowoczesnej diagnostyki i farmakoterapii. Centrum prowadzi działalność naukowo-badawczą o dużym potencjale realizując projekty badawcze w zakresie:
• radiobiologia: wpływ promieniowania jonizującego na strukturę i funkcjonowanie komórek nowotworowych oraz
ich oporność na radioterapię (we współpracy z Uniwersytetem Sztokholmskim);
• rola szczepień przeciwko infekcjom bakteryjnym u chorych leczonych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych
na raka płuc i raka jelita grubego (we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie);
• pozakomórkowe kwasy nukleinowe oraz wolno krążące komórki nowotworowe (CTC) – biopsja płynów jako
nowoczesne narzędzie dla personalizacji leczenia onkologicznego;
• sita molekularne do wykrywania wolno krążących komórek nowotworowych (CTC) (we współpracy z Wojskową
Akademią Techniczną);
• zastosowanie nanocząstek w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych (we współpracy z Instytutem
Fizyki PAN);
• poszukiwanie nowych markerów do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych – projekt kliniczno-laboratoryjny (we współpracy z ośrodkami w kraju oraz z National Cancer Institute w Waszyngtonie).
• informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca – unikalne w skali Polski rozwiązanie pozwalające na
zapewnienie maksymalnej dokładności badania (we współpracy z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym
im. Jana Pawła II).
ŚCO współpracuje z International Agency for Research Cancer, European Network of Cancer Registries, European
Organisation od Cancer Institutes, Międzynarodową Agencją Atomistyki w Wiedniu, National Cancer Institute w Waszyngtonie. Materiał epidemiologiczny gromadzony w Świętokrzyskim Rejestrze Nowotworów stanowi istotny
wkład do analiz na temat obciążenia nowotworami złośliwymi w Polsce i na świecie.
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
rejestracja call center: 41 376 42 08
www.onkol.kielce.pl
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Rozwijamy się dzięki
współpracy z innymi
Rozmowa
z dyrektorem szpitala
w Koszalinie, Andrzejem
Kondaszewskim
Jak bardzo w ciągu ostatnich 25 lat
zmieniło się w Polsce zarządzanie placówkami medycznymi? Porównajmy rok
1990 i 2015 na przykładzie szpitala w Koszalinie.
– Na przestrzeni 25 lat ze względu na
przemiany społeczno-gospodarcze, polityczne, kulturalne, prawne i inne nasza organizacja poddana została szeregowi
zmian, które „wymusiły” dostosowywanie
się szpitala do nowych warunków. Na
uwagę zasługuje rozbudowa i modernizacja ponad stuletnich pawilonów oraz doposażenie w nowoczesną aparaturę. Współpraca z inwestorami prywatnymi i udział w inwestycjach kapitału prywatnego pozwoliły na wybudowanie na terenie
szpitala nowoczesnego ośrodka radioterapii, pawilonu konsorcjum
firm, w którym inwestorzy uruchomili
stację dializ, laboratorium diagnostyczne oraz pracownie gamma kamera. Do najważniejszych rozwiązań
zaliczyć można także zmiany w sposobie zarządzania zasobami ludzkimi, rozszerzenie zakresu usług w oparciu
o epidemiologię zachorowań oraz mapy potrzeb zdrowotnych, zmianę struktury łóżek
szpitalnych, współpracę z inwestorami prywatnymi, budżetowanie oddziałów i prywatyzację wybranych usług.
Co partnerstwo publiczno-prywatne
umożliwiło szpitalowi w Koszalinie?
– Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika
w Koszalinie przeobraża się w jedną z najnowocześniejszych jednostek medycznych.
Stawiamy na wysoką jakość usług medycznych i kompleksową opiekę nad pacjentem. W celu stworzenia w jednym
miejscu możliwości świadczenia szerokiego wachlarza usług współpracujemy z firmami prywatnymi, które na terenie szpitala
inwestują w nowe specjalistyczne pawilony z wyposażeniem na światowym poziomie. Przykładem jest Międzynarodowe
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Centrum Onkoterapii świadczące usługi z zakresu radioterapii. Konsorcjum prywatnych firma wybudowało
także i oddało do użytku
w 2013 r. pawilon dla potrzeb
pracowni gamma kamery,
laboratorium diagnostycznego oraz dializoterapii.
W najbliższym czasie zostanie rozpoczęta nowa inwe-

stycja przy współpracy z prywatną firmą,
która wybuduje pawilon dla potrzeb oddziału kardiochirurgii z blokiem operacyjnym. W planach na najbliższe lata mamy
rozbudowę Oddziału Onkologii i Chemioterapii z Oddziałem Dziennym Chemioterapii ze względu na rosnące potrzeby w zakresie diagnostyki i leczenia zmian
nowotworowych.
A jaki jest zasięg działania placówki?
– Obecnie pełnimy funkcję szpitala
miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego,
finansowanego ze środków publicznych.
Odbiorcami świadczeń medycznych jest populacja około 600 tys. osób.
Taka skala wymusza świetną organizację dyrekcji. Nie bez przyczyny został Pan
nominowany w plebiscycie „Placówka
medyczna dobrze zarządzana”. Co to dla
Pana znaczy?

– Otrzymanie tej nominacji jest
dla mnie jako dyrektora szpitala olbrzymim wyróżnieniem, a dla
wszystkich pracowników bodźcem
do następnych zmian w kierunku
poprawy jakości usług medycznych. Choćby w ostatnim roku
zdobyliśmy III nagrodę w konkursie „Perły Medycyny” w kategorii
szpitale publiczne powyżej 400 łóżek. Rok 2014 przyniósł nam certyfikat zaufania pacjentów „Laur
pacjenta”, nagrodę „VIP w Ochronie Zdrowia 2014”, certyfikat Rzetelny Menedżer 2014, Europejski Certyfikat Rzetelni
w Ochronie Zdrowia 2014 w kategorii
szpitale publiczne powyżej 400 łóżek.
Wcześniej uhonorowano nasz szpital nagrodą II stopnia w konkursie PZITB „Budowa Roku 2012” oraz I nagrodą w kategorii „Inwestor” w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły Medycyny” 2012
oraz wieloma innymi wyróżnieniami. Posiadamy również certyfikaty: Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009,
certyfikat Szkoła Matek i Ojców, Certyfikat
Szpital bez bólu oraz certyfikat udziału
w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków.
Rozmawiał Piotr Nowacki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY Nr 4
w Lublinie
20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8
tel. centrala (81) 724 42 26, (81) 742 51 49
tel. sekretariat (81) 72 44 400, fax (81) 747 57 10
e-mail: szpital@spsk4.lublin.pl

Jest to obecnie największy szpital Lubelszczyzny
zatrudniający wybitnych specjalistów, kierowników
jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i konsultantów różnych szczebli.
Z kadry tej wywodzą się prekursorzy nowatorskich
rozwiązań w dziedzinie medycyny, autorzy wielu
publikacji naukowych, organizatorzy prestiżowych
konferencji medycznych i warsztatów praktycznych. Zatrudniamy specjalistów, których nazwiska
wiele mówią w świecie medycyny i u których pacjenci chcą się leczyć. W 2015 roku co 10. pacjent
naszego szpitala pochodził spoza województwa
lubelskiego, a w niektórych klinikach pacjenci z innych regionów kraju stanowili blisko 30% hospitalizowanych.

Dyrektor Naczelny
dr n. med. Marian Przylepa

Szpital dysponuje 812 łóżkami zgromadzonymi
w 30 wysokospecjalistycznych oddziałach szpitalnych, w których leczy się rocznie ponad 50 000
pacjentów, a w poliklinice i szpitalnym oddziale
ratunkowym udzielamy ponad 180 000 porad.
SPSK nr 4 w 2014 r. obchodził 50-lecie swojego
funkcjonowania na rynku ochrony zdrowia. Najwyższe kwaliﬁkacje zawodowe, całkowite oddanie się pacjentom i pełnia zrozumienia dla ich
potrzeb w trudnych chwilach choroby sprawiają,
że szpital jest placówką przyjazną pacjentom. Potwierdzają to uzyskane certyﬁkaty, a także zajmowane wysokie lokaty w plebiscytach i rankingach
branżowych.
Szpital wciąż dąży do poprawy warunków lokalowych celem zabezpieczenia jak najwyższych
standardów w trakcie leczenia pacjentów oraz realizacji usług. Najpoważniejszym projektem ostatnich lat była budowa nowego bloku operacyjnego,
sal wybudzeń, oddziału intensywnej opieki oraz
centralnej sterylizacji

www.spsk4.lublin.pl
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Wizjoner
Rozmowa z dyrektorem naczelnym
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 4 w Lublinie, dr. nauk med.
Marianem Przylepą
Co pozwala uzyskiwać zarządowi
Szpitala oczekiwane wyniki i efektywnie
gospodarować budżetem, aby dysponować
środkami na inwestycje?
– To jest trudne pytanie, bowiem żeby
nie wiem jak oszczędnie i efektywnie gospodarować budżetem Szpitala, środków
na inwestycje i tak będzie za mało. Trzeba
jasno powiedzieć, że aktualny system finansowania w samodzielnych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej nie daje możliwości wygospodarowania środków na
inwestycję. Stąd wynika nasza ogromna aktywność na polu pozyskiwania środków

88 Fakty

i obserwator
z programów unijnych, projektów konkursowych i pozakonkursowych Ministerstwa
Zdrowia. Udaje się nam również uzyskać
wsparcie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – naszego podmiotu tworzącego, chociażby przy dofinansowaniu zakupionego
w ubiegłym roku systemu do neuronawigacji dla Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej. Trzeba pamiętać, iż wiele projektów pomocowych przewiduje tzw.
„udział własny” beneficjenta środków zewnętrznych jako warunek dofinansowania
inwestycji. I te środki na pokrycie „udziału własnego” musimy wygospodarować
z budżetu szpitala, ewentualnie wesprzeć się
kredytem. Nie wspomnę o środkach na bieżące remonty, których nie mamy szans pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Inwestowanie w infrastrukturę jest procesem ciągłym, bez realizacji bieżących prac remontowych i naprawczych nie moglibyśmy
zapewnić bezpieczeństwa pacjentom i komfortu pobytu w naszym szpitalu. W ubiegłym

roku ponieśliśmy koszt 2,4 mln zł przebudowy stacji sprężarek powietrza medycznego. To była istotna pozycja w budżecie wydatków szpitala, ale konieczna, bez możliwości refundacji ze źródeł zewnętrznych.
W jaki sposób dba Pan o poziom kadry medycznej oraz zadowolenie personelu
z warunków pracy?
– Wysoki standard usług medycznych,
utrzymujący się niezmiennie od lat jest niewątpliwą zasługą doskonałej kadry medycznej, prowadzącej oprócz działalności
leczniczej, działalność naukową i dydaktyczną. Mam świadomość, iż bez nieustannego dokształcania kadry medycznej,
nie ma szans na utrzymywanie wysokiego
standardu usług medycznych, w warunkach
ogromnej konkurencyjności ze strony innych
podmiotów, w tym podmiotów niepublicznych, zatrudniających również wybitnych specjalistów. Jesteśmy jednostką kliniczną, kształcącą personel medyczny i zatrudniającą specjalistów, których nazwiska
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wiele mówią w świecie medycyny. Kładę nacisk na poziom wykształcenia kadry medycznej i proces podnoszenia kwalifikacji
poprzez system urlopów szkoleniowych
i system wynagrodzeń, który różnicuje poziom wynagrodzenia w zależności od stopnia kwalifikacji. Chciałbym pochwalić się,
iż z naszego szpitala wywodzą się pielęgniarki, które zajmują od lat pierwsze i drugie miejsca w ogólnopolskim konkursie na
„Pielęgniarkę Roku”, co świadczy o wysokim profesjonalizmie kadry pielęgniarskiej.
Przejawem dbałości o kadrę medyczną
jest również inwestowanie w infrastrukturę, umożliwiające korzystanie z osiągnięć
współczesnej medycyny, wdrażanie nowoczesnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, jak również tworzenie dobrych warunków pracy. SPSK 4 w Lublinie
jest pożądanym miejscem pracy, pomimo
iż oczekiwania pracowników co do poziomu wynagrodzeń są powyżej możliwości
szpitala.
W ubiegłym roku kapituła Programu
Umacniania Wiarygodności postanowiła
przyznać zarówno Panu, jak i Szpitalowi
nr 4 tytuł „Lidera Polskiego Lecznictwa”,
a podczas Forum Szpitali odebrał Pan osobiste wyróżnienie „Fortissimus” w uznaniu dla Pana zasług. Jak podchodzi Pan do
tego rodzaju wyróżnień i jakie zobowiązania niosą one ze sobą?
– Nie jestem kolekcjonerem tytułów, wyróżnień i nagród. Są one efektem finalnym
procedur ocen zewnętrznych, którym systematycznie poddajemy się w celu sprawdzenia, czy rozwój szpitala idzie we właściwym kierunku. Przyznane nagrody i wyróżnienia potwierdzają, że jesteśmy na
dobrej drodze rozwoju, są dowodami naszej pozycji rynkowej i przewagi nad konkurencją. Chciałbym podkreślić, iż bez
względu na to, czy wyróżnienie przyznane
zostało Szpitalowi, czy dyrekcji Szpitala, za
każdym razem jest ono wyrazem uznania
zasług i wkładu pracy całego zespołu pracowników. A to zobowiązuje do ciągłego
podnoszenia poprzeczki.
Co składa się na dobre zarządzanie placówką ochrony zdrowia, docenianie przez
pacjentów, zespół medyczny oraz gremia
zewnętrzne?
– Nie ukrywam, iż proces zarządzania
medyczną jednostką o statusie publicznym
jest trudny z uwagi na uwarunkowania
prawne i liczne ograniczenia wynikające
z rygorów ustawy o finansach publicznych,
ustawy o zamówieniach publicznych czy
systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Pojęcie „dobrego zarządzania” będzie miało
inny wydźwięk z punktu widzenia interesów
pacjentów, pracowników czy gremiów zewnętrznych. Pacjenci będą patrzyli przez
pryzmat dostępności do świadczeń me-

dycznych oraz poziomu usług medycznych.
W odniesieniu do poziomu świadczeń
zdrowotnych jesteśmy postrzegani jako
placówka dobrze zarządzana, bo gwarantujemy kompleksowe i nowoczesne leczenie. Gorzej z dostępnością świadczeń zdrowotnych, gdyż ich limitowanie przez NFZ
i tworzenie kolejek oczekujących nie wpływa dobrze na postrzeganie szpitala przez
pacjentów, którzy problemy z dostępnością
do świadczeń utożsamiają najczęściej z polityką szpitala, a nie z systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Dobre zarządzanie
z punktu widzenia personelu utożsamiane
jest z dobrymi warunkami pracy, stabilizacją zatrudnienia, budowaniem silnej pozycji
jednostki na rynku usług zdrowotnych.

wych: od jednostki budżetowej po SP
ZOZ z osobowością prawną. Zmieniały się
zasady finansowania jednostki, musieliśmy
się zmierzyć z nowymi regułami rynkowymi w warunkach konkurencyjności z podmiotami niepublicznymi. Znałem słabe
strony szpitala i ta znajomość pozwoliła na
podjęcie szeregu działań w kierunku zapewnienia i utrzymania wysokiego standardu usług medycznych, sytuujących nas
na pozycji lidera po prawej stronie Wisły.
Czego dotyczą plany rozwojowe na bieżący rok? Które obszary są traktowane
priorytetowo w planowanym budżecie?
– W 2016 r. chcemy przede wszystkim
uruchomić zakupiony rezonans magnetyczny, co wymaga zakończenia prac ad-

Chciałbym pochwalić się, iż z naszego szpitala
wywodzą się pielęgniarki, które od lat zajmują
pierwsze i drugie miejsca w ogólnopolskim konkursie
na „Pielęgniarkę Roku”.
A co do gremiów zewnętrznych – jest bardzo szeroki wachlarz kryteriów i procedur
oceniających, poczynając od standardów
akredytacyjnych, po wszelkiego rodzaju rankingi, plebiscyty, kapituły eksperckie.
Jakie cechy powinien mieć menedżer
ochrony zdrowia, aby skutecznie dbać o jakość świadczeń oraz rentowność i renomę
placówki?
– Nie ma uniwersalnego wzoru menedżera ochrony zdrowia. Proces zarządzania jednostką ochrony zdrowia jest wieloaspektowy i zależy od wielu uwarunkowań.
Niemniej w dzisiejszych czasach menedżer
ochrony zdrowia musi być z jednej strony
wizjonerem, czyli mieć i realizować wizje
szpitala nowoczesnego, w odniesieniu do
metod i poziomu leczenia oraz sposobu zarządzania jednostką w aspekcie organizacyjnym i funkcjonalnym. Z drugiej strony
musi stworzyć i trzymać się mechanizmów
umożliwiających precyzyjne, bieżące monitorowanie wszystkich procesów składających się na ekonomiczny efekt działalności.
Bagaż doświadczeń ponad 50-letniej
historii szpitala klinicznego w Lublinie jest
atutem i pomocą w kierowaniu placówką,
czy łatwiej byłoby zacząć z czystą kartą?
– Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w kierowaniu szpitalem postrzegam
jako atut. Miałem okazję obserwować historyczny rozwój jednostki i w nim aktywnie uczestniczyć. Szpital funkcjonował na
przestrzeni różnych przemian ustrojo-

aptacyjnych pomieszczeń do marca br.
Do czerwca 2016 r. zostaną zakończone
prace przystosowujące pomieszczenia do
potrzeb Sali Hybrydowej. Planujemy zakup
zestawu laserowego do usuwania elektrod wewnątrzsercowych w zabiegach prowadzonych przez Klinikę Kardiologii. Dysponowanie takim urządzeniem da nam status pierwszej jednostki w Polsce wyposażonej w tak nowoczesną aparaturę i przeprowadzającej tak innowacyjne zabiegi.
Koszt zakupu jest bardzo wysoki, wynosi
ok. 1,25 mln zł i zostanie w 85 proc. sfinansowany z jednego z programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. Jednak sztandarową inwestycją w 2016 r. będzie realizacja pierwszego etapu termomodernizacji budynków, z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci pożyczki podlegającej umorzeniu do
kwoty 25 proc. Realizacja tej inwestycji
umożliwi pozyskanie oszczędności w obszarze energii cieplnej, wpłynie również na
poprawę estetyki budynków szpitalnych. Jest
jeszcze wiele obszarów działalności szpitala, które wymagają dostosowania do
standardów europejskich, zarówno w obszarze infrastruktury zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Dlatego nie ustajemy w staraniach o pozyskanie kolejnych dotacji umożliwiających realizacje planów na najbliższe
lata.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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MOTORYZACJA

Smaczny jak pizza
Skojarzenia z Tivoli?
Przede wszystkim
mnóstwo pizzerii określanych tym mianem,
a także miasto we Włoszech i park rozrywki
w Kopenhadze. Do zestawu dołączył również
południowokoreański
crossover produkowany przez markę
Ssang Yong.
Cezary Głogowski
irma motoryzacyjna z Korei Południowej po raz kolejny wkroczyła na
polski rynek motoryzacyjny – tym
razem z nowym modelem crossovera o nazwie Tivoli. To pierwszy samodzielnie opracowany model SsangYonga,
który powstał po przejęciu producenta przez
koncern Mahindra & Mahindra z Indii.
Oczekuje się, że będzie konkurował z takimi autami jak m.in. Nissan Yuke i Peugeot
2008.
Przód Tivoli wygląda zadziornie, a to za
sprawą lamp projekcyjnych umieszczonych
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w przednim zderzaku, wyposażonych w diodowe pasy świateł do jazdy dziennej. Środek
można określić jako sportowy. Zegary obrotomierza i prędkościomierza umieszczone są w tunelach, pomiędzy którymi znajduje
się wyświetlacz z informacjami o spalaniu,
przebiegu itp. Dodatkowo mamy kierownicę multifunkcyjną, a w centralny panel sterowania wkomponowany jest 7-calowy ekran
dotykowy bez nawigacji, za którą musimy dopłacić 2300zł (niestety, do każdej wersji).
Gama silnikowa Tivoli nie jest powalająca. Mamy dwie jednostki: jedną benzynową
o pojemności 1.6l i mocy 128 KM oraz
prezentowany model z silnikiem
wysokoprężnym o po-

jemności 1.6l i mocy 115 KM. Spalanie w samochodzie z silnikiem diesla naprawdę
cieszy. W mieście Tivoli potrafi spalić niecałe 6l/100km, w trasie natomiast jest to
5l/100km.
Tivoli występuje w czterech wersjach:
Crystal Base, Crystal, Quarto i Sapphire.
W najuboższej wersji Crystal Base Tivoli
kosztuje 56 900 zł, natomiast w Sapphire
cena zaczyna się od 75 400 zł i rośnie – oczywiście zależy od wyposażenia, jakie sobie dodatkowo dobierzemy.
I
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Kosmiczny minivan

Citroën od 1999 roku sprzedał już 3 mln rodzinnych minivanów na świecie.
Do tego znakomitego grona dołącza właśnie druga generacja C4 Grand Picasso, która dzięki swojej funkcjonalności, innowacyjnemu projektowi wnętrza i nietuzinkowemu designowi nadwozia ma bardzo duże szanse, aby
poszerzyć grono miłośników pojazdów spod znaku Chevrona.
Cezary Głogowski
ygląd nowego francuskiego
minivana przyprawia o zawrót głowy, nie sposób się za
nim nie obejrzeć na ulicy.
LED-owe światła dzienne, które w innych
modelach osadzone są dyskretnie w zderzakach lub stanowią niezauważalny detal
reﬂektorów głównych, w Picasso stanowią
najbardziej rozpoznawalny element frontu. W połączeniu z chromowanymi listwami i wyeksponowanym logo producenta tworzą futurystyczną kompozycję,
przełamującą konwencjonalne rozwiązania
stylistyczne.
W środku nowego granda czujemy się
kosmicznie. Przed sobą mamy kierownicę
multifunkcyjną, a tuż za nią wielką panoramiczną szybę oraz duże boczne szyby,
a to wszystko po to, żeby kabina była jak najlepiej doświetlona. W centralnej części deski rozdzielczej oraz penala sterującego
mamy: w górnej części 12-calowy wyświetlacz, na którym wyświetlają się informacje
o aktualnej prędkości pojazdu, prędkości obrotowej silnika czy poziomie paliwa. Na tym
samym ekranie prezentowane są również
dane z radioodtwarzacza, systemu nawigacji,

W

komputera pokładowego lub kamery cofania. Informacje te w większości powielone
są na mniejszym umiejscowionym niżej 7calowym ekranie, z tą różnicą, że mniejszy
monitor jest dotykowy i umożliwia dodatkowo sterowanie tymi systemami.
Napędzającym sercem tego minivana
jest wysokoprężny silnik BlueHDI o pojemności 2.0 l i mocy 150 KM i momencie

obrotowym 370 Nm. Spalanie w tym samochodzie jest naprawdę rewelacyjne jak
na tak duże gabaryty auta, bo wynosi 7,5
l/100km w mieście i 6l/100km w trasie. Szacunek dla trójkolorowych!
Nowy C4 Grand Picasso w wersji Attraction z silnikiem wysokoprężnym kosztuje 80 900 zł, prezentowana wersja Exclusive to koszt rzędu 115 900 zł.
I
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Połączenie stylu

i technologii

W minionym roku swoją premierę miał Hyundai Tucson, który zastąpił dotychczas sprzedawany na europejskich rynkach model ix35. Budowa nowatorskiego koreańskiego SUV-a oparta jest o całkiem nową platformę, auto
wzbogacone zostało również o nowinki konstrukcyjne.

Cezary Głogowski
amochód charakteryzuje się odważną i muskularną sylwetką, którą zawdzięcza płynnym liniom
nadwozia oraz zrównoważonym
proporcjom. Z przodu modelu uwagę
zwraca duży sześciokątny grill, dość wąskie
reﬂektory oraz diody LED do jazdy dziennej. Tucson nawiązuje do elementów stylistycznych takich modeli jak Santa Fe oraz
Genesis.
Porównując do poprzednika Tucsona,
producent postawił na lepsze materiały wykończeniowe, kierowca ma do dyspozycji
podgrzewany i wentylowany fotel, wykończoną skórą kierownicę oraz spory wyświetlacz. Wnętrze jest bardzo przestrzenne i bogate, wykończenie dostępne
w dwóch wariantach: czarnym lub beżowym. W dachu umiejscowione jest szeroko otwierające się okno, dzięki któremu
auto wypełnia się światłem. Imponująca
jest również przestrzeń bagażowa; za
sprawą automatycznej, bezdotykowej tylnej klapy bagażnik Hyundaia mieści 513
litrów.
Napęd nowego SUV-a pochodzi z 1,6litrowego silnika GDI, który generuje 135

S
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KM mocy i jest powiązany z sześciobiegową
przekładnią manualną. W gamie napędów
znalazł się również turbodoładowany motor o mocy 176 KM, który będzie można za-

mówić z siedmiobiegowym automatem
z podwójnym sprzęgłem. W ofercie pojawi
się również diesel o pojemności 1,7 litra, który produkuje 115 KM oraz wariant 2-litrowy
o mocy 136 lub 184 KM.
Model został wyposażony w system
awaryjnego hamowania, system ostrzegający przed niekontrolowanym zjazdem
z pasa ruchu, system ostrzegający przed
pojazdem znajdującym się w martwym
polu oraz system informujący o ograniczeniach prędkości. W aucie zostały wykorzystane najmocniejsze materiały z inteligentnymi technologiami, zapewnia to
pełną ochronę wszystkim pasażerom. Kabina została wykonana ze stali o wysokiej
wytrzymałości w procesie tłoczenia na gorąco.
W Europie segment SUV-ów jest dość
popularny wśród klientów, a wraz z popularnością rośnie konkurencja. Sukcesów
Tucsona można być pewnym, bo nad całym projektem czuwał Peter Schreyer – wybitny niemiecki specjalista od dressingu.
Istotną sprawą jest również to, że Hyundai
Tucson objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów, w skład której wchodzą
także usługi: 5 lat Assistance i 5 lat kontroli
technicznej pojazdu.
I
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DS5

po faceliftingu

Koncern PSA Peugeot-Citroen postanowił
zawalczyć w klasie premium, dlatego dotychczasowa linia DS Citroena została osobną
marką, która ma oferować bardziej prestiżowe
produkty.

Cezary Głogowski
minionym roku, w Genewie
został zaprezentowany odświeżony DS5. Z grilla i klapy bagażnika modelu zniknęła znana wszystkim „cytrynka”, pojawiły się natomiast stylizowane litery DS. Co
oferuje nowa marka?
Odświeżone auto można rozpoznać
przede wszystkim po nowych lampach
z przodu – opcjonalnie wyposażonych w żarówki LED wraz z nowymi kierunkowskazami podobnymi do tych, które zastosowano w DS3. Poprawiono także chromowaną listwę, która prowadzi od krawędzi
światła aż po przednią szybę. Z tyłu poprawiono zderzak z dwiema końcówkami
układu wydechowego.
Większe zmiany czekają na klientów wewnątrz auta w wersji sprzed liftingu, na
środku deski rozdzielczej umieszczono
12 przycisków. Tym razem zamiast nich zamontowano dotykowy ekran, służący do
obsługi systemu multimedialnego oraz
komputera pokładowego. Jest to niewąt-

W

pliwie zmiana na plus, ponieważ interface
monitora jest o wiele bardziej przyjazny dla
kierowcy niż znane z wcześniejszej wersji
przyciski. Dzięki niemu można obsługiwać
nie tylko multimedia, ale również podstawowe funkcje samochodu.
Wyposażenie uzupełniono o obowiązkową w wyższej klasie kontrolę martwego pola, ostrzeżenie przed niesygnalizowaną zmianą pasa ruchu i automatyczne światła drogowe z funkcją doświetlania zakrętów. Natomiast dodatki
z zakresu komfortu obejmują m. in. nowy
system audio firmy Denon, kamerę cofania, fotele z masażem i pamięcią ustawienia oraz system Mirror Screen, który
pozwala wyświetlać zawartość smartfona
na ekranie kokpitu. Ponadto producent zapewnia, że dopracowano jakość wykonania wnętrza i materiały. Citroena DS5
można wyposażyć również w elektrycznie
sterowane fotele z funkcją masażu, system
bezkluczykowego dostępu czy fotochromatyczne lusterko.
DS5 otrzymał zmodyfikowane silniki
Citroëna. Benzynowa jednostka 1,6 THP

osiąga moc 165 KM i 240 Nm momentu obrotowego. Gamę tradycyjnych silników uzupełniają diesle BlueHDI o mocy
120 KM i 180 KM. Natomiast wersja hybrydowa z napędem na cztery koła otrzymała jako podstawowe źródło napędu
dwulitrowego diesla o mocy 163 KM oraz
napęd elektryczny generujący 37 KM.
Kierowca i pasażerowie wspomagani
są szeregiem systemów bezpieczeństwa, m.
in. ABS, ESP, system wspomagania nagłego
hamowania oraz elektryczny hamulec postojowy.
I
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Nowe laptopy 2w1
Firma ASUS zaprezentowała dwa nowe laptopy 2w1 – modele VivoBook Flip TP301 oraz TP501, wyposażone odpowiednio
w 13,3- lub 15,6-calowy ekran z możliwością obrotu o 360 stopni, dzięki któremu użytkownicy mogą łatwo dostosować tryb pracy urządzenia do wykonywanych zadań. Seria VivoBook Flip napędzana jest przez najnowsze procesory Intel Core 6. generacji i, zależnie od konfiguracji, wyposażona w układy graficzne do NVIDIA GeForce 940M. Urządzenia zostały wyposażone w system operacyjny Windows 10,
port USB 3.1 typu C, moduł Wi-Fi 802.11.ac i wydajną baterię, gwarantującą do 10 godzin nieprzerwanej pracy i rozrywki.
Seria VivoBook Flip to lekkie konstrukcje ze stylowym, metalowym wykończeniem. Model TP 301 będzie dostępny w dwóch, przykuwających oko kolorach – Pure Black i Icicle Gold. Laptopy zostały przygotowane w różnych wariantach zastosowanej pamięci masowej
– od dysku twardego o pojemności 1TB, przez wersję hybrydową łączącą dysk twardy 500GB z dyskiem SSD 8GB, na dysku SSD o pojemności nawet do 512 GB kończąc.
JA

Pendrive dla specjalistów
Najnowszy pendrive firmy Kingston, Data Traveler 2000, oprócz podstawowych funkcji oferuje szyfrowanie sprzętowe danych oraz zapewnia ochronę kodem PIN. Użytkownik może wpisać PIN za pomocą zaimplementowanej klawiatury alfanumerycznej.
Prezentowany pendrive znajdzie zastosowanie wśród specjalistów IT czy użytkowników korporacyjnych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach, które cenią sobie ochronę danych elektronicznych. Urządzenie jest łatwe w obsłudze oraz gwarantuje bezpieczeństwo klasy
korporacyjnej z 256-bitowym szyfrowaniem sprzętowym AES przy użyciu trybu szyfrowania blokowego XTS. Samo szyfrowanie nie potrzebuje żadnych dodatkowych sterowników, oprogramowania
czy sprzętu.
Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, producent zdecydował się na
dodanie funkcji autolock, która blokuje
i formatuje pendrive po 10 nieudanych próbach
uzyskania dostępu do danych.
Wysokiej jakości materiały wykorzystane do produkcji
Data Traveler 2000 chronią pamięć przed
wodą, kurzem czy innymi zanieczyszczeniami.
Pendrive będzie dostępny w trzech wersjach pojemnościowych:
16, 32 i 64GB.
JA
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Optymalna funkcjonalność
Rewolucyjna w wyglądzie i zaawansowana technologicznie konstrukcja z serii T4 firmy Yealink jest nie tylko przyjemna i praktyczna w użyciu, ale reprezentuje najnowsze osiągnięcia współczesnej technologii VoIP. Zaawansowane funkcje obejmują wsparcie dla sieci gigabitowych oraz adaptera EHS do łatwego podłączenia słuchawek bezprzewodowych.
Design urządzeń z serii T4X opiera się na dużym wyświetlaczu, który w czytelny sposób prezentuje rozbudowane funkcje telefonów. Wyostrzona jakość dźwięku
wynika z zastosowania systemu Optima HD Voice, który uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność ze standardem TIA 920.
Prezentowany przez nas SIP VP-T49G to wideotelefon
przeznaczony dla kadry kierowniczej i telepracowników.
Zachowuje optymalną równowagę między prostotą i wyrafinowaniem. Powiększony 8-calowy ciekłokrystaliczny,
dotykowy ekran LCD (1280 x 800 pikseli), a także wysokiej rozdzielczości wideo i audio HD umożliwiają wysokiej jakości komunikację dla profesjonalistów. Funkcjami wyróżniającymi ten model są wbudowany Bluetooth 4.0, Wi-Fi i kamera
HD.
JA

Uniwersalne tablety
Kruger&Matz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich
klientów, wypuścił na rynek dwa niemalże identyczne modele,
które odróżnia zastosowany system operacyjny. W przypadku
EAGLE 801 jest to Android 5.0 Lollipop, natomiast EDGE 802
działa w oparciu o system Windows 10 Home. To pierwsze
w ofercie firmy tablety z ekranem IPS o przekątnej 8”. Komfortowe
oglądanie obrazów i filmów z bardzo dobrym odwzorowaniem
kolorów i detali zapewnia rozdzielczość na
poziomie 1280 x 800 pikseli. Aluminiowa
obudowa o kompaktowych wymiarach
oraz wadze 360 gram sprawia, że nowe tablety są poręczne oraz wytrzymałe.
Obydwa modele wyposażono w procesor Intel® Atom Z3735G o taktowaniu
maksymalnym 1,83 GHz, wspierany 1GB
pamięci RAM. Dodatkowo pliki i aplikacje
można zapisać w pamięci wewnętrznej,
która wynosi 16GB i którą można rozszerzyć dodatkowo za pomocą karty microSD.
Wbudowany modem 3G, GPS oraz Wi-Fi
oferują dostęp do sieci internetowej, a łączność Bluetooth 4.0 daje możliwość bezprzewodowej wymiany danych.
JA
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Gdzie na targi?
styczeń 2016

13–14 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2016

Warszawa
Nadarzyn

Poznań

Warszawa

AGRO-PARK 2016 – Targi Rolnicze

Lublin

8–10 WARSAW PACK 2016 – Targi Techniki
Pakowania i Opakowań

Warszawa

– Targi Pneumatyki, Hydrauliki,

9–11 STOM-BLECH 2016 – Targi Obróbki Blach

i Urządzeń dla Spawalnictwa

oraz Ochrony Powierzchni
Poznań

LOTNISKO 2016 – Konferencja i Wystawa

Warszawa

12–14 TOUR SALON 2016

16–18 ExpoCUTTING 2016 – Targi Technologii Cięcia Sosnowiec
16–18 GRINDexpo 2016

Łódź

26–27 PERSPEKTYWY 2016
Warszawa

29–1 XVII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników
i Informatyków

9–11 STOM-LASER 2016

15–16 Inżynierskie Targi Pracy 2016

Kielce
Warszawa

– Targi Publicznego Transportu Zbiorowego

Nadarzyn

18–20 TARBUD 2016
– Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz

Wrocław

– Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej

Kielce

18–20 LAS-EXPO 2016
Kraków

19–21 FERMA BYDŁA 2016 – Międzynarodowe Targi Łódź

– Międzynarodowy Salon Edukacyjny

Kielce

18–20 AGROTECH 2016
Sosnowiec

18–19 MOBILE IT 2016 – Targi Rozwiązań IT,

19–21 FERMA ŚWIŃ i DROBIU 2016

Kielce

15–17 WARSAW BUS 2016
Nadarzyn

16–18 BRAZINGexpo 2016 –Targi Techniki Lutowania Sosnowiec

E-commerce i Urządzeń Mobilnych

Kielce

9–11 CONTROL-STOM 2016

– Targi Laserów i Technologii Laserowych
Ostróda

16–18 REMADAYS 2016

– Targi Technologii Szlifowania

– Salon Technologii Obróbki Metali

– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
Poznań

13–14 MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016

– Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii

Kielce

9–11 STOM TOOL 2016

– Międzynarodowe Targi Budownictwa

– Wystawa Rolnicza

Kielce

– Targi Technologii Antykorozyjnych

BUDMA 2016

– Targi Regionów i Produktów Turystycznych

Kielce

9–11 EXPO-SURFACE 2016

luty 2016

4

Nadarzyn

– Międzynarodowe Targi Technologii

– Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego

2–5

Poznań

9–11 SPAWALNICTWO 2016

27–29 ELEKTROTECHNIKA 2016

i Systemów Zabezpieczeń

5–6

Napędów i Sterowań

27–29 ŚWIATŁO 2016 – Międzynarodowe Targi
Sprzętu Oświetleniowego

Łódź

9–11 PNEUMATICON 2016

21–24 POLAGRA-PREMIERY 2016
– Międzynarodowe Targi Rolnicze

INTERBUD 2016 – Targi Budownictwa

8–11 MEBLE POLSKA 2016 – Targi Mebli

12–13 FruitPro 2016 – Międzynarodowe Targi
Agrotechniki Sadowniczej

4–6

Warszawa

marzec 2016

– Targi Przemysłu Drzewnego
i Gospodarki Zasobami Leśnymi

Kielce

30–31 ENEX Nowa Energia 2016
– Targi Odnawialnych Źródeł Energii

Kielce

30–31 ENEX 2016
– Międzynarodowe Targi Energetyki
i Elektrotechniki

Kielce

30–31 EKOTECH 2016
– Targi Ekologiczne, Komunalne,

1–4

Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu

AUTOMATICON 2016 – Międzynarodowe
Targi Automatyki i Pomiarów

96 Fakty

Warszawa

31–3 MOTOR SHOW 2016

Kielce
Poznań

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

– Projekt EAgLE
Projekt EAgLE przyznany został Instytutowi Fizyki PAN w ramach prestiżowego konkursu REGPOT siódmego programu ramowego
Unii Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie aktywnego centrum badawczego w dziedzinie badań materiałowych. Projekt
wspiera rozwój badań w dziedzinie nanotechnologii i rozwój nowoczesnej aparatury do charakteryzacji materiałów na poziomie atomowym.

Aparatura
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IFPAN) jest wiodącym w Polsce instytutem naukowym wyposażonym w najnowocześniejszą
aparaturę technologiczną, w tym w szereg systemów do wzrostu struktur kwantowych metodami MBE i ALD. Systemy te wykorzystywane są do wytwarzania nowoczesnych nanostruktur półprzewodnikowych, warstw izolacyjnych i metalicznych. Wytwarzane
nanostruktury charakteryzowane są z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod pomiarowych.

Nasze cele
• Rozwój współpracy z jednostkami naukowymi
i ﬁrmami. Przygotowywanie wspólnych projektów
badawczych i wdrożeniowych.
• Stymulowanie rozwoju nowych kierunków
badawczych i technologii w Instytucie Fizyki PAN.
• Kreowanie rozwoju kadry badawczej poprzez
wymianę z czołowymi instytucjami naukowymi
Unii Europejskiej.
• Rozwój technik badawczych, modernizacja sprzętu
i zakup najnowocześniejszej aparatury.
• Promocja osiągnięć Instytutu Fizyki i programu
EAgLE w kraju i za granicą
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 116 21 11, fax: +48 22 843 09 26
e-mail: biuro@EAgLE-regpot.eu
www.EAgLE-regpot.eu

