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Innowacyjny skok
Według wskaźników najnowszego Globalnego Raportu Innowacyjności 2016 Polska wyraźnie awansowała w porównaniu do poprzedniej edycji.

ziewiąta odsłona raportu „The
Global Innovation Index 2016”,
opublikowanego przez Uniwersytet Cornella we współpracy m.in. z World Intellectual Property
Organization (WIPO) – specjalistyczną
agendą ONZ, objęła 82 wskaźniki innowacyjności dla 128 gospodarek, które stanowią ok. 98 proc. światowego PKB.
W dokumencie dokonano oceny krajów
w ramach trzech subindeksów, tj. pod
względem rezultatów innowacyjności, działań proinnowacyjnych i efektywności innowacji. Polska w tych ocenach została zestawiona na pozycjach odpowiednio: 46, 39
i 66. Nasz kraj został wyprzedzony przez 24
państwa Unii Europejskiej, za nami pojawiły się jedynie Grecja, Chorwacja i Rumunia.

D

Fot. KLAUS POST / FREEIMAGES.COM

1. pozycję w całym rankingu zajęła
Szwajcaria, a na kolejnych miejscach uplasowały się Szwecja i Wielka Brytania. Stany Zjednoczone znalazły się na 4. miejscu.
– Pod względem potencjału intelektualnego jako kraj jesteśmy w absolutnej
czołówce Europy, zaraz po Niemcach i Brytyjczykach. Odpowiednie wykorzystanie
możliwości w dużej mierze jest związane
z wytworzeniem przyjaznego i bezpiecznego środowiska rozwoju, wspierania oraz finansowania innowacyjności. Widać, iż różnice wyników gospodarczych osiągane
przez poszczególne państwa można tłumaczyć wysokością odpowiednich inwestycji
w przedsięwzięcia innowacyjne – tak wyniki raportu komentował Krzysztof Szubert,
ekspert BCC, minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.
I

Rzecznicy konsumentów z nową szefową
Małgorzata Rothert, miejski rzecznik konsumentów w Warszawie, została nową przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, działającej przy prezesie Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
lityki ochrony najsłabszych
ybory nowych władz
uczestników rynku.
KRRK odbyły się
Rzecznicy konsumentów
podczas jej pierwszepodlegają starostom powiago tegorocznego potowym i prezydentom miast
siedzenia. Oprócz przewodniczącej
członkowie Rady wybrali także:
na prawach powiatu. Ich
głównym zadaniem jest
Longinę Kaczmarek, miejskiego
udzielanie bezpłatnej pomorzecznika konsumentów w Szczecy prawnej konsumentom
cinie, na zastępcę przewodnicząw formie poradnictwa, mecego i Adriannę Peć, miejskiego
rzecznika konsumentów w Sodiacji oraz występowanie
przed sądami.
snowcu, na sekretarza. – W obliczu
Rzecznika konsumentów
nowych zjawisk na rynku konsumożna znaleźć za pomocą
menci coraz bardziej potrzebują
wyszukiwarki instytucji udziewsparcia w indywidualnym dochodzeniu swoich praw. Dlatego li- Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów, nowa przewodnicząca
lających pomocy konsuczymy na to, że Rada będzie akty- Małgorzata Rothert (czwarta z prawej)
menckiej. Wybierając rodzaj
problemu, następnie wojewizować rzeczników konsumenwództwo i miasto zamieszkania, można
tów na terenie całego kraju – powiedziała
wych i miejskich rzeczników konsumentów
powoływanych przez prezesa UOKiK. Do
uzyskać adres do rzecznika oraz innych inDorota Karczewska, wiceprezes UOKiK.
stytucji świadczących bezpłatną pomoc
Krajowa Rada Rzeczników Konsujej głównych zadań należy prezentowanie
mentów składa się z dziewięciu powiatoopinii w zakresie zmian legislacyjnych i poprawną.
I

W
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Bursztynnictwo do zatopienia
Nawet 400 tys. zł kary za nielegalne wydobycie bursztynu i prawie 80-krotny wzrost
opłaty eksploatacyjnej za kilogram wydobytego surowca. Jak podaje portal Money.pl, takie
zmiany przewiduje nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego, przygotowywana właśnie w Ministerstwie Środowiska.

o się dokładnie zmieni? Nowelizacja, będąca w dużej mierze
pomysłem wiceministra i Głównego Geologa Kraju Mariusza
Oriona Jędryska, zakłada konieczność posiadania koncesji na praktycznie każdy rodzaj wydobycia bursztynu. W tej chwili koncesja nie zawsze jest wymagana, co wykorzystuje przede wszystkim wiele firm funkcjonujących na Żuławach Wiślanych. Przepisy nakazują bowiem, by odnaleziony
przy okazji innych prac bursztyn zagospodarować. Trzeba to jednak zgłosić wojewódzkiemu geologowi i przedłożyć mu raport z wydobycia.
– Innymi słowy, nie można go z powrotem zakopać i zostawić pod ziemią. Dopiero wydobycie na przemysłową skalę
wymaga specjalnej koncesji – tłumaczy w
rozmowie z Money.pl Michał Kosior, sekretarz Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.
Zmiana prawa sprawi, że koncesja będzie już konieczna zawsze, niezależnie od
formy wydobycia. – Nawet w okolicach Lubartowa, gdzie mamy kilkadziesiąt hektarów złóż, opłaty praktycznie uniemożliwią
zarabianie na bursztynie – przewiduje Kosior. – Koncesja już na starcie oznacza setki tysięcy złotych kosztu dla potencjalnego
chętnego na wydobycie.
Na tym jednak nie koniec. Dużo bardziej dotkliwe będzie podniesienie opłaty
eksploatacyjnej za wydobycie. Do tej pory
wynosiła ona nieco ponad 10 zł za kilogram,
teraz ma wzrosnąć do... 800 zł, a więc o prawie 8000 proc.
Skąd taki wzrost? – Zdaniem ministra
Oriona Jendryska 800 zł to 10 proc. ceny
rynkowej bursztynu – komentuje sekretarz
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. – Problem w tym, że nie ma czegoś takiego jak średnia cena bursztynu. To
nie jest metal, który można przetopić.
Bursztyn może mieć różną wagę, kolor, zanieczyszczenie czy przezroczystość.
Prawdopodobnie minister zasugerował
się ceną bursztynu o największej masie i najwyższej jakości. – Problem w tym, że
3/4 znajdowanych na Żuławach bursztynów
to takie wielkości 3–5 mm, a więc ważące

C

Z danych Państwowego Instytutu Geologicznego
wynika, że w Polsce jest obecnie ponad 1100 ton jantaru w czterech miejscach kraju. Łatwo więc policzyć,
że przy wydobyciu całych złóż państwo z tytułu opłaty
eksploatacyjnej dostałoby 880 mln zł.

1–2 g, które są warte 50–100 złotych za kilogram – twierdzi Michał Kosior. – Oczywiście, są też takie cenne unikaty, że kupujący płacą za nie 20 tys. zł. Takie okazy znajduje się raz na 10 tys. ton.
Podobnego zdania jest prof. dr hab. inż.
Krzysztof Galos z Instytutu Gospodarki Surowcami i Energią PAN Kraków. W opinii
przesłanej resortowi naukowiec wskazuje,
że „operowanie jednym poziomem cen
bursztynu jest całkowitym nieporozumieniem, gdyż dla bryłek o wadze >40 g cena
ta w zł/kg może być nawet 40-50 razy wyższa niż dla bursztynu w klasie 0,5–1 g”.

Z danych Państwowego Instytutu
Geologicznego wynika, że w Polsce jest
obecnie ponad 1100 ton jantaru w czterech miejscach kraju. Łatwo więc policzyć,
że przy wydobyciu całych złóż państwo
z tytułu opłaty eksploatacyjnej dostałoby 880 mln zł. Najbogatsza pod względem geologicznym jest Lubelszczyzna,
jednak tam nie rozpoczęto jeszcze wydobycia. Być może niedługo wystartuje
natomiast kopalnia w Możdżanowie koło
Słupska.
Jakub Ceglarz
portal money.pl
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VI Letnia Gala Przedsiębiorców
Na „Rancho pod Bocianem” zaproszeni przez Klub Integracji Europejskiej przedsiębiorcy
spotkali się już po raz szósty, by aktywnie, w szerokim gronie i ze swoimi rodzinami, spędzić letnią niedzielę.

etnia Gala tradycyjnie miała charakter rodzinnego pikniku, podczas którego nikt z przybyłych gości nie miał prawa się nudzić.
Atrakcji bowiem nie brakowało.
Galę otworzyła i prowadziła aktorka
Laura Łącz, witając przybyłych gości i organizatorów. Część oficjalna rozpoczęła się
wręczeniem nagrody Perły Euroturystyki
przez prezes Klubu Integracji Europejskiej Barbarę Jończyk i wiceprezesa Krzysztofa Jończyka. Perła Euroturystyki przyznawana jest wyjątkowym obiektom turystycznym funkcjonującym na terenie Polski. W tym roku Perły trafiły do Hotelu Afro-

L

dyta Business & SPA z Radziejowic jako jednego z najbardziej klimatycznych hoteli na
Mazowszu, do Hotelu Senator Konferencje SPA w Starachowicach za niezwykłe
wnętrza, wyśmienitą kuchnię i wyjątkowe
centrum termalne oraz do Hotelu Medi
& Spa Biały Kamień ze Świeradowa-Zdroju, uhonorowanego za wyjątkową i nowoczesną ofertę SPA, rozbudowane centrum
odnowy biologicznej i rehabilitacji oraz
umiejętne wykorzystanie walorów jednego
z najstarszych kurortów na Dolnym Śląsku
– Świeradowa-Zdroju.
W miejscu wydarzenia, czyli na „Rancho pod Bocianem”, każdy znalazł coś dla
siebie. Dla miłośników ruchu i adrenaliny
były spory park linowy i ścianka wspinaczkowa. Dla fanów gier zorganizowany został turniej minigolfa. Dzieci mogły
poskakać na batucie czy pobawić się z postaciami z Magicznych Ogrodów.
Warto było też zwiedzić usytuowane
w schludnych, białych namiotach stoiska
i skorzystać z atrakcyjnych ofert partnerów
i sponsorów gali. Organizatorzy zadbali
również o stronę kulinarną wydarzenia, by
nikt głodny z „Rancho” nie wyjechał.
Wydarzenie miało, jak co roku, również
akcent charytatywny. Odbyła się sprzedaż

Odkryj siebie
Jeśli poszukujesz inspiracji lub przysłowiowego „kopniaka”, by zmienić cokolwiek w swoim życiu, polecamy
lekturę książki napisanej przez praktykującego przedsiębiorcę Roberta Zagożdżona.
oradnik „Odkryj siebie” to pozycja dla tych, którzy chcą odnaleźć
harmonię zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a przy
okazji spełniać się w każdym z tych obszarów będąc sobą. Robert Zagożdżon
opowiada, jak odnalazł swoją drogę do sukcesu. Drogę, która pozwoliła mu zrealizować się zawodowo przy jednoczesnym zachowaniu swojego systemu wartości opartego na rodzinie, miłości, wolności i szacunku do ludzi.

P
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To praktyczny przewodnik bazujący na
doświadczeniach człowieka, który po wielu próbach przywodzących go do wzlotów
i upadków znalazł w życiu złoty środek.
Książka opisuje autentyczne sytuacje z życia autora oraz liczne wskazówki dotyczące budowania relacji z ludźmi, zarówno
z szefami, współpracownikami, klientami,
jak i z najbliższymi. Nie zawsze jest to łatwe, ale najgorsza droga, jaką można wybrać to brak działania.
JA

wartościowych cegiełek na rzecz Stowarzyszenia Opta, działającego na rzecz osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających
kryzysy związane z przemocą lub współuzależnieniami.
Tego dnia dopisało prawie wszystko,
czego organizatorzy mogli sobie życzyć
– goście, atrakcje i kuchnia. Pogoda niestety
w połowie imprezy zakłóciła wydarzenie,
serwując silną burzę i ulewny deszcz, jakiego
dawno nikt nie widział. Nie zepsuło to jednak humorów i dobrego nastroju uczestników, którzy kontynuowali zabawę w ogromnej chacie grillowej.
I
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TV show dla przedsiębiorców
100 tys. zł to nagroda, która jest do zdobycia w drugiej edycji „Firmowych Ewolucji”
– programu telewizyjnego w TVP1 skierowanego do małych i średnich przedsiębiorców.
Pierwszy odcinek nowej serii został wyemitowany 6 września br.
Fot. BZ WBK

Katarzyna Twarowska (juror), Wojciech Dembiński (juror), Arkadiusz Mierzwa (prowadzący), Cezary Szymanek (juror)
elem programu „Firmowe Ewolucje” jest zachęcenie firm do
dalszego rozwoju i przekazanie
im wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu. Do programu zostało zaproszonych 9 firm z różnych branż, którym
porad biznesowych udzieli 3 ekspertów: Cezary Szymanek – dziennikarz biznesowy,
Katarzyna Twarowska – doradca i trener
biznesu, prezes ProfiLab oraz Wojciech
Dembiński, dyrektor programu strategicznego Santander Advance w Banku Zachodnim WBK (Bank Zachodni WBK jest
mecenasem projektu i fundatorem nagrody). Program poprowadzi Arkadiusz Mierzwa, dziennikarz ekonomiczny, doradca i trener biznesu
Z raportu „Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój” przygotowanego
przez PI Research na zlecenie Banku Zachodniego WBK wynika, że średni roczny
wzrost obrotów mikrofirm wynosi tylko
1,8 proc., podczas gdy w całym segmencie
MŚP wskaźnik ten wynosi już 6,9 proc. Zatem firmy zatrudniające mniej niż 10 osób
rozwijają się kilkukrotnie wolniej niż większe podmioty. Znajdują się w tzw. pułapce małej skali.
– Kiedy ruszaliśmy z pomysłem pierwszego i jedynego w Polsce programu telewizyjnego skierowanego do firm, wierzyliśmy, że naszego wsparcia potrzebują
w szczególności najmniejsi przedsiębiorcy.

C

I mieliśmy rację. Możliwość zobaczenia, jak
działa biznes od środka, z jakimi problemami zmagają się inne firmy w danej
branży to unikalne doświadczenie, które
spotkało się z dużym zainteresowaniem
i sympatią widzów. Stąd wspólnie z Telewizją Polską organizujemy kolejną edycję
„Firmowych Ewolucji” – mówi Wojciech
Dembiński, dyrektor programu Santander
Advance w Banku Zachodnim WBK.

Różni bohaterowie,
powtarzalne problemy
Druga edycja telewizyjnego show „Firmowe Ewolucje” składa się z 10 odcinków,
które emitowane są od 6 września w każdy wtorkowy wieczór na antenie TVP1. Bohaterami 9 odcinków będą przedsiębiorcy
zajmujący się drukiem, produkcją rolną,
drukiem 3D, produkcją lodów naturalnych, usługami szkoleniowymi dla biznesu, edukacją przedszkolną, produkcją odzieży szytej na miarę, produkcją lamp architektonicznych oraz wytwórstwem przyborów laboratoryjnych. Widzowie zobaczą, jak firmy funkcjonują „od środka”
– ich problemy, potrzeby, ale także wartości
i strategie rozwoju. Trójka ekspertów
udzieli właścicielom praktycznych porad
i wskazówek. W ostatnim finałowym odcinku eksperci wyłonią firmę, która w najefektywniejszy sposób wprowadziła zaproponowane przez nich zmiany. Zwy-

cięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł.
„Firmowe Ewolucje” oprócz diagnozy
funkcjonowania danej firmy z rekomendacjami ekspertów na poprawę sytuacji pokażą również codzienne życie zawodowe
bohaterów oraz relacje między pracownikami. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć,
przed jakimi zadaniami stają każdego dnia
właściciele firm, ale też, w jaki sposób wyjść
z trudnych sytuacji, które spowalniają rozwój przedsiębiorstwa.

Więcej niż TV show
Program „Firmowe Ewolucje” to nie
tylko telewizyjne show, ale również specjalny
portal Banku Zachodniego WBK firmoweewolucje.bzwbk.pl skierowany do przedsiębiorców. Właściciele firm mogą tam
znaleźć przydatne rozwiązania obejmujące praktycznie wszystkie obszary biznesu, w tym księgowość, prawo, marketing
i wsparcie sprzedaży, HR czy monitoring
płatności. W „Firmowych Ewolucjach”
bank skupił się na zagadnieniach digitalizacji, czyli narzędziach pozwalających
przenieść firmę ze świata realnego do wirtualnego, wspierających ekspansję zagraniczną. Pomoc ma formę szkoleń
rozwijających wiedzę i kompetencje małych i średnich przedsiębiorców oraz
konkretnych usług oferowanych przez
partnerów.
I
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Święto muzyki sakralnej
Blisko 400 wykonawców od 31 lipca do 13 sierpnia br. wystąpiło w 12 koncertach i imprezach towarzyszących podczas festiwalu „Sacrum Non Profanum”
w Berlinie, Szczecinie i Trzęsaczu.
egoroczną edycję twórca i kierownik artystyczny festiwalu „Sacrum Non Profanum” prof. Bohdan Boguszewski dedykował Witoldowi Lutosławskiemu, jednemu z najwybitniejszych kompozytorów XX w., klasykowi muzyki współczesnej, poszukującemu własnego języka muzycznego, który
wyznaczył kamienie milowe w światowej
twórczości kompozytorskiej.
Festiwal został zainaugurowany 31
lipca w berlińskim kościele pw. Serca Jezusowego przez maestro Bohdana Boguszewskiego. W tej pięknej, jedynej berlińskiej
świątyni, która ocalała z pożogi wojennej,
międzynarodowa publiczność miała przyjemność rozkoszować się
muzyką Witolda Lutosławskiego
i Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Zarówno muzycy, jak i dyrygent zinterpretowali to trudne dzieło wspaniale. Nic więc dziwnego, że maestro
Boguszewski wraz z orkiestrą, decyzją dziennikarzy akredytowanych
przy festiwalu otrzymali Grand Prix
Stowarzyszenia Wykonawców
Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych w Warszawie za najlepszą interpretację muzyki Wojciecha Lutosławskiego. Okolicznościową statuetkę wraz z nagrodą Przedstawiciele patronów, sponsorów i organizatorów
wręczyła prof. Boguszewskiemu na Festiwalu „Sacrum Non Profanum”
zakończenie festiwalu w kościele
w Trzęsaczu znana warszawska artystka
zespołem „Kwadrofonik” (Emilia Sitarz
i przedstawicielka Stowarzyszenia Ewa
– fortepian, Bartłomiej Sitarz – fortepian,
Kuklińska. Jak zaznaczył maestro BoguMagdalena Kordylasińska i Miłosz Pękaszewski, nagrodę tę przeznacza na dalszy
la – perkusja), zaprezentowała utwory Wirozwój Orkiestry „Academia”.
tolda Lutosławskiego do tekstów Juliana TuPodczas Festiwalu miało miejsce mnówima.
stwo wspaniałych wydarzeń artystycznych.
Edukacyjny charakter miał też werniPiękną kartę zapisał na festiwalu pianista
saż wystawy pt. „Pół wieku w szafie Pani
Edward Wolanin, reprezentujący Akademię
Byrskiej” na szczecińskim Zamku Książąt
Muzyczną im. Fryderyka Chopina w WarPomorskich. W tym umownym tytule wyszawie, ale długo by wymieniać wszystkich,
stawy zawarta jest prawda o unikatowych
którzy zachwycili „sakralną” publiczność.
zbiorach epistolograficznych (m.in. listach
Ziściły się wreszcie plany z 2011 r.,, aby
Miłosza, Camusa, Gałczyńskiego, Herberta,
w trakcie „Sacrum…” znaleźć dzień na konoryginalnych scenariuszach spektakli tecert adresowany do dzieci i młodzieży.
atralnych, które znajdowały się w domowym
W tym roku stało się to 3 sierpnia. Znana
archiwum wybitnych reżyserów z lat 50.
wokalistka jazzowa Dorota Miśkiewicz, abi 60. – Ireny i Tadeusza Byrskich.
solwentka klasy skrzypiec Akademii MuTegoroczna odsłona Międzynarodozycznej w Warszawie, wraz ze znakomitym
wego Festiwalu „Sacrum Non Profanum”

T
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Chór Akademicki im. prof. Jana
Szyrockiego ze Szczecina
była niezwykle udana. Niemal każdy
koncert był wydarzeniem muzycznym. Festiwal – różnorodny pod
względem prezentowanych gatunków
muzycznych i form – trafił do ludzi,
dając im radość i ucząc słuchania
trudnej w odbiorze muzyki współczesnej, tak pięknie odbieranej przez
festiwalową publiczność.
Na podkreślenie zasługuje perfekcyjna organizacja oraz oprawa
medialna festiwalu, z bieżącą i pełną informacją dokumentującą kompleksowo
wszystkie imprezy festiwalowe, w tym
transmisja internetowa na cały świat
z koncertu inauguracyjnego, co z satysfakcją podkreślali akredytowani przy festiwalu
dziennikarze i liczni melomani.
Wspaniałe wprowadzenia do koncertów
prof. Haliny Lorkowskiej – rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu i red. Lecha Nowickiego z TVP Polonia na długo pozostaną
w pamięci uczestników 12. „Sacrum Non
Profanum”.
– Warto żyć, słuchając takich koncertów – powiedział w Trzęsaczu jeden ze stałych melomanów festiwalu. Do zobaczenia
więc za rok – z Andrzejem Panufnikiem
w sercu, któremu będzie poświęcona 13.
edycja „Sacrum Non Profanum”.
I

DOLNOŚLĄSKIE ORŁY EKSPORTU

„Orzeł” dla bolesławieckiej ceramiki
Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. za rozwój sprzedaży
na rynkach zagranicznych otrzymały w tym roku Nagrodę „Orzeł Eksportu”
w województwie dolnośląskim w kategorii Eksportowy Produkt
oraz Osobowość Eksportu.
a konferencji, która odbyła się
we Wrocławiu w dniu 12 maja
2016 roku nagrodę w kategorii Eksportowy Produkt odebrał prezes Karol Stasik. Natomiast nagrodę w kategorii Osobowość Eksportu
przyznano projektantce Janinie BanyKozłowskiej. Artystka i główna projektantka ﬁrmy w trakcie swojej pracy stworzyła ponad 1500 wzorów, otrzymała
wiele nagród, medali i wyróżnień, a jej
rzeźby ceramiczne i naczynia wystawiane były i są w Polsce, Europie i w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej.
W 2015 roku nagrodzona została srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Trzeba podkreślić, że ZC „Bolesławiec”
eksportuje nie tylko do krajów europejskich

N

Główny projektant Janina Bany-Kozłowska i prezes zarządu Karol Stasik
takich jak Niemcy, Francja, Austria, Finlandia, Słowacja, Holandia, Wielka Brytania, ale również do Stanów Zjednoczonych,
Japonii, Korei, Tajwanu i Australii. Cera-

mika bolesławiecka jest produktem coraz
bardziej kojarzonym na świecie z Polską.
Doceniane jest rozwijające się wzornictwo
w zakresie kształtów i dekoracji, ręczne wykonanie naczyń i ich malowanie w coraz
bardziej skomplikowane i pracochłonne
zdobienia.
Konkurs „Regionalne Orły Eksportu”
jest częścią Programu Rozwoju Eksportu.
Odbywa się w kilku miastach, a jego głównym celem jest promocja eksportu i tematów z nim związanych oraz wyłonienie i nagrodzenie regionalnych liderów eksportu.
Program to inicjatywa Banku Zachodniego WBK i „Rzeczypospolitej” realizowana
wraz z partnerami merytorycznymi. Celem
programu jest wsparcie polskich eksporterów w prowadzeniu biznesu międzynarodowego.
I

NAJLEPSZE BANKI 2016

Instytucje finansowe docenione
Finał XXIV konkursu Najlepszy Bank „Gazety Bankowej” przeszedł już do
historii. Andre Helin, prezes zarządu BDO – partnera konkursu, podczas
swojego przemówienia podkreślił rekordową liczbę zgłoszeń do plebiscytu.
Nagrodzone ﬁrmy czują tym większą wagę sukcesu.

Nagrodzeni w kategorii Małe i Średnie Banki Spółdzielcze
tym roku, podobnie jak w poprzedniej edycji, wieczór wręczenia nagród miał miejsce
w warszawskim Hotelu Westin. Jako pierwsi nagrody odebrali przedstawiciele najlepszych instytucji w kategorii:
Małe i Średnie Banki Spółdzielcze. Zwycięskie laury wręczył Andrzej Nowakowski,
dyrektor pionu banków spółdzielczych
w spółce Asseco Poland. Trzecie miejsce
w kategorii zdobył Bank Spółdzielczy w Łukowie. Bank Spółdzielczy w Nasielsku odebrał drugą nagrodę, a najlepszy w kategorii
okazał się być Bank Spółdzielczy w Lipce.
Liderem stawki w kategorii Dużych
Banków Spółdzielczych był Bank Spółdzielczy w Płońsku. Bank Spółdzielczy
w Jordanowie zajął drugie miejsce, a na trzecim szczeblu podium stanął Spółdzielczy
Bank Ludowy w Złotowie.
Po wręczeniu nagród w tej kategorii
przyszedł czas na niespodziankę redaktora naczelnego „Gazety Bankowej” Wojciecha Surmacza. Na scenie pojawił się prof.
Adam Glapiński, prezes zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz przewodniczący
kapituły konkursu. Specjalnie dla zgromadzonych na sali gości Wojciech Surmacz
przeprowadził z prof. Glapińskim wywiad
zatytułowany „Misja i nowe wyzwania dla
Narodowego Banku Polskiego”. Prezes
zarządu NBP podczas rozmowy szcze-
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gólnie podkreślił nowy etap, na jaki wchodzi rynek bankowy.
– Banki wypływają na zupełnie nowy
akwen – mówił prof. Glapiński. – Mamy
nowe zagrożenia, nowe regulacje, a zatem
nowe wyzwania płynące z samego rynku,
jak i ze strony regulatora. Instytucje finansowe będą musiały zmienić swoje modele
biznesowe – kwitował.
Prezes NBP podkreślił również, jak
istotne jest pochodzenie kapitału poszczególnych instytucji w sytuacji załamania sektora. – Zawsze uważałem, że kapitał ma ojczyznę, bez względu na to, jaka obowiązywała narracja. W 2008 roku wyraźnie było
widać, jaka jest reakcja instytucji w zależności od pochodzenia jej kapitału, na sytuację kryzysową – wyraził swoją opinię
prof. Glapiński.
Na koniec Wojciech Surmacz zapytał
profesora o konsekwencje wyjścia Wielkiej
Brytanii z Unii Europejskiej. Prezes Glapiński
uspokoił zgromadzonych, informując, że nie
będzie miało to dotkliwych ekonomicznych
reperkusji. – W kwestii tzw. Brexitu na Wyspach jest rozdźwięk w nastrojach społecznych, mianowicie wielki kapitał jest za pozostaniem, a obywatele woleliby opuścić
wspólnotę – stwierdził prof. Glapiński.
Po wywiadzie z prezesem zarządu
NBP uhonorowane zostały zwycięskie instytucje w kategorii: Małe i Średnie Banki

Fot. WWW.GB.PL

Komercyjne. Trzecie miejsce w tej kategorii wypracował sobie Bank Pocztowy, drugie przypadło Idea Bankowi, a na szczycie
podium stanął Volkswagen Bank Polska.
Nagrody przedstawiciele banków odebrali z rąk Doroty Maciei, dyrektor ds. sponsoringu i prewencji w PZU SA.
Ostatnie laury, jakie w tym konkursie
przewidziane są dla instytucji, powędrowały
do Dużych Banków Komercyjnych. Najniższe miejsce na podium zajął Alior Bank,
zeszłoroczny zwycięzca kategorii Mały
i Średni Bank Komercyjny. Srebrną nagrodę
otrzymał Bank Zachodni WBK. Liderem
stawki został ING Bank Śląski. Przedstawicielom tych instytucji statuetki wręczył
Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru
Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.
Od kilku lat przyznawane są także
dwie statuetki Bankowego Menedżera
Roku – jedną dla wybitnego spółdzielcy,
drugą dla szefa banku komercyjnego. To nagroda o wiele bardziej subiektywna, podczas przyznawania której największą rolę
odgrywają czynniki miękkie.
W tegorocznej edycji tytuł Bankowego
Menedżera Roku 2015 w kategorii bank
spółdzielczy zdobył Józef Mitura, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy.
Spośród zarządzających bankami komercyjnymi wyróżniono Wojciecha Sobieraja,
szefa Alior Banku.
I

FORUM EKONOMICZNE

Finansiści prognozują
o Polsce i o świecie
6 września 2016 r. podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju
Związek Banków Polskich opublikował trzecią edycję raportu
„Polska i Europa – wyzwania i zagrożenia”.
Fot. A.ZIMNIN/FORUM EKONOMICZNE (2)

aport odnosi się do najważniejszych wskaźników gospodarczych w ujęciu makroekonomicznym oraz przedstawia kondycję sektora ﬁnansowego w Polsce na tle
Europy. Spadek rentowności banków,
wzrost kosztów funkcjonowania systemu
i perspektywa nadmiernej regulacji – to
najważniejsze wnioski z treści opracowania.
W ostatnich pięciu latach Polska należała do jednych z najbardziej dynamicznie
rozwijających się krajów Unii Europejskiej ze średnim przeciętnym wzrostem PKB
na poziomie 3,1 proc. Optymistyczna jest
również prognoza Międzynarodowego
Funduszu Walutowego na następne lata,
gdzie przewiduje się wzrost do 3,5 proc.
Przyspieszenie ma również dotyczyć gospodarek pozostałych krajów Europy, w tym
Grecji i Cypru, które wciąż jeszcze wychodzą z kryzysu finansowego ubiegłej dekady.

R

2015 r. średnie roczne tempo sprzedaży towarów za granicę wynosiło 7,4 proc. Poprawiał się również bilans handlowy, co wynikało z nieco mniejszego wzrostu importu (średnio 6,1 proc.). W przeciągu najbliższych pięciu lat trend ten będzie się stopniowo zmieniać na niekorzyść dla bilansu
handlowego.

Bezrobocie
Zgodnie z raportem, dotychczasowy
spadek bezrobocia w Polsce zatrzyma się
i odnotuje niewielki wzrost, średnio o 0,2 pp.
Bezrobocie będzie również spadać wolniej
m.in. na Litwie, Łotwie i w Estonii. Największy przyrost ludzi bez pracy odnotują
Szwecja i Czechy. W latach 2016–2021 Polska pozostanie wśród krajów najwolniej zadłużających się, choć odnotuje niewielki
wzrost długu publicznego w relacji do
PKB (o 4,4 pp). Wskaźnik ten poprawi się
m.in. w Grecji.

Oszczędności
Eksport
W poprzednich latach znajdowaliśmy
się wśród liderów eksportu. Od 2010 r. do
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Z niepokojem należy spoglądać na
informacje odnośnie oszczędności krajowych. W tej kategorii Polska znajduje się

na jednym z ostatnich miejsc w Europie.
W ubiegłych latach średnia stopa oszczędności wyniosła 17,7 proc. w stosunku do
PKB, podczas gdy liderzy (Szwedzi, Holendrzy i Irlandczycy) uzyskali wynik powyżej 29 proc. Prognoza na następna lata
jest nieco bardziej optymistyczna (18,5
proc.), choć wciąż pozostanie istotny dystans między najbardziej oszczędnymi
państwami a Polską. Niekorzystne są także dane obrazujące oszczędzanie w gospodarstwach domowych. W porównaniu
z 2006 r. wskaźnik ten spadł o ponad 5 pp.
i obecnie wynosi 1 proc. W gorszej sytuacji są jedynie Duńczycy, których oszczędności domowe utrzymały się na poziomie
0,7 proc.

Banki
Niemniej alarmujące są wnioski dotyczące sektora bankowego. W szczególności trzeba zwrócić uwagę na drastyczny spadek współczynnika rentowności
banków (ROE), który w przeciągu 12
miesięcy osiągnie poziom -3,33 proc. Ponadto, na tle niektórych branż w Europie
(m.in. deweloperskiej i farmaceutycznej),
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zwrot z kapitału własnego polskiego sektora bankowego jest relatywnie bardzo niski. Według prognozy, w najbliższym czasie wzrosną również koszty funkcjonowania sektora bankowego. Spodziewany
jest wzrost tego wskaźnika o 2,55 proc.
Istotne dla ukazania stopnia rozwoju systemu bankowego w Polsce i edukacji
w tym obszarze są dane dotyczące ubankowienia. W 2014 r. tylko 77 proc. Polaków
powyżej 15. roku życia posiadało konto
w banku. Mniejszy odsetek dotyczy tylko
Słowacji, Węgier i Bułgarii.
Jednym z najważniejszych zagrożeń
dla polskiego sektora bankowego będzie
jego nadmierne obciążenie. Wprowadzenie dodatkowych wymogów grozi ograniczeniem możliwości finansowania rozwoju gospodarczego. Dodatkowo, zmniejszy się dostępność produktów bankowych,
co w konsekwencji będzie miało przełożenie na kondycję całej gospodarki. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny,
zwłaszcza w momencie relatywnie wysokiego wzrostu PKB. Zwiększony koszt
funkcjonowania systemu bankowego może
również wpłynąć negatywnie na stopień ab-

sorpcji środków z Unii Europejskiej. Istnieje
ponadto zagrożenie, że branża bankowa
ucierpi z powodu kolejnych regulacji o charakterze fiskalnym.
Sektor bankowy w Polsce nie będzie
konkurencyjny, jeśli nie zmienią się wskaźniki związane z ubankowieniem. Istotne jest
również utrzymanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa teleinformatycznego w instytucjach. W tym obszarze nieocenione
mogą być doświadczenia innych gospodarek, m.in. Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Usługi banków stanowić będą klucz do
efektywnego wykorzystania środków pochodzących z obecnej perspektywy finansowej unijnych funduszy strukturalnych. Istnieje jednak potrzeba zachowania równowagi zasad ekonomicznych z korzyścią
zarówno dla beneficjentów, jak i sektora finansowego. Nadmierna regulacja w tym zakresie może być zagrożeniem dla procesu
absorpcji środków unijnych.

Polityka
Poważnym zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego jest niebezpie-

czeństwo podjęcia złych decyzji politycznych
w zakresie rozwiązania problemu kredytów
CHF. Raport podkreśla istotę wybrania profesjonalnych i realistycznych rozwiązań
w tym obszarze. Działania wprowadzone
dotychczas stanowią dowód takiego podejścia.
Niepokojące dla systemu finansowego
w Polsce pozostają wciąż zawirowania na
arenie międzynarodowej, w szczególności
konsekwencje Brexitu, konfliktu zbrojnego
na wschodzie Ukrainy oraz niestabilna
sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie.
Do najważniejszych wyzwań branży
bankowej w Polsce należy w pierwszej kolejności zwiększenie potencjału poszczególnych podmiotów. Eksperci informują
o potrzebie dopasowania produktów bankowych do obecnych zachowań finansowych Polaków, uwzględniając przede
wszystkim niską skłonność do oszczędzania, ale i determinanty makroekonomiczne (np. niskie stopy procentowe). Kwestia
rozwiązania problemu niedopasowania
jest warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego Polski.
I

Laureaci nagród Forum Ekonomicznego
Podczas pierwszego dnia XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy,
jak co roku przyznano nagrody. Kapituła postanowiła nagrodzić
laureatów w czterech kategoriach.
złowiekiem Roku wybrany został premier Węgier Viktor
Orban. – Mógłbym wymienić
szereg znakomitych kandydatów do tej nagrody. Minione lata to jest
okres odnalezienia się środkowej Europy. To wielki renesans i krok naprzód.
Z wielkim szacunkiem dziękuję i przyjmuję
nagrodę – powiedział premier. Powtórzył
także swoje przesłanie o budowaniu tożsamości narodowej jako właściwej drodze
do rozwoju wspólnej Europy. – Widzę
w tej nagrodzie uznanie dla tej sprawy
– dodał.
Nagroda dla Firmy Roku trafiła do P4,
operatora sieci Play, obecnej na polskim rynku od 2007 roku. – Chciałbym dedykować
tę nagrodę milionom klientów, którzy wybrali nasze usługi oraz ośmiu tysiącom pracowników, którzy świadczą te usługi każdego dnia. Niemożliwe staje się możliwe
i Play jest znakomitym tego przykładem.
Udało nam się zostać liderem na rynku
– mówił prezes P4 Jørgen Bang-Jensen.

C

Premier Węgier Viktor Orban
odbiera nagrodę od premier
Polski Beaty Szydło
Wyróżnienie w kategorii Nowa Kultura-Nowej Europy otrzymał profesor Jarosław Hrycak, ukraiński historyk, szef katedry historii Ukrainy na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. – Mamy
jednego wroga z przodu: jest to Rosja,
mamy jednego wroga z tyłu i jest to korupcja. Nie zwyciężymy szybko, bo jest to

ciężka wojna, ale jesteśmy przekonani, że
wygramy – mówił nagrodzony.
W tym roku przyznano po raz pierwszy także Nagrodę Specjalną Forum Ekonomicznego. Kapituła postanowiła wyróżnić firmę, która z lokalnego biznesu przekształciła się w międzynarodowego lidera
rynku. Laureatem został Sescom S.A.
z Gdańska. – Bardzo dobrze się stało, że
podczas takiego wydarzenia, podczas którego omawiane są sprawy strategiczne, makroekonomiczne, społeczne dostrzega się
małą, średnią firmę, która wyrasta z przedsiębiorczości rodzinnej. Małe przedsiębiorstwa wysyłają każdego dnia tysiące kontenerów swoich towarów i pracowników,
którzy świadczą usługi na wszystkich kontynentach – mówił Sławomir Halbryt, prezes spółki. Przedstawiciel Sescom S.A.
pogratulował także organizatorom Forum
pomysłu nagradzania małych przedsiębiorców, którzy w trudnych warunkach
globalizacji muszą stawić czoła największym
rynkowym graczom.
I
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NAJLEPSZE BANKI 2016

Punkt zwrotny Banku
Dla Banku Spółdzielczego w Brodnicy nadszedł czas docenienia,
ale i przełomowych decyzji. Nikt nie ma wątpliwości, że Bank podąża
we właściwym, dobrym kierunku.
ajważniejszą decyzją podjętą
przez Zebranie Przedstawicieli, Radę Nadzorczą i Zarząd
Banku Spółdzielczego w Brodnicy w ostatnim czasie było wyjście ze Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA
w Warszawie. Wynikało to z przekonania,
że samodzielnie Bank będzie mógł lepiej
sprostać oczekiwaniom rynku ﬁnansowego, a przede wszystkim jego klientów.
Józef Mitura, prezes BS w Brodnicy,
podkreśla, że decyzja o opuszczeniu zrzeszenia to przede wszystkim wielkie wyzwanie dla Banku. – Mamy świadomość,
że pozostanie w jego strukturach mogłoby
być dla nas wygodniejsze i łatwiejsze,
uznaliśmy jednak, że zrzeszenie nakłada na
nas zbyt wiele ograniczeń, przez które nie
możemy rozwijać dotychczasowego modelu
biznesowego.
Polityce biznesowej prowadzonej przez
prezesa Banku Józefa Miturę można ufać.

N

Józef Mitura, prezes BS w Brodnicy
Niedawno, po raz drugi doceniono jego talent organizacyjny w konkursie „Menedżer
roku”, organizowanym przez „Gazetę Bankową”. – W minionym roku wykazał się największą skutecznością w zarządzaniu Bankiem, co przełożyło się nie tylko na szybki

wzrost i rozwój BS w Brodnicy, ale również
na to, iż kierowany przez niego Bank zanotował ponadprzeciętne wyniki – mówi
Wojciech Surmacz, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”.
Ponadto w drugiej edycji rankingu Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu, przygotowanego przez Fundację Patriotyzmu
Gospodarczego oraz dziennik „Rzeczpospolita”, Bank Spółdzielczy w Brodnicy
uznany został najbardziej patriotyczną
wśród instytucji finansowych w Polsce.
– Obie te nagrody są według mnie
przede wszystkim wyróżnieniem dla Banku, podkreśleniem jego przewagi konkurencyjnej na polskim rynku finansowym
oraz osiągnięć. Nagrody te uważam też za
potwierdzenie słuszności realizowanej przez
nasz bank strategii działania – przyznaje
prezes zarządu Józef Mitura.
www.bsbrodnica.pl

Bank Spółdzielczy w Jordanowie
Rynek 44 , 34-240 Jordanów
tel. 18 267 55 20, fax. 18 267 41 80
O/Maków Podhalański, tel. 33 87 71 119
O/Zawoja, tel. 33 87 76 888
Filia w Krakowie, tel. 12 259 56 13
Filia w Białce, tel. 33 87 27 995
Filia w Sidzinie,tel.18 26 73 281

www.bsjordanow.pl

TARGI „CONCOURS LÉPINE”

Polskie wynalazki
na francuskiej ziemi
8 maja zakończyły br. się 115. Międzynarodowe Targi Wynalazczości
„Concours Lépine” poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu
innowacyjnych rozwiązań.
Fot. EUROBUSINESS HALLER (2)

termicznego rozkładu. Podczas termolizy
powstają trzy frakcje: ciekła (olej), gazowa
i stała, zawierająca karbonizat i metale, które prawie w 100 proc. zostaną zagospodarowane na produkty rynkowe.
Stowarzyszenie Wynalazców i Producentów Francuskich (AIFF: Association des
Inventeurs et des Fabricants Français)
uhonorowało z kolei dwie polskie instytucje z branży górniczej: Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR.
W czasie swej ponad 100-letniej tradycji
na targach „Concours Lépine” zaprezentowano i wypromowano takie wynalazki jak:

rezentowane na Międzynarodowych Targach Wynalazczości
„Concours Lépine” wynalazki są
oceniane przez 50-osobowe, międzynarodowe jury, które przyznaje wynalazkom medale. W ocenie rozwiązań kapituła bierze pod uwagę poziom nowatorstwa,
poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania
i sprzedaży, potwierdzenie skuteczności
rozwiązań stosownymi wynikami badań.
W tym roku spośród 14 polskich wystawców złotym medalem uhonorowano
m.in. Instytut Tele- i Radiotechniczny za rodzinę nowatorskich przetworników prądowych PCB o wysokiej dynamice i liniowości oraz innowacyjnej konstrukcji umożliwiającej łatwy montaż. Wynalazek umożliwia wykonywanie przetworników pola
magnetycznego do pomiaru prądów zmiennych pracujących na zasadzie cewek Rogowskiego, lecz pozbawionych wad cewek
wykonywanych w tradycyjnej technologii.
Istotą wynalazku jest zastąpienie zwojów
drutu nawiniętych na rdzeniu niemagnetycznym technologią wielowarstwowych obwodów drukowanych.
Kolejny Złoty Medal trafił do Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za nowy nanokompozytowy materiał – płatki grafenu metalizowane niklem. Przedmiotem wynalazku

P

14 Fakty

jest nowy nanokompozytowy materiał w postaci płatków grafenu pokrytych warstwą niklu metodą redukcji chemicznej. Metalizowane płatki grafenu poszerzają możliwości wykorzystania grafenu do zastosowań w technice.
Instytutowi Mechaniki Precyzyjnej,
jako konsorcjum współpracującemu
z WGW Green Energy Poland Sp. z o. o.,
przypadł również udział w zdobyciu Złotego Medalu za unieszkodliwianie opakowań wielomateriałowych metodą termolizy. Jest to optymalna, innowacyjna, kompleksowa i przyjazna dla środowiska technologia unieszkodliwiania/utylizacji odpadów z opakowań wieloskładnikowych,
głównie typu tetrapak. Wynalazek zakłada
odzysk materiałowy surowców metodą

silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, sztuczne serce, sztuczne płuco, aparat do transfuzji krwi, pralkę, zmywarkę itd.
Honorowy patronat nad polskim pawilonem wystawienniczym objęli w tym
roku: ambasador RP we Francji, Rada
Główna Instytutów Badawczych oraz prezes Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii. Opiekę nad wystawionymi firmami sprawowała firma Eurobusiness Haller,
znany w Polsce lider w dziedzinie organizacji wystawiennictwa.
Targi „Concours Lépine” są szeroko nagłaśniane w mediach i dzięki swej renomie
oraz ponad stuletniej tradycji co roku
przyciągają szerokie rzesze zwiedzających
reprezentujących świat nauki i biznesu, producentów oraz inwestorów.
I

Proteon Pharmaceuticals SA
– nowe technologie ochrony przed patogennymi bakteriami

Proteon Pharmaceuticals SA
ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź, tel. 42 209 33 95
www.proteonpharma.com

NAUKA I BIZNES

Zysk nie jest najważniejszy
Najważniejsze jest dla mnie to, że biznes pozwala mi spotykać się z ludźmi,
dzielić z nimi problemy i radości. To oni stanowią podstawę sukcesu. Wiem, że
mogę na nich polegać, więc w pewnym momencie podzieliłem się władzą i nie
żałuję. Teraz mogę skupić się również na innych dziedzinach i szukaniu nowych, lepszych rozwiązań – mówi właściciel PPHU Lopi Andrzej Anuszkiewicz.

Jaka droga doprowadziła założoną
przez pana firmę do dzisiejszej pozycji?
– Początkowo firma była jednoosobową spółką, w której samodzielnie wykonywałem całokształt prac: projektowych, zakupowych, montażowych, a także związanych z księgowością. Wraz z rosnącym zainteresowaniem ofertą i coraz większą liczbą zamówień pojawiali się pracownicy
odpowiedzialni za poszczególne działy.
Powoli budowaliśmy markę – najpierw na
rynku polskim, a z czasem zaistnieliśmy jako
eksporter poza krajem. Jesteśmy małą firmą rodzinną, jednak mamy za sobą projekty
realizowane w USA, Argentynie, Kazachstanie, Japonii. Nawet nie marzyłem, że
będę prowadzić firmę, która zaistnieje
praktycznie na wszystkich kontynentach,
jako podwykonawca części projektowo-wykonawczej automatyki maszyn. Po
2010 roku zaczęliśmy ukierunkowywać
działalność tak, by nasza rola nie ograniczała się do podwykonawstwa. W końcu
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opracowaliśmy pierwszy własny, wdrożony obecnie do produkcji projekt regulatora mocy biernej, zrealizowany w ubiegłym
roku z Instytutem Informatyki Politechniki Łódzkiej. Dzięki niemu zostaliśmy zauważeni na Małopolskich Targach Innowacji w Krakowie, gdzie regulator zdobył
Złoty Medal. Pionierski udany produkt rozszerzyliśmy już o gamę zbliżonych rozwiązań z branży kompensacji. W maju premierowo wystawiliśmy dwa nowe produkty na targach Concours Lépine w Paryżu.
Jeden z nich jest efektem współpracy z Politechniką Świętokrzyską, drugi stworzyliśmy sami. Zarówno silnik do wentylatorów,
jak i silnik bezszczotkowy zostały nagrodzone brązowym medalem, co na rynku międzynarodowym uważam za duże i słuszne
wyróżnienie. Niestety, trudno jest konkurować cenowo z masową produkcją rynków
azjatyckich.
Firma Lopi działa zgodnie z zasadami
społecznej odpowiedzialności biznesu. To
nieodłączna część strategii?
– Już sam pomysł na firmę nie był czysto biznesowy, ponieważ chciałem, żeby służyła ona czemuś więcej niż utrzymaniu rodziny. Od początku stawialiśmy nie tyle na
zysk, ile na szeroko rozumiany rozwój, który cały czas jest dla nas priorytetem. Konsekwencją takiego podejścia jest troska
o pracowników i ich rodziny, o relacje
z klientami i partnerami, a także o otoczenie. Dlatego na różne sposoby dbamy o atmosferę, wartości duchowe i możliwości wewnętrznego rozwoju dla pracowników.
Jak docierają państwo do klientów?
– Poza standardowymi formami prezentacji firmy na targach i w Internecie, naszym głównym sposobem dotarcia do
klientów jest zbudowana przez lata marka i rozpoznawalność na rynku. Nasi zadowoleni klienci przekazują informację o
nas innym i w ten sposób baza klientów
wciąż się rozszerza. Taka rekomendacja
znaczy dla nas dużo, więcej niż sztucznie
napędzane pozycjonowanie w Internecie.
Promujemy nasze produkty na wiele innych
sposobów, wychodząc z naszą ofertą do

klientów z branży i nie tylko, jednocześnie
chcemy się skupić na produkcji dobrych,
nowatorskich wyrobów, które same się
obronią.
Jakie ma pan plany i marzenia na
obecnym etapie rozwoju firmy?
– Jest jeszcze co najmniej 10 projektów,
które chciałbym wdrożyć w ciągu najbliż-

Regulator mocy biernej LRM001
szych 5 lat. Większość z nich jest obecnie
w fazie badań i projektów i zostanie wdrożona w niedługim czasie. Jeśli chodzi o projekty naszego autorstwa, to skupiamy się
głównie na rynku europejskim i przeprowadzamy certyfikację zgodną z wymogami dla produktów przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej i naszego kontynentu, ale nie zamykamy się na pozostałe gospodarki. Oczywiście mam wizję przyszłości firmy i zależy mi na wynikach, ale
bardziej jestem zainteresowany drugim
człowiekiem niż pomnażaniem dorobku.
Najważniejsze jest dla mnie to, że biznes pozwala mi spotykać się z ludźmi, dzielić
z nimi problemy i radości. To oni stanowią
podstawę sukcesu. Wiem, że mogę na
nich polegać, więc w pewnym momencie
podzieliłem się władzą i nie żałuję. Teraz
mogę skupić się również na innych dziedzinach i szukaniu nowych, lepszych rozwiązań.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski

NAUKA I BIZNES

Laser – moja życiowa pasja
O ogromnych możliwościach zastosowania promieniowania laserowego rozmawiamy z prof. dr. hab. inż. Ludwikiem Pokorą, dyrektorem i właścicielem
CTL – Centrum Techniki Laserowej – LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o., uznanym na całym świecie naukowcem, twórcą coraz nowocześniejszych laserów,
autorem cenionych i znanych na całym świecie publikacji poświęconych technice laserowej.

Wiem, że mógł pan uczyć się od najlepszych, a następnie rozwijać swoją pasję
we własnej firmie. W jakich dziedzinach
medycyny można wykorzystywać wymyślane przez pana i następnie produkowane przez pana zespół lasery?
– CTL – Centrum Techniki Laserowej
– LASERINSTRUMENTS założyłem
w 1991 roku z myślą o szerokich zastosowaniach laserów w nowoczesnej medycynie i nowoczesnych technologiach przemysłowych. Poza tym – jak dumnie brzmi
nazwa firmy – zajmujemy się badaniami naukowymi nad stosowaniem światła laserowego w pracach badawczych, w technice pomiarowej, w renowacji zabytków i dzieł
sztuki, a także do celów prezentacji unikalnych właściwości światła na lekcjach fizyki w szkołach średnich i wyższych. Mamy

ponad 35 świadectw patentowych. Miarą
sukcesu CTL są liczne nagrody za innowacyjne opracowania, jak również stale rosnący udział w rynkach, na które trafiają nasze wyroby. Wciąż wyróżniają się one zarówno nowatorstwem, jak i niespotykaną
precyzją w unikalnych zastosowaniach.
Od 25 lat przecieramy szlaki jako pionierzy. Jako pierwsi w Polsce i trzeci na świecie w 1992 r. zbudowaliśmy laser do bezbolesnego, bezkontaktowego usuwania
próchnicy zębów. Rok później powstał
pierwszy w Polsce i na świecie dwufalowy
laser do bezlekowej terapii wielu schorzeń.
W kolejnym roku opracowaliśmy pierwszy
w świecie laser do nieoperacyjnego leczenia gruczołu krokowego. Potem powstawały
pionierskie konstrukcje laserowe do diagnostyki i terapii wczesnych zmian nowotworowych, do leczenia powikłań cukrzycowych, terapii trądziku, skutecznego leczenia urazów u sportowców, leczenia
ran, odleżyn, oparzeń, odmrożeń i wielu,
wielu innych.
Lista chorób, które leczy promieniowanie laserowe, jest zapewne długa. Wiele z nich ma słabe rokowania w medycynie klasycznej, a unikalne światło laserowe jest w ich przypadku skuteczne.
– Pani spostrzeżenie o ogromnych
możliwościach światła laserowego jest bardzo trafne. Nasz zespół przez 25 lat intensywnych prac badawczych współpracy
z wieloma specjalistami medycyny lasero-

wej z kraju i zagranicy wyselekcjonował blisko 800 jednostek chorobowych i przypadków, które skutecznie i bezpiecznie
poddają się leczeniu metodami laseroterapii
bez leków. Po prostu tabletka fotonów
światła – zamiast tabletki lekowej.
Jakie są pana największe marzenia
związane z „pasją życia”?
– Mam kilka marzeń. Jednym z nich
jest to, aby wkrótce w aptekach można było
kupić tabletkę lekową lub jej odpowiednik
– „tabletkę laserową”. Potrafimy już określać ich skuteczne i bezpieczne w użyciu
dawki. Nie zużywają się one, nie tracą terminu przydatności, są jakby wielokrotnego użycia. Drugim marzeniem jest rozpowszechnienie wiedzy o promieniowaniu laserowym i jego fantastycznych zastosowaniach. Kolejnym – zbudowanie lasera
o gabarytach telefonu komórkowego i jego produkcja w milionach sztuk. Marzę,
abyśmy wszyscy uświadomili sobie i docenili, że od dawna jest w zasięgu ręki światło, które naprawdę leczy. Przecież to tylko specyficzne, ale przyjazne człowiekowi
światło, bardzo podobne do tego, które jest
z nami obecne codziennie. Innym marzeniem jest to, aby marka „Polski Laser” lub
„CTL Laser” była łatwo rozpoznawalna na
całym świecie!
Rozmawiała Barbara Michorowska
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SPOSÓB NA SUKCES

Laureaci konkursu Sposób na Sukces
Kategoria indywidualna
• Zakład Usług Mechanicznych,
Bartłomiej Sulkowski – właściciel
• Usługowa Tłocznia Soków Sad
na Zapieckach, Tomasz Bieńkowski
– właściciel
Kategoria rodzinna
• Gospodarstwo Agroturystyczne
„Dworek Wymysłowo”
• Justyna i Mateusz Gorol Pensjonat
pod Lipami Sp. z o.o.

• Pensjonat w Gospodarstwie
Rybackim „Jesionowy Dworek”
Kategoria zespołowa
• Fruit Family Sp. z o.o.
• POLOK – Grupa producentów
grzybów Sp. z o.o.
• Zakład Hodowli Pstrąga
„Zapora-Mylof” Sp. z o.o.
• Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”
Kategoria inicjatywy na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych
• Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„Piast” im. Wincentego Witosa

• Mateusz Nędza-Kubiniec – właściciel
gospodarstwa rolnego
• Fundacja Inkubator Kreatywności
Kategoria przedsięwzięcia zrealizowane przez kobiety
• Zakład Handlowo-Usługowy Grażyna
Madeja
Wyróżnienia
• BioSzynkownia
• Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Smaki Ogrodu
• AS Zdanowicz Sp. z o.o. (Dwa Dęby)

Ich sposób na sukces
28 czerwca 2016 roku w Belwederze odbyła się gala ﬁnałowa XVI
edycji konkursu Sposób na Sukces.
pośród zgłoszonych w XVI edycji 65 przedsięwzięć, rada
konkursu wyłoniła 13 laureatów, których nagrodzono w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. 3 podmioty uhonorowano
wyróżnieniem.

S

Barbara Fedyszak-Radziejowska odczytuje list gratulacyjny
Prezydenta RP

Gospodarstwo
agroturystyczne Dwa Dęby
jest położone z dala od zgiełku i hałasu miasta we wsi Stara Białka,
blisko granicy z Czechami.
Nasz dom wybudowano w 1901 roku między dwoma ponad 100-letnimi dębami.
Został wyremontowany w 2007 roku. W 2014 roku wyremontowaliśmy stodołę
i powstało dodatkowych 13 pokoi z wiejską karczmą. W Karczmie w klimacie
wiejskim robimy masło, pieczemy chleby, jesienią depczemy kapustę w beczkach, czasami ubieramy stroje ludowe. Zapraszamy na koncerty w plenerze,
a w lipcu na międzynarodowy plener malarski.
Pobyt w ciszy i spokoju oraz liczne atrakcje zarówno latem, jak i zimą pozwolą
Państwu w pełni odpocząć.
Dwa Dęby Stara Białka 22, Lubawka 58-420, tel. 888 666 329, 516 121 020
kontakt@dwadeby.pl, www.karczma.dwadeby.pl, facebook Karczma Dwa Dęby

– Uświadamiają nam państwo, że polski rolnik to jednocześnie
odpowiedzialny producent, a także strażnik przyrody i krajobrazu,
opiekun dziedzictwa polskiej wsi. Pragnę też podkreślić moje
uznanie dla firm rodzinnych, dla przedsięwzięć zrealizowanych przez
kobiety, a także dla inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczności lokalnych. Wszyscy państwo przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju gospodarczego Polski. To wielki dar
dla całego społeczeństwa, za który dziś dziękuję – przeczytała Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca prezydenta ds. wsi i rolnictwa, z listu gratulacyjnego nieobecnego podczas gali Andrzeja Dudy.
Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, zwrócił uwagę na znaczenie zrealizowanych przedsięwzięć dla rozwoju obszarów wiejskich. Zaznaczył również rolę
ośrodków doradztwa rolniczego w realizacji konkursu poprzez promowanie najciekawszych przykładów pozarolniczej działalności.
Szczepan Zalewski, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie, podkreślił ważność firm rodzinnych, które są najtrwalszym elementem w krajobrazie i w przestrzeni wiejskiej.
Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali ufundowane
przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi nagrody rzeczowe (rowery),
statuetki i dyplomy. Nagrody zostały sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.
Laureaci konkursu Sposób na Sukces otrzymali również nagrody
ufundowane przez samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Nagrody te wręczali przedstawiciele samorządów, podkreślając znaczenie działań poszczególnych laureatów dla danego terenu.
Podsumowaniem uroczystości był poczęstunek ufundowany
m.in. przez laureatów konkursu. Galę uświetnił muzyczny występ
artystyczny Tomasza Michalskiego oraz Włodzimierza Trzeciaka,
nawiązujący do historii Belwederu.
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Współpraca pozwoliła na rozwój
Rozmowa z prezesem zarządu POLOK
– Grupy Producentów Grzybów
Sp. z o.o., Szczepanem Polokiem

Szczepan Polok z dyplomem konkursu
„Sposób na sukces”
Kto może należeć do Grupy Polok, na
czym polega członkostwo, jak zorganizowana jest tak rozbudowana struktura?
– POLOK – Grupa Producentów Grzybów Sp. z o.o. zrzesza lokalnych producentów pieczarek. Konsekwencją członkostwa w Grupie jest dostosowanie się do
wspólnych ustaleń dotyczących rodzaju
oraz ilości produkowanego asortymentu.
Dzięki wzajemnej współpracy producenci
wspólnie osiągają korzyści. Dysponując

dużymi ilościami pieczarek, jakie dostarczają
członkowie, Grupa może spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających
klientów. Bardzo ważnym atutem Grupy Polok jest zaplecze technologiczne, którym dysponujemy. Zebrane pieczarki przewozimy
do Grupy transportem chłodniczym, gdzie
są schładzane w „szokerach” – specjalnych
chłodniach. Następnie towar trafia do
chłodni, gdzie oczekuje na przygotowanie.
Posiadamy nowoczesną linię do pakowania
towaru, która pozwala na szybką realizację
zamówień. W odpowiedzi na wymogi rynku jesteśmy w stanie spełnić praktycznie każde życzenie klienta. Przygotowany towar dostarczamy własnym transportem, zachowując łańcuch chłodniczy począwszy od
producenta do odbiorcy.
Jak rozpoczęło się poszukiwanie zbywców państwa produktów i jak w tej chwili szeroka jest paleta państwa odbiorców?

– Polok – Grupa Producentów Grzybów
Sp. z o.o. istnieje od 2011 roku, jednak jej
członkowie rozpoczęli swoją przygodę z pieczarkami znacznie wcześniej, niektórzy nawet w latach 70. Producenci oferowali pieczarki najwyższej jakości, lecz ze względu na
brak zaplecza do przygotowania, pakowania i wysyłki towaru mieli ograniczone
możliwości rozwoju. Dopiero nawiązanie
ścisłej współpracy w Grupie Producentów
pozwoliło na dalszy rozwój. Obecnie posiadamy certyfikaty jakości takie jak GLOBAL.GAP, HACCP, IFS, co daje nowe
możliwości. Większość produkcji sprzedajemy na eksport, sukcesywnie zwiększając
udział sprzedaży na rynku krajowym. Naszym celem jest dostosowanie się do wymogów rynkowych oraz spełnienie oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów.
Rozmawiał Piotr Nowacki

Nasza perpektywa to integracja
Rozmowa z Wacławem Szramowskim, prezesem Spółdzielni Socjalnej
„Perspektywa”, nagrodzonej w konkursie „Sposób na sukces”
Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”
została założona w 2012 r. dzięki dotacji
unijnej. Czy dalsze działanie jest uzależnione od funduszy zewnętrznych, czy z założenia ma się usamodzielnić?
– Inicjatorem powstania „Perspektywy”
była Fundacja „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” w partnerstwie z samorządami gmin Łasin i Gruta,
dzięki udziałowi w projekcie z programu
POKL. Początkowo zatrudnialiśmy 8 osób,
wykonujących usługi remontowo-budowlane. Od listopada 2014 r. włączyliśmy do
projektu Fabrykę Świec, dając tym samym
szansę podjęcia pracy 26 osobom, w tym
21 z niepełnosprawnością. Spółdzielnia prowadząc działalność gospodarczą staje się
w pełni samowystarczalną jednostką, zachowując płynność płatniczą wobec zatrudnionych osób i współpracujących podmiotów.
Czy dowodem na to, że spółdzielnia socjalna dobrze sobie radzi może być doce-

Gala wręczenia nagród konkursu „Sposób na sukces” 28 czerwca 2016 r. Wacław Szramowski – w środku
nienie Was przez kapitułę konkursu „Sposób na sukces”?
– Wierzę, że ten argument był zasadniczym w ocenie działalności podmiotu.
O pozytywnej ocenie zdecydował także fakt,
że do współpracy przekonaliśmy samorząd
gminny oraz podmiot gospodarczy, co nie
jest w obecnych warunkach sprawą łatwą.
Powstał, mówiąc żargonem ekonomii spo-

łecznej, tzw. trójkąt pożytku publicznego,
czyli dobra praktyka służąca realizacji procesu włączenia społecznego i zawodowego osób społecznie wykluczonych.
Jaki jest aktualny cel Fundacji?
– Od wielu lat pracujemy w grupie osób
z niepełnosprawnością. Jesteśmy przekonani, że mogą oni funkcjonować w środowisku, w tym na rynku pracy, jak inni. Trudny do zaakceptowania jest fakt, że pracodawcy z reguły nie dostrzegają potrzeby włączenia zawodowego tej grupy społecznej.
Dlatego przygotowujemy się organizacyjnie i finansowo do powołania ośrodka, który podejmie się kompleksowej realizacji zadań z zakresu integracji społecznej i zawodowej. Zadanie bardzo trudne, jednak
przy dobrej woli podmiotów odpowiedzialnych za aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym możliwe do realizacji.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Współpraca się opłaca

Sytuacja na rynku sprzedaży owoców paradoksalnie jest naszym
sprzymierzeńcem, bo przedsiębiorcy
są bardziej skłonni do współdziałania. Mają większą świadomość, że
tylko przyszłościowe, długofalowe
spojrzenie na sukces może przynieść
wymierne efekty. Współpraca jest
szczególnie wskazana, jeśli weźmiemy pod uwagę systematyczny
wzrost produkcji jabłek w Polsce
– co roku o 500 tys. ton – mówi Jerzy
Żółcik, prezes zarządu ﬁrmy Fruit
Family Sp. z o.o.
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O sprzedaży jabłek krążą różne, niekiedy skrajne, opinie. Jakie są
fakty na temat rodzimej produkcji, wyników i eksportu?
– Na pewno rynek jest rozchwiany, w zależności od koniunktury. Potwierdzeniem tego może być obowiązujące od 2 lat embargo, które całkowicie zmieniło myślenie o handlu polskim jabłkiem. Do tej pory 90
proc. produkcji kierowaliśmy do Rosji, zwłaszcza że nasza firma zasadniczo nastawiona jest na eksport. Po wprowadzeniu restrykcji, trzeba było nieco zmienić strategię. W pierwszej chwili embargo było dla
nas szokiem, ale z drugiej strony po części jesteśmy zadowoleni z obrotu spraw, bo udało nam się pozyskać nowe rynki. Z perspektywy może
się okazać, że była to dla nas wielka szansa. Owszem, musieliśmy zaryzykować, a do tej pory realizowaliśmy zlecenia w sposób wygodny
i opłacalny, ale okazało się, że w innych państwach też są perspektywiczni
odbiorcy zainteresowani naszą ofertą. Nawet jeśli wrócimy na rynek rosyjski, to nie będziemy od niego całkiem zależni. To, czego dokonaliśmy
przez ostatnie 2 lata, na pewno pozostawi trwały ślad w postaci dalszych
zamówień. Nasi główni konkurenci z Europy: Belgowie i Włosi są rozczarowani naszą obecnością na nowych rynkach, bo teraz zagrażamy
ich pozycji.
Czym polskie jabłka wygrywają z konkurencją?
– Na pewno najlepiej wypadamy w zestawieniu ceny i jakości. Może
pod względem jakości nieco odbiegamy od Zachodu, ale nie na tyle, by
nasza oferta nie była zadowalająca dla mniej wymagających rynków, np.
północnej Afryki, gdzie mamy już swoje stałe miejsce. Bardziej wysublimowane rynki, jak Arabia Saudyjska, mają większe wymagania co do
jakości, ale jednocześnie nie są tak chłonne i tam przyjdzie nam jeszcze poczekać na sukces.
Jaki jest państwa asortyment i jakie kanały dystrybucji najlepiej
się sprawdzają?
– Jesteśmy grupą producentów nastawionych na eksport. W kraju
dostarczamy produkty do jednej sieci – tylko po to, żeby mieć bezpośrednie informacje na temat rynku wewnętrznego. W zakresie eksportu dostarczamy nasze produkty do około 30 krajów. Ponad 90 proc. naszego obrotu stanowią jabłka. Marginalnie do oferty włączamy gruszki i czarną porzeczkę przeznaczoną do przetwórstwa.
Czy kryzys wymusił modę na soki z jabłek i tłocznie?
– W naszej firmie pomysł na tłoczenie soku zrodził się 8 lat temu,
kiedy cena za surowiec do przetwórstwa była absurdalnie niska.
Jak ważne dla przedstawicieli sektora są inwestycje w nowoczesną produkcję?
– Inwestycje poczynione przez pierwsze 5 lat działalności były konieczne, by prowadzić nowoczesną produkcję przez kolejne 10 lat. Biorąc pod uwagę dynamiczny postęp technologiczny, postawiliśmy na sprzęt
najwyższej klasy. Niekiedy przyjmujemy delegacje z Zachodu, które przyglądają się naszemu wyposażeniu, bo u nich nie ma aż tak nowoczesnej produkcji. W tym miejscu chciałbym podkreślić ogromną rolę Unii
Europejskiej, bez której wkładu nie bylibyśmy w stanie dojść do takich
wyników. Dzięki wyposażeniu zakładu jesteśmy przygotowani praktycznie
do każdej formy pakowania: od torebek, przez tacki, po kartony, jak również do woskowania.
Otrzymali państwo nagrodę w konkursie „Sposób na sukces” jako
dowód uznania za pracę zespołową. Co złożyło się na to wyróżnienie?
– Grupa producencka to w naszym przypadku spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, zrzeszająca 86 członków. Nie jest możliwe, żeby
w 100 proc. zadowolić tyle podmiotów, ale robimy co w naszej mocy
Myślę, że nasi członkowie też mają świadomość, że interes grupowy trzeba przedłożyć nad prywatny. Sytuacja na rynku sprzedaży owoców paradoksalnie jest naszym sprzymierzeńcem, bo przedsiębiorcy są bardziej
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skłonni do współdziałania. Mają większą
świadomość, że tylko przyszłościowe, długofalowe spojrzenie na sukces może przynieść wymierne efekty. Współpraca jest
szczególnie wskazana, jeśli weźmiemy pod
uwagę systematyczny wzrost produkcji jabłek w Polsce – co roku o 500 tys. ton. Obawiam się, że w kolejnych latach kłopoty ze
zbytem będą jeszcze większe, dlatego tylko kooperacja może pomóc zagospodarować taką ilość owoców. Cieszy nas, że choć
minął okres pierwszych 5 lat działalności
grupy, dający największe szanse na rozwój
i dofinansowanie, wciąż przybywa nam
członków, którym zależy na korzystnej,
bezpiecznej sprzedaży owoców, co również
potwierdza, że nasza praca ma sens.
Jak radzi pan sobie z zarządzaniem ponad 80 właścicielami?
– To nieustająca wojna, zwłaszcza że
mam żywiołowy temperament. (śmiech)
Ludzie z mojego otoczenia wiedzą, że jestem wymagający i kiedy trzeba, potrafię
krzyczeć. Wiceprezes zarządu jest z kolei
moim zaprzeczeniem, dzięki czemu dobrze
się uzupełniamy. Mimo różnych charakterów obaj staramy się dawać z siebie jak najwięcej. Miło nam, że osoby z zewnątrz doceniły nasze starania, przyznając nam nagrodę, jednak nie nam oceniać efekty naszych starań. Nie przypisuję sobie sukcesu,
bo ten jest wynikiem zbiorowego wysiłku całego zespołu, któremu ja tylko wskazuję właściwy kierunek i podpowiadam metody

działania. Początkowo sam byłem sceptycznie nastawiony do całego przedsięwzięcia, którego skala mnie przerażała. Poza
tym obawiałem się, że sadownicy są zbyt autonomiczni, żeby działać wspólnie. Na
szczęście się myliłem. Jesteśmy też członkiem Unii Owocowej, która zrzesza wszystkie większe podmioty branży i na przykładzie tej platformy widzę, że nie ma w branży agresywnej konkurencji, która ma za zadanie wyeliminować inne firmy.
Gdyby miał pan okazję podpowiedzieć
coś ministrowi rolnictwa, co zasugerowałby
pan jako najpilniejszą propozycję zmiany
dla branży?
– Nie jestem zwolennikiem szybkich
zmian. Uważam, że lepsza jest powolna,
stopniowa ewolucja. Życzyłbym sobie,
żeby drobne sukcesy nas nie usypiały.
Myślmy przyszłościowo o 5 mln ton jabłek,
które niedługo się pokażą. To, co się z nimi
stanie leży w gestii sadowników i rządu. Sukces producentów musi być efektem zbieżnego myślenia i wspólnego wysiłku.
Na ile polskie jabłka wpisują się w tendencje ekologicznej produkcji?
– Od 3 lat prowadzimy doświadczenia
związane z produkcją ekologiczną. Na jesieni będziemy dysponować jabłkami, które przeszły proces certyfikacji. W zeszłym
roku założyliśmy profesjonalną plantację,
której się przyglądamy, by cały czas doskonalić produkcję. Niestety w Polsce jest
bardzo ograniczona lista środków, które są

dopuszczone do stosowania w tego typu
uprawie, a ich zakup wiąże się z dużymi
kosztami.
Jak pan sobie wyobraża firmę za kilka lat?
– To, co dotychczas osiągnęliśmy na
pewno nie jest szczytem naszych możliwości. Wysoko stawiamy sobie poprzeczkę i zakładamy dalszą poprawę wyników.
W ciągu najbliższych 5 lat zamierzam podwoić obroty – kiedy osiągniemy poziom
60 tys. ton rocznie, będę zadowolony. Myślimy o rozszerzeniu zakresu działalności
o nieduży zakład przetwórczy, a także o realizacji projektu badawczego. Już teraz złożyliśmy wnioski o dotacje unijne.
Polskie produkty od lat były uważane
za kiepskiej jakości, dziś są coraz bardziej
doceniane. Czy jest to zauważalne w sadownictwie?
– Za granicą polskie produkty są bardziej doceniane przez handlowców, natomiast konsumenci chętniej wybierają wyroby
lokalne. W Polsce do niedawna panowała
odwrotna tendencja, bazująca na przekonaniu, że to, co pochodzi z importu, jest lepsze. Na szczęście to nastawienie się zmienia. W Niemczech właśnie ze względu na
przywiązanie do tradycji i własnej produkcji wciąż nie możemy się przebić z naszymi owocami.
Rozmawiali Agnieszka Rowicka
i Mariusz Gryżewski
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ENERGETYKA

Wierni węglowi bez sensu?

Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest zagrożone – twierdzą
eksperci Konfederacji
Lewiatan – bo nie
mamy odpowiedniej
strategii energetycznej
w kontekście zmieniającego się rynku energii.

owstanie oddzielnego Ministerstwa Energii zdaje zaprzeczać
temu twierdzeniu. Rząd stara się
znaleźć sposób, aby docenić ﬁrmy
zaawansowane technologicznie z branży
energetycznej. Obecnie powstaje w ministerstwie program „Innowacji dla energii”.
Departament Innowacji i Rozwoju Technologii ME (DIT) monitoruje globalny rozwój technologii i długookresowe trendy
w energetyce oraz w przemyśle energochłonnym, wspiera internacjonalizację polskich innowacji z obszarów obejmujących
działania ministra energii. Współpracuje
z Departamentem Energetyki w zakresie
tworzenia ram na poziomie Unii Europejskiej oraz wsparcia udziału polskich podmiotów w wykorzystaniu ogólnoeuropejskich funduszy na modernizację sektora
energetycznego, jak również kształtowania
polityki energetycznej Polski w obszarze in-

P
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nowacji i rozwoju technologii. Współdziała również z Departamentem Funduszy Europejskich w obszarze programów operacyjnych, ﬁnansowych z funduszy europejskich, dedykowanych do wspierania innowacji i rozwoju technologii dot. Ministerstwa Energii. Miejmy nadzieję, że skutki tej
współpracy będzie już wkrótce widać.
Ostatnie targi z branży energetycznej
(m.in.) Expopower w Poznaniu pokazały,
że wiele firm z branży energetycznej gotowych jest stanąć w szranki na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Tymczasem zdaniem Konfederacji Lewiatan nie wiemy, czy integrować rynki energii elektrycznej, jaką rolę w przyszłości ma
pełnić polski węgiel, nie wiemy, czy zależy
nam na rozwoju OZE? Decydenci często
błędnie strategię utożsamiają z rządzeniem
i zmianami personalnymi.
Na świecie energetyka się zmienia.
Następuje integracja rynków, rozbijanie
tradycyjnych monopoli, wzrost konkurencji w wielu krajach. Bardzo ważne są zmiany technologiczne. Kiedyś najważniejszy był
węgiel, teraz już nie. W Niemczech 31 proc.
energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
W przyszłości wiatr i słońce wygrają z każdym źródłem energii o wysokim koszcie
zmiennym produkcji.
– Dla Polski wielkim wyzwaniem jest
właśnie węgiel. Analizując czas życia i ekonomikę obecnych kopalń oraz istniejące
projekty budowy nowych szacujemy, że
w perspektywie do 2030 roku udział węgla
z obecnie eksploatowanych kopalń w miksie energetycznym Polski spadnie z obecnych ponad 85 proc. do nawet poniżej
30 proc. Odniesienie się do tych problemów

to wyzwanie, ale także szansa dla polskiego
biznesu, innowacji, rynku pracy oraz dla
środowiska naturalnego – mówi Daria
Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.
Na świecie szybko spadają koszty wytwarzania energii w źródłach odnawialnych,
dąży się do ograniczania oddziaływania
energetyki na zdrowie i klimat, zmienia się
rola węgla, pojawiają się nowe modele biznesowe w energetyce. Wiele krajów w Europie i przebudowuje swoje systemy energetyczne pod wpływem zachodzących
zmian.
W Niemczech, od sześciu lat zmniejsza
się zużycie energii, spadają jej ceny, mimo
stałego wzrostu gospodarczego. Rośnie
rynek OZE i innych nowych technologii,
przy kurczącym się zużyciu energii. Dlatego Niemcy tak łatwo zrezygnowali z energetyki jądrowej.
W ostatnich latach można odnieść
wrażenie, że nasi decydenci zakładają regulacyjną i techniczną izolację, to tak, jakby monopol telefonii stacjonarnej próbował powstrzymać rozwój telefonii komórkowej. Zmiana paradygmatu energetycznego jest nieunikniona, pytanie: jaką krajową strategię przyjąć, aby skorzystała na
tym gospodarka i społeczeństwo.
Obecnie na sektor energetyczny coraz
częściej patrzy się przez pryzmat środowiska. Tradycjonaliści wierzą, że ten mariaż
jest tylko przejściowy. Tymczasem jest to zjawisko długofalowe – środowisko i energetyka pozostaną już nierozłączne. Na naszych oczach zmienia się postawa odbiorców: stają się coraz bardziej świadomymi klientami i uczestnikami rynku. I

TARGI PLASTPOL

Plastikowy zawrót głowy
Od 17 do 20 maja w Targach Kielce miała miejsce 20. edycja Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, którą
odwiedziło jeszcze więcej osób niż w poprzednich latach, a zwiedzającym
udostępniono większą niż dotychczas powierzchnię – na 32 tys. mkw. na gości
czekało 7 hal.

Fot. TARGI KIELCE (3)

ydarzenie, będące największą
branżową wystawą w kraju
i jedną z największych w Europie, przyciągnęło nie tylko
wyjątkowo dużo odwiedzających, lecz także 772 wystawców z 32 krajów świata,
w tym z Polski. – Nie ma równie ważnej imprezy dla branży w Polsce. Już mamy zaplanowane, co będziemy prezentować za
rok – komentował Zenon Narojek, właściciel Wadim Plast, i nie był odosobniony
w pozytywnej ocenie targów. – Plastpol to
najważniejsze dla nas targi w Europie
Środowo-Wschodniej. Odwiedziło nas bardzo dużo gości, podpisaliśmy naprawdę
ważne kontrakty – nie kryła zadowolenia
Urszula Steiner, prezes ﬁrmy Dopak.
Wśród wystawców zza granicy, stanowiących ponad połowę wszystkich przedsiębiorców mających swoje ekspozycje na
targach PLASTPOL, największą grupę
wystawców stanowili jak zwykle Niemcy, ale
było też sporo przedstawicieli firm z Włoch,
Austrii, Portugalii, Turcji, Francji, Belgii czy
Holandii, a także z tak odległych państw,
jak USA, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Tajwan czy Indie, a nawet – po raz
pierwszy – Meksyk.
Duże wrażenie robiły na odwiedzających targi PLASTPOL pokazowe maszyny, roboty i linie produkcyjne zgromadzone w 7 halach. Z kolei na zewnątrz stanęła ciężarówka niemieckiej firmy Desma, która przykuwała uwagę swym futurystycznym
kształtem. Targom towarzyszyło spotkanie
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kooperacyjne wystawców z Polski
i Niemiec, zorganizowane wspólnie
z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, Konsulatem RFN
w Krakowie i Konsulem Honorowym w Kielcach, w którym wzięli
udział szefowie firm, a także Isolde
Felskau, zastępca Konsula Generalnego RFN w Krakowie. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się konsultacje prawno-podatkowe skierowane
do polskich i niemieckich przedsiębiorców.
Podczas kilku dni poświęconych branży nie zabrakło jubileuszowych akcentów,
podkreślających wyjątkowy charakter 20. edycji targów. Oprócz towarzyszącego wystawie od 20 lat seminarium technicznego
Plastech Info, które w tym roku odbyło się
pod hasłem: „Efektywność nowoczesnych
technologii i rozwiązań materiałowych
w branży tworzyw sztucznych”, wspominano
początki tego cyklicznego wydarzenia, kiedy cała ekspozycja zajmowała jedną halę,
a 83 wystawców mieściło się na powierzchni 1500 mkw.
Przy okazji corocznej gali Platinum
Plast wręczono nie tylko nagrody za innowacyjne produkty i wyróżniającą się aranżację stoiska, lecz także specjalne jubileuszowe nagrody dla firm, które od 1997 roku
były zaangażowane w tworzenie marki wydarzenia. Trafiły one do Jana Krzysztofa
Muehsama z firmy Muehsam, Zenona
Narojka – właściciela firmy Wadim Plast, Urszuli Steiner, prezes firmy Dopak, oraz

Henryka Zawistowskiego – twórcy i organizatora konferencji Plastech Info. Szczególne wyróżnienia przyznane zostały również firmom, które od lat są obecne na targach i wspólnie podnoszą rangę imprezy.
20-lecie targów PLASTPOL było okazją do obchodów okrągłych rocznic kilku
firm, które wzięły udział w wydarzeniu, m.in.
40-lecia Wittmann Battenfeld, 35-lecia
Wadim Plast i 15-lecia firmy Sirmax.
Uczestnicy targów po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w konferencji PlasticsEurope Polska, prezentującej najnowsze dane
branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
za rok 2015. Jednocześnie podczas trwania PLASTPOL-u po raz pierwszy odbyła się w Centrum Kongresowym Targów
Kielce konferencja branżowa, organizowana (dotychczas w Warszawie) przez Polski
Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
oraz Fundację PlasticsEurope Polska, która była doskonałym forum do dyskusji nad
wieloma aktualnymi sprawami i istotnymi problemami podmiotów działających
w branży.
I

TERAZ POLSKA

Tworzymy nośnik patriotyzmu
gospodarczego

Laureaci tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska”

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

Rozmowa z prezesem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krzysztofem Przybyłem

„Teraz Polska” to najbardziej rozpoznawalny przez konsumentów znak, jaki
widnieje na polskich produktach. Co
świadczy o jego sile?
– Za Godłem „Teraz Polska” stoi
przede wszystkim ogromne społeczne zaufanie utrwalane od ćwierćwiecza. Jest to
marka nie tylko gospodarcza, z której korzystają liczni przedsiębiorcy, ale także
marka społeczna. Jest gwarancją wysokiej
jakości, jaką otrzymują konsumenci, nabywając produkt czy usługę. Dla przedsiębiorców nagroda ma również charakter
prestiżowy. Daje poczucie odniesionego
sukcesu biznesowego. Zgromadzenie tego
kapitału nie byłoby możliwe, gdyby nie
przejrzyste procedury konkursowe i rzetelne kryteria oceny eksperckiej. Każde zgłoszenie oceniane jest bowiem przez niezależne Branżowe Komisje Ekspertów oraz
Kolegium Ekspertów, które przyznaje nominacje. Do finału konkursu docierają tylko ci uczestnicy, którzy spełnili wszelkie formalne wymogi i uzyskali odpowiednio wysoki poziom oceny punktowej. I to spośród
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tych najlepszych zgłoszeń Kapituła Godła
„Teraz Polska”, pod przewodnictwem prof.
Michała Kleibera, wybiera dopiero laureatów Konkursu.
Wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że bez statuetki „Teraz Polska”
wielu polskim firmom trudno byłoby
przebić się na europejskie rynki. Ile w tym
prawdy, a ile politycznej poprawności?
– Przede wszystkim firmy, które komercyjnie wykorzystują znak „Teraz Polska”,
wyraźnie podwyższają swoją przewagę nad
konkurentami i cieszą się wzrostem poziomu zainteresowania ze strony klientów.
Wzrost ten jest wymierny, sięga około
10–15 procent. Oczywiście w zależności od
profilu działalności niektórym firmom łatwiej
jest zaistnieć na rynkach międzynarodowych,
a innym w ogóle nie jest to potrzebne. Faktycznie jednak możemy mówić, że w wielu
przypadkach zdobycie Godła „Teraz Polska”
było początkiem zagranicznej ekspansji,
niejako trampoliną. Tak też stało się np.
w przypadku firmy Fakro, która w 1996 r. została laureatem Konkursu „Teraz Polska”
i wówczas rozpoczęła swoją międzynarodową przygodę. A dziś jest wiceliderem światowego rynku okien dachowych.
Godło przyznajecie państwo od 25 lat.
Czy każdy rok obdarowywania nim kolejnych laureatów mówi coś innego o polskich przedsiębiorstwach i usługach, a także o całej gospodarce?

– Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1992 r. Początkowo najlepszych
z najlepszych wybieraliśmy jedynie spośród
produktów. Z czasem rozszerzyliśmy Konkurs o kolejne kategorie. W pierwszych edycjach nawet 50 proc. firm nie było w stanie
sprostać naszym wymaganiom. Rokrocznie obserwujemy coraz wyższy poziom. Tegoroczną edycję zaliczamy do najbardziej
interesujących pod względem różnorodności zgłoszeń. Kapituła miała więc w tym
roku wyjątkowo trudne zadanie. Tej różnorodności zgłoszeń towarzyszy, zauważalny już od kilku lat, wzrost liczby firm, które oferują najnowocześniejsze rozwiązania
w swoich branżach. Patrzę na to z satysfakcją i przekonaniem, że takie przedsiębiorstwa mają olbrzymi potencjał, by stać
się wizytówką polskiej gospodarki na świecie.
Wiele mówi się ostatnio o gospodarczym patriotyzmie. Jak w realizację jego
idei wpisuje się działalność Fundacji?
– Kiedy startowaliśmy blisko 25 lat
temu, postawiliśmy sobie za cel zaszczepienie w Polakach poczucia dumy z rodzimych produktów i usług. Dopiero na tym
fundamencie mógł się narodzić patriotyzm
gospodarczy. Dziś z satysfakcją patrzymy,
jak ten trend przybiera na sile, a Godło stało się jego nośnikiem.
Rozmawiał Piotr Nowacki

TERAZ POLSKA

W naszym owocowym ogrodzie
Rozmowa z laureatem konkursu
„Teraz Polska”, prezesem zarządu ﬁrmy
Fructoplant, Przemysławem Żabką

Jest Pan absolwentem ekonomii i marketingu, pana wspólnik studiował prawo.
Jak zrodził się pomysł stworzenia firmy
szkółkarskiej, zajmującej się uprawą roślin
i krzewów?
– Obaj wywodzimy się z rodzin szkółkarskich. Swoją wiedzę zdobywaliśmy latami od rodziców i dziadków. Wychowaliśmy się między roślinami, uczyliśmy się, jak
je hodować, rozmnażać i pielęgnować.
Doświadczenie i znajomość branży pozwoliły nam dostrzec potrzeby polskiego
rynku hobby w dziedzinie drzew i krzewów
owocowych, ozdobnych oraz róż. Zauważyliśmy, że ten rynek odbiega od jakości
i standardów funkcjonujących w relacjach
szkółek z sadownikami. Zrodził się pomysł,
aby to zmienić, tak aby do odbiorców detalicznych również trafiały rośliny najwyższej jakości. Fructoplant od 10 lat prowadzi produkcję roślin gruntowych, a także doniczkowych, wykorzystując do tego funkcjonalne zaplecze techniczne w postaci
specjalistycznych obiektów chłodniczych,
tuneli foliowych oraz kontenerowni. Firma
jest aktywna w 10 krajach Europy, obsługując ponad 7000 sklepów należących do
30 sieci handlowych. Specjalistyczna wiedza z dziedziny ekonomii, marketingu oraz
prawa pozwoliła nam rozwinąć rodzinny
biznes i wyjść szerzej poza środowisko sadownicze.
Niedawno zostali państwo laureatem
konkursu „Teraz Polska” za rośliny owocowe, ozdobne oraz róże w koncepcji
sprzedażowej IN MY GARDEN. Na czym
polega ta koncepcja?
– Koncepcja sprzedażowa pod marką
IN MY GARDEN to poszukiwane rośliny,
bezpieczne zakupy, pełne wsparcie i gwarancja powodzenia uprawy. IN MY GAR-

DEN zawiera kilka linii tematycznych
m.in.: „Zdrowe i smaczne” – w tej linii proponujemy drzewa i krzewy owocowe, które posiadają wyjątkowe walory smakowe
i zdrowotne, „Kolekcje odmianowe” roślin
ozdobnych o oryginalnym kształcie i właściwościach, unikalne gatunki oraz ich odmiany, przez linię tematyczną „Staropolski
Ogród” odtwarzamy stare odmiany drzew
owocowych, przypominające smaki z dzieciństwa i zachwycające kolejne pokolenia.
IN MY GARDEN to nie tylko rośliny, ale
również pełne wsparcie posprzedażowe.
Każde opakowanie oraz etykieta zawierają szczegółową instrukcję sadzenia wraz ze
zdjęciami poszczególnych czynności oraz
niezbędne informacje o danej roślinie. Jest
to również gwarancja bezpiecznych zakupów oraz powodzenie upraw. Dodatkowo
umieszczone na opakowaniach i etykietach
kody QR pozwalają w szybki sposób przenieść się do strony inmygarden.eu, gdzie
można odnaleźć więcej ciekawych informacji o danej roślinie, obejrzeć filmy instruktażowe oraz poznać różne inspiracje
do innowacyjnego zastosowania roślin czy
też zaprojektowania własnego ogrodu.

Czy wcześniejsze wyróżnienia skłoniły państwa do startu w programie promocyjnym „Teraz Polska”? Co było inspiracją do udziału w konkursie?
– Wyróżnienia, nagrody minionych
lat, opinie naszych klientów oraz konsumentów, dla których została stworzona koncepcja sprzedażowa IN MY GARDEN
umocniły nas w słuszności obranej przez
nas drogi. Z uwagi na rangę „Godła Teraz
Polska” postanowiliśmy poddać nasze
produkty ocenie tak szanowanego i cieszącego się ogromnym autorytetem jury,
jakim jest kapituła konkursu „Teraz Polska”.
Laureatami zostają firmy, których produkty charakteryzują się najwyższą jakością
oraz spełniają oczekiwania konsumentów,
a przyznawane Godło jest symbolem profesjonalizmu i rzetelności. Bardzo się cieszymy, że tak wspaniałe i cenione grono ekspertów również doceniło ideę koncepcji IN
MY GARDEN. W dalszym ciągu pracujemy nad rozwojem i dostosowywaniem jej
do potrzeb naszych klientów zarówno na
rynku polskim, jak i zagranicznym.
Rozmawiała Agnieszka Rowicka
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Dobre zarządzanie
kluczem do sukcesu
17 czerwca br. w warszawskim Teatrze Sabat odbyło się przyznanie wyróżnień w konkursie Firma Dobrze Zarządzana, organizowanym przez redakcję
Magazynu Gospodarczego Fakty. Nagrodzono 28 podmiotów gospodarczych
i instytucji.

Fot. JAROSŁAW MISIEWICZ (9)

Kategoria Firma Dobrze Zarządzana. Od lewej: Cezary Głogowski (koordynator programu Firma Dobrze Zarządzana), Zbigniew Binienda (prezes zarządu Sinevia Sp. z o.o.), Józef Dąbek (prezes Kopalni Wapienia Morawica), Gabriela Kośmider (prezes zarządu
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego GABI-PLAST), Justyna Szubert (prezes zarządu Welmax + Sp. z o.o.), Karolina Krzykowska (pełnomocnik zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „EKO-WIN”), Jan Kuźmiński (prezes zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.), Mariusz Gryżewski (wydawca „Magazynu Gospodarczego Fakty”)

elem konkursu było wyróżnienie dobrze zarządzanych przedsiębiorstw, placówek medycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Jak
zauważył organizator gali Mariusz Gryżewski,
wydawca Magazynu Gospodarczego Fakty, obecnie nasze
polskie ﬁrmy świetnie sobie na tym polu radzą, odnosząc
znaczne sukcesy. – Można się odwołać do wczorajszego meczu Polski z Niemcami. Niby był remis, a jednak można to
traktować jak zwycięstwo. Jeszcze niedawno podobnie było
z rywalizacją gospodarczą, dziś szturmujemy rynek niemiecki
– mówił Gryżewski.
Prowadzący galę Cezary Pytlos, redaktor „Dziennika
Gazety Prawnej” zwrócił uwagę, że współczesne zarządzanie
przedsiębiorstwem polega na podejmowaniu i wdrażaniu
decyzji dotyczących kształtowania konkurencyjności zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa oraz posunięć
konkurencyjnych. – W nowej rzeczywistości konkurencyj-

C

Galę prowadził dziennikarz ekonomiczny Cezary Pytlos
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ność wyznacza nie tyle potencjał ekonomiczny organizacji, co jej zdolność do
szybkich zmian i skutecznej pogoni za
uciekającą wartością dodaną. Szanse w tym
wyścigu mają organizacje elastyczne, kooperatywne oraz inteligentne. Jak powiedział jeden z największych teoretyków zarządzania: najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Inny
wielki, tym razem praktyk zarządzania, Richard Branson, szef Virgin, tam gdzie
może zwraca uwagę na to, by zarządzający organizacjami mieli przede wszystkim wizję – mówił Pytlos.
Takiej koncepcji wzorowego zarządzania, pełnej inicjatywy i przedsiębiorczości, hołdują wszystkie nagrodzone
przedsiębiorstwa, placówki medyczne
i samorządy. – Wy wszyscy udowadniacie,
że jesteście zdeterminowani, macie dobre
pomysły i co najważniejsze, dobre wyniki.
Udowadniacie, że wygrywa ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie,
by go osiągnąć. Wreszcie, pokazujecie, że
wszystko to, co umysł ludzki potrafi wymyślić i w co uwierzy, tego potrafi także dokonać. Z tego miejsca bardzo serdecznie
wam dziękuję – pogratulował laureatom

Kategoria Firma Dobrze Zarządzana. Od lewej: Bogdan Szumański (prezes zarządu
Małopolskiej Hodowli Roślin), Władysław Brzozowski (właściciel Gospodarstwa Rolnego Władysław Brzozowski), Beata Wójcik (właściciel Cegielni „Przecław” Z.P.U.H.),
Ewa Purzycka (prezes zarządu Vimex SA), Dariusz Brzozowiec (lider projektu Zielony
Admin Sp. z o.o., laureat w kategorii Kreator Rozwoju), Irena Wojdat (koordynator ds.
rozbudowy sieci Compass Money Sp. z o.o.)

Koncepcji wzorowego
zarządzania, pełnej
inicjatywy i przedsiębiorczości, hołdują
wszystkie nagrodzone
przedsiębiorstwa,
placówki medyczne
i samorządy.

prowadzący, a tuż po nim uczynił to wydawca Magazynu Gospodarczego Fakty,
Mariusz Gryżewski.
Koordynator programu Firma Dobrze Zarządzana Cezary Głogowski przyznał, że za pomocą konkursu FDZ wydawnictwo kieruje uwagę biznesu na znaczenie dobrego, mądrego, skutecznego
zarządzania, gospodarowania zarówno
zasobami ludzkimi, jak i materialnymi.
Bez tego nie ma szans na pełnoprawne
uczestnictwo w rywalizacji rynkowej.
Zwycięzcy konkursu Firma Dobrze
Zarządzana z rąk wydawcy i koordynatora otrzymali pamiątkowe statuetki i upominki. Od tej pory mogą szczycić się nadanym tytułem i korzystać z niego w działa-

Kategoria Firma Dobrze Zarządzana (Spółdzielczość). Od lewej: Józef Zimmermann
(zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej), Hanna Zaborowska (kierownik Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej), Jacek Wiśniowski (specjalista ds. marketingu Spółdzielni
Pracy „Muszynianka”), Elżbieta Syta (zastępca prezesa Banku Spółdzielczego w Białobrzegach, kategoria Bank Spółdzielczy Dobrze Zarządzany)
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Rewia w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej uatrakcyjniła uroczystość

«

niach promocyjnych i kontaktach z klientami oraz partnerami biznesowymi. Podziękowania i pamiątkowe dyplomy otrzymali także przedstawiciele firm będących

partnerami strategicznymi – Ilona Majewska z Noble Medica i Andrzej Zadrożny
z firmy „Polisa-Życie” TU S.A. Vienna Insurance Group.

Kategoria Placówka Medyczna Dobrze Zarządzana. Od lewej: Cezary Głogowski (koordynator programu Firma Dobrze Zarządzana), lek. med. Maria Aleksandra Kąkol
(dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer), Lucyna Kęsicka (dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Płocku), Andrzej Kondaszewski (dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie), Mariusz Gryżewski (wydawca „Magazynu Gospodarczego Fakty”)
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Wszyscy goście wzięli udział w części
artystycznej wydarzenia – wyśmienitym
rewiowym przedstawieniu muzycznym
„The best of Sabat”, przygotowanym na
15-lecie teatru Małgorzaty Potockiej. Podczas show można było usłyszeć niezapomniane przeboje Czesława Niemena, Anny
German, Franka Sinatry, Cher czy Celine
Dion, a także wczuć się w klimat tanecznego
Broadwayu czy Moulin Rouge. Przedstawienie przygotowane na 15-lecie Sabatu
przeniosło widzów w świat ponadczasowych utworów, wspaniałych pokazów
i wielkich emocji. Nad wszystkim czuwała
królowa polskiej rewii – Małgorzata Potocka.
Miłym akcentem było odśpiewanie
„Sto lat” przez tenora Iwo Orłowskiego organizatorowi gali Mariuszowi Gryżewskiemu, który akurat tego dnia obchodził
urodziny.
I
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Laureaci konkursu
Firma Dobrze Zarządzana

Loteria „wizytówkowa”. Do wygrania były cenne nagrody

w kategorii Firma Dobrze Zarządzana:
• Kopalnia Wapienia Morawica
• Sinevia Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe GABI-PLAST
• Welmax + Sp. z o.o. Sp. k.
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„EKO-WIN”
• Muzeum Wsi Radomskiej
• Miejskie Zakłady Autobusowe
Sp. z o.o.
• Instytut Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego
im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
• Gospodarstwo Rolne Władysław
Brzozowski
• Cegielnia „Przecław” Z.P.U.H.
Beata Wójcik
• Vimex SA
• Compass Money Sp. z o.o.
• Quest Investment Sp. z o.o.
• Zarząd Portu Morskiego
Darłowo Sp. z o.o.
w kategorii Kreator Rozwoju:
• Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
• Zielony Admin Sp. z o.o.
w kategorii Spółdzielnia Dobrze Zarządzana:
• Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa”
• Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”
• Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Kategoria Samorząd Dobrze Zarządzany. Od lewej: Cezary Głogowski (koordynator programu Firma Dobrze Zarządzana), Maria Jolanta Batycka-Wąsik (wójt
gminy Lesznowola), Krzysztof Harmaciński (wójt gminy Iława), Mariusz Gryżewski (wydawca „Magazynu Gospodarczego Fakty”)

W zacnym gronie gości znalazły się przedstawicielki firmy Noble Medica

w kategorii Placówka Medyczna Dobrze
Zarządzana:
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital
Kliniczny im. Wojskowej Akademii
Medycznej Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
• Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Wawer
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej – Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku
• Szpital Wojewódzki im. Mikołaja
Kopernika w Koszalinie
• Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 4 w Lublinie
• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Lublinie
w kategorii Samorząd Dobrze Zarządzany:
• Gmina Iława
• Gmina Lesznowola
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Zaufanie do firmy to filar sukcesu
Zarząd spółki stawia na bezpieczny i stabilny rozwój. Plan jest konsekwentnie
realizowany od początku działalności ﬁrmy, więc nie ma zaskoczeń ani
nagłych zwrotów – mówi Jadwiga Szermach, dyrektor Departamentu
Sprzedaży w ﬁrmie Polisa Życie TU S.A. Vienna Insurance Group

Czym jest dobre zarządzanie dla spółki, która została pierwszym laureatem
konkursu Firma Dobrze Zarządzana?
– To przede wszystkim współpraca
z ludźmi – pracownikami, klientami, agentami, którzy są słuchani i szanowani oraz
mają duży wpływ na to, co dzieje się w spółce. Zgłaszane przez nich uwagi mają
wpływ na strategię firmy. Komunikacja jest
dla nas jednym z kluczowych elementów
budowania podstaw dalszego rozwoju.
Nigdy nie zrezygnowaliśmy z bezpośredniego kontaktu jako najskuteczniejszej formy tworzenia i utrzymywania relacji w firmie.
Są państwo częścią Vienna Insurance
Group. Czy ta przynależność przekłada się
na stosowane praktyki i wdrożone standardy?
– Z grupy przejmujemy to, co może być
zastosowane na naszym specyficznym rynku. Pamiętajmy, że VIG jest firmą z wieloletnią tradycją, a rynek ubezpieczeń życiowych w Polsce na dobrą sprawę wystartował w latach 90., więc możemy mówić zaledwie o 20-letnim doświadczeniu, nie-
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zwykle skromnym w konfrontacji z Grupą.
Dlatego czerpiemy dla siebie te najlepsze
rozwiązania, które według nas mają zastosowanie i mogą się sprawdzić na polskim
rynku. Naszym atutem jest umiejętność łatwego dostosowania się do bieżących uwarunkowań ekonomicznych, gospodarczych,
politycznych, dzięki czemu szybko reagujemy na wszelkie zachodzące zmiany
i dostosowujemy ofertę do zmiennej sytuacji rynkowej. Rozwiązania, które proponujemy, są perspektywiczne, co daje nam
przewagę nad konkurencją, tym bardziej że
obecnie ludzie są zainteresowani bezpiecznym lokowaniem środków. Powiedzenie „bezpiecznie jak w banku” nie do
końca ma dziś pokrycie w rzeczywistości,
toteż jest popyt na atrakcyjną ofertę alternatywną.
Kto jest dziś głównym klientem Polisy Życie i jakie produkty są mu oferowane?
– Przede wszystkim klient, który potrzebuje dobrego zabezpieczenia dla siebie
i swojej rodziny na lata, kiedy nie będzie już
aktywny zawodowo, a jak wiadomo, każ-

dy ma nadzieję, że w tym okresie jego dochody drastycznie nie zmaleją. Drugą znaczącą grupę klientów stanowią osoby, często młode, które dobrze zarabiają i myślą
o zabezpieczeniu rodziny, kiedy ich zabraknie. Stąd duża – i wciąż rosnąca – popularność tzw. polis ochronnych. Ponadto na każdym kroku przekonujemy się, że
dla naszych klientów niezwykle ważne jest
bezpieczeństwo ich dzieci i jak najlepsza
przyszłość dla nich. Proponujemy więc
polisę posagową, z której dziecko skorzysta, np. wybierając wymarzone studia,
spełniając marzenia albo mając dobry
start w samodzielne życie.
Dobre zarządzanie powinno iść w parze z dobrze dobranym zespołem pracowników. Czy udało się państwu zgromadzić taki skład?
– Tak, mamy szczęście do fantastycznych ludzi, z którymi podejmujemy wieloletnią współpracę. Mamy w firmie bardzo
niski poziom rotacji. Może to kwestia szacunku i partnerskiego traktowania każdego, kto zechce się zaangażować, niezależnie od pełnionej funkcji. Myślę, że każdy
w firmie odczuwa wsparcie wpisane w naszą politykę.
Jakie są plany Polisy Życie na najbliższą przyszłość?
– Ambitne. Zarząd stawia na ciągły bezpieczny i stabilny rozwój spółki. Plan jest
konsekwentnie realizowany od początku, a
to już 21 lat działalności firmy, więc nie ma
zaskoczeń ani nagłych zwrotów. U nas pociąg zmierza do jednego celu i jedzie we właściwym kierunku oraz tempie. Staramy się
działać rozwojowo i nadążać za zmianami
rynkowymi, natomiast nie robimy nic „na
wariackich papierach”. Służą temu realne
plany sprzedażowe i dobre przygotowanie
naszego zespołu. Dbamy, by plany nie przewyższały możliwości, bo cenimy bezpieczeństwo – zarówno swoje, jak i naszych
klientów. Nasza długoletnia strategia przynosi oczekiwane rezultaty. Lubimy zmiany,
ale unikamy rewolucji, z którymi zawsze
wiąże się ryzyko.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Kierunek rozwój
z pasją budowania

Sinevia Sp. z o.o. kontynuuje swoją działalność
pod nowym hasłem „Kierunek rozwój”, którym
posługuje się w efektywnej komunikacji pomiędzy
klientem a Spółką. „Kierunek rozwój” jest jednak
kontynuatorem „Pasji budowania” – hasła, które
towarzyszyło Spółce przez ostatnie lata jej działalności – mówi Zbigniew Binienda, nowy Prezes Zarządu Sinevia Sp. z o.o.
Na początku czerwca został pan nowym Prezesem Zarządu Spółki Sinevia. Jakie cele stawia sobie Pan na tym stanowisku?
– Sinevia jest podmiotem o ugruntowanej, mocnej pozycji na rynku budownictwa specjalnego. Strategia rozwoju
Spółki zakłada wzmocnienie działań na rynku usług komercyjnych. W pięcioletniej
historii Spółki udało się zbudować się potężne portfolio realizacji, które predestynują
Spółkę do roli dużego gracza na rynku usług
budowlanych. Doświadczenia i wiedzę
zdobytą na rynku usług specjalnych zamierzamy wykorzystać i przekuć w komercyjny sukces na wolnym rynku.
Sinevia Sp. z o.o. kontynuuje swoją
działalność pod nowym hasłem „Kierunek
rozwój”. Co to oznacza i czemu zastąpiło
„Pasję budowania”?
– Spółka Sinevia Sp. z o.o. kontynuuje swoją działalność pod nowym hasłem
„Kierunek rozwój”, którym posługuje się
w efektywnej komunikacji pomiędzy klientem a Spółką. „Kierunek rozwój” jest jed-

nak kontynuatorem „Pasji budowania” –
hasła, które towarzyszyło Spółce przez
ostatnie lata jej działalności. Spółka stawia na rozwój w podstawowych segmentach działalności i stałe poszerzanie jej oferty. „Kierunek rozwój” niesie za sobą nie tylko doskonalenie procesu budowy, ale także efektywniejsze wykorzystywanie potencjału firmy i, co najważniejsze, inwestowanie
w kapitał ludzki.
24 maja 2016 roku zostali państwo laureatami w konkursie „Budowa Roku
2015”. Za co zostało przyznane Wam wyróżnienie?
– „Budowa Roku 2015” jest najbardziej
prestiżowym konkursem budowlanym organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. To
już trzeci raz, gdy Spółka uczestniczy w konkursie. W tym roku Spółka zgłosiła dwie inwestycje, które zostały docenione przez organizatorów dwiema nagrodami III stopnia za przebudowę wraz z nadbudową bu-

Zrealizowany przez Spółkę Sinevia budynek
Wojskowej Straży Pożarnej w Żaganiu

dynku nr 4 dla potrzeb Jednostki Wojskowej
Kraków Pychowice przy ul. Tynieckiej 45 oraz
budowę obiektów wraz z infrastrukturą
techniczna dla potrzeb Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej.
Jakie inne realizacje udało się państwu
w ostatnim czasie doprowadzić do szczęśliwego finału?
– Spółka Sinevia od momentu powstania ukończyła już ponad 200 inwestycji. W chwili obecnej prowadzi wiele placów
budowy, które lada dzień doprowadzone
zostaną do szczęśliwego finału. Niedawno
– 6 maja 2016 roku Sinevia zakończyła budowę budynku strażnicy wojskowej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu.
Inwestycja została wykonana przez Kierownictwo Zespołu Budów w Krotoszynie,
a inwestorem był Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Znak solidnego wyrobu
Cegielnia „Przecław” to polska, wielopokoleniowa, rodzinna ﬁrma, znajdująca się w powiecie mieleckim, na Podkarpaciu. Od dwudziestu jeden lat
jesteśmy przedsiębiorstwem prywatnym.
yroby przecławskiej cegielni
cieszyły się dobrą marką już
w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosowane wtedy
technologie były proste: maszyny o napędzie parowym i ręcznym formowały cegłę,
wypalaną w nowoczesnym naówczas piecu systemu Hoffmana. Świetne, lokalne surowce, jakimi są tutejsze trzecio- i czwartorzędowe iły, dawały po wypaleniu wysoką wytrzymałość i piękną, miodową barwę
wyrobów. Nic dziwnego zatem, że z przecławskiej ceramiki powstało mnóstwo domów mieszkalnych i publicznych budowli, użytkowanych do dziś.
Końcem lat siedemdziesiątych ówczesny właściciel, Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, rozpoczął modernizację zakładu. Postawiono nowe hale
produkcyjne, sprowadzono wydajne maszyny do formowania wyrobów, suszarnie
polowe – utrapienie ceramików – zastąpione
zostały suszarniami komorowymi, a na
miejscu przestarzałego już, choć technicznie genialnego hoffmanowskiego pieca
stanął nowoczesny, tzw. tunelowy, w którego
wnętrzu, odwrotnie niż w poprzedniku, wyroby poruszają się na specjalnych, żaroodpornych wózkach, zaś ogień, automatycznie podsycany i regulowany, utrzymywany jest w stałym miejscu. Ręczny dotąd
wewnątrzzakładowy transport zastąpiły
podajniki i elektryczne wózki.
W roku 1995 zakład zmienił właściciela.
Stanisław Zając, inżynier ceramik z dużym
doświadczeniem i eksperymentatorską pasją, rozpoczął inwestycje mające podnieść
rentowność, jakość i sprawić, by zastoso-

W
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wane tu technologie były jak najmniej
uciążliwe dla środowiska. Zmiany objęły
m.in. piec wypałowy, zasilany teraz wysokometanowym gazem ziemnym, jak też cały
szereg technologicznych szczegółów.
Obecnie właścicielem fabryki, która
cegielnią pozostaje już tylko z nazwy, jest
Beata Wójcik, córka Stanisława Zająca. Dziś
Cegielnia Przecław jest producentem niemal wszystkiego, co oferuje ceramika budowlana: od małych cegieł działowych po
pustaki Max, wielkogabarytowe pustaki
ścienne i nowoczesne ceramiczne stropy.
Dzięki środkom własnym i wsparciu
Unii Europejskiej zakład od kilku lat przeżywa jakościowy i technologiczny skok.
W efekcie wyroby Cegielni są w stanie sprostać najnowszym wymaganiom rynku materiałów budowlanych. W roku 2009 zakład
został rozbudowany, a stara, wysłużona linia produkcyjna została zastąpiona nową,

zautomatyzowaną, odpowiadającą wszystkim współczesnym trendom.
Posiadamy wszelkie wymagane certyfikaty, badania i świadectwa, potwierdzające rzetelną jakość naszej ceramiki. Kolejnymi dowodami jakości są zdobywane
na licznych targach i wystawach medale
i wyróżnienia.
Dzięki intensywnemu rozwojowi, konsekwencji i dyscyplinie w podejmowanych
działaniach utrzymaliśmy się, mimo bardzo niekorzystnej w ostatnich latach sytuacji na rynku materiałów budowlanych
i licznych upadłości wielu podobnych firm.
Śmiało można powiedzieć, iż Cegielnia Przecław z podmieleckiej Tuszymy, to
marka znana i uznana na Podkarpaciu
i w Małopolsce. To znak dobrego, solidnego
wyrobu.
www.cegielniaprzeclaw.pl
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Jakość i pracownicy
Rozmowa z Łukaszem Cichoniem, prezesem ﬁrmy
Quest Investment specjalizującej się w dostawie
wyrobów hutniczych oraz wykonawstwie konstrukcji stalowych

Od jak dawna funkcjonuje firma
Quest Investment na rynku branży metalurgicznej i co stanowiło podstawę jej
działalności w kwestii oferty i wartości?
– Spółka Quest Investment jest podmiotem gospodarczym, funkcjonującym od
czterech lat. Jednakże w chwili obecnej
może poszczycić się ugruntowaną pozycją
rynkową w obszarze swojej działalności. Firma zaczynała, mówiąc kolokwialnie, „od
jednego biurka”. Natomiast dzisiaj stanowi grupę spółek branży stalowej, specjalizujących się w sprzedaży wyrobów hutniczych oraz kompleksowym wykonawstwie
usług z zakresu konstrukcji stalowych oraz
budownictwa infrastrukturalnego. Należy
zaznaczyć, iż to właśnie konstrukcje stalowe stanowiły filar jej działalności. Realizacja projektów, m.in. hal przemysłowych, pozwoliła na nawiązanie stałej współpracy ze
znaczącymi na polskim rynku dostawcami
wyrobów hutniczych. W ten sposób zbudowaną historię portfela klienta zarząd
Spółki wykorzystał na rozwój działalności
handlowej, która z biegiem czasu stała się drugim filarem
funkcjonowania Quest Investment. Odpowiadając na drugą
część pytania, z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, iż
największą wartością Spółki
jest doskonale dobrany zespół
pracowników, który wspólną
pracą przyczynił się do osiągniętego sukcesu.
Jak zmieniało się podejście
do biznesu i partnerów handlowych z biegiem lat i zdobywania doświadczeń?
– Podejście do biznesu od
początku funkcjonowania Spółki nie uległo zmianie. W moim

przekonaniu to jakość, obok kompetentnych
pracowników, jest kluczowym elementem prowadzonej działalności, w związku
z czym naszymi strategicznymi partnerami
są wyłącznie dostawcy oferujący wyroby
pewnego pochodzenia, poświadczone atestami. Jakość kosztuje, przez co i my nie jesteśmy najtańszą firmą, jednak przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają, iż
opieranie się wyłącznie na kryterium
cenowym w perspektywie czasu jest nieopłacalne. Potwierdzają to powracający
do nas kontrahenci, którzy doświadczyli
negatywnych skutków inwestycji realizowanych na materiałach gorszej jakości.
W Quest Investment funkcjonuje system zarządzania zgodny z normą PN – EN
ISO 9001 „System Zarządzania Jakością”
w zakresie obrotu handlowego wyrobami
hutniczymi oraz organizacji wykonawstwa konstrukcji stalowych na zamówienie klientów, zgodnie z ich specyfikacją,
w której są określone wszystkie cechy wyrobu gotowego. Do czego to zobowiązuje?
– Jak już mówiłem „jakość”, obok
kompetentnych pracowników, jest najlepszym wyznacznikiem pozycji firmy oraz jej
największą wartością. W zakresie realizacji zamówień klientów nie pozwalamy sobie na żadne kompromisy. Certyfikowany
System Zarządzania Jakością zdecydowanie usprawnił funkcjonowanie Spółki na
płaszczyźnie organizacyjnej, jak również po-

zwolił zagwarantować naszym klientom
spełnienie zdefiniowanych przez nich specyfikacji materiałowych. Nie bez znaczenia
są ściśle określone procedury kwalifikacji dostawców, których doboru dokonujemy na
podstawie precyzyjnie określonych kryteriów, jak również procedury kontrolingu surowca oraz wyrobu.
Trzeci rok z rzędu otrzymali państwo
prestiżowy Złoty Certyfikat Wiarygodności
Biznesowej za Najwyższą Ocenę Stabilności firmy za rok 2015, przyznany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą
Bisnode D&B Polska. Jak udaje się utrzymać państwu płynność finansową na tak dobrym poziomie przez tak długi czas?
– Złoty Certyfikat jest dla nas bardzo
dużym wyróżnieniem, na który cała firma
ciężko pracuje. Ponieważ stawiamy na jakość wyrobów, konkurencyjne ceny oraz rzetelność w postaci doboru odbiorców jak
i dostawców, minimalizujemy przy tym ryzyko zachwiania płynności finansowej.
Wtedy też jesteśmy w stanie prowadzić stały i dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa,
a co za tym idzie i wyników finansowych.
To właśnie one są końcowym efektem naszej ciężkiej pracy. Wynik finansowy przedsiębiorstwa to nic innego w naszym rozumieniu jak przedstawienie wartości przedsiębiorstwa w oczach naszych odbiorców
i dostawców. Chcemy wspólnie dawać z nas
to, co najlepsze, dostarczać to, co najlepsze i być najlepszymi pod
względem jakości, standardów technologicznych i wzornictwa naszych produktów,
w aspekcie odpowiedzialności
społecznej i socjalnej, we wzajemnych relacjach w przedsiębiorstwie i współpracy z naszymi partnerami, a także obsłudze klientów i osiąganiu
sukcesu. Istotna jest przy tym
trwałość i ciągłość efektów
naszych działań. Może właśnie
dlatego uzyskujemy kolejny
certyfikat i osiągamy sukces.
Rozmawiał
Piotr Nowacki
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Niebieskie bloki w centrum

Spółdzielnia mieszkaniowa
na wzór śląski
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to jeden ze spółdzielczych symboli Katowic i jedna z największych ﬁrm w branży. Łączy tradycję z nowoczesnością.
becnie obszar objęty zarządzaniem Spółdzielni obejmuje około 137 ha, a w skład zasobów
wchodzi 345 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie ponad 19 tys.
mieszkań (prawie 1 mln powierzchni użytkowej), 25 pawilonów handlowo-usługowych, 862 garaży wolnostojących, 6 klubów
osiedlowych, 3 sale integracyjne.
W mieszkaniach należących oraz zarządzanych przez Katowicką Spółdzielnię
Mieszkaniową zamieszkuje około 1/7 obywateli miasta, a zasoby Spółdzielni zlokalizowane są w większości dzielnic Katowic,
zarówno w centrum, jak i w śródmieściu
miasta, a także w dzielnicach miejskich: Ligota, Brynów, Os. Paderewskiego, Bytków,
Wełnowiec, Dąb, Józefowiec, Bogucice, Zawodzie, Szopienice, Dąbrówka Mała, Giszowiec i Murcki. Wśród zbudowanych
przez Spółdzielnię budynków wieloro-
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dzinnych są i budynki bardzo wysokie, które wpisały się w pejzaż Katowic na stałe, jak
np. 24-kondygnacyjny HPR-owiec (tzw. „żyletka” przy ul. Sokolskiej), czy cztery – również 24-kondygnacyjne „Gwiazdy” (spośród siedmiu), czy też 17-kondygnacyjna „Superjednostka”, i budynki niższe
(tzn. budynki wysokie, średniowysokie, niskie), i domki jednorodzinne.

Sześć klubów dla mieszkańców
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
jest spółdzielnią nowoczesną i przyjazną ludziom, stosującą nowoczesne technologie
i rozwiązania, profesjonalnie zarządzaną
przez licencjonowanych zarządców nieruchomości. Oferuje ponadto swym członkom i ich rodzinom bogatą w różnorodne
formy działalność społeczno-kulturalną
i oświatową. Działalność ta ma na celu integrację środowiskową i stwarzanie miesz-

kańcom możliwości korzystania z czynnej
rekreacji i wypoczynku poprzez udział
w wielu różnorodnych imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych, rozwoju
własnych zainteresowań, umiejętności i pasji. Działalność ta w KSM prowadzona jest
w oparciu o sześć klubów spółdzielczych,
trzy placówki integracyjne oraz liczne sportowe boiska wielofunkcyjne, ogólnodostępne strefy aktywności fizycznej dla dorosłych i dzieci, place zabaw. W roku realizowanych jest ok. tysiąca różnego rodzaju
imprez dla ponad 20 tys. uczestników.
Tradycyjnie każdego roku dostępne są
zajęcia w ramach dwóch dużych bloków
programowych: „Akcja Zima” i „Akcja
Lato”. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa od lat współuczestniczy również
w organizacji imprez o zasięgu wojewódzkim – Regionalnym Złazie Rodzinnym
Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych (we
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wrześniu), corocznym Pikniku Osób Niepełnosprawnych (w czerwcu) oraz Przeglądzie Zespołów Artystycznych podczas
Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości
(w lipcu).
Wielkość Spółdzielni, doświadczenie
oraz umiejętne zarządzanie stanowią potencjał pozwalający na śmiałe planowanie
rozwoju i dlatego jako jedna z niewielu konsekwentnie od lat buduje nowe mieszkania.

Luksus w „Dolinie”
Obecnie Spółdzielnia w swej ofercie posiada jeszcze nowe lokale w eleganckim,
pięknie położonym osiedlu w sąsiedztwie
Doliny Trzech Stawów przy ul. Pułaskiego,
tuż obok jednego z akwenów nieopodal
400-hektarowego Katowickiego Parku Leśnego w trzypiętrowych budynkach z windami i podziemnymi garażami. To najatrakcyjniejsze miejsce w centrum Katowic,
a zarazem w środku 4-milionowej aglomeracji. Lokalizacja ta oznacza dostęp
do wielkich obszarów zieleni usytuowanych
nad kilkoma stawami z unikalną florą i fauną, trasy rowerowe, rolkostrady i innych
obiektów sportowych takich jak np. basen,
korty tenisowe, nowocześnie wyposażone
miejsca zabaw dla dzieci, młodzieży itp.
W zasięgu mieszkańców znajduje się sieć
placówek służby zdrowia, przedszkoli,
szkół różnych szczebli i wyższych uczelni.
Do mieszkań parterowych przynależą
rozległe tarasy. Mieszkania na piętrach
mają obszerne, oszklone balkony, które
oglądane z zewnątrz niejako „falują” wokół każdego budynku, dając odniesienie do
pobliskich akwenów i fal na nich.
Struktura budynków obejmuje mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od
57 do 85 m2.
Mieszkania w „Rekreacyjnej Dolinie”
można nabyć na pełną własność, jak również istnieje możliwość wynajmu na 5 lat
z możliwością wykupu. To właśnie „Rekreacyjna Dolina – Mały Staw” została laureatem konkursu Housemarket Silesia
Awards 2016 w plebiscycie na najlepsze inwestycje mieszkaniowe w województwie śląskim w kategorii „Zielone osiedle”.

Rekreacyjna Dolina – Mały Staw
tał ulic – Bohdanowicza i odchodzących od
niej, ku ul. Domeyki, czterech ulic: Tokarskiego, Czeczotta, Budryka, Strzeleckiego.
Przy każdej z nich stoją inne, także należące
do KSM budynki (niska zabudowa), w sąsiedztwie zaś (po przeciwnej stronie ulicy)
znajduje się kompleks Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Rezeda”. Mieszkania,
realizowane w bardzo dobrym standardzie,
będą przyszłym właścicielom udostępnione w tzw. systemie deweloperskim. Istnieje też możliwość zlecenia Spółdzielni prac
wykończeniowych.
Inwestycja w Murckach to aktualne
– kolejne już – zadanie z programu rozwojowego KSM.
W przygotowaniu koncepcyjnym są następne realizacje mieszkaniowe: domu przy

ul. Ligockiej, czterech budynków przy ul.
Agnieszki oraz kilku budynków w osiedlu Szopienice (pomiędzy ulicami Morawy i Osiedlową).

Nieustanny rozwój
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
od lat stale i systematycznie realizuje wieloletni program poprawy technicznego i estetycznego stanu zarządzanych budynków
i otaczających je terenów, co pozytywnie
wpływa na wizerunek Katowic jako stolicy
województwa, a równocześnie poprzez
prowadzone inwestycje modernizacyjne
sprawia, iż rośnie zarówno komfort życia,
jak i wartość mieszkań dla ich właścicieli.
www.ksm.katowice.pl

Tradycyjne Murcki
W roku 2016 Spółdzielnia rozpoczęła
kolejną inwestycję mieszkaniową w rejonie
ul. Domeyki w dzielnicy Murcki. W technologii tradycyjnej powstaje tu 4-kondygnacyjny (wyposażony w windę) budynek,
z 20 mieszkaniami o powierzchni lokali od
ok. 40 do 114 m2 (do zasiedlenia w przyszłym – 2017 roku). W bieżącym miesiącu
ogłoszony został nabór osób chętnych do
zamieszkania w tym miejscu.
Rejon Murcek, gdzie jest zlokalizowana nowa inwestycja KSM, to zwarty kwar-

Wizualizacja inwestycji przy ul. Domeyki
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Nowe projekty w branży spożywczej
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława
Dąbrowskiego złożył w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwa
dokumenty programowe.

ierwszy z nich stanowią założenia
do Programu Wieloletniego Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof.
Wacława Dąbrowskiego na lata 2017–
2020: „Wsparcie polskiego przemysłu rolno-spożywczego”. Dokument ten stanowi
propozycję włączenia Instytutu w działania
MRiRW w zakresie rozwoju przemysłu spożywczego opartego o polski kapitał, wykorzystującego duży potencjał polskich gospodarstw rolnych i rodzinnej przedsiębiorczości.
Z kolei drugi to „Założenia ramowe
programu wieloletniego IBPRS-ITPIWNiRZ: Wsparcie cyklu życia produktu
spożywczego na rzecz rolnika, konsumenta i środowiska”. Dokument ten stanowi wynik wstępnych rozmów i uzgodnień pomiędzy Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach
w obszarze wsparcia cyklu życia produktu
spożywczego na rzecz rolnika, konsumenta i środowiska.
Dokumenty te stanowią ofertę wsparcia działań Ministerstwa określonych
w „Programie działań MRiRW na lata
2015–2019” oraz zakładają silny nacisk na
wdrożenie wypracowanych rozwiązań do
praktyki gospodarczej, w tym między innymi
poprzez ścisłą współpracę z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.
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Obecnie i w najbliższych latach Instytut realizuje i będzie realizował projekty
w ramach programu „Iuventus Plus”
(MNiSW), Programu Badań Stosowanych (NCBR), konkursu „SONATA 9”
(NCN), program Rolnictwo Ekologiczne
(MRiRW) oraz weźmie udział jako członek
konsorcjum w przyznanych projektach
programu BIOSTREATEG (NCBR). Kontynuowany będzie również projekt MIRI
w ramach 7. Programu Ramowego Unii
Europejskiej. Przedsięwzięcie, którego koordynatorem jest IBPRS zostało w 2014 r.
umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej
Infrastruktury Badawczej.
Działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków pozastatutowych są niezmiennie kontynuowane, z uwagi na obniżającą się z roku na rok dotację bazową
MNiSW, która w tym roku stanowi już jedynie 16 proc. całego budżetu Instytutu.
W tym roku złożono już kilkanaście wniosków do kolejnych krajowych programów
ogłaszanych przez NCN (Sonata 10, Preludium 10, Fuga 5), MNiSW (Iuventus
Plus) i NCBR (POIR) – jako wykonawca
projektów zgłoszonych przez partnerów biznesowych oraz na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich,

w tym z programu Horyzont 2020, jako
członek konsorcjum.
Instytut współpracuje coraz szerzej
z krajowymi partnerami biznesowymi,
w tym poprzez realizację umów licencyjnych
i wdrożeniowych oraz know-how. Obecnie
w Urzędzie Patentowym RP rozpatrywanych
jest 35 zgłoszeń patentowych oraz 10 zgłoszeń w zagranicznych urzędach patentowych. IBPRS planuje dokonać 7 zgłoszeń
wynalazków do Urzędu Patentowego RP.
Współpraca z partnerami przemysłowymi to również analizy, ekspertyzy i opinie, atestacje urządzeń kontrolno-pomiarowych, opracowywanie instrukcji technologicznych, jak również prowadzenie doradztwa technicznego i technologicznego.
Instytut swoją działalność i osiągnięcia
promuje w trakcie krajowych i zagranicznych targów i wystaw, proponując szeroką
współpracę w zakresie przemysłu rolno-spożywczego.
dr hab. inż. Renata Jędrzejczak,
prof. IBPRS
dyrektor Instytutu Biotechnologii
Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
w Warszawie
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Dwa razy
wyższa wydajność
Rozmowa z właścicielem Gospodarstwa Rolnego Brzozowski, Władysławem Brzozowskim

Gospodarstwo rolne w Mienianach

Jest pan właścicielem dużego i świetnie prosperującego gospodarstwa rolnego
sygnowanego pana nazwiskiem – Brzozowski. Jaka jest historia firmy?
– Po zmianach ustrojowych, po wielu
latach prowadzenia różnych gospodarstw
zostałem dyrektorem kombinatu pegeerowskiego, którym kierowałem 7 lat. Jak
dowiedziałem się, że przedsiębiorstwo zostanie sprywatyzowane, przystąpiłem do
przetargu i kupiłem jedno z gospodarstw,
liczące 500 hektarów. Udało się to przy pomocy kredytu i własnych oszczędności.
W jakim stanie je pan kupił i jak wygląda ono obecnie?
– Zaniedbania po poprzednim okresie
rządów niekapitalistycznych były duże, ale
sukcesywnie je nadrabiałem. Okazało się,
że zarządzanie gospodarstwem idzie mi dobrze. Mamy bardzo dobre wyniki finansowe, ludzie dobrze zarabiają. Możemy się pochwalić tym, że w naszych uprawach – pszenicy ozimej, jęczmienia browarnego, buraków cukrowych, rzepaku i kukurydzy
– wykazujemy około dwa razy wyższą wydajność niż okoliczni rolnicy indywidualni.
Skąd się ona bierze?
– Z dobrej organizacji pracy, właściwego nawożenia roślin, umiejętności agrotechnicznych zespołu, ogromnej troski o nasze uprawy. Pracuje u nas 10 osób. To może
nie jest dużo, ale to wynika z mechanizacji gospodarstwa i bardzo wydajnych maszyn, które pozwalają osiągać wspaniałe wyniki. W naszym posiadaniu są nowoczesne
ciągniki, które mają trzykrotnie wyższą
wydajność niż te dostępne na rynku przed
1989 rokiem, sprzęty do przedsiewnej
uprawy gleby, kombajny zbożowe. Stąd się
bierze wysoka efektywność naszego gospodarstwa.
Skupia się pan tylko na uprawie roślin,
czy również na innej działalności?

Władysław Brzozowski (w środku) ze statuetką Firmy Dobrze Zarządzanej
– Mamy jeszcze stawy rybne o powierzchni 2 hektarów. Nie traktujemy ich jednak handlowo, a raczej rekreacyjnie. Nasi pracownicy z tych stawów otrzymują od nas ryby
na święta. Ponadto prowadzimy hodowlę 80
rodzin pszczelich, którą stale powiększamy.
Zwiększa pan obszar swojego gospodarstwa?
– Teraz już nie, bo zgodnie z nowymi
przepisami można tylko do 300 ha. Więcej
ziemi już nie możemy kupić, gdyż występuje
u nas w regionie „głód ziemi”. Gospodarujemy na dobrych ziemiach i rolnicy indywidualni swojego areału już nie sprzedają.
Polska wieś kojarzy się w ostatnich latach z unijnymi dofinansowaniami. Korzysta Pan z nich?
– Jeśli korzystam, to do remontów zabudowań, dróg, na zakup urządzeń rolniczych. Mam już jednak swoje lata, a większość dotacji jest przeznaczonych dla młodych rolników.
Czy wobec tego podejmuje pan jakieś
inwestycje z własnych środków?

– Oczywiście, jest to konieczne. Na pewno czeka nas remont starej drogi, jeszcze
z okresu peerelowskiego. Zapadła się pod
wpływem wody, więc wymaga pilnej naprawy. Przejeżdżając przez plac w okresie
złej pogody, istnieje ryzyko zalania ciągników. Pod koniec roku czekać nas także będzie modernizacja magazynu zbożowego,
ale ta inwestycja przeciągnie się do następnego roku. Na te remonty sami musimy zagwarantować pieniądze, bez żadnych
unijnych dotacji.
Panie Władysławie, są też sukcesy,
choćby ostatnia nagroda dla gospodarstwa
jako Firmy Dobrze Zarządzanej.
– Dla nas to ogromna radość. I jeszcze
wtedy, kiedy wyjeżdżamy na pole, a tam
wszystko pięknie rośnie, rolnicy przyjeżdżają
do nas po nasiona, bo chcą taką pszenicę
jak rośnie na naszym polu. Wiedzą też, że
trzeba zainwestować, aby otrzymać produkt
dobrej jakości.
Rozmawiała Katarzyna Lipska
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U nas mieszka się dobrze
Rozmowa z prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Zbigniewem Gacą-Richterem
Gdzie działa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa”? Ilu mieszkańców korzysta z jej usług? Kim są państwa obecni i przyszli klienci?
– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” w Warszawie została założona przez
mieszkańców osiedla, w celu realizacji
wspólnych celów i aspiracji. Działa jako
przedsiębiorstwo, którego głównymi celami są zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, społecznych i kulturalnych zrzeszonych osób, na zasadzie współposiadania
i demokratycznego zarządzania. Spółdzielnia Mieszkaniowej „Lazurowa” znajduje się na warszawskim Bemowie i obecnie zajmuje ok. 14 ha. W spółdzielni zrzeszonych jest ponad 1400 członków, zaś liczba mieszkańców to ok. 3 000 osób. Nasze
lokale zamieszkują osoby w każdym wieku,
zarówno młodzi ludzie, którzy zakładają rodzinę i poszukują szczęśliwego miejsca do
życia, jak i osoby na emeryturze. Tutaj po
prostu mieszka się dobrze.
Jak pan sądzi – zarządzanie spółdzielnią jest trudniejsze niż tradycyjnie zorganizowaną firmą?
– Ciężko tu oceniać stopień trudności,
zarządzanie spółdzielnią jest po prostu
inne. W spółdzielniach mieszkaniowych
trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach: spółdzielnia to prywatny majątek
jej członków, o który zarząd ma obowiązek dbać z najwyższą starannością. Członkowie spółdzielni akceptują nasze działania lub nie zgadzają się z nimi, wyrażając
swoją opinię w corocznych Walnych Zgromadzeniach. Ale nie tylko. Największym
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odzwierciedleniem pozytywnej oceny działalności zarządu jest ogromne zainteresowanie członków i ich rodzin inwestycjami, które realizujemy. Nie zawiedliśmy
przy pierwszej inwestycji „Lazurowy Zakątek”, dlatego też kolejna: „Lazurowe
Ogrody” przebiega w znacznie spokojniejszej atmosferze, bez obaw o brak
chętnych.
Obserwują państwo wzmożone zainteresowanie nabyciem mieszkań na rynku
wtórnym. Zarząd Spółdzielni przygotowywał regulamin uruchomienia dodatkowej usługi dla mieszkańców tj. pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Czy
już ów regulamin powstał? Jakie są jego
wytyczne?
– Tak jak wspomniałem wyżej, spółdzielczość rządzi się swoimi prawami.
Rolą zarządcy jest reagowanie na potrzeby mieszkańców. Od dłuższego czasu zgłaszali się do nas członkowie z prośbą o pomoc w znalezieniu lub sprzedaży mieszkania. W tej chwili uruchomiliśmy wewnętrzny portal – rynek obrotu nieruchomościami. Jest to niewątpliwie nowość i jak
każde innowacyjne rozwiązanie potrzeba
czasu, żeby mieszkańcy rozpoczynali obrót lokalami od zgłoszenia nieruchomości
do naszego spółdzielczego portalu. Symboliczna odpłatność w procesie pośrednictwa i zminimalizowanie formalności
z pewnością zachęci mieszkańców do skorzystania z tej usługi.
Powstaje właśnie nowa inwestycja
Spółdzielni – „Lazurowe Ogrody”. Czy będzie to, jak nazwa by wskazywała, park lub

ogród, czy też romantyczna nazwa nowego osiedla?
– „Lazurowe Ogrody” to kontynuacja
polityki spółdzielni związanej z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na osiedlu. Osoby, które w okresie od wiosny do jesieni wybiorą się na spacer po osiedlu z pewnością
docenią dużą ilość roślinności, która jest
w sposób zrównoważony dostosowana
do potrzeb naszych nieruchomości. Nowe
nasadzenia, pielęgnacja istniejących oraz
konsultacje z mieszkańcami w tym zakresie to istotny odcinek obowiązków administratora osiedla, dlatego też pracownik zatrudniony na tym stanowisku ma wykształcenie kierunkowe związane z architekturą zieleni. Chętnie uczestniczymy we
wszelkich konkursach i inicjatywach społecznych dotyczących poprawy warunków
życia mieszkańców osiedla. Zarząd spółdzielni wielokrotnie podkreślał, że najważniejsza jest kooperacja organów spółdzielni, pracowników i mieszkańców
– wówczas efekty pracy mogą być naprawdę
imponujące.
Rozmawiała Piotr Nowacki
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Jak integracja lokalnego biznesu
może wspierać rozwój firmy?
Zakres współpracy przedsiębiorcy z lokalnym biznesem zawsze zależy od polityki ﬁrmy oraz od rodzaju prowadzonej działalności. Nie ulega jedna wątpliwości, że lokalny biznes jest ciekawym „kąskiem” dla wielu przedsiębiorców
z sektora małych i średnich ﬁrm.
zęsto można zaobserwować sytuację, w której w pogoni za obniżaniem kosztów i szukaniem
najlepszej ceny, zapominamy
o wartościach, jakie niesie stała współpraca ze sprawdzonym partnerem. Wiadomo,
że godny polecenia kontrahent często
oszczędza nam czas i w efekcie pieniądze,
może też stać się dla nas cennym źródłem
nowych klientów. Zdając sobie z tego sprawę, właściciele ﬁrm czują potrzebę budowania trwałych relacji w biznesie, ale wielokrotnie nie wiedzą, jak się do tego zabrać
oraz gdzie takich zaufanych partnerów
szukać.
Tu z pomocą wkracza Polska Waluta
Lokalna Zielony. Po rozszyfrowaniu tej
wstępnie enigmatycznie brzmiącej nazwy,
okazuje się, że jest to program współpracy
dla małych i średnich firm. Przy użyciu tego
narzędzia właściciel firmy może zbudować
sieć powiązań biznesowych wspierających
działania swojego przedsiębiorstwa.

C

Jak to działa?
Polska Waluta Lokalna Zielony to
umowna jednostka rozliczeniowa, którą posługują się przedsiębiorstwa w transakcjach
między sobą. Służy do zagospodarowania
wolnych mocy przerobowych, czyli na
przykład dostępnych pokoi w hotelu, pustych godzin u mechanika czy towaru,
który w nadmiarze zalega na półkach.
Gdy przedsiębiorca zgodzi się sprzedać swój
towar lub usługę za Zielone, jest zobligowany wydać te środki u innego przedsiębiorcy, gdyż Zielonych nie da się zamienić
na złotówki. Każda firma dzięki Zielonemu
generuje dodatkowe „zielone przychody”,
a następnie wydaje je na koszty, które do tej
pory pokrywała w złotówkach. Przez to
zwiększają się jej przychody i w kieszeni pozostaje więcej złotówek. W takim mechanizmie biznesowym firmy, które zaczynają współpracę jako pierwsze na danym lokalnym rynku, czerpią największe korzyści.
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Polska Waluta Lokalna Zielony to umowna jednostka
rozliczeniowa, którą posługują się przedsiębiorstwa
w transakcjach między sobą.
Przedsiębiorcy – będący lokalnymi liderami, mający dużo kontaktów i najlepiej
zróżnicowane potrzeby zakupowe, które da
się pokryć w miejscowych firmach – mogą
podjąć się inicjowania tego typu lokalnej
współpracy i sami wybierać swoich partnerów handlowych. Dużą pomocą jest
tu również doświadczenie w sprzedaży,
a najlepiej posiadanie własnych handlowców. Gdy właściciel firmy podejmuje się
zjednoczenia wokół siebie przedsiębiorców,
jego pracownicy dostają niesamowite narzędzie otwierające każde drzwi. „Zwykły”
handlowiec próbuje coś sprzedać, natomiast
ten proponujący współpracę w ramach Zielonego składa propozycję kupna. Wszakże
każdy przedsiębiorca chce sprzedawać

swoje towary i usługi i nigdy nie odmawia
spotkania w sprawie ich sprzedaży. Daje to
handlowcom olbrzymią łatwość w docieraniu do nowych klientów. Dodatkowo
przedsiębiorca może zaprosić do współpracy firmy, od których na początku sam
chce kupować produkty za Zielone, a te Zielone dość szybko na rynku lokalnym i tak
do niego wracają.

Zielone plusy
Atutem tego rozwiązania jest to, że nie
zapraszamy do niego zagranicznych korporacji, które transferują pieniądze za granicę i w ten sposób zubożają lokalny rynek.
Korzystając z lokalnej waluty, wzmacniamy rodzimy biznes, budujemy trwałe rela-
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cje i sprawiamy, że firmom wiedzie się lepiej.
Ciekawym aspektem dla Zielonych
firm jest fakt, że, mogą skorzystać z bezodsetkowego debetu. Oznacza to, że gdy
znajdzie się firmę, od której chciałoby się coś
kupić, można to zrobić, zanim jeszcze nawet zarobi się pierwsze Zielone. Taki debet
nie pociąga za sobą żadnych kosztów i spłacany jest w istocie sprzedażą naszych towarów lub usług. Ciężko sobie wyobrazić
bardziej dogodną formę finansowania rozwoju firmy. Każdy taki zakup dokonywany na lokalnym rynku automatycznie wywołuje zasadę wzajemności i Zielone zaczynają krążyć wśród lokalnych firm. Każdy uczestnik współpracy ma dostęp do takiego debetu, a liderzy, którzy dbają o przyrost nowych firm, mają w tym zakresie
zwiększone możliwości.
Chętnie pokażę to na przykładzie Starachowic, gdzie mieszka zaledwie 50 tys.
mieszkańców. W tym mieście współpracuje już na tej zasadzie 80 firm, a w całym kraju prawie 300. Każdego miesiąca w Starachowicach ponad 100 000 Zielonych zmienia właściciela i pozwala na wymianę towarów i usług pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami. Im częściej posługują się Zielonym, tym częściej współpracują i tym chętniej zaczynają to robić. W Starachowicach
sprawa rozwinęła się tak bardzo, że pracownicy firm już przyjmują część premii
w Zielonych. Zamiast wydawać swoją
pensję w marketach, robią zakupy w lokalnych sklepach. Pozytywny efekt takiej
współpracy dość szybko odczuli sami
przedsiębiorcy, bo jeśli weźmiemy pod
uwagę, że każda z 80 firm zatrudnia średnio 10 pracowników, to razem z właścicielami daje to około 1000 lojalnych klientów,
którzy robią wzajemnie u siebie zakupy.
Współwłaściciel Hotelu Senator w Starachowicach Filip Prokop – firmy, która w Starachowicach buduje współpracę, opowiada, że wcześniej nawet nie bardzo znał się
z większością korzystających teraz z Zielonego przedsiębiorców. Gdy zaprosił ich
do współpracy, nawiązały się nowe znajomości, nawet przyjaźnie, a wszystkim przybyło nowych klientów. Jest to sytuacja
godna naśladowania, która generuje dużą
wartość dodaną.
Zielony może być również bonusowym
programem lojalnościowym. Oznacza to,
że dzięki niemu przychodzą do firm nie tylko ci, którzy mają do wydania Zielone.
Klienci, którzy płacą złotówkami wynagradzani są premią w Zielonych. O wysokości premii decyduje sam przedsiębiorca.
Dzięki takiemu rozwiązaniu właściciel nie
obniża swojej ceny, udzielając rabatu. Każdy obdarowany Zielonymi klient z automatu zobligowany jest wydać ten bonus we-

Lider projektu Dariusz Brzozowiec (w środku) ze statuetką Firmy Dobrze Zarządzanej

Każda firma dzięki Zielonemu generuje dodatkowe
„zielone przychody”, a następnie wydaje je na koszty,
które do tej pory pokrywała w złotówkach. Przez to
zwiększają się jej przychody i w kieszeni pozostaje
więcej złotówek.
wnątrz systemu. Dla konsumentów jest to
bardzo korzystne, gdyż w ramach jednej
mobilnej aplikacji lub karty lojalnościowej,
mają dostęp do setek firm. Nie są również
zmuszeni do wybierania mało atrakcyjnych
nagród, gdyż mogą kupić dowolną rzecz
oferowaną przez prawie 300 firm.
Trud lokalnego lidera włożony w integrację lokalnego biznesu zostaje wynagrodzony nie tylko zwiększeniem przychodów.
Otrzymuje on również wynagrodzenie za
zwiększanie liczby współpracujących firm.

Podsumowując
Polska Waluta Lokalna Zielony to
wspaniałe działanie, które ma na celu
zjednoczenie naszych polskich, rodzimych
firm oraz naukę współpracy. Zielony to oka-

zja, żeby zrobić coś dobrego dla lokalnej
społeczności i wybudować nowe relacje biznesowe. To propozycja dla tych, którzy chcą
dać od siebie coś więcej. Teraz można pomagając sobie, pomóc również innym.
Bliższe informacje:
www.zielony.biz.pl
Filip Prokop
przedsiębiorca, hotelarz, lider Polskiej
Waluty Lokalnej Zielony
tel. 694 455 222, email: fprkop@h-s.pl
Dariusz Brzozowiec
lider Polskiej Waluty Lokalnej Zielony
tel. 798 023 792
Robert Sienczewski
Warszawa
tel. 512 642 104
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Nie tylko rośliny

Małopolska Hodowla Roślin
Sp. z o.o. jest jedną z wiodących ﬁrm hodowlano-nasiennych w Polsce. Naszym
podstawowym kierunkiem działalności
jest hodowla buraka pastewnego, zbóż,
kukurydzy, traw, roślin motylkowatych
drobnonasiennych oraz obrót materiałem
siewnym roślin rolniczych. Od 2012 roku
zajmujemy się również hodowlą koni
arabskich w Stadzie Ogierów w Białce.
ieprzerwanie od 1872 roku dostarczamy na rynek najwyższej
jakości kwaliﬁkowany materiał
siewny roślin uprawnych. Naszą
misją jest polepszenie efektywności produkcji roślinnej poprzez ciągłe wprowadzanie nowych odmian o udoskonalonych cechach rolniczych i parametrach jakościowych ziarna.
Dzięki znakomitej kadrze hodowców,
ogromnej ilości i różnorodności materiału
genetycznego oraz nowoczesnym metodom
hodowli Małopolska Hodowla Roślin jest
właścicielem około 80 odmian w 24 gatunkach roślin rolniczych. Są to odmiany
nowej generacji, wysoko plonujące, odporne
na choroby, przystosowane do różnych warunków klimatyczno-glebowych, przydatne do przetwórstwa rolno-spożywczego,
a także na pasze dla zwierząt.
Jako jedyna hodowla w Polsce możemy poszczycić się tak dużą bioróżnorodnością gatunków i odmian. Oprócz powszechnie znanych i uprawianych roślin

N
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w naszym dorobku hodowlanym posiadamy gatunki niszowe takie jak: burak pastewny, gryka, esparceta siewna, komonica zwyczajna,
koniczyna łąkowa, koniczyna krwistoczerwona, seradela, trawy.
Ostatnim dużym osiągnięciem naszej
hodowli są 2 odmiany zbóż jarych: pszenica zwyczajna Harenda o rewelacyjnym
potencjale plonotwórczym oraz owies zwyczajny Harnaś, cechujący się wysokim,
stabilnym plonem o dobrych parametrach
jakościowych oraz odpornością na choroby. Odmiany te zostały nagrodzone prestiżowymi wyróżnieniami – Złotymi Medalami MTP Polagra Premiery 2016.
W 2016 roku zostały również wpisane
do krajowego rejestru 2 nowe odmiany
pszenicy ozimej MHR – Medalistka i Kometa. Są to odmiany o bardzo korzystnych
cechach rolniczych, przewyższające dotychczasowe najlepsze polskie odmiany
wzorcowe. Nasiona tych odmian będą dostępne dla polskich rolników od 2018 roku.

Dużą część wyprodukowanego materiału siewnego Spółka eksportuje do krajów
europejskich: na Ukrainę, Białoruś, Łotwę,
Litwę, do Estonii, Rumunii, Czech, Słowacji, Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec,
Węgier, Rosji. Współpracujemy również
z firmami z innych rejonów świata: z Turcji, Argentyny, Nowej Zelandii.
Odrębną działalność Spółki stanowi
hodowla koni czystej krwi arabskiej w Białce na Lubelszczyźnie. Białeckie araby odnoszą sukcesy na prestiżowych pokazach
i czempionatach, jak również w konkurencjach sportowych. Walory polskiej hodowli
koni arabskich są znane i doceniane na całym świecie. Obecnie w Białce utrzymywanych jest ponad 140 koni arabskich. Stado Ogierów prowadzi również działalność popularyzującą sport, w szczególności organizując zawody jeździeckie.
www.hbp.pl

SAMORZĄD DOBRZE ZARZĄDZANY

Warmińsko-mazurski
lider wśród gmin
Rozmowa z Krzysztofem Harmacińskim, wójtem gminy Iława

Panie wójcie, zaledwie kilka tygodni
temu gmina, którą pan kieruje, Iława, została wyróżniona przez nasze wydawnictwo jako Samorząd Dobrze Zarządzany. Jakimi innymi osiągnięciami może się pan
pochwalić?
– Choćby w tym roku zdobyliśmy tytuł i statuetkę „Kosynier Przedsiębiorczości 2016”, ufundowaną przez Związek
Pracodawców „Business Centre Club” na
Warmii i Mazurach za stwarzanie najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
gmina Iława oferuje zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres od 1 roku do
10 lat. Chcemy stworzyć Specjalną Strefę
Ekonomiczną, która pozwoli jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę dla inwestorów.
Laury cieszą, ale wolałbym jednak mówić
o dokonaniach ważnych przede wszystkim
z perspektywy mieszkańców. Szczególnie,
że ubiegły rok w gminie Iława należał do
bardzo udanych w dziedzinie inwestycji.
W 2015 r. przeznaczono na wydatki inwestycyjne łącznie 11 mln zł, co stanowiło 22
proc. wydatków ogółem. Tak wysoki wskaźnik stawia naszą gminę wśród najlepszych
w województwie warmińsko-mazurskim.
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Jakie inwestycje udało się zrealizować?
– Jako pierwsi w Polsce – na jeziorze
Jeziorak – uruchomiliśmy pilotażowy
program zbierania odpadów i ścieków
płynnych z wysp i brzegów jeziora oraz
z jachtów poprzez tzw. statek-śmieciarę.
W Siemianach powstała ekologiczna miniprzystań żeglarska, z której corocznie korzystają tysiące żeglarzy. Kolejny sukces
to inwestycje w infrastrukturę sportową:
wybudowano boisko „Orlik”, 3 boiska wielofunkcyjne, czwarte jest w budowie, stadion w Wikielcu z pełnym nowoczesnym
oświetleniem oraz automatycznym nawodnieniem – jako jedyny w województwie w gminie wiejskiej. Warto podkreślić,
że gmina Iława jako jedyna w województwie warmińsko-mazurskim wybudowała od podstaw w ciągu ostatnich lat
3 nowe kompleksy szkolne ze środków pozabudżetowych. W strategii rozwoju gminy 2010–2015 priorytetem była inwestycja w człowieka, stąd też znaczne środki
przeznaczyliśmy na rozwój oświaty, na budowę obiektów sportowych, wielofunkcyjnych boisk, świetlic wiejskich. W czasach, kiedy głośno jest o tym, że inni likwidują szkoły, my wybudowaliśmy dwie

unijnych, co stawia nas na pozycji lidera
wśród gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
Czy mają państwo dokumenty, które
określałyby ramowe założenia planowanych inwestycji?
– W minionym roku Rada Gminy w Iławie przyjęła najważniejsze dokumenty strategiczne, które będą kształtować rozwój
gminy Iława w najbliższych 15 latach.
Wymienić tutaj należy: Strategię Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Gminy Iława na
lata 2016–2030, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata
2015–2025 i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Co jest więc wyzwaniem na najbliższe
lata?
– Największym problemem gminy Iława jest niezadowalający stan dróg, w tym
zwłaszcza powiatowych. Gmina corocznie
przeznacza znaczne środki finansowe na
dofinansowanie budowy i modernizacji
tych dróg. Palącym problemem jest konieczność stworzenia bezpiecznych ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych wzdłuż
drogi krajowej Nr 16. W Strategii Rozwo-

Ubiegły rok w gminie Iława należał do bardzo
udanych w dziedzinie inwestycji. W 2015 przeznaczono na wydatki inwestycyjne łącznie 11 mln zł,
co stanowiło 22 proc. wydatków ogółem. Tak wysoki
wskaźnik stawia naszą gminę wśród najlepszych
w województwie warmińsko-mazurskim.
nowe z pełnym zapleczem, a trzecia jest
w trakcie realizacji, kilka kolejnych wyremontowaliśmy. Dzięki mojej determinacji powstała Gminna Spółka Wodna – oddolna inicjatywa, która jest wzorem do naśladowania w województwie i kraju. Przyczyniła się do likwidacji wieloletnich zaniedbań melioracyjnych dotyczących
gruntów rolnych. W latach 2004–2015 pozyskaliśmy ponad 125 mln zł środków

ju Gminy Iława na lata 2016–2030 to właśnie inwestycje drogowe są na pierwszym
miejscu. Z pewnością wyzwaniem będzie
również budowa ścieżek rowerowych łączących gminę i miasto Iława oraz wokół
jez. Jeziorak oraz zapewnienie każdemu
mieszkańcowi dostępu do szybkiego Internetu.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

Gmina Lesznowola
przyjazna dla mieszkańców, atrakcyjna dla biznesu
Wysoki poziom planowania przestrzennego, atrakcyjne
tereny inwestycyjne i dynamiczny samorząd, to tylko
niektóre z licznych atutów Lesznowoli – niewielkiej
gminy wiejskiej leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie
Warszawy, w samym sercu Mazowsza.

www.lesznowola.pl

Lesznowola w liczbach
•
•
•
•
•

Powierzchnia – 69 km2
Podział administracyjny – 22 sołectwa, 33 wsie
Ludność – ponad 30 000
Liczba ﬁrm – ponad 5 000
Powierzchnia gminy objęta planem zagospodarowania
przestrzennego – 98,7 proc.

Nasze atuty

„Gmina Lesznowola to dobre
miejsce do rozwijania przedsiębiorczości, atrakcyjne
dla inwestorów, ekologicznie
czyste, wygodne, ciekawe
i przyjazne dla mieszkańców.”
Maria Jolanta Batycka-Wąsik
– wójt gminy Lesznowola

• bliskie sąsiedztwo Warszawy oraz międzynarodowych lotnisk
(Lotnisko Chopina, Modlin)
• wysoki poziom planowania przestrzennego
• atrakcyjne tereny inwestycyjne
• wysokie nakłady inwestycyjne
• rozbudowana infrastruktura techniczna
• brak uciążliwego przemysłu
• rozbudowana infrastruktura społeczna: nowoczesna baza
edukacyjna i sportowa
• przyjazny samorząd stosujący przejrzyste procedury postępowania

Urząd Gminy Lesznowola
ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel. 22 757 93 40
fax: 22 757 92 70, gmina@lesznowola.pl, www.lesznowola.pl

PLACÓWKA MEDYCZNA DOBRZE ZARZĄDZANA

Wedle zasady „Wasze zdrowie
pod naszą troskliwą opieką”
Szpital im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi inwestuje
w innowacyjne metody diagnostyczne i wprowadza nowoczesne,
ratujące życie zabiegi realizowane na najwyższym światowym poziomie.

entralny Szpital Weteranów
w Łodzi jest największym szpitalem klinicznym w regionie
łódzkim. Tworzy wysokospecjalistyczne centrum medyczne przyjmujące
pacjentów również z zagranicy.
Doświadczenie placówki budowane
jest już od 80 lat przy utrzymywaniu zasady „Wasze zdrowie pod naszą troskliwą
opieką”. Misją placówki jest zapewnienie
wszystkim pacjentom profesjonalnej opieki medycznej, w oparciu o nowoczesny
sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny, przy
jednoczesnym zachowaniu przez zespół wysokich standardów jakości, przyjaznej atmosfery oraz zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
Szpital posiada wielospecjalistyczne
kliniki i oddziały, a także liczne poradnie specjalistyczne, wiele zakładów i pracowni
diagnostycznych oraz gabinety pierwszego
kontaktu.

C

świadczenia medyczne kombatantom i weteranom, niezależnie od miejsca zamieszkania. To tutaj kombatanci i ich najbliższa
rodzina są objęci szczególną opieką, znajdują atmosferę szczerej życzliwości oraz pomoc medyczną.
Szeroko prowadzona działalność dydaktyczna i terapeutyczna sprawia, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
–Centralny Szpital Weteranów jest placówką o strategicznym znaczeniu. To tutaj
kształcą się przyszłe kadry medyczne. Wieloletnie doświadczenie związane z edukacją praktyczną studentów gwarantuje utrzymanie właściwych standardów leczenia
i opieki. Poprzez ciągłe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, dostosowywanie warunków lokalowych do wymogów Unii Europejskiej,
a także cykliczną wymianę zużytego sprzętu Szpital im. WAM jest wiodącym ośrodkiem w kraju, wykonującym świadczenia
medyczne według najwyższych standardów.

Weterani i studenci
Od 2006 roku Centralny Szpital Weteranów funkcjonuje jako jedyna w Polsce
tego typu placówka służby zdrowia. Oferuje
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Nowoczesna medycyna
Pod względem liczby wdrażanych innowacyjnych zabiegów, przeprowadza-

nych na najwyższym światowym poziomie,
Szpital im. WAM jest wiodącym ośrodkiem
w regionie. Wystarczy wspomnieć, że lekarze z Kliniki Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala im. WAM, jako drudzy na świecie, usunęli pacjentce guz żołądka metodą hybrydową.
Kolejny sukces odnieśli lekarze z Kliniki
Elektrokardiologii, przeprowadzając pierwszą w Polsce implantację podskórnego
kardiowertera-defibrylatora (S-ICD). Zabieg został wykonany u chorego, u którego wszczepienie standardowego przeznaczyniowego kardiowertera-defibrylatora
nie było możliwe ze względu na uprzednio
implantowaną sztuczną zastawkę trójdzielną oraz przebyte infekcyjne zapalenie
wsierdzia.
W Klinice Kardiologii Interwencyjnej
i Zaburzeń Rytmu Serca zrealizowano jeden z pierwszych w kraju zabieg wszczepienia nowego typu kardiowertera-defibrylatora. To jedyny skuteczny system,
który został dopuszczony do stosowania
w warunkach obrazowania całego ciała metodą rezonansu magnetycznego. System
wykorzystuje unikatowy algorytm redukcji
impulsów, pozwalający jeszcze dokładniej
diagnozować niebezpieczne zmiany rytmu
serca i zapobiegać wysyłaniu impulsów
w odpowiedzi na łagodną arytmię czy
szum elektryczny.
W Szpitalu im. WAM inwestuje się
w najnowszą wiedzę technologiczną, dzięki której możliwe jest wdrażanie na bieżąco nowatorskich zabiegów. W minionych
latach przeprowadzono liczne innowacyjne zabiegi m.in. rekonstrukcji oczodołu, rekonstrukcji twarzy, żuchwy, skroni i stawu z endoprotezą stawu żuchwowego,
a wszystkie wymienione operacje wykonane zostały przy użyciu najnowszej techniki i drukarek 3D. Dokonano pierwszych zabiegów usunięcia zaćmy z wszczepieniem
najnowszej generacji soczewek i zabiegi denerwacji nerek.
uskwam.umed.lodz.pl

PLACÓWKA MEDYCZNA DOBRZE ZARZĄDZANA

Nowe metody leczenia
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach to obecnie jeden z największych
podmiotów leczniczych w Polsce. Jest placówką wieloproﬁlową, wysokospecjalistyczną, referencyjną w skali kraju, gdzie hospitalizowani są dzieci i dorośli.

ojewódzki Szpital Zespolony
w Kielcach jest placówką,
gdzie ustawicznie wprowadzane są nowe metody leczenia, a do tego realizowanych jest wiele
badań klinicznych i eksperymentów medycznych. – Wszystko w trosce o dobro pacjenta i rozwój naszej placówki – podkreśla Andrzej Domański, dyrektor WSzZ.

W
Rotablacje

Szpital, mimo braków w finansowaniu
służby zdrowia, wprowadza innowacyjne
metody leczenia. Przykładem może być Pracownia Hemodynamiki WSzZ, gdzie mimo
budzących wiele emocji zapowiedzi obniżenia wycen niektórych procedur w kardiologii inwazyjnej rozpoczęto wykonywanie zabiegów tak zwanej rotablacji,
które polegają na „przewiercaniu” specjalnym borem, obracającym się z prędkością 120-140 tys. obrotów na minutę,
twardej, zwapniałej blaszki miażdżycowej.
Aterektomie rotacyjne (czyli rotablacje)
są dedykowane szczególnie chorym w podeszłym wieku, cukrzykom. To osoby, u których ewentualny zabieg kardiochirurgiczny wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.

trycznym poddawanych jest kilku pacjentów. Efekty są spektakularne – chorzy
chudną od 30 do 70 kg. Po operacji pacjent
musi wykazać się ogromną determinacją,
zachować dyscyplinę, stosować się do zasad dietetycznych.

Embolizacje

Trombektomie
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest również jednym z nielicznych
ośrodków w kraju, gdzie standardowo wykonywane są trombektomie, czyli innowacyjne zabiegi leczenia udarów mózgu, polegające na mechanicznym usunięciu skrzepu ze światła naczynia mózgowego. Te metodę stosuje się u pacjentów, u których po
leczeniu farmakologicznym, nie doszło do
poprawy neurologicznej, bądź z różnych
względów nie kwalifikują się do podania dożylnego leku.

Stent-grafty
Z kolei w Klinice Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ostatnich latach
wszczepiono około 150 stent-graftów do
aorty, w tym 5 kominowych. To jedna z metod leczenia niebezpiecznych tętniaków.
Zabiegi te są bezpieczniejsze dla pacjen-

ta niż przeprowadzane metodami tradycyjnymi. W Klinice Chirurgii Naczyniowej
WSzZ w Kielcach połowa operacji jest wykonywana technikami wewnątrznaczyniowymi.

Operacje bariatryczne
W szpitalu na kieleckim Czarnowie systematycznie rośnie również liczba operacji
bariatrycznych, których celem jest chirurgiczne leczenie otyłości i chorób metabolicznych. Po zabiegu chorzy pozbywają się
nadwagi, a jednocześnie, jeszcze przed
utratą kilogramów, w ich organizmach
następuje normalizacja parametrów metabolicznych takich jak poziom cukru,
cholesterolu i ciśnienia krwi. W Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Szpitala Zespolonego w Kielcach każdego miesiąca operacjom baria-

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kielcach systematycznie wzrasta również
liczba embolizacji patologii naczyniowych
mózgu. To nowoczesne, mało inwazyjne zabiegi, za pomocą których leczone są niebezpieczne dla życia tętniaki i inne zmiany
w głowie.
Embolizacje wykonują również od niedawna lekarze z Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i w ten nowoczesny sposób leczą mięśniaki macicy, które mogą być
przyczyną ukrytych dolegliwości takich
jak: ból brzucha, pleców, obfite krwawienia,
a także nierzadko problemów z zajściem
w ciążę albo powikłań u kobiet ciężarnych.
Embolizacja stanowi mniejsze obciążenie
dla pacjentek niż tradycyjna operacja. Zabieg wykonuje zespół multidyscyplinarny,
w skład którego wchodzą: radiolog interwencyjny oraz ginekolodzy, wprowadzający wewnątrznaczyniowo cewnik do tętnicy
macicznej i podają materiał zamykający
światło naczyń.
I
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Wszyscy jesteśmy korpoludkami
Rozmowa z Anną Gołębicką, autorką książki „Nie pokazuj szefowi.
Jak przetrwać w korporacji i nie zwariować”
Przygotowując książkę „Nie pokazuj
szefowi”, czerpała pani z własnych doświadczeń. Jak wyglądał pani pierwszy
kontakt z korporacją, czy pozostawił ślad
w postaci dobrych wspomnień?
– Z pierwszą korporacją zetknęłam się
jeszcze na studiach podczas stażu. Dobre
wspomnienia? Byłam raczej w wielkim
szoku, że tak można utrudniać sobie wzajemnie życie i obrzydzać pracę w imię
walki o pozycję, wpływy czy w sumie nie
wiadomo co. Patrzyłam na ten mikroświatek i czułam się jak w eksperymencie

więziennym. Po tym mogło być już tylko lepiej i faktycznie było.
Czy lubiła pani korporacyjny model zarządzania i życia? Dla kogo może on być
odpowiedni, a kto się w tym nie odnajdzie?
A może każdy jest w stanie być „korpoludkiem”?
– Korpoludek to takie bardzo pejoratywne określenie, tym bardziej że większość
z nas to w pewnym sensie korpoludki. Czasem myślę, że tę nazwę wymyślili zazdrośnicy, którzy w ten sposób racjonalizują sobie fakt, ich w tych firmach tam nie ma.
Pracownicy korporacji to po prostu ludzie. Czasem zmęczeni, czasem zaszczuci, a czasem dumni z siebie i zadowoleni
z pracy. Są wśród nich dobrzy, mądrzy,
uczciwi i serdeczni ludzie, od których można się wiele nauczyć, ale i korporacyjne betony, dla których procedura jest ważniejsza
od człowieka. Taka statystyka.
Anna Gołębicka
Marketer, specjalista komunikacji
i marketingu. Pracuje jako konsultant
marek (Gatta, Agata Meble, Muzeum
Powstania Warszawskiego). Zarządzała marketingiem kanałów
tematycznych CANAL+ Cyfrowy (MiniMini+, teleTOON+, DOMO+,
kuchnia+, ale kino+,
PLANETE+,
HYPER+). Odpowiadała za marketing
Paged meble, CenterNet S.A. Wcześniej
związana z grupą TVN.
Autorka wielu strategii
komunikacji znanych
marek polskich i zagranicznych oraz publikacji i wykładów
z dziedziny marketingu. Współtwórca
i autor strategii marketingowej
ﬁlmu „Powstanie Warszawskie”. Współpracuje jako
ekspert z Centrum im.
Adama Smitha.
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Korporacja to nie jest miejsce dla
wszystkich. Ale żeby to sprawdzić, trzeba
spróbować. Znam przypadki, gdy w korpo
odnajdywali się nieposkromieni artyści,
a nie potrafili znaleźć sobie miejsca szkolni prymusi. Korporacja to teatr, spektakl
musi mieć swojego aktora, czas i miejsce.
To jak się czujemy, zależy od roli, jaką gramy, od jej dopasowania do nas, innych aktorów i oczywiście czasu i miejsca.
Ja również miałam swój korporacyjny
epizod, bardzo krótki. Najtrudniejsza dla
mnie była terminologia. Te wszystkie briefingi, brainstormy, timesheety, z których
moim zdaniem nic nie wynikało, oprócz
braku czasu na normalną pracę. Po co to
wszystko się tworzy?
– To jak z wolnością gospodarczą.
Wystarczą dobre ramy, żeby był rozwój.
Nadmierny interwencjonizm hamuje rozwój i sprzyja korupcji. Nie sposób zarządzać
setkami ludzi i procesami bez procedur.
Brief jest potrzebny, bo wtedy wiemy, co
mamy robić, status pokazuje, gdzie jesteśmy, brainstorm otwiera głowę, co nie
zmienia faktu, że jest tragicznie, gdy procedury zjadają organizację. Raporty do raportów, kolejne wersje tej samej prezentacji, wielogodzinne spotkania, z których
nic dla nas nie wynika, ale mamy na nich
być „bo tak”, dają nam poczucie, że jesteśmy bohaterem Kafki, Syzyfem albo po prostu biegamy z pustą taczką. I to faktycznie
nie ma najmniejszego sensu.
Praca potrafi niesamowicie wpłynąć na
życie człowieka, człowiek potrafi bardzo
poświęcić się swojej firmie. Co taka „nieludzka” korporacja może dać nam w zamian, oprócz satysfakcji finansowej?
– Może dać, jeśli będziemy umieli to
wziąć. Nie mówię tu oczywiście o karcie na
siłownię czy do lekarza. Korporacja to zastrzyk wiedzy i umiejętności. To zmasowana
dawka wiadomości o danej kategorii, biznesie, zasadach, postawach i ludziach.
Czy jest pani zdaniem jakieś maksimum czasu, który powinno się w życiu
przeznaczyć na pracę w korporacji? Czy
można jej poświęcić całe życie zawodowe?
– Kiedyś znajomy zmieniając kolejną
pracę powiedział mi, że „podróże kształcą”.
Warto spróbować wielu miejsc, żeby na-
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prawdę wiedzieć, co jest dla nas dobre, a co
nie.
Czas przeznaczony na korpo? Nie ma
czegoś takiego. To są indywidualne wybory. Nie ma szablonu. Na pewno znakiem do
zmiany jest moment, kiedy nasza strefa
komfortu zaczyna nas samych ograniczać. Gdy nie chce nam się poznawać nowego, bo przecież „my wiemy najlepiej, bo
już kiedyś to robiliśmy” i „nie warto tego robić, bo kiedyś to się nie udało”. To lampka alarmowa, że makabrycznie się zasiedzieliśmy.
Dla każdego, kto zetknął się z korporacyjnym ładem treści zawarte w tej książce wydają się bliskie, znane, ale i dość oczywiste. Dla kogoś, kto nigdy nie miał z nim
do czynienia, z kolei nierealne i przesadzone. Komu zadedykowała pani swoją
książkę?
– Wbrew pozorom nie tylko pracownikom korporacji, ale tym wszystkim, którzy
pracują w mniejszej czy większej firmie i zaczyna się im wydawać, że są wielbłądami.
Po to, żeby uwierzyli, że nimi nie są i że przedziwny świat nie przytrafił się jedynie Alicji. Każdy ma swoją krainę czarów i… dziwów.
Bardzo podobają mi się stosowane
przez panią porównania, które uprzyjemniają lekturę. Weźmy na warsztat strate-

gię, kiedy nowy menadżer przychodzi do
firmy z naszym pomysłem, podczas gdy
wcześniej nikt nas nie słuchał. Możemy zachować się jak obrażony kot, wrzeszcząca
papuga lub mała kaczka. Skąd u pani taka
dziecięca pomysłowość? Do jakiego zwierzęcia albo przedmiotu porównałaby pani
korporację jako twór?
– Każdy z nas ma w sobie podobno trochę dziecka, trochę dorosłego i trochę rodzica. Patrząc oczami dziecka, korporacja
może być jak kurnik, może być jak mrowisko albo jak drzewo. W korporacji-kurniku
dadzą jeść, dadzą trochę światła, jest ciepło i bezpiecznie. Trochę jest ciasno, wszyscy gdaczą. Czasem nas ktoś dziobnie. Czasem my dziobniemy, ale generalnie dziobanie jest normą.
W korporacji-mrowisku każdy ma swoje miejsce i pracuje się po coś. Jest królowa, są robotnice i wszyscy budują „kopiec”.
W korporacji-drzewie nie tylko każdy
element jest ważny do wzrostu, ale wspólnie wypracowuje się rozkwit, tylko że korporacje drzewa są jak Yeti. Wszyscy mówią, że takie są, ale nikt ich jeszcze nie spotkał.
Pisze pani, żeby być „jakimś”, czymś
się wyróżniać, a zarazem, żeby potrafić się
dostosować, być pokornym. Szukać sobie
przyjaciół, popleczników, a zarazem nie

plotkować. Czy da się połączyć ogień
z wodą? I jak to zrobić, kiedy, jak pani napisała, cały czas siedzimy jak podczas zabawy w gorące krzesła, co chwilę mogąc
trafić na bruk?
– To prawda. Sztuką jest mieć tego
świadomość i cieszyć się z dziś, a nie martwić jutrem. Każdy z nas ma ograniczony
czas na ziemi. Wyobraża sobie pani myślenie o tym każdego dnia? Tak samo jest
w korpo. Wyrzucą czy nie? Często to nie zależy od nas. Zmienia się właściciel, strategia i …zespół.
Nie trzeba łączyć ognia z wodą, tylko
po prostu żyć normalnie. Wyróżnić się to
nie znaczy łamać zasady, ramy, normy. Wyróżnić się to podkreślać wyjątkowe w nas
i naszej osobowości. Szukając przyjaciół
i sprzymierzeńców naprawdę nie trzeba obgadywać innych. Można to zrobić wokół
wspólnego celu, wyzwania czy projektu.
Czegoś, co cieszy, a nie wkurza.
W książce udziela pani czytelnikom
różnorakich porad. Czy potrafiłaby w kilku słowach powiedzieć, jak przetrwać
w korporacji i nie zwariować?
– Po prostu. Nie tracić entuzjazmu,
brać dla siebie to, co dobre, zachować dystans i nie dawać się wkręcać w korporacyjne gierki.
Rozmawiała Agnieszka Żądło
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Sztuczna głowa
iedawno, bo 1997 w roku, po raz pierwszy w historii maszyna zwyciężyła człowieka. Deep Blue pokonał samego Garii Kasparowa. – Gra w szachy daje się ująć
w reguły matematyczne, dziwne zatem, że komputery tak długo musiały walczyć
z nami, ludźmi o palmę pierwszeństwa – powiedział.
Rozwój sztucznej inteligencji przyspiesza z roku na rok – twierdzi Forbes, a eksperci alarmują, że im bardziej inteligentne są maszyny, tym mniej potrzebny jest człowiek. Kolejne zawody będą odchodzić w niepamięć. I to nie tylko te najmniej skomplikowane, związane np.
z pracą przy taśmie produkcyjnej czy kierowaniem pojazdami. Pracownicy umysłowi też mogą
stracić swoje posady.
Gdy myślimy o zastępowaniu ludzi przez roboty i sztuczną inteligencję, do głowy jako pierwsze mogą przychodzić te bardziej mechaniczne zajęcia. Wkrótce niepotrzebni mogą się jednak okazać sprzedawcy w sklepie czy większość pracowników w bankach oraz administracji.
Według raportu Boston Consulting Group, w ciągu najbliższych 10 lat aż 25 proc. dostępnych
dzisiaj prac zostanie zautomatyzowanych. Jak wskazuje Bernard Marr, ekspert i autor bestsellerowej książki poświęconej tej tematyce, również te mniej oczywiste zawody mogą wkrótce przejść do lamusa.
Mniej oczywiste w tym przypadku to takie, które wymagają bardzo specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Dziś trudno sobie wyobrazić ich wykonywanie bez udziału człowieka. A jednak ekspert przewiduje, że komputerowe algorytmy wkrótce zmienią oblicze m.in. służby zdrowia, szkolnictwa czy ubezpieczeń. Sztuczna inteligencja będzie miała coraz większy zakres działania.
Komputery weszły też na teren, jak się zdawało, dostępny tylko dla człowieka. Zaczynają tworzyć dzieła. Oprogramowanie opracowane przez naukowców z uniwersytetu w hiszpańskiej
Maladze skomponowało symfonię na tyle dobrą, że zgodziła się ją wykonać London Philharmonic Orchestra. Padają kolejne bastiony, na których opierało się przekonanie o ludzkiej
niezbędności.
Świat biznesu wie, że rynek z entuzjazmem przyjmie kolejne innowacyjne rozwiązania.
I doskonale zdaje sobie sprawę, że właśnie sieci neuronowe i sztuczna inteligencja są najwyższą formą rozwoju technologicznego. Ten, kto pierwszy wdroży na masową skalę takie rozwiązania, zdobędzie świat. I ogromną fortunę. A jest o co walczyć. Według Bank of America,
do 2020 roku rynek systemów robotycznych i analitycznych opartych o sztuczną inteligencję
osiągnie wartość 153 miliardów dolarów. O podobnych szacunkach donosi Financial Times,
wskazując na kwotę 135 miliardów w 2019 roku. Warto dodać, iż sztuczna inteligencja oraz
możliwości jej zastosowania były głównym tematem ostatniego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
Zainteresowanie to widać szczególnie na rynkach amerykańskich – twierdzi TVN24bis –
tam młode firmy z sektora IT, zajmujące się sztuczną inteligencją, osiągnęły w ciągu roku wartości kilkuset milionów dolarów. A to dopiero początek, bo ich wyceny wkrótce mogą sięgnąć
miliardów dolarów.
Pęd technologiczny we współczesnym świecie sprawia, że stajemy się coraz bardziej wygodni. Nie wyobrażamy sobie życia bez tych wszystkich elektronicznych gadżetów ułatwiających codzienne funkcjonowanie.
Potrzeba rozwoju technologii silnie rozgrzewa umysły inwestorów i przedsiębiorców. Faktem jest, że w 2020 roku na świecie ma istnieć 35 zetabajtów danych (1 zetabajt to miliard terabajtów, czyli ok. 210 mld płyt DVD). Przeszukanie tak potężnych zasobów wymagać będzie
pomocy inteligentnych systemów o niesamowitej wydajności. Ich analiza będzie wykraczać daleko poza możliwości człowieka. Tylko inteligentne systemy, potrafiące „myśleć” nieliniowo
i nieszablonowo, będą w stanie sprostać tym zadaniom. I muszą one posiadać inteligencję opartą na sieciach neuronowych, czyli zbliżoną do ludzkiej.
Przed czterdziestoma latami oglądałem „Odyseję kosmiczną” Stanleya Kubricka. Była
w niej taka scena, w której komputer zbuntował się przeciwko człowiekowi. A gdy został wyłączony przy pomocy śrubokręta, prosił, żeby mu tego nie robić. Teraz śrubokręt nie wystarczy.
Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku Alvin Toffler napisał książkę „Trzecia fala”,
w której opisał m.in. świat bez pracy. Według niego, ludzkość będzie się straszliwie nudziła, bo
pracować za nas będą maszyny. Ja nie mam nic przeciwko temu. Oddam komputerowi nawet tę rubrykę, byle pisał z sensem i dzielił się ze mną honorariami.
I
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W środku burzy
Politycy, komentatorzy i ekonomiści, a także zwykli ludzie zainteresowani
ekonomią z uwagą śledzą doniesienia instytucji badawczych zajmujących się
globalną gospodarką. Ich komunikaty nie są krzepiące.

Czesław Rychlewski
iędzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył światowe prognozy rozwoju gospodarczego i dostrzegł, jak to określono w raporcie, „istotne ryzyko”.
Zwraca się uwagę przede wszystkim
na wzrost niepewności. Nie chodzi tylko
o możliwe zachwiania w gospodarkach różnych krajów, ale także o zawirowania polityczne. Wiele będzie np. zależało od wyników wyborów prezydenckich w Stanach
Zjednoczonych. Po Brexicie możliwe jest też
wyjście Francji z Unii Europejskiej, gdy władzę po wyborach obejmie Marie Le Pen.
Wówczas wszystko się zmieni i trzeba będzie układać europejską mozaikę na nowo.
Według optymistów wzrost w gospodarkach krajów rozwiniętych utrzyma się na
poziomie 1,8 proc. w tym i w przyszłym
roku. Wyraźnie obniżyła się natomiast
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Według optymistów wzrost w gospodarkach krajów
rozwiniętych utrzyma się na poziomie 1,8 proc. w tym
i w przyszłym roku. Wyraźnie obniżyła się natomiast
prognoza dla Wielkiej Brytanii – do 1,3 proc.
w przyszłym roku. Przewidywania MFW dotyczące
wzrostu PKB w Chinach to 6,6 proc. na ten rok
i 6,2 proc. na przyszły.
prognoza dla Wielkiej Brytanii – do 1,3 proc.
w przyszłym roku. Przewidywania MFW
dotyczące wzrostu PKB w Chinach to
6,6 proc. na ten rok i 6,2 proc. na przyszły.

Chmury na horyzoncie
Rząd brytyjski, choć twierdzi, że referendalna decyzja jest dla niego wiążąca, nie
spieszy się z uruchomieniem art. 50 Trak-

tatu Lizbońskiego regulującego wyjście
z Unii. Ciekawe, że to trudne przedsięwzięcie wzięła na siebie nowa premier
Theresa May, która była zwolenniczką
pozostania we Wspólnocie.
A ci politycy, którzy parli do referendum, gdzieś się pochowali i wcale się ze
swojego zwycięstwa nie cieszą. Takie są skutki stawiania interesów partyjnych ponad na-
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rodowymi. Nie ulega wątpliwości, że Wielka Brytania straci na tym eksperymencie.
Straci też Europa i cały świat.
Tak twierdzi m.in. Richard Buxton, jeden z czołowych biznesmenów w londyńskim City, dyrektor i szef brytyjskiego oddziału Old Mutual Global Investors, który zarządza 26 mld funtów funduszy inwestorów indywidualnych i instytucji.
Już widać czarne chmury wiszące nad
Wielką Brytanią. Tak źle nie było od dawna – informuje portal TVN24bis. – Nastroje
w gospodarce tego kraju są najgorsze od
ponad trzech lat. Indeks PMI, określający
koniunkturę w sektorze przemysłowym,
przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit
Economics, wyniósł w lipcu 48,2 pkt. wobec 52,4 pkt. miesiąc wcześniej – podano
w komunikacie. To najniższy wynik od lutego 2013 roku. Wstępnie spodziewano się,
że indeks wyniesie 49,1 pkt. Jednak nawet
wtedy nie zapowiadałby poprawy koniunktury, gdyż sygnalizuje to dopiero
wynik powyżej 50 pkt.
Rząd brytyjski musi więc podjąć działania zapobiegające katastrofie. Prawdo-

umowie. Europejczycy boją się, że silna
Ameryka narzuci im swoje warunki i że
mogą na tym tylko stracić. Prezydent Francji Francois Hollande powiedział nawet, że
negocjacje w tej sprawie utknęły w martwym
punkcie i długo tam pozostaną.
Zjednoczone Królestwo, jeśli zdecyduje
się opuścić UE, będzie musiało czekać w kolejce do ewentualnej umowy o wolnym handlu z USA.

Na Wschodzie wzrost napięcia
Aktywność prezydenta Rosji Władimira
Putina w działaniach militarnych dowodzi,
że problemy gospodarcze tego kraju są coraz poważniejsze. Nowe konflikty na Ukrainie to sposób odwrócenia uwagi od pogłębiającej się biedy. Niezwykle odporny na
kłopoty naród rosyjski być może jeszcze raz
zadowoli się przekonaniem, że warto się
poświęcić dla mocarstwowych ambicji
ich kraju. Ale każda cierpliwość ma swoje granice.
Dane statystyczne wydają się sugerować, że gospodarka rosyjska odbiła się od
dna, ale ekonomiści za bardziej prawdopodobny uznają nawrót głębokiej recesji

Aktywność prezydenta Rosji Władimira Putina
w działaniach militarnych dowodzi, że problemy
gospodarcze tego kraju są coraz poważniejsze.
Nowe konflikty na Ukrainie to sposób odwrócenia
uwagi od pogłębiającej się biedy.
podobnie będzie miał z tym problem. Ministrowie finansów i prezesi banków centralnych z krajów G20, którzy spotkali się
w Chengdu w środkowych Chinach wyrazili w tej sprawie poważne zaniepokojenie.
Ich zdaniem Brexit zwiększa globalne ryzyko
gospodarcze i przyczyni się do pogłębienia
groźnej niepewności ekonomicznej.
Jak można przeczytać w portalu
TVN24bis, brytyjski kanclerz skarbu w rządzie nowej premier Theresy May, Philip
Hammond stwierdził, że niepokój będzie
panował na rynkach finansowych przez cały
okres prowadzenia negocjacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. – Musimy być gotowi, zarówno rząd, jak i Bank Anglii do reakcji na wszelkie niestabilności wywołane
przez tę niepewność. Musimy zapewnić, że
nasza gospodarka będzie nadal działać
sprawnie – powiedział.
Jest to jak najgorszy czas do negocjowania traktatu o wolnym handlu między
Ameryką i Unią Europejską (TTIP). Już
dzisiaj rodzi się ruch oporu przeciwko tej

w najbliższych latach – napisała niezależna „Nowaja Gazieta”. Wiceminister finansów Tatiana Niestierienko powiedziała, że
gospodarka znajduje się w środku burzy.
W ostatnich dniach media wyeksponowały jej wypowiedź, że bez wprowadzenia
zmian pod koniec przyszłego roku władze
pozostaną bez rezerw finansowych i bez
środków na pensje w sferze budżetowej.
Urzędowy optymizm zachowuje natomiast minister gospodarki Aleksiej Ulukajew. Jego zdaniem są już podstawy do
przejścia Rosji do etapu wzrostu. Według
danych resortu gospodarki w ostatnich miesiącach tempo spadku produktu krajowego brutto spowolniło i sięgnęło zera.
„Nowaja Gazieta" dostrzega jednak, że
sytuacja materialna Rosjan się pogarsza. Realne dochody ludności w ujęciu rocznym
spadły w pierwszym półroczu bieżącego
roku. o 5 procent. Z danych moskiewskiej
Wyższej Szkoły Gospodarki wynika, że ponad 41 proc. Rosjan ma problemy finansowe
przy kupnie niezbędnych produktów żyw-

nościowych i odzieży. 23,2 procent ocenia
swoją sytuację materialną jako złą lub bardzo złą. – Trzeba brać pod uwagę, że w gospodarce może nastąpić wzrost, ale dochody
nadal będą spadać – ostrzega Tatiana Malejewa z Instytutu Analiz i Prognoz Społecznych Rosyjskiej Akademii Gospodarki
Narodowej i Administracji Publicznej przy
Prezydencie Federacji Rosyjskiej (RANChiGS). Uważa ona, że przyszły rok może
być dramatyczny z punktu widzenia sytuacji społecznej.
Bliskie wyczerpania są Fundusz Rezerw
i Fundusz Dobrobytu Narodowego, z których dotąd finansowano wiele programów socjalnych. Z drugiej – może raptownie wzrosnąć napięcie w społeczeństwie,
bo zbliża się ku końcowi termin przydatności do użytkowania sprzętów gospodarstwa domowego i nie będzie za co kupić nowych.

Paliwa nie zabraknie
Poważny wpływ na globalną gospodarkę ma sytuacja na rynku paliw. Nie ma
dobrych wiadomości dla producentów
ropy naftowej i gazu. Stany Zjednoczone
są liderem pod względem rezerw paliw płynnych – wynika z raportu Rystad Energy.
Znalazły się m.in. przed Rosją i Arabią Saudyjską. Ropy nie zabraknie przez dziesięciolecia, w samej Arabii Saudyjskiej surowca
wystarczy na 70 lat.
Szacuje się, że USA jest w posiadaniu
264 mld baryłek ropy (1 baryłka to 159 l).
Dane obejmują surowiec zarówno w istniejących i eksploatowanych polach, jak
i nowych projektach i odkryciach.
Według Rystad Energy, USA wyprzedziły Rosję, gdzie zapasy niewykorzystanej
ropy szacuje się na 256 mld baryłek. Kolejne
na liście najbogatszych krajów pod względem zasobów ropy naftowej są: Arabia Saudyjska (212 mld), Kanada (167 mld) i Iran
(143 mld). Jak zapewniają autorzy, analizy zostały przeprowadzone w możliwie dokładny sposób.
Ponad połowę niewykorzystanego paliwa w Stanach stanowi gaz łupkowy. Wydobywanie tego surowca pozwoliło państwu
stać się liderem w branży energetycznej. Tylko w stanie Teksas znajduje się więcej gazu
wydobywanego z łupków niż w całych
Chinach. Istnieją również ogromne pokłady
w Dakocie Północnej.
To dobre wiadomości dla konsumentów paliw, ale tylko w krótkiej perspektywie.
Fakt, że dzisiaj i w najbliższej przyszłości będziemy płacić mniej na stacjach benzynowych nie oznacza wcale, że jest to dobre dla
światowej gospodarki. Jeżeli kraje żyjące
z eksportu ropy naftowej popadną w tarapaty, prędzej czy później przełoży się to na
zachwianie globalnej równowagi.
I
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Populizm do czasu

Opinie zagranicznych obserwatorów i analityków w lecie 2016 r. złagodziły
grożące ryzyka, ale utrzymały wątpliwości i pytania związane z perspektywami gospodarki i ﬁnansów Polski. Powody są dwa.
Zygmunt Słomkowski
eden to utrzymujące się dobre tempo rozwoju wraz z postępującym od
prawie dwóch lat spadkiem bezrobocia. Co prawda zaskoczył niższy
niż przewidywano wzrost PKB w II kwartale, ale analitycy już wcześniej nieco obniżyli wcześniejszą prognozę na cały ten rok.
Drugą przyczyną stępienia ostrza krytyki
wobec pewnych aspektów polityki ﬁnansowej rządu jest stopniowe łagodzenie
niektórych przedwyborczych obietnic PiS,
które nadal wywołują największy niepokój
zagranicznych obserwatorów.
Reprezentatywnym dla tych poglądów może być sierpniowy raport finansowo-ekonomicznego portalu www.focuseconomics.com (FocusEconomics Con-
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sensus Forecast Central & Eastern Europe). Zawiera stwierdzenie, że wprawdzie na
początku roku pojawiły się oznaki pewnego zahamowania rozwoju gospodarki, ale
było ono najpewniej przejściowe, bowiem
już w czerwcu produkcja przemysłowa
i sprzedaż detaliczna nabrały nowego oddechu. Jednakże zdaniem autorów raportu obawy zrodzone na płaszczyźnie politycznej nie znikły, bowiem utrzymuje się
konfrontacja rządu z kierownictwem Komisji Europejskiej, co grozi utratą przez Polskę prawa głosu w UE. Przy tym nadal niepokoją plany związane z obniżeniem wieku emerytalnego oraz przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich (raport
był przygotowywany przed ogłoszeniem decyzji, która faktycznie odkłada ten problem
na rok).

Dodatkowych nowych trudności dla
polskiej gospodarki paneliści FocusEconomics upatrują w następstwach brytyjskiej
decyzji opuszczenia Unii Europejskiej. Za
niepomyślny sygnał uznali spadek wskaźnika PMI (na podstawie decyzji, opinii
i przewidywań decydentów w sektorze
przemysłowym wskaźnik określa aktualne
tendencje w gospodarce). W czerwcu PMI
obniżył się do 51,8, a w lipcu do 50,3, czyli do najniższego poziomu w ciągu prawie
ostatnich 2 lat (zawiodły nowe zamówienia i bieżąca produkcja). Zbliżył się więc do
50 pkt., a więc do granicy, poniżej której kończy się ekspansja gospodarki i rozpoczyna
się jej kurczenie.
Równocześnie, jak wskazał Central
Statistical Office’s Business Tendency Survey (GUS-BTS), indeks klimatu bizneso-
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wego spadł w lipcu z 5,2 do 3,7 pkt. Jednak
jak odnotowują paneliści cytowanego raportu, indeks ten nie jest bardzo bliski 0 pkt,
co dzieli optymizm od pesymizmu. Dodali, że zmniejszenie optymizmu to przede
wszystkim niepewność skutków brytyjskiej
decyzji o wycofaniu się z UE. Być może dlatego sierpniowy raport FocusEconomics
przewiduje wzrost polskich inwestycji
w 2016 r. o 1,9 proc. (o 1 proc. mniej niż
przewidywano w raporcie lipcowym), ale na
2017 rok prognozują aż 4,4 proc.

Co się uspokoiło?
Ogromną wrażliwość inwestorów zagranicznych na projektowane rządowe decyzje finansowe ukazuje reakcja na skrawkowe i odroczone rozwiązanie problemu
frankowiczów na początku sierpnia. W górę
poszły notowania na warszawskiej giełdzie.
Ponadto rentowność polskich obligacji
państwowych spadła o 0,12 proc. Dla
10-letnich obligacji zeszła do 2,75 proc.,
a więc do najniższego poziomu od 3 grudnia 2015 r., tj. tuż po objęciu stanowiska premiera przez Beatę Szydło (wiosną 2015 rzeczona rentowność wynosiła ok. 2 proc., zaś
w lutym 2016 r. – prawie 3,2 proc.). W sumie obniżenie rentowności obligacji może
dać rocznie miliard zł oszczędności na procentach, jak obliczyli niektórzy analitycy.
Wcześniej, w końcu lipca, wysoki rating
dla polskiego długu z perspektywą stabilną utrzymała agencja Fitch. Jednak według
agencji zmniejszona przewidywalność gospodarcza po ubiegłorocznych wyborach
jest niedobra i zwiększa ryzyko obniżenia
prognoz w przyszłości. Agencja podkreśliła, ze podatek bankowy, spór z Komisją Europejską w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, prace nad przewalutowaniem kredytów frankowych i zwiększanie deficytu budżetowego mogą zmniejszyć atrakcyjność
Polski w oczach inwestorów.
Jednocześnie Fitch podkreśliła, że najgroźniejsze zapowiedzi z kampanii wyborczej PiS nie zostały zrealizowane, nowa
Rada Polityki Pieniężnej nie zmienia niczego
w dotychczasowej polityce banku centralnego, a rząd deklaruje, że deficyt nie wyjdzie poza dopuszczalne w Unii Europejskiej
3 proc. PKB. Fitch zakłada też, że po uruchomieniu Programu 500+ rząd złagodzi
plany dotyczące innych obietnic wyborczych. Polsce sprzyjają też niższe ceny surowców i wzrost naszej konkurencyjności
na świecie. Znacząco zmniejsza to nasz deficyt w wymianie z zagranicą.
Agencja zastrzega, że może nam obniżyć swój rating, jeśli przyjęta zostanie taka
wersja przewalutowania kredytów frankowych, która zagrozi naruszeniem stabilności banków. To samo może nas czekać, jeśli deficyt przekroczy 3 proc. PKB, albo je-

śli konsekwencje związane z Brexitem w Europie będą gorsze od obecnych oczekiwań.

Druga strona medalu
Obraz w opinii zagranicznych obserwatorów nie jest więc jednoznaczny. Agencja ratingowa Moody's w maju obniżyła
perspektywę polskich obligacji z neutralnej
na negatywną. Pośrednio tłumaczył to
niemiecki publicysta Dan Michaels, który
stwierdził na łamach „Wall Street Journal”,
że nowe podatki i niepewność polityczna
sprawiły, iż inwestorzy korporacyjni chłodniej spoglądają na Polskę jako pewne dotąd miejsce lokowania środków finansowych. W następstwie tej ostrożności Polska
spadła na 2. miejsce w ich inwestycjach,
ustępując Czechom. Potwierdza to ankieta przeprowadzona wśród firm niemieckich
przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Ich menedżerowie wprawdzie lepiej niż przed rokiem ocenili polskich
dostawców, infrastrukturę i kompetencje
pracowników, ale wyrazili krytyczny pogląd
na stabilność polityczną i przewidywalność
polityki gospodarczej. Według Michaelsa,
na takie nastroje Niemców wpłynęły regulacje działania energetyki wiatrowej, początkowe projekty ustawy frankowej (w
ogromnym stopniu obciążały banki) oraz
dwa nowe podatki – bankowy i handlowy.
Agencja Bloomberg, opierając się na
opiniach zarządzających NN Investment
Partners i Blackfriars Asset Management
Ltd. pisze, że spadki cen akcji na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie
będą trwały, chyba że rząd PiS zmieni kurs.
W drugim kwartale WIG20 spadł na ostatnią, 93. pozycję wśród wszystkich monitorowanych przez Bloomberg. Agencja pisze
o „pogromie”, opisując fakt odpływu
z GPW 50 miliardów dolarów w ciągu rocznej prezydentury Andrzeja Dudy. Prawda
jest taka, że WIG20 jest dzisiaj wart o wiele mniej niż rok temu z powodu Prawa
i Sprawiedliwości – uważa Nathan Griffiths, zarządzający NN Investment Partners
w Hadze. Przyznał, że jest w posiadaniu
znacznie mniejszej liczby polskich akcji niż
rok temu. Zdaniem agencji Bloomberg, tak
duży spadek wartości akcji jest dowodem
na malejące zaufanie do polskiego rynku,
który był postrzegany jako „raj wśród rozwijających się gospodarek”.
Niepewność zagranicznych ocen najbliższych perspektyw gospodarki Polski
wyrażają nieco zróżnicowane przewidywania wzrostu PKB. Sierpniowy raport FocusEconomics obniżył wcześniejszą prognozę wzrostu PKB w bieżącym i przyszłym
roku o 0,2 proc. – do 3,3 proc. Jest to kolejna obniżka, bowiem w lipcu już wyniosła 0,1 proc. Agencja Fitch szacuje w podobnym czasie po 3,3 proc. w obecnym i

następnym roku. Z kolei po głosowaniu ws.
Brexitu ekonomiści JP Morgan obniżyli prognozę wzrostu polskiego PKB do 3,1 proc.
w 2016 r. oraz 3 proc. w 2017 r. Wcześniej,
bo jeszcze w czerwcu, OECD o 0,4 proc.
obniżyła do 3 proc. prognozę wzrostu naszego PKB w tym roku, ale podwyższyła
o 0,1 proc. do 3,5 proc. na przyszły rok.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy w lipcowym raporcie obniżył prognozę PKB Polski na ten rok do 3,5 proc.
z 3,6 proc. wcześniej, jednocześnie podnosząc szacunek na przyszły rok do 3,7 proc.
z 3,6 proc. w poprzedniej prognozie. Według opinii MFW wzrost gospodarczy pozostanie solidny w 2016 r. i przyspieszy
w 2017 r. dzięki silnej konsumpcji prywatnej wspieranej przez wypłaty z Programu
500+. Jednakże ryzyka dla wzrostu w Polsce zintensyfikowały się. „Zewnętrznie
przedłużający się okres wolnego wzrostu
w strefie euro, któremu towarzyszy zmienność na rynku finansowym, oraz spowolnienie na rynkach wschodzących mogą
przenieść się na Polskę” – stwierdził raport.
„Z kolei wewnętrznie kontrowersyjne pomysły polityków oraz poślizg fiskalny mogą
pogorszyć sentyment inwestorów oraz
osłabić rozwój gospodarki” – dodano.
MFW zwraca również uwagę, że w dłuższej perspektywie problemem Polski będzie
starzejące się społeczeństwo, które stworzy zagrożenie dla wzrostu i równowagi budżetowej. Autorzy raportu uważają, że w 2017 r. deficyt sektora finansów publicznych utrzyma
się na poziomie 3,1 proc. Wśród dodatkowych
ryzyk dla poziomu deficytu, nie ujętych dotąd w szacunkach MFW, analitycy wymienili obniżenie wieku emerytalnego oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Fundusz
zakłada, że tempo spadku deficytu będzie niższe niż zapowiadał rząd. W 2020 r. deficyt według prognoz MFW spadnie do 2,3 proc.
PKB wobec 1 proc. szacowanego przez polskie władze.

Jaka gospodarka?
Niezależnie od prognoz, zagraniczni
obserwatorzy i analitycy bliżej przyglądają się aktualnemu stanowi gospodarki i finansów. Kondycję małych i średnich przedsiębiorstw zbadał Bank Światowy. Z tego
„oglądu” wynika, że 40 proc. badanych firm
dysponuje dużym potencjałem wzrostu
opartym na innowacjach, stanowiąc tzw.
„czempionów”. Tyle, że 1/4 ponad 500
przedsiębiorstw w 4 województwach biorących udział w badaniu nie wykorzystuje
w pełni swojego potencjału wzrostowego.
Natomiast „czempioni” prezentują znaczącą dynamikę przychodów, duże wydatki na badania i rozwój, liczący się eksport,
a także kadrę z wyższym wykształceniem
technicznym.
I
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To tylko
eksperyment
Nie zdarzyło się
jeszcze w historii
świata, żeby populistyczni politycy, obiecujący
swoim rodakom złote
góry i świetlaną przyszłość,
doprowadzili do rozwoju swoich
krajów. Zwykle kończyło się to katastrofą, a w najlepszym wypadku głęboką recesją.
ic więc dziwnego, że polscy
przedsiębiorcy z uwagą i niepokojem obserwują to, co się
w naszym kraju dzieje. Woleliby, zamiast kolejnych obiecanek, zobaczyć
rzetelne analizy zamiarów i możliwości.
Najbardziej interesuje ich innowacyjna
gospodarka i warunki, w jakich może się
rozwijać. Obawiają się jednak, że pozostaną
im hasła bez pokrycia.

N

Business Centre Club
Politykę rządu premier Beaty Szydło
należy określić mianem „eksperymentu”:
budowy państwa opiekuńczego z gospodarką rynkową. Troskę o sprawy socjalne
wyraża wdrażany już Program 500+. Miał
zasypywać tzw. lukę demograficzną. Tymczasem szacuje się, że efekt tego programu
wyniesie ok. 30 tys. urodzeń dzieci rocznie,
wobec ubytku ludności w wysokości 150 tys.
rocznie. Przyrost produktu krajowego brutto z tytułu zwiększenia popytu związanego z tym programem to 0,3–0,4 proc.
Niewiele. Natomiast przedsiębiorcy sygnalizują wzmożoną liczbę wypowiedzeń
pracy przez kobiety. Tym paniom bardziej
opłaca się korzystać z zasiłku dla bezrobotnych i pieniędzy z Programu 500+ niż
utrzymywać z pensji. To niebezpieczne
zjawisko, tym bardziej że 41 proc. pracodawców w Polsce ma kłopoty ze znalezieniem pracowników. Politycy powiedzą: to
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podnieście pensje. Jednakże bez ustawowego obniżenia pozapłacowych kosztów
pracy i wzrostu wydajności pracownika nie
jest to możliwe, bo zwiększa koszty prowadzenia firmy.
Niepokój budzi również polityka ministra skarbu państwa. Narzucanie przedsiębiorstwom państwowym tzw. misji społecznej w warunkach rynkowych może się
skończyć dla nich katastrofą, podobnie jak
obsadzanie ich kierownictw z poręczenia
politycznego, a nie merytoryczno-gospodarczego.
Rządowy Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sytuuje przedsiębiorcę jako źródło inwestycji, dochodów, zatrudnienia i podatków. Buduje strategię zaufania między państwem a inwestorem
i prawodawcą. Deklaruje zmniejszenie
barier biurokratycznych, liczby kontroli, racjonalność zamówień publicznych, zmniejszenie licencji i pozwoleń. Ale z drugiej strony rząd wprowadza niedoskonałą klauzulę
obejścia prawa podatkowego, akceptuje
wadliwe prawo zamówień publicznych
czy kontrolowanie firm bez uprzedzenia
przedsiębiorcy o tej kontroli oraz wyposaża
urzędników w zbyt duże możliwości interpretacyjne. Zwłaszcza projekt ustawy
Ministerstwa Sprawiedliwości o przejmowaniu w czasowy zarząd firm osób podejrzanych o przestępstwa to zaufanie
niszczy.

Dobrze, że Ministerstwo Finansów,
wspólnie z BCC, podjęło inicjatywę ograniczania szarej strefy i nieuczciwej konkurencji w różnych branżach. W całej gospodarce obejmuje ona już – zależnie od
szacunków – od ok. 20 do 25 proc. PKB.
Luka wpływów z VAT to 55 mld zł, a z CIT
– 40 mld. Brak walki z szarą strefą będzie
zmuszać rząd do radykalnego podnoszenia podatków.
Na uchwalenie czeka też opracowywana w Ministerstwie Rozwoju, pod kierunkiem ministra Haładyja, wspólnie
z przedsiębiorcami, tzw. „Konstytucja
przedsiębiorców”. Uznaje ona prawo do
błędu przedsiębiorcy, domniemanie jego
niewinności i promuje interpretowanie
wątpliwości na korzyść firmy. To dobrze, bo
zwiększenie swobody działania przedsiębiorstwa z korzyścią dla gospodarki i wzajemnego zaufania jest dziś niezbędne.
Rząd koncentruje się w pierwszej kolejności na podatkach: bankowym i obrotowym. Można zrozumieć chęć pozyskiwania pieniędzy drogą zwiększenia podatków. Ale nie tędy droga. Jedyna skuteczna opcja to pobudzenie przedsiębiorczości i zwiększenie zaufania inwestorów,
by angażowali swoje środki w przedsięwzięcia gospodarcze.
Na tym m.in. opiera swoje cele Plan
Morawieckiego. Dobrze, że ruszyły prace nad jego wdrożeniem i konsultacjami

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW

ze środowiskiem polskiego biznesu. Plan
wykonawczy ma zostać ogłoszony po
wakacjach, w III kwartale. Prace nad
strategią i szczegółami funkcjonowania
polskiego Planu Rozwoju pod kierunkiem ministra Jerzego Kwiecińskiego mają
zakończyć się w IV kwartale i przynieść kapitał dla rozwoju. Także w drugim półroczu tego roku mają mieć swój finał prace
nad koncepcją tzw. prostej spółki akcyjnej,
czyli nowej formy prawnej prowadzenia
działalności gospodarczej, odpowiadającej na potrzeby przedsięwzięć typu startup.
Projekt zakłada w szczególności złagodzenie wymogów kapitałowych, finansowych i organizacyjnych, związanych z założeniem i funkcjonowaniem spółki oraz
elastyczność, pozwalającą na swobodne
ukształtowanie relacji pomiędzy zaangażowanymi w projekt podmiotami. Ministerstwo Rozwoju kończy też pracę nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. To może odbudowywać zaufanie w tym obszarze.
Do końca roku otrzymamy też rządowe projekty ustawy o systemie promocji gospodarki i ubezpieczeniach oraz gwarancjach dla eksportu; także propozycje dotyczące krajowych klastrów kluczowych surowców dla przemysłu oraz plan działań na
rzecz zabezpieczenia podaży nieenergetycznych surowców mineralnych.
Brakuje współpracy z zainteresowanymi
w bieżącej działalności legislacyjnej rządu
i Sejmu, to należałoby poprawić. Na 35
uchwalonych przez parlament ustaw tylko
17 poddanych było konsultacjom społecznym. Dlatego sporo w nich błędów. Przykład „pierwszy z brzegu” to tzw. ustawa rolna, hamująca de facto obrót towarowy na
wsi czy ustawa blokująca rozwój energii odnawialnej.

Rząd staje również wobec wielkiej niewiadomej, związanej z Brexitem. Trudno powiedzieć, czy będzie oznaczał on powrót
polskich emigrantów do kraju czy nowelizację budżetu unijnego, zmniejszającą wysokość unijnych funduszy dla Polski. Potrzebna jest rządowa symulacja ewentualnych skutków Brexitu i nakreślenie naszej
nowej polityki zagranicznej wobec Unii.
Obecne „iskrzenie” między naszym państwem a pozostałymi członkami Wspólnoty
nie służy współpracy, w tym gospodarczej.
Premier stanie przed dylematem: dobro państwa i jego finansów czy dobro rządzącej partii? Realizacja postulatów wy-

Statystycznego wyniósł on jedynie 0,95 proc.
produktu krajowego brutto, z czego udział
sektora prywatnego to mniej niż połowa.
Poziom polskich wydatków na innowacje
porównywalny jest jedynie z wydatkami Bułgarii i Rumunii, a więc krajów najsłabiej rozwiniętych spośród wszystkich członków
Unii Europejskiej. Dlatego też tak ważne jest
zwiększenie zachęt do ponoszenia wydatków na ten cel.
Obecnie w Polsce nie istnieje przyjazne
otoczenie fiskalne, które pozwoliłoby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania
w badania i rozwój. Jak wynika z badań,
preferencje podatkowe są jednym z głów-

Na uchwalenie czeka opracowywana w Ministerstwie
Rozwoju, pod kierunkiem ministra Haładyja, wspólnie
z przedsiębiorcami, tzw. Konstytucja przedsiębiorców.
borczych doprowadzić może do poważnego
kryzysu finansów publicznych, rynku pracy, do kryzysu gospodarczego. Trudno odmówić racji stwierdzeniu, że premier i jej polityczne zaplecze stoją wobec sytuacji być
może najtrudniejszej dla Polski od czasu powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Konfederacja Lewiatan
Strategia Europa 2020 zakłada, że
kraje członkowskie Unii Europejskiej do
2020 r. przeznaczać będą 3 proc. produktu krajowego brutto na działalność badawczo-rozwojową. Dwie trzecie kosztów
inwestowanych ma być przez sektor prywatny. Poziom wydatków polskich przedsiębiorców na działalność badawczo-rozwojową jest jednym z najniższych w Europie. Według danych Głównego Urzędu

nych czynników skłaniających firmy do
zwiększania nakładów na innowacje. Wprowadzona od 1 stycznia 2016 r. ulga podatkowa na badania i rozwój – w wysokości odliczenia 30 proc. kosztów kwalifikowanych, związanych z wynagrodzeniami
pracowników oraz 20 proc. (małe i średnie
przedsiębiorstwa) i 10 proc. (duże) – jest
niewystarczająca.
Polska jest dziś w miejscu, w którym
może od samego początku stworzyć system
ulg w taki sposób, aby był kompletny i wspierał zarówno prowadzenie prac B+R, podejmowanie działań, wpływających na rozwój działalności poprzez pozyskiwanie patentów na wynalazki, wzory użytkowe, przemysłowe, znaki towarowe, jak również ułatwił podmiotom komercjalizację wyników
prac B+R.
CZR
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Decyzja kasacyjna
w postępowaniu odwoławczym
Co do zasady każda decyzja administracyjna wydana przez organ pierwszej instancji może być przedmiotem
odwołania. Jedną z decyzji, które
w takim przypadku może wydać
organ drugiej instancji jest tzw.
decyzja kasacyjna, czyli uchylająca
decyzję organu pierwszej instancji
i przekazująca sprawę temu organowi
do ponownego rozpoznania.
Przesłanki wydania decyzji kasacyjnej

Podstawy prawne
Postępowanie odwoławcze prowadzone jest na podstawie art.
127-140 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). Decyzje, jakie może wydać organ drugiej instancji w wyniku rozpatrzenia odwołania wskazane zostały w art. 138 KPA. Należą do nich: decyzja utrzymująca w mocy poprzednią decyzję organu pierwszej instancji uchylająca w całości lub w części taką decyzję lub umarzająca postępowanie, lub decyzja kasacyjna.

Uzupełniające postępowanie dowodowe
Dla wskazania przesłanek wydania decyzji kasacyjnej istotne znaczenie ma ustalenie dopuszczalnego zakresu postępowania dowodowego w ramach rozpoznania odwołania przez organ pierwszej instancji. Zgodnie z art. 136 KPA organ odwoławczy może przeprowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe w celu uzupełnienia
materiałów albo zlecić przeprowadzenie takiego postępowania organowi, który wydał decyzję.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku
z 12 listopada 2014 r. (sygn. IV SA/Po 545/14) stanął na stanowisku, że prowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego
nie może oznaczać prowadzenia pewnych istotnych czynności tego
postępowania niejako od początku. Uzupełnienie oznacza bowiem
wyłącznie dodanie pewnych czynności do czynności już przeprowadzonych.
Wpisuje się to w zasadę dwuinstancyjności postępowania, na
co zwrócił uwagę m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 13 stycznia 2015 r. (sygn. II SA/Op 573/14), podkreślając, że przekroczenie na etapie postępowania odwoławczego
granic wynikających z art. 136 KPA stanowiłoby naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania, której istota polega na dwukrotnym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu sprawy.
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Decyzja, którą organ odwoławczy uchyla decyzję organu
pierwszej instancji i przekazuje sprawę temu organowi celem jej ponownego rozpoznania, nie ma charakteru rozstrzygnięcia merytorycznego. Wydanie tego typu decyzji może nastąpić wyłącznie w przypadku realizacji przesłanek wskazanych w art. 138 § 2 KPA.
Zgodnie z powyższym przepisem wydanie w wyniku rozpoznania
odwołania można wydać decyzję kasacyjną, jeśli decyzja organu
pierwszej instancji wydana została z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny
wpływ na jej rozstrzygnięcie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 marca 2014 r. (sygn. II FSK 824/12) zauważył, że właściwy sens art. 138 § 2 KPA można wydobyć wyłącznie w zestawieniu
z przywołanym art. 136 KPA. Dopiero z zestawienia powyższych
przepisów wynika bowiem, że wyłącznie w przypadku stwierdzenia
takich wad postępowania dowodowego, które nie mogą zostać uzupełnione na etapie postępowania odwoławczego, zasadne jest wydanie decyzji kasacyjnej.

Uzasadnienie decyzji
Decyzja kasacyjna powinna w uzasadnieniu wskazywać na okoliczności, które mają zostać wzięte pod uwagę przy ponownym rozpatrywaniu sprawy. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 23 października 2013 r. (sygn. I SA/Sz
481/13) nie powinny się tam znaleźć wskazówki merytoryczne, które sugerowałyby sposób załatwienia sprawy lub treść przyszłej decyzji.
Istotnym elementem uzasadnienia decyzji będzie również wykazanie,
że zaistniały przesłanki do wydania decyzji kasacyjnej wynikające
z art. 138 § 2 KPA, zaś konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy wykracza poza art. 136 KPA, na co zwrócił uwagę m.in. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 lutego 2015 r. (sygn. II
SA/Wa 1392/14). Brak powyższych wyjaśnień może być podstawą do
złożenia przez stronę postępowania administracyjnego, w tym przez
przedsiębiorcę, skargi na bezzasadne zastosowanie decyzji kasacyjnej
zamiast merytorycznego rozpoznania sprawy.
Kazimierz Pawlik
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Pozbawić
wspólnika udziałów
Nierzadko nieporozumienia w spółkach uniemożliwiają wspólnikom współdziałanie i realizowanie długofalowej polityki na rzecz spółki. W jaki sposób
można rozwiązać tę kwestię?
ogą być dwa wyjścia z takiej
sytuacji: albo sądowe powództwo o wyłączenie nieprzejednanego wspólnika,
albo przymusowe umorzenie posiadanych
przez niego udziałów. Wybór drogi do
wyeliminowania wspólnika ze spółki zależy w rzeczywistości od okoliczności danej
sprawy.

M

Cel – wyłączenie wspólnika
Przepisy kodeksu spółek handlowych,
a dokładnie art. 266 Ustawy z 15 września
2010 r. – Kodeks spółek handlowych (tj.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) wskazują,
że z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec o jego wyłączeniu ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników. Jest to możliwe w sytuacji, gdy udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Tego rodzaju powództwo mogą wytoczyć tylko niektórzy
wspólnicy, o ile oczywiście posiadają więcej niż połowę kapitału zakładowego oraz
jeśli taka możliwość jest zapisana w postanowieniach umowy.
Z wnioskiem o wyłączenie nie można
wystąpić w każdej chwili. Jest to dopuszczalne wyłącznie, gdy wystąpi tzw. ważna
przyczyna. Co do nich należy, tego kodeks
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spółek handlowych nie wskazuje. W doktrynie jednak przyjmuje się, że ważna przyczyna zachodzi wtedy, gdy ze względu na
osobę wspólnika lub jego zachowanie niemożliwe jest lub zostaje istotnie ograniczone osiągnięcie celu spółki. Innymi słowy, realizacja jej polityki jest nie do pogodzenia
z działaniami samego wspólnika. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 29 listopada 2007 r. (sygn akt I ACa 925/07) wskazał,
że ważną przyczyną może być również
prowadzenie działalności konkurencyjnej
wobec spółki, jeżeli dany wspólnik wykorzystuje kontakty i informacje handlowe
uzyskane w niej wyłącznie do własnej działalności, a na których to kontaktach bazować miała sama spółka. Kolejną przyczyną
jest nieusprawiedliwione i uporczywe niestawianie się wspólnika na zgromadzeniach wspólników. Warto przy tym jednak pamiętać, że jego absencja musi skutkować blokowaniem podjęcia jakichkolwiek uchwał
przez zgromadzenie, wskutek posiadania
przez niego decydującej liczby głosów (wyr.
SA w Warszawie z 8 maja 2003 r., syg. akt I
ACA 1874/01). Nie można także pominąć,
że taką przyczyną może być niemożność bezkonfliktowego współdziałania z takim wspólnikiem. Tym samym jego cechy osobowościowe także odgrywają niebagatelną rolę
w kwestii jego partycypowania w spółce.

Jeśli sąd uzna, że zaistnieje ważna
przyczyna uzasadniająca wyłączenie wspólnika, następnym niezbędnym krokiem będzie dokonanie wyceny przysługujących mu
udziałów. Przeprowadza ją sąd rozpoznający sprawę poprzez zlecenie biegłemu rewidentowi badania aktywów spółki. Podczas takiej wyceny, bierze się pod uwagę ich
wartość rynkową z dnia doręczenia pozwu
danemu wspólnikowi.
Jednocześnie w orzeczeniu wyłączającym wspólnika ze spółki, sąd zakreśla termin, w ciągu którego ma być mu zapłacona cena przejęcia wraz z odsetkami liczonymi od dnia doręczenia mu pozwu. Jeżeli
jednak w oznaczonym czasie kwota ta nie
została zapłacona albo złożona do depozytu sądowego, to orzeczenie o wyłączeniu
staje się bezskuteczne.
Tym samym wskutek uprawomocnienia się pozytywnego orzeczenia sądu oraz
zapłaty w terminie wynagrodzenia przysługującego danemu wspólnikowi, uznaje
się, że został on wyłączony ze spółki już od
dnia doręczenia mu pozwu, przy czym nie
wpływa to na ważność czynności, w których
brał on udział w spółce po dniu doręczenia mu pozwu.
Wszczęcie procedury wyłączenia wspólnika na mocy przepisów ksh ma niewątpliwą
zaletę. Nie jest uwarunkowane zaistnieniem
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określonych zdarzeń. Istotne jest wystąpienie ważnej przyczyny, która de facto
może być interpretowana stosunkowo szeroko. Niewątpliwie jednak wadą takiego rozwiązania jest konieczność uiszczenia na
rzecz wyłączanego wspólnika odsetek ustawowych od wartości majątkowej udziałów.
W gruncie rzeczy odsetki te mogą stanowić
niebagatelną kwotę z uwagi na przewlekłość
samego postępowania. Wobec tego ogólny rozrachunek takiej drogi może okazać
się stosunkowo kosztowny.

… albo przymusowe umorzenie
Innym sposobem na pozbycie się ze
spółki niechcianego wspólnika jest przymusowe umorzenie jego udziałów. Instytucja ta prowadzi do unicestwienia udziału w znaczeniu prawnym. Wskutek tego
przestaje on istnieć, a związane z nim
prawo udziałowe wygasa. Tego rodzaju instytucja także została przewidziana w Kodeksie Spółek Handlowych. Jak wskazuje
art. 199, udziały w spółce mogą być umarzane jedynie po wpisie spółki do rejestru
i tylko w przypadku, gdy stanowi tak umowa spółki. Może odbywać się to:
• dobrowolnie (w drodze nabycia udziałów
przez spółkę za zgodą wspólnika),
• automatycznie (w przypadku ziszczenia
się określonego w umowie spółki zdarzenia),
• przymusowo (bez zgody wspólnika).
O ile dobrowolne i automatyczne umorzenie udziałów nie rodzi konfliktów między wspólnikami, to inaczej jest w przypadku przymusowego umorzenia, które wywołuje wiele sporów między nimi.
Aby istniała możliwość przymusowego umorzenia udziałów, konieczne jest
określenie w treści umowy spółki jego
przesłanek oraz trybu. Oznacza to, że
może mieć ono miejsce tylko, gdy obok występowania ogólnego postanowienia
w umowie o możliwości umarzania udziałów, zawarto również opis przesłanek, których aktualizacja dopuszcza wszczęcie
przedmiotowej procedury.
I tym razem ksh pozostawia dowolność
w kwestii określenia charakteru tych przesłanek. Jednak umowa spółki musi w sposób precyzyjny i niepozostawiający wątpliwości wskazywać na konkretne okoliczności, które mogą doprowadzić do wyeliminowania danego wspólnika. Oczywiście okoliczności te nie muszą bezpośrednio wiązać się z osobą samego wspólnika,
lecz mogą być również przyczynami występującymi po stronie spółki.
Umowa spółki powinna zawierać także postanowienia dotyczące trybu samego
umorzenia. W rzeczywistości nic nie stoi na
przeszkodzie, aby ten tryb był identyczny
jak wskazany przez ustawodawcę w art. 199

§ Kodeksu spółek handlowych. Może on
polegać na podjęciu właściwej uchwały
przez zgromadzenie wspólników, która
określać będzie w szczególności podstawę
prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za
umorzone udziały. Wynagrodzenie to,
w przypadku umorzenia przymusowego,
nie może być jednak niższe od wartości
przypadających na udział aktywów netto,
wykazanych w sprawozdaniu finansowym
za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych
o kwotę przeznaczoną do podziału między
wspólników.

Warto wiedzieć
Konieczność precyzyjnego określenia w umowie spółki bezspornych przesłanek przymusowego umorzenia odróżnia tę instytucję od powództwa o wyłączenie wspólnika. W tym drugim przypadku, to właśnie sąd weryfikuje czy zaistniały ważne przyczyny, uzasadniające
wyłączenie wspólnika ze spółki, co jest tożsame z pozbawieniem go przysługujących
mu udziałów. Natomiast w odniesieniu do
przymusowego umorzenia, to sami wspólnicy decydują o okolicznościach jego ak-

prowadzenie tzw. postępowania konwokacyjnego. Polega ono na wezwaniu wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego spółki. Na marginesie
można wskazać, że brak jest konieczności
przeprowadzania tego rodzaju postępowania, jeżeli wraz z umorzeniem udziałów
podwyższa się kapitał zakładowy do pierwotnej wysokości.

Która droga lepsza?
Trudno jednoznacznie określić, która
z omawianych dróg jest właściwsza w wyeliminowaniu wspólnika ze spółki. Wszystko zależy od stanu faktycznego danej sprawy. Pomimo że umorzenie przymusowe wydaje się być szybszą i mniej kosztowną metodą, to obligatoryjnym warunkiem do
jego zastosowania jest wymóg występowania odpowiednich sformułowań w umowie spółki. Oczywiście w przypadku ich braku, istnieje sposobność do ich implementacji poprzez zmianę treści umowy. Może
się to jednak wiązać z tym, że dany wspólnik wytoczy powództwo o uchylenie uchwa-

Przepisy kodeksu spółek handlowych, a dokładnie art.
266 Ustawy z 15 września 2010 r. – Kodeks spółek
handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)
wskazują, że z ważnych przyczyn dotyczących danego
wspólnika sąd może orzec o jego wyłączeniu ze spółki
na żądanie wszystkich pozostałych wspólników.
tualizacji poprzez właściwe postanowienia
umowne.
Przymusowym umorzeniem udziałów,
jak wskazał SA w Łodzi w wyroku z 28 lutego 2013 r. (sygn. akt I ACA 990/12), może
skutkować m.in. prowadzenie działalności
konkurencyjnej przez danego wspólnika. Taki
efekt może nieść ze sobą także niespełnienie w terminie świadczenia wobec spółki czy
wyrządzenie jej szkody wskutek wykorzystania przez wspólnika informacji o spółce.

Jak sfinansować umarzane udziały?
Środki na wypłatę wynagrodzenia dla
spornego wspólnika mogą pochodzić z obniżenia kapitału zakładowego, z czystego
zysku lub odebranie udziałów może być nieodpłatne, o ile oczywiście wspólnik wyrazi na to zgodę. Nie można jednak zapomnieć, że jeżeli umorzenie udziałów dokonywane jest w drodze obniżenia kapitału zakładowego, to niezbędne jest prze-

ły zmieniającej jej postanowienia w tym zakresie. W ten sposób spółka nie uniknie konieczności poniesienia dodatkowych kosztów postępowania sądowego.
Z tego względu wydaje się, że skuteczniejszym wyjściem może być bezpośrednie wytoczenie powództwa o wyłączenie wspólnika. Nie będzie się to bowiem wiązało z obowiązkiem przeprowadzania procedury zmiany umowy spółki, która w pewnych sytuacjach może być istotnie kosztowna. Jednocześnie pozwoli na definitywnie rozstrzygnięcie zagorzałego sporu
miedzy wspólnikami.
Krzysztof Cyran
radca prawny z Kancelarii
Chałas i Wspólnicy
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A jednak

się kręci…

Sytuacja budżetu państwa w bieżącym roku wygląda dobrze. Po dwóch
kwartałach dochody są znacznie większe niż przed rokiem, a deﬁcyt
budżetowy jest mniejszy.
Maciej Otrębski
zrost dochodów jest taki, że
pokrywa prawie w całości
koszty Programu 500+. Minister ﬁnansów Paweł Szałamacha triumfuje, bo taki rozwój sytuacji
przewidywał. Deﬁcyt budżetowy po półroczu jest o blisko 7,5 mld zł mniejszy niż
rok temu. Wprawdzie wydatki budżetowe
wzrosły w tym czasie o 7 mld zł, ale wzrost
dochodów był jeszcze wyższy.

W
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Mniej optymizmu można czerpać z innych danych makroekonomicznych. Eksperci przewidywali, że wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniesie
rok do roku 3,3 proc. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wykazały jednak, że
jest to tylko 3,1 proc.

Możliwa korekta
– Można więc zapomnieć o zaplanowanym przez rząd wzroście PKB w bieżącym roku na poziomie 3,8 proc. – uważa

analityk firmy Xelion Piotr Kuczyński.
– Wzrost jest słabiutki, a jeśli się weźmie pod
uwagę to, że w II kwartale powinien być widoczny efekt Programu 500+, to jest zaskakująco słaby. Widać z tego, że cały
Program 500+ w tym roku doda około
0,2 punkta procentowego PKB, może 0,3,
ale nie 0,5 punkta, tak jak spodziewali się
optymiści.
– Po sierpniowym przeglądzie możliwa jest rewizja w dół wzrostu PKB na ten
i przyszły rok – powiedział wiceminister fi-
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nansów Leszek Skiba. – Głównym źródłem
spowolnienia są inwestycje. Nasze oczekiwania są takie, że druga połowa roku będzie całkiem dobra. W żadnym stopniu niewidoczne jest spowolnienie, jeśli chodzi
o dynamikę spożycia indywidualnego. Nie
przekłada się to więc na pogorszenie wpływów podatkowych. Tym samym deficyt sektora finansów publicznych na poziomie
3 proc. PKB nie jest zagrożony.
Natomiast główny ekonomista PKO BP
Piotr Bujak powiedział podczas spotkania
z dziennikarzami, że prognozy makroekonomiczne banku dla polskiej gospodarki nie
uległy zasadniczej zmianie w ciągu ostatniego kwartału. Zaznaczył tylko, że dostrzega pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego przede wszystkim w otoczeniu Polski, zwłaszcza w strefie euro.

Niepokojący odczyt
Wskaźnik PMI, obrazujący nastroje
wśród przedsiębiorców, maleje. Gdy wynosi
ponad 50 pkt., wskazuje na możliwość
wzrostu. Obecnie ukształtował się na poziomie 50,3 pkt., czyli zatrzymał się na granicy niepokoju. Jest najniższy od września
2014 r. – wynika z raportu firmy Markit.
Dlaczego tak się stało? – W lipcu nastąpił zastój w polskim sektorze przemysłowym, a liczba nowych zamówień spadła
po raz pierwszy od niemal dwóch lat. To,
czy wzrost nowych miejsc pracy utrzyma się
w najbliższych miesiącach zależy od tego,
czy możliwość zawierania nowych kontraktów wciąż i do jakiego stopnia będzie
spadać – ocenił w komentarzu do raportu
starszy ekonomista Markit i autor raportu
Trevor Balchin.
W raporcie napisano, że warunki w polskim sektorze przemysłowym na początku
III kwartału 2016 były niekorzystne. W lipcu wielkość produkcji uległa stagnacji po
21-miesięcznym okresie wzrostu, a liczba
nowych zamówień spadła pierwszy raz od
września 2014. Rezultatem było obniżenie
aktywności zakupowej, a w konsekwencji
ilości zapasów. Polscy producenci kupowali
w lipcu mniej materiałów. Ilość zakupionych
środków produkcji spadła drugi miesiąc
z rzędu, rejestrując najszybsze tempo od
dwóch lat.

Damy radę
Zdaniem Ministerstwa Rozwoju wciąż
możliwy jest wzrost polskiego PKB
o 3,8 proc. w skali całego 2016 roku. – Oczekuję silnego przyspieszenia pod koniec
trzeciego kwartału – powiedział wiceminister Jerzy Kwieciński.
Zdaniem analityków mBanku, aby całoroczne tempo było zgodne z pierwotnymi założeniami rządu i marcową projekcją
Narodowego Banku Polskiego, w II poło-

wie roku wzrost musiałby wynieść ok.
4,5 proc.
W opinii wiceministra Kwiecińskiego,
spowolnienie nie tylko jest związane z zahamowaniem inwestycji infrastrukturalnych. Silny wpływ na to ma też sytuacja
międzynarodowa, szczególnie w Unii Europejskiej. – Pamiętajmy – powiedział – że
gospodarką w bardzo dużym stopniu rządzą emocje i te emocje, które są związane
z Brexitem, z niepewnością, co dalej będzie
w Unii Europejskiej, mają wpływ na to, co
się dzieje.
Tłumaczył, że przesunięcie towarów
i usług z jednego rynku na inny potrzebuje więcej niż jeden czy dwa kwartały. – Nasza gospodarka do tej pory pokazywała, że
potrafi być bardzo elastyczna. Więc my będziemy musieli na pewno szukać dla naszych produktów zbytu nie tylko na rynku
europejskim, gdzie sobie radzimy naprawdę nieźle, ale i na rynkach pozaeuropejskich – zaznaczył Jerzy Kwieciński.
Według niego, zahamowanie inwestycji infrastrukturalnych wiąże się ze zmianą
perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Przypomniał, że wynikające z tego
opóźnienia we wdrażaniu programów operacyjnych sięgają od 6 miesięcy do nawet
2 lat w przypadku inwestycji kolejowych.

Lekarstwo na problemy
Ekonomiści z PKO BP uważają, że deficyt sektora finansów publicznych nie

na przeznaczyć na wydatki lub zwiększenie
oszczędności.
• Mniejsze ubóstwo – w perspektywie długoterminowej obywatele mają odczuć nie
tylko wzrost dochodów i poprawę jakości
życia, ale również ma zmniejszyć się odsetek
osób, którym grozi ubóstwo i wykluczenie
społeczne.
• Rozwój sektora MŚP – to sektor małych
i średnich przedsiębiorstw ma być kluczowy w realizacji rządowych planów. Dlatego ich rozwój będzie wspierany poprzez
wprowadzenie ułatwień w dostępie do instrumentów finansowania rozwoju dostosowanych do ich wielkości. Rząd chce
sprawić, aby przemysł stał się swoistym laboratorium tworzącym innowacje, sprawdzającym pomysły, prototypy i technologie.
• Rozwój regionów – decentralizacja ma
sprawić, że inwestycje i biznes rozleją się po
regionach całego kraju, na czym skorzystają
biedniejsze obecnie zakątki Polski.
• Ekspansja zagraniczna – rząd chce utrzymania relatywnie wysokiego tempa wzrostu eksportu, przy jednoczesnej poprawie
poziomu jego innowacyjności.
Strategia przewiduje, że do 2020 r. ponad 1,5 biliona złotych zostanie przeznaczone na realizację jej celów. To będzie wymagało zaangażowania znacznych środków
publicznych (krajowych i zagranicznych)
oraz prywatnych.
Na razie inwestorzy zagraniczni nie odwracają się do Polski plecami. – Konku-

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju wciąż możliwy
jest wzrost polskiego PKB o 3,8 proc. w skali całego
2016 roku. – Oczekuję silnego przyspieszenia pod
koniec trzeciego kwartału – powiedział wiceminister
Jerzy Kwieciński.
przekroczy 3 proc. PKB w tym i przyszłym
roku; zwiększyły się jednak ryzyka dla
wzrostu polskiego PKB – wynika z raportu dotyczącego perspektyw polskiej gospodarki.
Eksperci PKO BP prognozują, że w kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB
będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie: 3,9 proc. w 2017 r., 4 proc. w 2018 r.
i 4,1 proc. w 2019 r.
Lekarstwem na pojawiające się problemy w polskiej gospodarce ma być plan
Morawieckiego, czyli Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej cele to m.in.:
• Wyższe zarobki – zwiększenie przeciętnego dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych, czyli kwoty, którą moż-

rencja w pozyskiwaniu inwestycji ze strony takich państw jak Węgry, Serbia, Rumunia czy Bułgaria jest duża – mówi partner zarządzający EY Jacek Kędzior. – Zrobiliśmy badanie, które prowadzimy od kilkunastu lat według tej samej metodologii.
Zapytaliśmy blisko 1,5 tys. decydentów na
świecie, co sądzą o atrakcyjności Europy
i poszczególnych krajów Unii. Obecnie Polska jest pod tym względem na 5. miejscu na
tle wszystkich krajów europejskich. Wyprzedzają nas tylko takie potęgi jak Niemcy,
Wielka Brytania, Francja czy Holandia.
Nie wiadomo jednak, czy komplikująca się sytuacja polityczna w Polsce nie powstrzyma napływu kapitału zza granicy. Takie niebezpieczeństwo, niestety, istnieje. I
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Rynek inwestycyjny

bez tajemnic
Zainteresowanie rynkiem Forex sukcesywnie rośnie. Jeszcze kilka lat temu
handel mogły prowadzić niemal wyłącznie duże ﬁrmy inwestycyjne. Sytuacja
uległa jednak diametralnej zmianie.
Bolesław Michalski,
dyrektor zarządzający Patron FX
becnie wystarczy dostęp do Internetu, aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem globalnego obrotu walutami. Każdy,
kto chce rozpocząć świadome inwestowanie, łatwo może poznać zasady panujące na
rynku oraz pogłębić swoją wiedzę na temat
ﬁnansowej nomenklatury.
Zanim początkujący inwestor zdecyduje
się jednak na otwarcie realnego rachunku,
powinien zdobyć podstawową wiedzę, którą sukcesywnie będzie rozwijał. Edukacja
jest kluczem do sukcesu. W księgarniach nie
brakuje fachowych publikacji poświęconych
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finansom, ale prawdziwą „kopalnią wiedzy”
jest Internet. Brokerzy są coraz bardziej
świadomi rzetelnej komunikacji z klientem,
dlatego umieszczają na swoich kanałach aktualne informacje rynkowe, porady ekspertów, blogi inwestycyjne czy też oferują
szkolenia z finansowania – zarówno stacjonarne, jak i w formie webinary.

Demo nie nauczy wszystkiego
Osoba, która wie, jak „czytać” rynek
i interpretować walutowe zależności, powinna otworzyć darmowy rachunek demonstracyjny oferowany głównie na okres
30 dni. Demo pozwala poznać platformę
tradingową, przeprowadzić trening składania zleceń i wykorzystania wskaźników.
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Sam rynek daje duże możliwości do generowania zysków. Nie wymaga również inwestycji dużych środków finansowych ze
względu na dźwignię finansową, która jest
tzw. lewarem umożliwiającym handel swoją kwotą, nie większą od wpłaconej. Pieniądze stanowią wyłącznie zabezpieczenie
depozytu dla danej transakcji.

Drobne inwestycje na początek
Sytuacja na rynkach jest bardzo dynamiczna. Należy zatem nauczyć się wyciągać odpowiednie wnioski i reagować w sposób możliwie natychmiastowy. Nauka na
własnych błędach jest bezcenna. W celu mi-

Inwestowanie krótkoterminowe charakteryzuje się dynamizmem. Strategia
długoterminowa z kolei minimalizuje emocje oraz stres, a pozycje mogą być otwierane
nawet na kilka miesięcy.
Najczęściej inwestuje się jednak z trendem. Na rynku nie brakuje par walutowych,
które posiadają wyrazisty trend główny i na
tej „fali” można osiągnąć zysk. Możliwości strategicznych nie brakuje.
Wystarczy wspomnieć inwestowanie
w oparciu o średnie ruchome czy podczas
konsolidacji rynku. Ważne jednak, aby na
początku drogi strategia nie była zbyt
zróżnicowana. W tym przypadku im pro-

Sukces nie będzie możliwy bez dobrania odpowiedniej
strategii. Inwestor powinien mieć świadomość,
w co chce inwestować, jakie cele osiągnąć i w jakim
kierunku się rozwijać. Trudno przecież inwestować
na wszystkich parach walutowych, dlatego z reguły
wybiera się te, w których czujemy się mocni.

Co ważne, wszystkie transakcje są przeprowadzane bez ponoszenia kosztów i ryzyka. Demo nie jest jednak w stanie nauczyć
wszystkiego. Zdarza się, że wartości depozytu oferowane na rachunkach są oderwane od realnych możliwości inwestycyjnych i mogą uczyć złych nawyków, nonszalancji czy pochopnego podejmowania
decyzji. Dopiero realna inwestycja pokaże
prawdziwą różnicę pomiędzy rachunkiem
wirtualnym a rzeczywistym.
Nie jest tajemnicą, że najlepsze decyzje podejmuje się, ignorując emocje, które
potrafią być złym doradcą. Działanie w pośpiechu może wywołać skutki odwrotne od
zamierzonych.
Trzeba też pamiętać, że Forex nie jest
dla wszystkich. Brak zimnej krwi, pochopność i nadmierna spontaniczność nie powinny charakteryzować świadomego inwestora. Jeśli chcemy efektywnie zarządzać
swoim portfelem inwestycyjnym, niezbędna jest umiejętność ograniczania ryzyka.

nimalizacji jej kosztów, warto zacząć od
drobnych inwestycji, a następnie krok po
kroku realizować bardziej ambitne cele, aby
czerpać z tradingu maksymalną satysfakcję. Wiedza powinna być sukcesywnie rozszerzana. Niezbędne minimum stanowi dostęp do aktualnych informacji giełdowych,
komentarzy rynkowych oraz analiz ekspertów.
Nie wolno zapomnieć o przyglądaniu
się temu, co dzieje się dookoła nas. Rynki
cechują się zmiennością, reagują na zawirowania polityczne, silnie oddziałują na nie
decyzje ekonomiczne dotyczące największych gospodarek świata i Europy. Podsumowując, świadomy trader musi być na
bieżąco, jeśli chce osiągnąć sukces i pomnożyć swoje oszczędności.

Plan osiągnięcia celu
Sukces nie będzie możliwy bez dobrania odpowiedniej strategii. Inwestor powinien mieć świadomość, w co chce inwestować, jakie cele osiągnąć i w jakim kierunku się rozwijać. Trudno przecież inwestować na wszystkich parach walutowych,
dlatego z reguły wybiera się te, w których
czujemy się mocni.
Decyzja o wyborze strategii jest subiektywna, ponieważ nikt nie podejmie jej
za tradera. Każdy ma inny charakter i może
budować swój własny styl. Każda inwestycja
wiąże się natomiast z ryzykiem, ale można
je ograniczyć, gdy rynek staje się przejrzysty i zrozumiały.

ściej, tym lepiej. Czas poświęcony na inwestowanie zaprocentuje w przyszłości.
Ważne są cierpliwość i konsekwencja.
Nawet jeśli obrana strategia ma potencjał, ale nie przynosi szybkich profitów,
można ją zmodyfikować. Może być determinowana przez dynamikę rynku, ale zdecydowanie warto, aby jej szkielet został zachowany. Rozsądek jest jednym z kluczowych partnerów w inwestycjach.

Kluczowa decyzja
Najważniejszą decyzją, przed jaką stoi
początkujący inwestor, jest wybór odpowiedniego brokera. Najbardziej istotną
rolę we wzajemnych relacjach odgrywa
zaufanie. Wiarygodny broker jest w stanie stworzyć bezpieczne środowisko inwestycyjne, spełnia restrykcyjne wymogi
i regulacje, gwarantuje zaawansowane
technologicznie platformy inwestycyjne
oraz stawia na dialog w relacjach z klientem.
Sama oferta to nie wszystko. Zdecydowanie ważniejsze są indywidualne podejście do inwestora, dostępność konsultanta oraz możliwość omówienia swojej decyzji ze specjalistą. Idealny model współpracy zakłada, że broker zarabia wtedy, gdy
klient inwestuje dłużej, więcej i też zarabia.
Wsparcie oraz zaufanie są w stanie stworzyć przestrzeń do działania, która odpowiada umiejętnościom i możliwościom inwestora stawiającego swoje pierwsze kroki na rynku.
I
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Z podatkiem prosto do raju
Czy człowiek powinien móc zrobić ze swoim majątkiem wszystko to, co dozwolone w ramach obowiązującego prawa? Odpowiedź na to pytanie jest
oczywista: tak. Ale wybuch afery Panama Papers spowodował, że coraz więcej osób – także świetnych ekonomistów – odpowiada na to pytanie „nie”
(choć nie do końca zdają sobie z tego sprawę).

akie problemy prawne, etyczne i ﬁlozoﬁczne pojawiają się w tle przecieków z panamskiej kancelarii Mossack Foncesa? Czy raje podatkowe
to zjawisko, którego należy się obawiać?

J

Panamskie przecieki
Na początku maja 2016 roku, w miesiąc po wybuchu afery Panama Papers,
350 ekonomistów z 30 krajów zaapelowało do rządów największych państw o ukrócenie działalności prowadzonej przez raje
podatkowe. Wśród nich znalazł się m.in.
laureat nagrody Nobla Angus Deaton
oraz doradca sekretarza generalnego ONZ
prof. Jeffrey Sachs.
Niemal równocześnie osoba podpisująca się nazwiskiem John Doe, która jest
źródłem przecieku z panamskiej kancelarii Mossack Fonseca, przysłała do „Süddeutsche Zeitung” list, w którym podkreślała, że istnienie rajów podatkowych faworyzuje bogatych, a rzuca kłody pod
nogi klasie średniej i biednym.
Przecieki z panamskiej kancelarii wywołały szereg deklaracji ze strony polityków
– głównie niemieckich i amerykańskich – odnośnie rozpoczęcia „wojny” z rajami podatkowymi.
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Wolność i suwerenność
Problem w tym, że centra finansowe offshore, czyli potocznie raje podatkowe, to
zazwyczaj niepodległe i suwerenne państwa,
które przecież mają prawo do samodzielnego ustanawiania dowolnych reguł działania systemu podatkowego. Przypomnijmy, że Deklaracja Zasad ONZ z 1970 r. stanowi: „Żadne państwo czy grupa państw
nie ma prawa ingerować, bezpośrednio lub
pośrednio, z żadnych powodów, w wewnętrzne lub zewnętrzne sprawy któregokolwiek innego państwa. W konsekwencji
interwencja zbrojna i wszelkie inne formy
ingerencji lub próby zagrożenia podmiotowości państwa bądź jego politycznych, gospodarczych i kulturalnych elementów,
stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego. Żadne państwo nie może stosować ani zachęcać do stosowania ekonomicznych, politycznych lub jakichkolwiek innych środków przymusu wobec innego państwa, aby podporządkować je sobie w wykonywaniu jego suwerennych praw i uzyskać od niego jakiekolwiek korzyści”.
Nie sposób jednak nie zauważyć, że
różne państwa i instytucje – na pierwszy
plan wysuwa się tutaj OECD – co jakiś czas
podejmują różnorakie próby wywierania na-

cisku na centra finansowe offshore. I co
prawda – jak stwierdza Jakub Artemiuk
z Uniwersytetu Wrocławskiego w pracy
„Raje podatkowe w prawie międzynarodowym” – nie da się uznać działań skierowanych do tej pory przeciwko „tax havens”
za niezgodne z prawem międzynarodowym,
to jednak po Panama Papers wszystko staje się możliwe...
Należy także pamiętać o tym, dlaczego większość państw typu „tax haven” ma
bardzo sprzyjający system podatkowy.
Pierwotnie były one zazwyczaj krajami
o znikomym potencjale gospodarczym.
Dopiero przyciągnięcie niskimi podatkami
i prostymi przepisami inwestorów zagranicznych pozwoliło im i zamieszkującym je
społecznościom na godne funkcjonowanie
w warunkach stałego rozwoju ekonomicznego.

Optymalizacja podatkowa z tradycją
Legalne jest nie tylko działanie sprzyjających przedsiębiorcom systemów podatkowych, ale i korzystanie z nich. Optymalizacja podatkowa – pod tym pojęciem
kryje się pojęcie legalnego unikania opodatkowania (z ang. tax avoidance), które należy koniecznie odróżnić od nielegalnego
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Mało kto zwraca
uwagę na to,
że cała afera Panama
Papers bazuje na
dokumentach, które
pochodzą z nieznanego
dziennikarzom źródła.
Bastian Obermayer,
reporter śledczy
„Süddeutsche Zeitung”,
do dzisiaj nie poznał
osobiście informatora,
który przekazał mu
11,5 mln dokumentów
z kancelarii
Mossack Fonseca.

uchylania się od opodatkowania (z ang.: tax
evasion).
Polski przedsiębiorca i inwestor nie powinien obawiać się stosowania optymalizacji
podatkowej, gdyż ma ona ugruntowaną pozycję w orzecznictwie sądów oraz w doktrynie prawa podatkowego. „Zmniejszanie
ciężaru opodatkowania może następować
w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku
(ulgi, zwolnienia podatkowe, odliczenia itp.).
Takie działanie podatnika nazywane jest unikaniem opodatkowania i pojmowane jest
jako działanie za pomocą legalnych środków, które ma na celu zmniejszenie opodatkowania, lub nawet jego uniknięcie
(oszczędzanie podatkowe)” – mówi wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia
2005 r. (I SA/Wr 3065/03).
Nie istnieje przymus płacenia najwyższych możliwych podatków. „Z żadnej
normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek
działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości” – czytamy w wyroku NSA z dnia 30
czerwca 2003 r. (sygn. I SA/Wr 1183/00).
Warto przypomnieć w tym miejscu, że
optymalizacja podatkowa jest stara jak
świat. Jeśli chodzi o funkcjonujące do dziś
raje podatkowe, to już pod koniec XVIII wieku Szwajcaria oferowała bogatym Francuzom, za opłatą, schronienie dla nich i ich
majątku na czas rewolucji. Monako zlikwidowało podatek dochodowy w 1869 roku (gdy kasyno w Monte Carlo zaczęło
przynosić gigantyczne wpływy do budżetu).
W latach 20. XX wieku na mapie rajów podatkowych pojawiły się Liechtenstein, Luksemburg oraz Bermudy.
W Polsce optymalizacja również ma
swoje tradycje. W kodeksie handlowym z 27
czerwca 1934 roku istniała regulacja spółki cichej, która bazowała na instytucji powiernictwa i umożliwiała korzystanie m.in.
z instytucji angielskiego trustu. Dopiero wejście w życie kodeksu cywilnego z roku 1964
uchyliło tę regulację. Obecnie umowa spółki cichej jest umową nienazwaną.
Oczywiście, chęć uniknięcia opodatkowania jest stara jak świat, ale to nie oznacza, że wszystkie systemy etyczne i religie
pochwalają optymalizację. By nie odchodzić od naszego kręgu kulturowego, wystarczy przypomnieć Jezusa z Nazaretu
i jego słowa: „Oddajcie Bogu co boskie,
a Cezarowi co cesarskie”. Była to odpowiedź na pytanie mędrców żydowskich o to,
czy Żydzi powinni płacić podatki rzymskiemu okupantowi.

Kto tu narusza etykę...
Mało kto zwraca uwagę na to, że cała
afera Panama Papers bazuje na doku-

mentach, które pochodzą z nieznanego
dziennikarzom źródła. Bastian Obermayer, reporter śledczy „Süddeutsche
Zeitung”, do dzisiaj nie poznał osobiście
informatora, który przekazał mu 11,5
mln dokumentów z kancelarii Mossack
Fonseca.
Czy dziennikarz, który nigdy nie spotkał się oko w oko ze swoim informatorem,
może mieć czyste sumienie? Czy postępuje racjonalnie i odpowiedzialnie, publikując informacje otrzymane z nieznanego źródła? Czy jest w stanie w pełni zweryfikować
prawdziwość takich materiałów? Czy jest
w stanie ze stuprocentową pewnością
stwierdzić, jakie intencje przyświecają informatorowi? Te pytania, które można zadać Obermayerowi i wszystkim dziennikarzom z The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), są raczej
pytaniami retorycznymi.
Równie ciekawą kwestią jest fakt nieopublikowania przez ICIJ jednocześnie
wszystkich dokumentów pochodzących
z przecieku z kancelarii Mossack Fonseca. Zwrócił na to uwagę w połowie maja
sam Julien Assange, założyciel WikiLeaks.
Przedstawiciele ICIJ odpowiadali: „Jesteśmy dziennikarzami. Nie publikujemy
wszystkiego, co wpada nam w ręce. Potrzebna jest jakaś obróbka materiałów, jakaś robota dziennikarska. Czytelnik przecież nie może zasnąć podczas czytania”.
Problem w tym, że wybiórcza publikacja
w przypadku tak ważnych dokumentów
rodzi automatycznie różnorakie podejrzenia.

...i łamie prawo?
W kontekście przecieków z kancelarii
Mossack Fonseca pojawia się również
kwestia postępowania informatora. Człowiek określający się jako John Doe może być
albo hakerem, który wykradł dane, albo pracownikiem (obecnym lub byłym) który je
wyniósł. W obydwu przypadkach złamał
prawo.
Jeśli John Doe jest obecnym pracownikiem panamskiej kancelarii, dodatkowo
złamał podstawową zasadę etyczną, która
obowiązuje prawników na całym świecie.
Mówi ona, że prawnik musi zawsze działać w interesie klienta. Nie ma żadnych wątpliwości, że John Doe zadziałał w sposób,
który bardzo zaszkodził klientom Mossack
Fonseca.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych
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Archeolodzy na placach budów
Każdego roku budowlańcy wespół z archeologami odkrywają wiele bezcennych, realnych skarbów z przeszłości. Dobrze obrazuje to przykład Trójmiasta, a zwłaszcza Gdańska, który można uznać za wyjątkowe miejsce pod
względem wykopalisk i wartości historycznej wydobywanych przedmiotów.

Fot. ALLCON BUDOWNICTWO (5)

nikalna na skalę światową złota moneta z XV wieku, liczne
narzędzia ceramiczne, średniowieczny wodociąg czy fragmenty osady sprzed naszej ery – to tylko
niektóre przykłady skarbów odnajdywanych
na trójmiejskich budowach. Duża liczba realizowanych w regionie inwestycji powoduje, że w toku swojej pracy przedstawiciele
branży budowlanej często odkrywają ukryte w ziemi tego typu przedmioty. Znajdowane artefakty są bezcenne, a ich wartość
po wielu latach znacząco wykracza poza
koszt materiałów, z jakich zostały wykonane.
– Nie przesadzimy zbytnio, jeśli powiemy, że Gdańsk to eldorado dla archeologów. Praktycznie prawie w każdym
miejscu możemy spodziewać się ciekawych odkryć. Sprzyja im właśnie duża
liczba inwestycji, prowadzonych także na
terenach wcześniej nierozpoznawanych
archeologicznie. Badania odkrywają przed
nami zarówno Gdańsk średniowieczny,
jak i nowożytny – mówi Marcin Tymiński,
rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Gdańsku.
Co ważne, każde znalezisko na terenie
Polski wymaga ścisłej współpracy general-

U
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nego wykonawcy inwestycji z konserwatorem zabytków. W jaki sposób się to odbywa?

Przepisy chronią wykopaliska
Prawo ściśle reguluje postępowanie
w przypadku znalezienia cennych przedmiotów. Określa to ustawa z 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Według niej osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne jest obowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich
dokumentacji (jeżeli przeprowadzenie takich badań jest niezbędne w celu ochrony
tych zabytków). Zakres i rodzaj badań archeologicznych ustala wojewódzki konserwator zabytków, wydając decyzję i dostosowując ją do planowanych prac, które mogłyby zniszczyć lub uszkodzić zabytek archeologiczny.
W praktyce działania związane z badaniami archeologicznymi przed rozpoczęciem budowy obejmują szereg aktywności. Zaczynają się od sprawdzenia na planie zagospodarowania przestrzennego
gminy, czy działka znajduje się w strefie
ochrony archeologicznej. Potem zazwyczaj
następuje kwerenda źródeł historycznych.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wykonawca planujący budowę występuje o wydanie opinii archeologicznej
o działce, a następnie składa wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na badania archeologiczne. Po ich wykonaniu przygotowuje się sprawozdania z przeprowadzonych wykopalisk. Dopiero wtedy możliwe
jest otrzymanie opinii uwalniającej działkę
pod zabudowę, na której pracę rozpoczyna generalny wykonawca.

Co dzieje się ze skarbami
znalezionymi na budowach?
Wszystkie elementy historyczne znalezione w ziemi są własnością państwa i przejmują je odpowiednie służby. Po zbadaniu
przez historyków zazwyczaj trafiają do
obiektów muzealnych, a wiedza, jaką dzięki nim udało się pozyskać do książek o historii. Ciekawym przykładem jest w tym
kontekście sytuacja, w której odkryte zostaną
nie przedmioty, lecz ruiny jakiegoś obiektu. W przypadku znalezienia wykopalisk już
w trakcie budowy powiadamia się odpowiedniego konserwatora zabytków, który
wyznacza nadzór archeologiczny (jeżeli go
wcześniej nie było) i decyduje, co zrobić ze
znaleziskiem.
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– Odkrywane relikty dawnej architektury po udokumentowaniu, za zgodą konserwatora, mogą zostać rozebrane, aby ułatwić dalszą pracę. Zdarza się, że konserwator nakazuje pozostawienie odkrytych
elementów ze względu na ich wiek, charakter lub wartość. W takiej sytuacji pozostałości architektoniczne muszą być odpowiednio zabezpieczone i wkomponowane
w projekt nowego budynku – mówi Piotr
Hanyż z ALLCON Budownictwo, generalnego wykonawcy kilkudziesięciu budynków na terenie Trójmiasta. – My w ten
sposób postąpiliśmy ze średniowiecznymi
murami kamienicy gotyckiej, które zostały wkomponowane w kompleks hotelu Radisson Blu w Gdańsku i obecnie można je
oglądać. Z kolei wykopane w trakcie budowy
pozostałości średniowiecznych naczyń
użytkowych umieszczono pod szklaną
podłogą hotelu.
W przypadku, kiedy niemożliwe jest
przebadanie całego terenu przeznaczonego pod budowę konserwator zabytków
może wyznaczyć dla obszaru prowadzenia
prac stały nadzór archeologiczny na czas
wykonywania robót ziemnych (taka decyzja zawarta jest z reguły w pozwoleniu na
budowę), a z przeprowadzonych działań archeolog wykonuje sprawozdanie. Warto zauważyć, że w zależności od charakteru znaleziska, zaangażowane na budowie mogą
zostać również inne instytucje. Ma to często miejsce w przypadku prac prowadzonych w lokalizacjach o bogatej historii, tak
jak to ma miejsce w Gdańsku, gdzie wciąż
można trafić m.in. na pozostałości po
drugiej wojnie światowej.
– W przypadku znalezienia niewybuchów i pozostałości wojennych na placu budowy zjawiają się saperzy. Jeśli odkryjemy
szczątki ludzkie, wzywana jest policja. Jeżeli odkopane elementy mają wartość historyczną, to wówczas angażowany jest
konserwator zabytków – dodaje Piotr Hanyż z ALLCON Budownictwo.

Odkrywanie zapomnianego świata
Znajdywane przedmioty często okazują
się są bezcenne, mają wyjątkową wartość
historyczną. Wśród przykładów należy wymienić znalezione przez ALLCON Budownictwo pozostałości osady sprzed naszej ery czy złotego guldena pod biurowcem
Tryton Business House w centrum miasta.
Moneta okazała się być unikatowym odkryciem nie tylko w Trójmieście, ale i na skalę światową. W XV wieku w miejscu biurowca najprawdopodobniej znajdował się
skład drewna. A znalezisko było walutą, którą płacono za zakupiony towar. Rzadko
zdarza się, aby jakaś moneta zachowała się
w tak dobrym stanie. Kiedyś ich prawdziwość weryfikowano poprzez jej nadłamy-

wanie bądź nadgryzienie. Dobry stan guldena świadczy o tym, że w dawnych czasach nikt nie wątpił w jakość kruszcu, z którego została zrobiona.
Przykłady można mnożyć, bo budowlańcy natrafiają na coraz to ciekawsze eksponaty. Wystarczy wspomnieć o kilku takich

trójmiejskich przypadkach. W miejscu,
w którym obecnie stoi Teatr Szekspirowski
została odkryta XVII-wieczna fosa i elementy drewnianej sieci wodociągowej, a także tysiące fragmentów ceramiki, moneta
z czasów Zygmunta III Wazy, naczynia
szklane i metalowe. Teren skrywał również
istotne dla historii miasta elementy konstrukcyjne dawnych budynków. Podobną
różnorodność monet, kafli i kawałków ceramiki odnaleziono na wykopalisku przy ul.
Długie Ogrody. A oprócz nich także XVIi XVII-wieczne latryny, deski traktu komunikacyjnego czy ściany budynków. Jednak
prawdziwą niespodzianką i okazem wśród
trójmiejskich zabytków okazały się Piwnice Romańskie znajdujące się pod Halą Targową i klasztorem Dominikanów. Obecnie
pełnią rolę skansenu, wcześniej został tu odnaleziony cmentarz oraz monety, dewocjonalia i ceramika. Całość obiektu pochodzi z XIII wieku, z czasów jeszcze
przed Krzyżakami. Relikty fundamentu
klasztoru i część klasztornej jadalni to
prawdziwa gratka nie tylko dla pasjonatów
archeologii.
– Oprócz śladów ze średniowiecza,
ostatnio przy budowie galerii handlowej odsłonięto fundamenty loży masońskiej, która spłonęła w 1945 roku. Wszystkie napotykane znaleziska pokazują, że Gdańsk
jako miasto portowe było świadkiem ważnych wydarzeń historycznych – ocenia
Marcin Tymiński.
Co roku można więc usłyszeć o kolejnym wykopalisku i o odnalezionych reliktach. Praca archeologów to nie tylko element
weryfikacji miejsca pod zabudowę, ale także odnajdywanie elementów historycznie
ważnych dla każdego mieszkańca. Z tych
najciekawszych powstaną ekspozycje w muzeum, a w miejscu odsłonięcia znaczącego obiektu – atrakcje turystyczne.
Piotr Habasiński
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Doświadczenie przynosi efekty
Wydaje mi się, że mam powody do dumy z tego, co udało mi się stworzyć.
W ciągu ostatnich 5 lat osiągnęliśmy naprawdę dobre wyniki, co potwierdza,
że ludzie chcą u nas mieszkać i są zadowoleni z oferty – mówi Stanisław Romaniuk, właściciel Firmy Budowlanej Stanisław Romaniuk z Białej Podlaskiej
W tym roku pańska firma obchodzi jubileusz. Jakie ma pan przemyślenia, gdy patrzy pan na historię przedsiębiorstwa z perspektywy czasu?
– 6 marca naszej firmie minęło 30 lat
– dodam, że ten czas upłynął bardzo szybko. Cały okres działalności mojego przedsiębiorstwa budowlanego można podzielić na trzy etapy. Od lat 60. pracowałem w firmie państwowej, awansując
stopniowo od majstra do kierownika budowy, więc miałem okazję kompleksowo
poznać rzemiosło. Na samym początku,
w 1986 roku, panowało powszechne
przekonanie, że „prywaciarz” to złodziej,
natomiast w okresie PRL-u każdy miał
pracę – pod tym względem to był dobry
czas. Wtedy wystarczyły chęci i mobilizacja, by założyć firmę, dlatego zaryzykowałem i słusznie, bo szybko stała się ona
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dużą konkurencją dla państwowych przedsiębiorstw.
Na jakich usługach się państwo skupili?
– Na początku czasy były takie, że braliśmy wszystkie zlecenia, jakie się trafiły.
W drugim okresie, kiedy na rynek weszły
przetargi, zaprocentowały zgromadzone
przez lata referencje, które świadczyły o naszym doświadczeniu. To był okres, który dodał nam skrzydeł. Nasze usługi były często
wybierane, chwalone i polecane. W ostatnim dziesięcioleciu postawiłem na stabilizację – dzięki oszczędnościom zainwestowałem ponad 15 mln zł w zakup ok. 14 ha
ziemi w Białej Podlaskiej. Od 2000 roku wybudowaliśmy na tym terenie już 16 obiektów mieszkaniowych. W tej chwili zostało
mi do zabudowania 3,5 ha. Zatrudniam
około 90 osób, w tym 25 uczniów, których

przyjąłem na przyuczenie, bo ubolewam, że
zlikwidowano szkoły zawodowe i młodzi nie
mają gdzie zdobywać wiedzy i doświadczenia.
Jak postrzega pan lokalny rynek
mieszkaniowy?
– Miesięcznie sprzedajemy średnio 10
mieszkań, przy czym przy 7 transakcjach
zwracają się poniesione przez firmę koszty. Poziom sprzedaży jest bardzo zrównoważony, nie ma skoków i wahań, a ja na tym
etapie bardzo doceniam stabilną sytuację.
Ze swoim bagażem doświadczeń i wieloletnią praktyką jestem w stanie racjonalnie
zaplanować inwestycje, by zachować ciągłość pracy i zapewnić firmie dodatnie wyniki. Jednocześnie dbam o korzystne otoczenie dla rodzin zamieszkujących osiedle,
dlatego obok bloków oraz 9 domów jednorodzinnych wkrótce powstanie przed-
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szkole, choć nie ukrywam, że było pod górkę – proces zdobywania pozwoleń i niezbędnej dokumentacji nie był łatwy. Ogólnie mieszkania są u nas w korzystnej cenie,
zróżnicowanej w zależności od piętra i standardu, ale średnia cena wynosi 3 tys. zł za
metr.
Czy pańska wieloletnia praktyka
i przejście przez każdy etap kariery budowlanej to podstawa sukcesu firmy?
– Na pewno ma to duże znaczenie. Wystarczy wspomnieć, że każdy dzień zaczynam od osobistej kontroli budowy. Wychodzę z założenia, że trzeba samodzielnie
wszystkiego dopilnować. Ludzie muszą widzieć, że interesuję się postępami i czuwam
nad jakością wykonania inwestycji. Staram
się być zawsze blisko ludzi, bo to wpływa
na dobre relacje. Zimą zapewniam pracownikom posiłki regeneracyjne, a latem
– napoje chłodzące bez ograniczeń. To również motywuje, a w efekcie podnosi wydajność i jakość pracy. Zdobyte doświadczenie sprawia, że proces inwestycyjny nie
ma dla mnie tajemnic, dlatego pracownicy mnie nie oszukają.
Deweloperzy często oszczędzają na jakości. Jak pan podchodzi do tego obszaru?
– Na jakości się nie oszczędzi. Konsumenci są dziś dużo bardziej świadomi niż
kiedyś i nie dadzą sobie wcisnąć byle czego. O tym, że nie kupią kota w worku, może
świadczyć fakt, że po odbiór mieszkania
przychodzą ze swoim sprzętem: poziomicami, kątownikami itd. Posadzki, ściany muszą być idealnie równe, by mieszkanie
znalazło nabywcę, dlatego przestrzegamy
najwyższych standardów. Z myślą o korzyściach dla przyszłych mieszkańców w wyniku sondażu zdecydowaliśmy się na system ogrzewania gazowego – ekologiczny
i tani, przy czym każdy lokal ma własną regulację ciepła. Na pewnym etapie rozważałem zastosowanie rozwiązań wykorzystujących OZE, ale gdy przeliczyłem koszty zużycia energii i samej inwestycji, to zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Gaz okazał
się najbardziej opłacalny.
Jakie mieszkania cieszą się największą
popularnością u państwa klientów i jak dostosowują państwo ofertę do ich potrzeb?
– W ofercie mamy mieszkania o powierzchni od 40 do 70 mkw. Ok. 70 proc.
wszystkich klientów stanowią młodzi ludzie,
zakładający rodzinę. Część nabywców
traktuje z kolei zakup mieszkania jak inwestycję – po zawarciu transakcji wyjeżdżają
za granicę i nie korzystają z lokalu. Oprócz
inwestycji budowlanych zajmujemy się zarządzaniem i administracją nieruchomości
– to akurat domena syna, który skończył
Szkołę Biznesu i Zarządzania w Lublinie
i zdobył licencję administratora osiedli.

Na jakości się nie oszczędzi. Konsumenci są dziś dużo
bardziej świadomi niż kiedyś i nie dadzą sobie wcisnąć
byle czego.
Dbam również, żeby na osiedlu było dużo
zadbanej zieleni, bo wtedy znacznie przyjemniej się mieszka. Wydaje mi się, że
mam powody do dumy z tego, co udało mi
się stworzyć. W ciągu ostatnich 5 lat mamy
naprawdę dobre wyniki, co potwierdza, że
ludzie chcą u nas mieszkać i są zadowoleni z oferty. Ponadto dużo udzielamy się społecznie. Jak pan widzi, na ścianach gdzie nie
spojrzeć wiszą podziękowania za nasze
wsparcie, zaangażowanie w różnego rodzaju projekty. Myślę, że ludzie mnie lubią,
bo czują moją sympatię i otwartość. Z natury jestem człowiekiem bezkonfliktowym,
a zarazem nastawionym na niesienie pomocy, jeśli tylko mogę.
Zarządzana przez pana firma zdobyła wiele nagród biznesowych, a pan był wyróżniany za działalność charytatywną.
Czy któraś z tych nagród jest panu szczególnie bliska?
– Wszystkie te wyróżnienia i podziękowania są dla mnie równie ważne, bo pokazują, jak wiele osób, podmiotów i środowisk ceni naszą działalność oraz postawę. Często kapituły rozpatrują różne aspekty działalności firmy, więc nie mogę robić
jakiejkolwiek hierarchii. Co roku mam też
przedłużany Certyfikat Dewelopera, wydawany przez Polski Związek Pracodawców
Budownictwa, więc jakość naszych usług
jest bez zarzutu.
Jakie ma pan plany, by płynnie rozpocząć czwarty okres działalności?

– W tej chwili kończymy szesnasty
budynek na osiedlu, na którym będzie
około 1200 mieszkań. Mam nadzieję, że
władze miasta nie będą utrudniały realizacji
kolejnych projektów, które przecież podnoszą walory Białej Podlaskiej. Mam też gotowy plan zagospodarowania terenu na najbliższe 6–8 lat, a pracy jest na pewno na 10.
Zastanawiam się też nad zakupem kolejnego terenu w Białej przeznaczonego pod
„mieszkaniówkę”. Mam nadzieję, że wnuczek, który studiuje na Politechnice Warszawskiej, będzie chciał przejąć pałeczkę
i poprowadzić firmę, a na początek poznać
branżę i rynek pod moim okiem. Musi być
przygotowany na ciężką pracę, bo ja nie lubię odpoczywać – u mnie dzień zaczyna się
o 6:00, a kończy o 23:00. Żeby widzieć efekty, trzeba wciąż coś załatwiać, gromadzić
dokumentację, dopełniać różnych formalności, a jednocześnie czuwać nad pracownikami i ich postępami w przebiegu inwestycji. Na mojej głowie są też projekty. To
bardzo ważny aspekt działalności w branży budowlanej, bo ten etap decyduje o tym,
czy mieszkania są funkcjonalne i przestronne, czyli atrakcyjne dla potencjalnego
nabywcy. Przy tylu obowiązkach i codziennych aktywnościach najbardziej życzyłbym sobie zdrowia, bo sił coraz mniej,
a pracy nie ubywa.
Rozmawiali Agnieszka Rowicka
i Mariusz Gryżewski
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Inwestycja w wynajem
Czy zdaniem deweloperów liczba osób inwestujących w mieszkania na wynajem rośnie? Czy zdarzają się zakupy pakietowe? Czy chęć kupna powstających mieszkań zgłaszają klienci instytucjonalni? Sondę przedstawia serwis
nieruchomości Dompress.pl.
Wioletta Kleniewska,
dyrektor marketingu
i sprzedaży w Polnord S.A.
Nasi klienci często nie zdradzają swoich planów względem nabytego lokalu, a firma ze swojej strony nie gromadzi szczegółowych danych na temat liczby osób kupujących mieszkania na wynajem. Szacujemy, że udział klientów inwestycyjnych
kształtuje się na poziomie ok. 20 proc. Są
wśród nich zarówno osoby kupujące pakietowo, jak i nabywcy pojedynczych lokali.

Zuzanna Kordzi,
dyrektor ds. handlowych
w ECO Classic
Wciąż obserwujemy dużą aktywność
osób kupujących mieszkania w celach inwestycyjnych, która utrzymuje się na stałym
poziomie. Zakupy pakietowe były popularne
w okresie przed kryzysem w 2008 roku. Ich
powodem była możliwość uzyskania sporego zysku z odsprzedaży mieszkań w okresie dynamicznego wzrostu cen. Obecnie
ceny są stabilne, w związku z tym bardziej
opłacalny jest zakup pod wynajem.

Janusz Miller,
dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu Home Invest
Zauważamy, że z roku na rok rośnie
liczba osób kupujących mieszkania z przeznaczeniem na wynajem. Wynika to z faktu, iż obecnie więcej można zarobić na wynajmie mieszkań, niż na lokatach bankowych. Największą popularnością wśród
inwestorów cieszą się kawalerki oraz nieduże dwupokojowe mieszkania. Najwięcej
kupujących w celach inwestycyjnych mamy
w projekcie Na Sokratesa, który zlokalizowany jest na warszawskich Bielanach, w pobliżu stacji Metro Młociny.

Mirosław Bednarek,
prezes zarządu Matexi Polska
Mieszkania kupowane przez inwestorów stanowią znaczącą część naszej tegorocznej sprzedaży. Właśnie sfinalizowaliśmy
pierwszą w Polsce transakcję sprzedaży całego budynku z blisko 200 mieszkaniami na
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Osiedle Kamrata w Gdyni
rzecz zagranicznego funduszu inwestycyjnego. Niemniej jesteśmy również bardzo
zadowoleni z poziomu zainteresowania zakupami inwestycyjnymi w naszych pozostałych projektach ze strony klientów indywidualnych. Biorąc pod uwagę transakcję zbycia Apartamentów Pereca na rzecz
Bouwfonds IM możemy zakładać, że będzie to dla nas sprzedażowo kolejny rekordowy rok.

Adrian Potoczek,
dyrektor sprzedaży w Wawel Service
Bardzo duży odsetek osób w naszym
kraju mieszka w wynajmowanych lokalach.
Ponadto w Polsce jest silnie rozwinięta turystyka. Dzięki popularności sharing economy i takich rozwiązań jak np. Airbnb, podróżni coraz częściej sięgają po wynajem
mieszkań, nawet na krótki pobyt, aniżeli po
usługi branży hotelarskiej. Inwestorzy,
zdając sobie sprawę z tego rosnącego potencjału, decydują się na kupno nie jednego, a kilku lokali przeznaczonych na wynajem. W naszych biurach sprzedaży coraz częściej pojawiają się osoby zainteresowane nabyciem pakietowym mieszkań.

Fot. JW CONSTRUCTION

Typowi rentierzy decydują się najczęściej
na zakup pakietu 5 mieszkań. Dzieje się tak
również ze względu na naszą spersonalizowaną ofertę dla inwestorów oraz dedykowane im programy promocyjne. Z kalkulacji wynika, że z wynajmu można osiągnąć roczny zwrot z inwestycji na poziomie ok. 7 procent.

Ewa Skibińska,
dyrektor marketingu
Red Real Estate Development
Wśród klientów mamy również nabywców inwestycyjnych, poszukujących
alternatywnych form lokowania pieniędzy
oraz osoby, które do zaciągania tanich kredytów na zakup mieszkań skłaniają niskie
stopy procentowe. Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się lofty, soft lofty
i apartamenty w osiedlu Nowa Papiernia
Ultra Nova we Wrocławiu. Te oryginalne
mieszkania o wysokim standardzie dają
większą stopę zwrotu niż mieszkania tradycyjne. W przypadku loftów zysk może być
nawet dwa razy wyższy.
Opracowanie: Kamil Niedźwiedzki
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Nasze mieszkania
dla 30 tys. zabrzan
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako podmiot gospodarczy funkcjonuje na rynku nieruchomości od ponad półwiecza. Obsługuje 230
nieruchomości, w tym 216 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 14 obiektów handlowo-usługowych wolnostojących, ponad 12 000 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej
603 469 m2. Wynajmuje 138 lokali użytkowych,
administruje 708 garażami.
rzesza ponad 12 tys. członków.
W zasobach Spółdzielni zamieszkuje blisko 30 tys. zabrzan.
Do obsługi mieszkańców zatrudnia 300 pracowników. Posiada własny
zakład budowlano-remontowy i dwa ośrodki kulturalno-oświatowe: klub „Kwadrat”
i klub plastyczny „Pastel”.
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
i gospodarczych, jak również, co wyróżnia
spółdzielczość wśród innych zarządców, potrzeb społecznych i kulturalno-oświatowych,
to szeroko rozumiany przedmiot prowadzonej przez Zabrzańską Spółdzielnię
Mieszkaniową działalności.
Instytucja specjalizuje się również
w kompleksowym zarządzaniu nierucho-

Z

mościami. W ramach prowadzonej gospodarki ekonomiczno-finansowej i obsługi
eksploatacyjno-technicznej nieruchomości zapewnia m.in.: systematyczne wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków, urządzeń i instalacji,
wykonywanie remontów bieżących, konserwacji i modernizacji budynków, realizację
programu termomodernizacji wraz z likwidacją płyt azbestowo-cementowych,
inwestowanie w nowoczesne, energooszczędne technologie i pozyskiwanie na ten
cel dodatkowych źródeł finansowania, stabilną politykę ekonomiczno-finansową,
staranne naliczanie i rozliczanie należności oraz ich skuteczną windykację, rekultywację terenów zielonych i inwestowanie

w tzw. małą architekturę, utrzymywanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych oraz stałe podnoszenie
standardów i jakości obsługi mieszkańców.
Spółdzielczym przedsiębiorstwem kierują Włodzimierz Bosowski – prezes zarządu, dyrektor naczelny, Ilona Wilczek
– zastępca prezesa zarządu, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych, główny księgowy
i Bożena Olesińska – członek zarządu kierownik działu prawnego.
www.zabrzezsm.pl

Włodzimierz Bosowski, prezes zarządu Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Do realizacji celów podchodzimy w sposób perspektywiczny, kierując się dyscypliną ﬁnansową i optymalizacją wydatków na obsługę i utrzymanie nieruchomości, którymi zarządzamy. Zatrudniamy profesjonalną
kadrę pracowniczą, angażując związany bezpośrednio z naszą organizacją wykwaliﬁkowany zespół specjalistów. Potencjał kadrowy, zasoby ﬁnansowe oraz zaplecze techniczne, jakimi dysponujemy tworzą solidne
podstawy do dalszego rozwoju Spółdzielni. Sprzyja temu System Zarządzania Jakością, wdrożony zgodnie
z wymaganiami Międzynarodowej Normy PN–EN ISO 9001:2009. Pozwala nam to stymulować działania mające na celu osiągnięcie jak najwyższych standardów jakości świadczonych usług w naszej branży zawodowej. Wdrożone standardy jakości staramy się upowszechniać w kontaktach ze swoimi partnerami – ﬁrmami
i instytucjami.
Najważniejszym obecnie przedsięwzięciem jest termomodernizacja zasobów mieszkaniowych wraz z likwidacją płyt cementowo-azbestowych, którą zamierzamy zakończyć w 2019 roku. Zakres robót, ze względu na
uzyskanie oczekiwanego efektu energetycznego, jest bardzo szeroki, a zatem koszty inwestycji niebagatelne. Przeznaczamy na nie około 60 proc. środków własnych z funduszu remontowego. Korzystamy także z niskooprocentowanych i częściowo umarzanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i premii termomodernizacyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach preferencyjnych kredytów bankowych.
Zabrzańska SM jest również bezpośrednim beneﬁcjentem dotacji unijnych, otrzymanych na ten cel.
Inwestowanie środków ﬁnansowych w remonty bieżące i programy modernizacyjne zasobów pozwala nam na utrzymywanie nieruchomości w stałej sprawności
technicznej i zapobiega ich dekapitalizacji, podnosząc tym samym wartość majątku naszych członków i komfort zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu.
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Kierunki rozwoju
polskiego mieszkalnictwa
Czy da się budować za 2,5 tys. zł? Jaki wpływ na polską gospodarkę ma budownictwo mieszkaniowe i jakie są zagrożenia rozwoju mieszkalnictwa w Polsce? O tym będą debatowali uczestnicy III Kongresu Mieszkaniowego.

Kongres Mieszkaniowy odbędzie się 6 października we
Wrocławiu. To wyjątkowa
data, ponieważ wtedy obchodzony jest Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Tematem przewodnim tegorocznej
edycji są „Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce”.
W Centrum Kongresowym przy Hali
Stulecia spotkają się podmioty, które mają
realny wpływ na rynek mieszkalnictwa
w Polsce. Wśród zaproszonych znaleźli się
m.in. prezes Rady Ministrów Beata Szydło
oraz wiceprezes Rady Ministrów, twórca
Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Mateusz Morawiecki, Andrzej Adamczyk,
minister infrastruktury i budownictwa oraz
parlamentarzyści. Gości przywita prezydent
Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Wśród uczestników znajdą się także przedstawiciele
branży bankowej, wojewodowie, marszałkowie, prezydenci miast, szereg organizacji
SARP i TUP. Punktem wyjścia do rozmowy będzie obecna polityka rządu, zmiany
w warunkach technicznych, ograniczenia
gruntowe oraz trudna sytuacja na rynku finansowym dla branży mieszkaniowej.
Wydarzenie organizowane jest przez
Polski Związek Firm Deweloperskich, zrzeszający 137 deweloperów, którzy tworzą ponad 40 proc. wszystkich mieszkań dostępnych na rynku oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. SGH jest najstarszą
uczelnią ekonomiczną w Polsce, w tym roku
obchodzi 110-lecie.
Przedstawiciele uczelni wraz z firmą
REAS zaprezentują wyniki specjalnie przygotowanego Raportu „Stan i kierunek rozwoju polskiego mieszkalnictwa”. Główne
założenia Raportu dotyczą wpływu budownictwa mieszkaniowego na gospodarkę, sytuacji mieszkaniowej Polski na tle innych krajów Europy, prognozy potrzeb
mieszkaniowych Polaków z uwzględnieniem
sytuacji demograficznej i migracji, sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych różnych grup społecznych, sposobów
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obniżania kosztów budowy mieszkań. Po
przedstawieniu rozpocznie się pierwszy
panel zatytułowany „Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce”. Drugi główny panel nosi tytuł „Finansowanie mieszkalnictwa – potrzeby vs. możliwości”.
Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele
rządu, NBP oraz BGK. Wypowiedzą się,
w jaki sposób należy finansować poszczególne segmenty rynku, jak znaleźć równowagę między najmem a własnością, a także powiedzą, dlaczego optymalizacja kosztów jest jedyną szansą na zwiększenie dostępności mieszkań dla wszystkich Polaków.
W trakcie Kongresu odbędzie się sześć
debat merytorycznych w dwóch blokach
równoległych, które będą dotyczyły wszystkich aspektów budowy mieszkań od zmniejszenia kosztów budowy mieszkań, zastosowania innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, przez omówienie regulacji praw-

nych, po nowoczesny design w przestrzeni społeczno-kulturowej i rolę samorządów
w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Deweloperzy będą mogli znaleźć odpowiedzi na pytania, jak znaleźć i kupić grunt
w centrum miasta, jakie są możliwości i zagrożenia przy nabywaniu gruntów poprzemysłowych oraz jak współpracować
z państwem jako dostawcą gruntów. Zostanie również przedstawiona inicjatywa
PFZD „500–”.
III Kongres Mieszkaniowy ma na celu
nie tylko ocenić obecną sytuację, lecz również nakreślić perspektywy całego rynku
mieszkalnictwa w Polsce na najbliższe
lata. Wszyscy uczestnicy będą wypracowywać postulaty dotyczące poprawy obowiązujących rozwiązań związanych z polskim rynkiem mieszkalnictwa.
kongresmieszkaniowy.pl
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Modernizacje godne jubileuszu
24 sierpnia w eleganckich wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie
podsumowano XX edycję konkursu Modernizacja Roku i ogłoszono
zwycięskie projekty inwestycyjne, które w oczach kapituły najbardziej
zasłużyły na nagrodę.
Fot. ROBERT PLEWIŃSKI/MODERNIZACJA ROKU (4)

ubileuszowa edycja konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie
Ochrony Narodowego Dziedzictwa
Materialnego, została przeprowadzona we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i z Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa. Konkurs
cieszy się tez przychylnością uczelni naukowych, zwłaszcza technicznych. W tym
roku patronat naukowy nad konkursem objęły Politechniki: Białostocka, Gdańska,
Koszalińska, Krakowska, Łódzka, Rzeszowska, Śląska, Świętokrzyska, Wrocławska oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Radomiu,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Patronatu udzieliły
też Ministerstwa: Edukacji Narodowej
oraz Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, a także Pełnomocnik Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Instytut
Badawczy Dróg i Mostów.
Konkurs od lat cieszy się zarówno
uznaniem liczących się instytucji branżowych
i jednostek naukowych oraz badawczych, jak
również dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. W tym roku tytuł „Modernizacji Roku 2015” i wyróżnienia wręczono w 13 kategoriach, a o zwycięstwo walczyły 672 realizacje. Oprócz finalistów odpowiedzialnych za najlepsze prace modernizacyjne, wyłonionych przez kapitułę,
podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim nagrodzono także faworytów publiczności, którzy uzyskali najlepsze wyniki w głosowaniu internetowym w ramach
Plebiscytu MR2015. Ponadto Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa
Materialnego po raz kolejny przyznało Nagrodę im. prof. Wiktora Zina, którą wręczył
Piotr Kubańda, wiceprezes Stowarzyszenia,
a zarazem konserwator zabytków Bielska-Białej. Specjalne nagrody przygotowały
również instytucje i wydawnictwa sprawujące patronat medialny nad konkursem.
Finał XX edycji zgromadził przedstawicieli firm i instytucji zaangażowanych

J

w prace inwestycyjne, jak również liczną reprezentację administracji państwowej. Laureaci odebrali nagrody z rąk Tomasza Żuchowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
Marka Haliniaka – Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, Krzysztofa Kosińskiego – zastępcy dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Anny Januszewskiej – dyrektor
reprezentującej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Grzegorza Mikietyńskiego z Sejmowej Komisji Infrastruktury,
prof. Janusza Rymszy – zastępcy dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,
Konrada Tomaszewskiego – dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Rudolfa
Borusiewicza – dyrektora Związku Powiatów Polskich, Zbigniewa Bachmana
– prezesa Fundacji Wszechnicy Budowlanej, Pawła Babija – prezesa Polskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej Budownictwa,
Jerzego Leszczyńskiego – marszałka województwa podlaskiego, Hanny Grunt
– prezes WFOŚiGW Poznań, Jacka Chrzanowskiego – prezesa WFOŚiGW Szczecin,
Michała Kulińskiego – prezesa WFOŚiGW Warszawa. Uroczystości towarzyszył
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im.
Stanisława Hadyny, który wzbogacił program wydarzenia i uświetnił jubileusz. I
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Wejherowo w konkursie
Modernizacja Roku 2015
Zakończony został kolejny etap Rewitalizacji Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa, w ramach którego zrealizowano zadanie – zgłoszone do
Konkursu Modernizacja roku 2015 – „Budowa ciągu pieszego prowadzącego
od ul. Sobieskiego do ul. Harcerskiej w Wejherowie”.

ejherowo jest prawie 50-tysięcznym miastem powiatowym położonym w województwie pomorskim. Leży
u podnóża morenowych wzgórz w dolinie
rzeki Biała.
Wejherowo liczy już sobie ponad 370
lat. W swojej długoletniej historii na terenie Wejherowa powstało wiele wspaniałych
obiektów, które nabrały rangi zabytków. Są
to Kalwaria Wejherowska (1649–66), barokowy kościół św. Anny (1650), historyczny
rynek przy Placu Jakuba Wejhera wraz z Ratuszem Miejskim czy też Pałac Keyserlingków i Przebendowskich – obecna siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, który znajduje się
w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego. Park został założony w XVIII
wielu i jest parkiem pałacowym w stylu angielskim. Graniczy on z Kalwarią Wejherowską i rynkiem miejskim. Został zbudowany na kształt Świątyni Salomona w Jerozolimie. Przecina go sieć kanałów i strumieni zbiegających się w centralnym punkcie – stawku. Tam znajduje się miniatura Pałacu Przebendowskich, stanowiąca schronienie dla kaczek.
Odnowiony skwer położony jest w pobliżu, oddanej do użytku w 2013 roku, Filharmonii Kaszubskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz ośrodka zdrowia. Przez teren ten codziennie przechodzi
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tysiące ludzi, nie tylko mieszkańców Wejherowa, ale również okolicznych miast
i gmin. Tak zaaranżowana przestrzeń ma
pokazać, że Wejherowo jest miastem nowoczesnym, które oprócz zabytków i bogatej historii posiada atrakcyjną przestrzeń
publiczną.
Głównym i zarazem najciekawszym elementem inwestycji jest fontanna, która
wykorzystuje w przestrzeni wybudowanej
ściany szklane elementy w formie dekoracyjnych mis i wnęk oraz wykonane z naturalnego drewna mobilne koła młyńskie
napędzane niewielkimi ilościami wody.
Woda płynie w zagłębieniach po zewnętrznych ścianach wnęk. Koła młyńskie zachęcają przechodniów do interakcji z obiektem.
Ściany fontanny mają kolor piaskowego odcieniu beżu, na tle którego pięknie komponują się odcienie błękitów, zieleni i żółci wykorzystane do barwienia szklanych mis i dekoracji we wnękach.
W gruncie na równi z traktem pieszym
powstał rysunek w postaci negatywu kompozycji umieszczonej na projektowanej ścianie. Pod murem stoi postać z brązu – chłopiec w ogrodniczkach puszczający bańki.
Radni Miasta Wejherowa zdecydowali,
aby skwer nosił nazwę Skweru Reginy
Osowickiej, która przybliżała w swoich
publikacjach książkowych i telewizyjnych historię Wejherowa i sylwetki wielu wejherowian. Była nauczycielem, prelegentem

i działaczką społeczną, która w sposób
szczególny rozpowszechniała wiedzę
o zbrodni popełnionej przez hitlerowców
w położnej nieopodal Wejherowa Piaśnicy,
dlatego też po drugiej stronie pasażu pieszego, pośród zieleni zamontowano ławeczkę, na której posadowiono wykonany
z brązu pomnik – przyglądającej się fontannie Reginy Osowickiej.
Fontanna oraz jej otoczenie wzbudziło wielkie zainteresowanie nie tylko wśród
mieszkańców Wejherowa, ale także pośród
odwiedzających miasto gości i turystów.
Przekształcenie tradycyjnego ciągu jezdno-pieszego w pasaż pieszy z fontanną oraz
ławkami w cieniu drzew pozwala mieszkańcom, turystom i gościom odwiedzającym Wejherowo znaleźć chwilę wyciszenia,
tym bardziej że w tej części miasta brakowało do tej pory takiego miejsca.
Władze miasta Wejherowa mają
w swoich dalekosiężnych planach przeprowadzanie kolejnych modernizacji. Ważnym założeniem w działaniach prezydenta miasta jest dalsze upiększanie naszego
miasta oraz tworzenie jak największej liczby właśnie takich miejsc, gdzie będzie
można przysiąść, odpocząć i podziwiać uroki Wejherowa.
Gmina Miasta Wejherowa
Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
tel. 58 677 70 00
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Pomorski gigant
w deweloperce

Rozmowa z Iwoną
Górską, wiceprezes
zarządu PB Górski
Czy liczyli państwo, ile osób posiada
dzięki waszym inwestycjom mieszkania, ile
osiedli udało się już zrealizować?
– 35 lat firmy to dobry czas na podsumowania. Przez ten czas wybudowaliśmy
ponad 3500 mieszkań, a ich łączna powierzchnia to około 215 000 m2. Aktualnie
w budowie jest ponad 770 mieszkań. Dziś
zatrudniamy ponad 700 osób, wybudowaliśmy kilka tysięcy mieszkań. Początki naszego przedsiębiorstwa sięgają lat osiemdziesiątych, okresu transformacji gospodarczej w Polsce. Na przestrzeni lat z niewielkiej firmy rodzinnej, oferującej początkowo wyłącznie usługi w zakresie budownictwa na potrzeby prywatnych i indywidualnych inwestorów, udało się stworzyć prężną i wiodącą na rynku pomorskim
firmę deweloperską.
Wiem, że realizacje PB Górski to nie
tylko oferta mieszkań. Postawili państwo
w ostatnim czasie także na inwestycje handlowo-usługowe. Państwa inwestycja

– Quadrille Conference&Spa otrzymało
nagrodę II stopnia w grupie nieruchomości rewitalizowanych w prestiżowym konkursie „Budowa Roku”, a Osiedle Browar
Gdański w Gdańsku Wrzeszczu zostało
laureatem plebiscytu na TOP Produkt Pomorskie. Udało się również w plebiscycie
„Modernizacja roku” organizowanym
przez „Rzeczpospolitą”. Czym się wyróżniły te inwestycje na tle konkurencji?
– Osiedle Browar Gdański to duży, wieloletni projekt, który docelowo będzie liczył
ponad 800 mieszkań, a także 20.000 m2 powierzchni usługowo-rozrywkowej prowadzonej w ramach projektu Browar Kulturalny, uzupełnionej o strefę spa z basenami i światem saun. Browar Gdański to prestiżowa inwestycja, realizowana na terenie
dawnego browaru w historycznej części
Gdańska Wrzeszcza. W sąsiedztwie odrestaurowanych zabytków zostały wkomponowane nowoczesne zespoły apartamentowe, które w idealny sposób korespondują z historycznym charakterem Dolnego
Wrzeszcza. Browar Gdański to także nowa
tkanka miasta i dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz.
Na terenie osiedla dla mieszkańców zostaną udostępnione obiekty kulturalnorozrywkowe, rekreacyjne, gastronomiczne
oraz wyjątkowa atrakcja tego miejsca – minibrowar. Do dyspozycji mieszkańców
będą również dwa reprezentacyjne dziedzińce połączone pasażem, które staną się
miejscem spotkań i odpoczynku lokatorów
Browaru Gdańskiego.
W ostatnich latach bardzo się rozwinęliśmy i mamy za sobą kilka naprawdę

spektakularnych realizacji, takich jak chociażby pałac Quadrille Conference&Spa
w Gdyni Orłowie czy Galeria Metropolia
w Gdańsku Wrzeszczu, której otwarcie
odbędzie się już tej jesieni, następnie hotel
z 123 pokojami oraz 700 metrów sal konferencyjnych. W planach mamy również
pierwszy w historii naszej firmy wysokościowiec, który powstanie w centrum Gdyni przy ul. Św. Piotra, a także budowę nowego dworca PKS w Gdańsku.
Widzę, że bardzo mocno są państwo
osadzeni w działaniach dla lokalnej społeczności. Czym się państwo kierują, decydując się na takie przedsięwzięcia?
– Praktycznie od początku działalności naszej firmy staramy się wspierać różne inicjatywy. Jeżeli mamy możliwość, staramy się pomagać tym, którzy tej pomocy
potrzebują. Z większych przedsięwzięć
w ostatnim czasie możemy powiedzieć
o sponsoringu drużyny piłkarek ręcznych
AZS Łączpol AWFiS Gdańsk oraz o dużym
projekcie, o którym już wspomniałam
wcześniej – Browar Kulturalny, gdzie na powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych powstanie kompleks lokali, w których
mieszkańcy będą mieli dostęp do ambitnej
oferty muzycznej, teatralnej, filmowej, literackiej oraz wystawienniczej wzbogaconej wyselekcjonowaną ofertą restauracyjną.
Browar Gdański Kulturalny będzie pierwszym na Pomorzu prywatnym obiektem kulturalnym na tak szeroką skalę, na zawsze
odmieni oblicze Dolnego Wrzeszcza.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Rok 2015 w budowie
– efekty i nagrody
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa po raz kolejny
rozstrzygnął konkurs Budowa Roku, wybierając najlepsze realizacje
w swoich kategoriach. Inwestorzy i wykonawcy odpowiedzialni
za ich powstanie odebrali nagrody podczas uroczystości ﬁnałowej,
która miała miejsce 24 maja w Warszawie
onkurs Budowa Roku, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Budownictwa oraz Głównym
Urzędem Nadzoru Budowlanego, zgodnie
z przyjętymi założeniami stawia sobie za cel
wskazanie obiektów budowlanych, których wyniki realizacyjne pozytywnie się
wyróżniają. W rywalizacji oceniane są
obiekty budowlane lub procesy inwestycyjne, w tym modernizacyjne, dotyczące
praktycznie wszystkich rodzajów budownictwa. Kapituła bierze pod uwagę: jakość
robót, organizację budowy i czas jej realizacji, rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji budowy, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia, przebieg
i formę ﬁnansowania inwestycji, koszty realizacji obiektu budowlanego, rozwiązania
formalno-prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora w realizacji obiektu
budowlanego oraz wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.
Spośród zgłoszeń dokonywanych przez
jednostki z polską osobowością prawną
uczestniczące w procesie budowlanym,
czyli inwestorów bezpośrednich przygotowujących inwestycję do realizacji (w tym developerów lub służby samorządów terytorialnych), oraz wykonawców robót budowlano-montażowych eksperci wybierają te, które najbardziej zasługują na statuetkę lub dyplom uznania.
Dla każdego rodzaju budownictwa
przyznawane są nagrody I, II i III stopnia.
W tym roku doceniono m.in. przebudowę
w Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem
na potrzeby Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, most podwieszony im. Tadeusza
Mazowieckiego przez rzekę Wisłok w Rzeszowie, zagospodarowanie brzegów Jeziora

K

82 Fakty

Laureaci nagrody I stopnia
Krzywego w Olsztynie, budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul.
Żwirki i Wigury 63a, rewitalizację Kanału
Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny czy remont Mostu Łazienkowskiego w Warszawie.
Uroczystość wręczenia nagród przyznanych w ramach XXVI edycji konkursu
Budowa Roku odbyła się 24 maja w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej
w Warszawie. Laureaci otrzymali statuetki w dziesięciu kategoriach. Niezależnie od
charakteru inwestycji wyróżnione realizacje charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, wysoką funkcjonalnością
oraz doskonałą jakością zastosowanych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Oceny nadesłanych projektów do-

Fot. JACEK DANILUK

konał sąd konkursowy pod przewodnictwem Leszka Ganowicza, którego członkowie w wyniku kompleksowej analizy
wskazali najlepsze w ich oczach prace zrealizowane w 2015 roku.
Podczas gali podsumowującej XXVI
edycję konkursu, którą poprowadził przewodniczący komitetu organizacyjnego
Zdzisław Binerowski, laureaci odebrali
nagrody z rąk Tomasza Żuchowskiego,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacka Szera,
p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz Ryszarda Trykoski, przewodniczącego PZITB. Na uroczystości
byli obecni nie tylko przedstawiciele zwycięskich firm, lecz także branży i samorządu gospodarczego, m.in. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którą reprezentowali: Danuta Gawęcka, sekretarz, i Stefan
Czarniecki, wiceprezes KR PIIB.
I
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WUM dwukrotnie nagrodzony
w konkursie „Budowa Roku”

Dwie inwestycje zrealizowane na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
otrzymały nagrody w XXVI edycji konkursu „Budowa Roku 2015”, zorganizowanej przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
ddany do użytku we wrześniu
2015 r. Szpital Pediatryczny
WUM otrzymał nagrodę I stopnia w kategorii „Obiekty służby
zdrowia i rekreacji”. W tej samej kategorii
nagrodą II stopnia wyróżniono Centrum
Sportowo-Rehabilitacyjne, którego uroczyste otwarcie miało miejsce w grudniu
ubiegłego roku.

O

zwierciedlenie w elewacjach, których kompozycja została podporządkowana funkcji
obiektu. Białe płyty cementowe elewacji oraz
grafitowa ślusarka okienna nawiązują do kolorystyki sąsiednich obiektów.
Obiekt jest szpitalem uniwersyteckim,
w którym znajduje się wiele sal dydaktycznych i aula konferencyjna, wykorzystywane do kształcenia kadr.

Szpital Pediatryczny WUM

Centrum
Sportowo-Rehabilitacyjne WUM

Głównymi projektantami dziecięcego
szpitala przy ulicy Żwirki i Wigury 43a
w Warszawie byli: Pracownia Open Architekci oraz zespół projektowy pod kierunkiem
mgr. inż. arch. Przemysława Kokota. Funkcję inwestora zastępczego pełnił zespół nadzoru inwestorskiego ECM Group Polska
SA. Generalnym wykonawcą było konsorcjum firm Warbud S.A., Imtech oraz Qumak S.A.
Powierzchnia całkowita obiektu wynosi
98 989 m2, pow. użytkowa – 40 079 m2,
a kubatura – 398 049 m3. Całość prac wykonano w czasie 37 miesięcy.
Ten nowoczesny szpital dysponuje 535
łóżkami, w tym 453 to łóżka pediatryczne,
37 – neonatologiczne i 45 – położnicze. Budynek składa się z dwóch kondygnacji
podziemnych, 6 nadziemnych oraz kondygnacji technicznej i lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na dachu. Klarowny
układ funkcjonalny znajduje swoje od-

Druga z nagrodzonych inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstała na terenie Kampusu Banacha przy
ulicy ks. Trojdena. Projekt architektoniczny został przygotowany przez biuro Kontrapunkt V – Projekt z Krakowa. Proces inwestycyjny zrealizowano w dwóch etapach. Generalnym wykonawcą pierwszego
etapu – stanu surowego zamkniętego – było
konsorcjum, na czele którego stała firma Budimex S.A., partnerem konsorcjum był
Ferrovial Agroman S.A. Drugi etap zrealizowało konsorcjum WARBUD S.A. i Polonez Plus Sp. z o. o.
Od czasu wmurowania kamienia węgielnego w 2012 roku upłynęło już kilka lat,
ale na tak piękny budynek warto było czekać.
Kompleks jest bazą sportową nie tylko
dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, ale także innych uczelni war-

szawskich. W Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, który znajduje się w części dydaktycznej Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego,
kadra naukowa ma możliwość prowadzenia badań nad innowacyjnymi technikami
rehabilitacyjnymi oraz szkolenia studentów
w zakresie propedeutyki rehabilitacji.
Centrum o powierzchni użytkowej
13 961 m2 i kubaturze 128 485 m3 jest kompleksem pięciu budynków, w którym stworzono m.in.: baseny olimpijski i szkoleniowy, halę sportową i specjalistyczne sale sportowe (fitness, sztuk walki oraz treningowo-gimnastyczne), zaplecze techniczne i szatniowo-sanitarne służące fizjoterapii, kręgielnię, siłownię.

Nowoczesne rozwiązania
W opinii Sądu Konkursowego nagrodzone inwestycje charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów
konstrukcyjnych i wykończeniowych.
Uroczysta gala, podczas której ogłoszono zwycięzców odbyła się 24 maja
2016 r. w gmachu Naczelnej Organizacji
Technicznej w Warszawie. Dyplomy oraz
statuetki z ramienia uczelni odebrali prorektor ds. kadr prof. Renata Górska, kanclerz Małgorzata Rejnik oraz z-ca kanclerza
ds. inwestycji Wojciech Starczyński.
I
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Rok szkolny z zawirowaniami
dla samorządowych kas
Przez ostatnich parę lat centralni włodarze w kwestii wieku uczniów rozpoczynających edukację namieszali tak bardzo, że tylko chora wyobraźnia
mogła to wcześniej wymyślić. Unormowanie sytuacji może trochę zająć. Najlepiej wiedzą o tym samorządowi skarbnicy, którzy tworząc budżety swoich
miast i gmin mają pod tym względem twardy orzech do zgryzienia.
Michał Tabaka
tym, że zeszłoroczne wybory
parlamentarne diametralnie
zmienią sytuację na polskiej
scenie politycznej, a co za tym
idzie będą wprowadzane w życie głoszone
w kampanii postulaty – można było domyślać się już o wiele wcześniej. Propozycja dotycząca 6-latków, by to ich rodzice decydowali, czy dzieci pójdą do przedszkola,
czy zasiądą w szkolnych ławkach, po pierwsze wpisywała się w inicjatywę sporej liczby samych rodziców (zebrali milion podpisów pod referendum, w którym Polacy
mieli się wypowiedzieć w tej sprawie), a po
drugie stała w kontrze z kierunkiem obranym przez ówczesną władzę, która postawiła na swoim i obligatoryjnie posłała do
szkół wszystkie 6-latki (najpierw pół rocznika, potem cały).
Analizując tę sytuację, nie wolno pomijać polityki przyjętej względem miejsc
w przedszkolach dla 3- i 4-latków. Wcześniej
ustawodawca wprowadził zmiany nakazujące wszystkim gminom w Polsce przyjmowanie do przedszkoli każdego 4-latka.
Z kolei „wypchnięcie” do szkół 6-latków
w naturalny sposób zwolniło miejsce dla
3-latków. I faktycznie rodzice tych ostatnich
pierwszy raz od lat nie musieli zapisywać
swoich pociech „dla bezpieczeństwa”
w 3-4 placówkach, żeby się gdzieś załapać.

O

Powtórka z rozrywki
Trzeba na tę sytuację spojrzeć również
od strony stricte gospodarczej. Budynki zajmowane przez przedszkola i szkoły nie są
z gumy i nie można ich do woli formować.
Zresztą już wcześniej, przed zamieszaniem z 6-latkami, pełno było doniesień o coraz bardziej pustych gimnazjach czy liceach. Gminy, jako organ prowadzący, najczęściej w takich przypadkach dokonywa-
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Mniej uczniów w szkołach podstawowych to kłopot finansowy. To wszak czynnik determinujący wysokość
centralnych subwencji oświatowych, które dla polskich
samorządów są zdecydowanie główną częścią edukacyjnych budżetów.
ły połączeń szkół, a zwalniane budynki z takim czy innym powodzeniem starały się wynajmować lub sprzedawać.
I jeszcze jeden element tej skomplikowanej układanki. Otóż jest spora liczba takich rodziców, którzy po wysłaniu swojego dziecka do pierwszej klasy we wrześniu
ubiegłego roku, teraz zdecydowało się na
to, by… powtarzało ono klasę. Ministerstwo
Edukacji Narodowej szacuje, że chodzi
o 10–15 proc. dzieci. Na podobnym zresztą poziomie MEN określa liczbę tych, którzy – już teraz bez przymusu, z własnej woli

– zdecydowali się ubrać pierwszy raz w żakowskie mundurki swoje 6-letnie maluchy.

Zapobiegliwi samorządowcy
Klas pierwszych w szkołach podstawowych jest znacznie mniej niż jeszcze
2-3 lata temu. Tym samym zwiększyła się
liczba przedszkolaków. Nurt prawnych reguł gwałtownie zawrócił. Nie dziwi więc, że
samorządowcy, którzy jednak ze sporym
wysiłkiem dostosowywali się do nowej
edukacyjnej rzeczywistości, na zapowiedź
kolejnej rewolucji zaczęli głośno zgrzytać zę-
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bami. Przyzwyczajeni zaś, że centrala na
owe odgłosy jest co najmniej niewzruszona, zaczęli kombinować sami. Postawili
w pierwszej kolejności na zachętę rodziców,
by ci jednak swoje sześcioletnie dzieci wysłali do szkół i w ten sposób zapobiegli zatorowi w przedszkolach.
– Sam mam malucha 3-letniego, więc
dylemat dotyczący 6-latków jeszcze przede
mną. Ale jestem przekonany, że generalnie
warto puścić 6-latka do szkoły – w oficjalnych wystąpieniach pokazywał siebie jako
rodzica prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, który innych postanawiał nakłaniać do tego samego zdania jednorazową
wyprawką w wysokości 1000 zł.
Rybnik aż tak szczodry nie był. Zaproponował wyprawkę w wysokości 200 zł.
500 zł daje Sosnowiec. A w Piekarach Śląskich zdecydowano się na asortyment
szkolny (tablet, plecak). Z kolei w Krakowie oprócz samej akcji zachęcającej rodziców do takiej, a nie innej decyzji umocowano dodatkowo prezydenta (w drodze
uchwały Rady Miasta), by zintensyfikować
działania mające na celu tworzenie w stolicy Małopolski pierwszych klas jednorodnych pod względem wiekowym. Psychologowie i pedagodzy od pewnego czasu zwracają bowiem uwagę, że przez ciągłe przekładanie edukacyjnych puzzli przez
polityków dochodzi do sytuacji, kiedy między uczniami jednej klasy różnica wiekowa
sięga… 2 lat.
Owe zabiegi i prezenty raczej na nic się
nie zdały. Ok. 80 proc. sześciolatków, które mogły (ale nie musiały) zasiąść w szkolnych ławach zasiliło zerówki. Dziwnym trafem przedszkola też nie potrafią się nagle
rozbudować i w efekcie w wielu miastach
były problemy z zapisaniem do nich 3- i 4latków. Np. w Przemyślu jeszcze w zeszłym
roku szkolnym było 5 klas, do których w sumie uczęszczało 101 najmłodszych uczniów.
Teraz jest jeden oddział z 22 dziećmi.
– Sytuacja jest nieciekawa – komentuje Elżbieta Tarnawska, naczelnik wydziału
edukacji w przemyskim magistracie. W
Tarnobrzegu rodzice tylko 7 dzieci zdecydowali się na rozpoczęcie edukacji szkolnej
dla swoich pociech, w Stalowej Woli – 6, ok.
200 dzieci mniej poszło do podstawówek
w Szczytnie. Im większe miasto, tym większa różnica. Np. w Katowicach w przedszkolach zostało blisko 2400 sześciolatków.

Co na to MEN i ZNP?
Ministerstwo Edukacji Narodowej absolutnie nie ma sobie nic do zarzucenia. –
Zrealizowaliśmy postulat ok. 2 mln rodziców – powtarza w kółko Anna Zalewska,
szefowa resortu.
O tym, jakie są skutki owej realizacji –
pani minister już milczy. A to nie tylko pę-

kające w szwach i zamykające drzwi dla najmłodszych przedszkola czy problemy budżetowe polskich samorządów. Efekty zawirowań odczuwają też (a może przede
wszystkim) nauczyciele, którzy po prostu
tracą pracę. Jeszcze przed wakacjami Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, na przykładzie Szczecina, snuł ponurą wizje. – W tym mieście
wycofanie z poprzedniej reformy (obligatoryjnie wysyłającej 6-latki do szkół
– przyp. red.) oznacza mniejszą o 8 mln zł
subwencję oświatową oraz 125 nauczycieli i 30 pracowników administracji do zwolnienia – wyliczał.
Czy można dzisiaj stwierdzić, że były
to obawy na wyrost? Nie do końca. Być
może skala jest mniejsza, ale widoczna gołym okiem jak Polska długa i szeroka. Na
przykład w Świdnicy (gdzie zamiast 29
pierwszych klas jest tylko 12) zwolniono kilku nauczycieli. W całym województwie
śląskim to ok. 200 osób, co – trzeba uczciwie przyznać – jest znacznie mniejszą liczbą niż ta zakładana wcześniej. W całej Polsce, wedle szacunków Związku Nauczycielstwa Polskiego, pracę straciło ok. 7 tys.
pedagogów.
– Trzeba pamiętać, że statystyki nie
obejmują nauczycieli, którzy poszli na
przymusowe emerytury, a tych może być
drugie tyle! Do tego dochodzą urlopy dla
poratowania zdrowia oraz zwolnienia najmłodszych, którzy mieli umowy na czas
określony. Tych ostatnich mogą być 23 tys.
– dolicza Sławomir Broniarz.

Koszty, koszty, koszty…
Mniej uczniów w szkołach podstawowych przysparza kłopotów finansowych
państwowym instytucjom. To wszak czynnik determinujący wysokość centralnych
subwencji oświatowych, które dla polskich
samorządów są zdecydowanie główną
częścią edukacyjnych budżetów. Warto
przypomnieć, że jeszcze rząd Platformy
Obywatelskiej, zakładając, że wszystkie
6-latki będą w szkolnych ławach, planował
zwiększenie owej subwencji o 1,2 mld zł.
ZNP i przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego ostrzegają, że ta na
2017 rok będzie dokładnie z tych samych
powodów mniejsza o ok. 1,3 mld zł. MEN
zapowiada wprowadzenie takich rozwiązań,
które będą receptą na ten kłopot. Ale
szczegółów nie podaje.
Jeżeli reprezentanci gmin i miast mają
rację, to bezsprzecznie wpłynie to na ich finanse. W tym miejscu zaś nisko w pas kłaniają się… fundusze europejskie. Ich obligatoryjnym fundamentem są wszak tzw.
wkłady własne. Muszą być zagwarantowane
w poszczególnych uchwałach budżetowych, by móc w ogóle starać się o pienią-

dze z Brukseli. W wielu jednak przypadkach
zamiast przygotowywać się w ten sposób
do przeróżnych inwestycji, trzeba będzie łatać dziury po mniejszej subwencji. Kółko się
zamyka.

Gdzie dwóch się bije, tam…
trzeci traci
Najłatwiej to wszystko wprowadzić
pod mianownik politycznej walki dwóch
obozów. Jeden okupuje centrum, a drugi samorząd. I być może to jest prawda. Przykładów dziedzin, w których sukcesywnie
zmniejszana jest rola samorządów na
rzecz Warszawy nie brakuje. Chociażby sukcesywne przejmowanie kompetencji marszałków województw przez samych wojewodów, czyli terytorialnych przedstawicieli rządu (np. w przypadku proponowanych
rozwiązań w nowej ustawie dotyczącej
systemu zdrowotnego, gdzie to właśnie wojewoda ma decydować o funduszach europejskich i nie tylko).
Jak zwykle, kiedy popatrzymy na problem z perspektywy wojny dwóch stron,
umykają naszym oczom „ofiary”. Wśród
nich w rzędzie stoją rodzice, samorządowcy,
nauczyciele i… dzieci. Zwaśnione strony są
za bardzo zajęte samą kłótnią i sobą nawzajem. Oddolny bałagan wydaje się ich
najmniej interesować. A szkoda. Przecież
właśnie tutaj – w organizacji wczesnej
edukacji w szkołach podstawowych – budowany winien być fundament całego systemu, rozrastającego się na boki wraz z metryką pojedynczego ucznia.
Tymczasem trudno dzisiaj mówić o jakiejkolwiek wspólnej płaszczyźnie. A im dalej, tym gorzej. Nie do końca przecież wiadomo, co z gimnazjami. Sygnały z ministerstwa są co najmniej dwuznaczne. Podobnie zresztą jest ze szkolnictwem średnim, w tym z powrotem do nauczania zawodowego. Pozostaje chyba tylko mieć nadzieję, że bałagan nie będzie trwał wiecznie i faktycznie, w ciągu najbliższych lat,
wszystko jakoś się ustabilizuje. To może pociecha dla rodziców i ich dzieci. Ale z pewnością nie dla samorządowców, którzy w
większości żyją w cyklu czteroletniej kadencji. Ich cel to przedłużanie swoich rządów. Kłopoty finansowe, jakie przynoszą
im edukacyjne zawirowania może w wielu przypadkach okazać się przeszkodą nie
do pokonania. Lokalnych wyborców spychanie odpowiedzialności na władzę centralną (nawet mające uzasadnienie w rzeczywistości) raczej nie przekona. Oni
w końcu chcą mieć pewność, w jakim wieku posłać pociechę do szkoły, ile podstawówka będzie trwała i jaką formę organizacyjną będą miały licea, technika oraz zawodówki. Dzisiaj nikt ich wątpliwości nie
rozwieje.
I
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Dobre położenie
dla inwestorów
i turystów
Gmina Stryków posiada jedną
z najbardziej korzystnych lokalizacji w Polsce – w centralnej
części kraju oraz w pobliżu
najważniejszych szlaków
komunikacyjnych – autostrad
środkowoeuropejskich A1
(Gdańsk–Wiedeń) i A2
(Berlin–Moskwa).
Tereny parków przemysłowych w Strykowie
onadto przez gminę Stryków przebiega linia kolejowa Łódź–Łowicz wraz z bocznicą towarową.
Do lokalizacji inwestycji zachęca
także bliskość międzynarodowych portów
lotniczych w Łodzi – 25 km i w Warszawie
– 110 km.
Korzystając z dogodnej lokalizacji i mając na względzie dynamiczny rozwój, strykowscy samorządowcy w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczyli
ponad 1000 ha pod tereny inwestycyjne, które w większości posiadają dostęp do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Doskonałe położenie logistyczne spowodowało, że na terenie w/w
jednostki administracyjnej na ponad 400 ha
ulokowali się krajowi i światowi liderzy pochodzący ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Finlandii, Holandii, USA czy
Francji.
Na obszarze gminy działają 4 parki
przemysłowe: Segro Logistics Park Stryków,
Panattoni Park Stryków, Diamond Business
Park Stryków, Prologis Park Stryków oraz
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Swoją działalność w Strykowie rozpoczyna włoski producent luksusowych opakowań kosmetyków i perfum, firma Cartotecnica Goldprint, który na powierzchni
około 6500 m2 będzie prowadził zarówno
działalność produkcyjną, jak i magazynową w parku SEGRO Logistics Park Stryków. Kolejnym nowym inwestorem w gmi-

P
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nie Stryków staje się firma ARVATO Polska, lider w dziedzinie kompleksowych
rozwiązań outsourcingowych. Z magazynu o powierzchni docelowej 37000 m2 będą
realizowane wysyłki na teren Polski i za granicę. Centralną sortownię paczek i centralny
HUB drobnicowy na powierzchni niemal
12 ha kończy budować Grupa Geis, świadcząca kompleksowe usługi transportowe
i logistyczne. W parkach przemysłowych
zlokalizowanych w Strykowie działają firmy z branży logistycznej, motoryzacyjnej,
przewozu paczek, budowlanej, farmaceutycznej, spożywczej, innowacyjnych technologii i wiele innych.
Inwestor, który podejmie decyzję o lokalizacji biznesu w Strykowie może być pewien, że znajdzie tu profesjonalną obsługę
oraz przychylny klimat i przestrzeń do
rozwoju. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, stworzenie stanowiska do obsługi inwestora oraz profesjonalne działania promocyjne na arenie krajowej i międzynarodowej przyczyniły się do
zbudowania wśród inwestorów pozytywnego wizerunku gminy.
Turystycznym atutem gminy Stryków
jest między innymi jeden z 3 najlepszych
w Polsce i jedyny w województwie łódzkim
tor motokrosowy, na którym co roku rozgrywana jest runda Międzynarodowych
Motocrossowych Mistrzostw Polski. Dwa
razy do roku odbywają się również jedne
z najlepszych tego typu zawodów w kraju

– Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w
Cross Country.
Kolejnym turystycznym atutem gminy
Stryków jest jedyny w województwie łódzkim nowo wybudowany tor wyścigowy. Tor
składa się z odcinka asfaltowego o długości około 1,5 km i szerokości 8–12 m, dwóch
płyt poślizgowych i płyty stanowiącej wycinek pierścienia. Między najwyższym a najniższym punktem toru będzie ponad 6 metrów różnicy. Wzniesienia dostarczą więc
dodatkowych atrakcji. Otwarcie toru planowane jest w najbliższym czasie.
Miłośnicy koni mogą skorzystać
z ośrodków jeździeckich i zwiedzić gminę
wzdłuż Łódzkiego Szlaku Konnego. Ponadto do aktywnego wypoczynku zachęcają
wielofunkcyjne boiska sportowe, kompleks
sportowo-rekreacyjny nad Zalewem Strykowskim z nowoczesnymi placami zabaw,
skateparkiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego, ścieżką pieszo-rowerową i urządzeniami typu fitness. Atrakcyjne położenie
gminy w Parku Krajobrazowym Wzniesień
Łódzkich stanowi dodatkowy atut, aby
wybrać to miejsce zarówno na spokojny relaks, jak i sportowe szaleństwa.
Spotkajmy się w Strykowie.
Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków
tel.: 42 719 80 02, fax: 42 719 81 93
e-mail: strykow@strykow.pl
www.strykow.pl

POLSKA SAMORZĄDOWA

Brzeska Strefa Gospodarcza
– najlepsze tereny inwestycyjne
Brześć Kujawski to znakomite miejsce do lokalizacji inwestycji
– odpowiednio przygotowane tereny, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju biznesu oraz profesjonalna pomoc stają się
wyróżnikami i walorami gminy przyjaznej przedsiębiorcom.
Dlaczego warto tutaj inwestować?
ezsprzecznym atutem gminy jest
jej położenie w centralnej Polsce,
w powiecie włocławskim, w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Gwarancję krajowych i międzynarodowych połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych
stanowi doskonała infrastruktura komunikacyjna. Zlokalizowana na terenie gminy
autostrada A1 (z dwoma węzłami komunikacyjnymi), droga krajowa „62” i nieznaczna odległość od drogi krajowej „91”,
znakomita sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, międzynarodowe
lotnisko w Warszawie w odległości 180 km
oraz lotniska w Bydgoszczy, Łodzi i Poznaniu, odległość 200 km od portów
w Gdańsku i Gdyni sprawiają, że tereny inwestycyjne stają się atrakcyjne dla inwestorów ze wschodniej, jak i zachodniej
Europy.
Brześć Kujawski to miejsce otwarte na
nowoczesne technologie, które powstają na
terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej – obszarze 470 ha zlokalizowanym wokół węzłów autostrady A1. Dzięki zapobiegliwości samorządu podjęto szereg starań, których efektem było uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Przeprowadzone działania
sprawiły, że Brzeska Strefa Gospodarcza posiada pełen dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej, dróg
technologicznych wraz z oświetleniem
oraz sieci światłowodowej. Kompleksowe
przygotowanie terenów pod przedsięwzięcia biznesowe to klucz do rozwoju gospodarczego.Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, ulgi podatkowe,
stabilna polityka podatkowa, szereg udogodnień w procesie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych stwarzają idealne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji.
Starania samorządu o stwarzanie
atrakcyjnych warunków dla zrównoważonego rozwoju zostają doceniane przez in-
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stytucje i organy opiniotwórcze. 30-hektarowy obszar stanowiący własność ANR
zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie
„Grunt na Medal 2014”, a w tegorocznej
edycji grunt o powierzchni 14 ha został zakwalifikowany do II etapu konkursu, ponadto kapituła konkursu wyróżniła tereny
zlokalizowane przy ul. Przemysłowej. Część
areału objęta jest patronatem Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co jest potwierdzeniem ich doskonałego przygotowania.
Niezaprzeczalnym atutem są zasoby
ludzkie. Wskaźnik bezrobocia w regionie,
elastyczny profil edukacji, bliskość uczelni

wyższych kształcących na kierunkach technicznych, humanistycznych, jak i przyrodniczych sprawiają, że każdy z przedsiębiorców znajdzie wykwalifikowane kadry
do prowadzenia działalności.
Nie ma lepszej rekomendacji gminy niż
zadowoleni z jej działań mieszkańcy, dlatego też wraz z rozwojem gospodarczym
priorytetem samorządu jest podniesienie
poziomu życia miejscowej ludności. Istniejąca bardzo dobra baza oświatowa,
nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne, powstały skatepark, kompleksowo zmodernizowane place zabaw, ścieżki pieszorowerowe, znakomite tereny mieszkaniowe
oraz przygotowane uzbrojone działki budowlane czynią gminę miejscem, gdzie
dobrze czują się inwestorzy, turyści i mieszkańcy. Status gminy uzdrowiskowej i funkcjonujące uzdrowisko w Wieńcu-Zdroju,
które posiada unikalne walory lecznicze,
stwarzają komfortowe warunki do wypoczynku i rekreacji.
Zapraszamy do Brześcia Kujawskiego
– komunikacyjnego serca Polski i zainwestowania w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
– miejsca, które staje się idealnym partnerem w biznesie i logistyce.
www.inwestuj.brzesckujawski.pl
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SOS wysłane z gminy
Rozwiązaniem problemu informowania mieszkańców o kataklizmach przez
jednostki samorządu terytorialnego są powiadomienia SMS, funkcjonujące
głównie na terenach mocno doświadczonych w przeszłości. Wciąż jednak nie
wszystkie samorządy korzystają z tego systemu.

etnie miesiące przyniosły wiele
gwałtownych i niebezpiecznych
zdarzeń pogodowych takich jak
burze, nawałnice czy powodzie.
Ostatnie ulewy w Warszawie i Trójmieście
spowodowały liczne podtopienia, które
wiązały się ze znacznymi stratami materialnymi. Poszkodowani w takich zdarzeniach często zwracają uwagę na fakt, że nie
zostali w porę powiadomieni o nadchodzącym zagrożeniu. Gdyby taka informacja dotarła do nich wcześniej, mieliby szansę odpowiednio zareagować, chroniąc swój
dobytek i ograniczając straty.
Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców stanowi jedno kluczowych działań podejmowanych przez samorządy w ramach
zarządzania kryzysowego. Urzędnicy mogą
powiadamiać o niebezpiecznych zdarzeniach m.in. za pośrednictwem syren alarmowych, komunikatów na stronach urzędów oraz w lokalnych mediach. Narzędzia
te jednak nie są pozbawione wad i nie dają

L
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gwarancji skutecznego dotarcia do mieszkańców zagrożonego terenu w czasie rzeczywistym. Przeprowadzane regularnie testy syren alarmowych pokazują, że mieszkańcy nie potrafią odpowiednio odczytywać nadawanych sygnałów dźwiękowych.
W przypadku emisji komunikatów w Internecie lub za pomocą radia i telewizji,
zniszczenie linii energetycznej na terenie, na
którym przechodzi wichura mocno ogranicza ich skuteczność.
Przykłady podtopień, nawałnic czy też
wichur wskazują na potrzebę stworzenia
systemów ostrzegających ludność przed
nadchodzącymi zagrożeniami w czasie
rzeczywistym. W wielu gminach w całej Polsce systemy powiadamiania SMS działają już od wielu lat, jednak na wdrożenie takiego systemu najczęściej decydowały się samorządy, na terenie których dochodziło już
w przeszłości do niebezpiecznych zdarzeń
pogodowych powodujących duże straty materialne.

– Z naszych obserwacji wynika, że
w rejonach naszego kraju, gdzie kataklizmy
zdarzają się dość często, samorządy chętniej udostępniają systemy ostrzegania
SMS, niż na terenach uważanych za bezpieczniejsze. W warunkach klęski żywiołowej liczą się minuty, a wiadomość tekstowa nie ma sobie równych, jeśli chodzi
o czas dostarczenia i odczytania przez
użytkownika. Idea systemu powiadomień
SMS jest następująca: gdy pojawia się niebezpieczeństwo, centrum zarządzania
kryzysowego określa rodzaj oraz rozmiar
zagrożenia i rozsyła jednym kliknięciem komunikat ostrzegawczy. Metoda jest tak
samo skuteczna niezależnie od tego, czy
dociera na tradycyjny telefon komórkowy
czy na inne urządzenia mobilne, takie jak
smartfony czy tablety. Właśnie dlatego
SMS tak dobrze sprawdza się w kryzysowych warunkach. Moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem jest uzupełnienie
istniejących kanałów komunikacji alarmowej o system komunikacji SMS na poziomie gmin, których władze powinny
mieć do dyspozycji efektywne narzędzia
służące do informowania mieszkańców
w sytuacji kryzysowej – powiedział Marcin Papiński, dyrektor ds. rozwoju w firmie
Infobip.
Brak systemów powiadamiania SMS
samorządy bardzo często argumentują
rzadkim występowaniem ekstremalnych
zjawisk pogodowych powodujących zagrożenia. Urzędnicy często zapominają, że
systemy takie można z powodzeniem wykorzystywać przy innych okazjach. Gminne systemy powiadamiania SMS są dzisiaj
wykorzystywane nie tylko do alarmowania
mieszkańców przed zagrożeniami, ale z powodzeniem pełnią również funkcję efektywnego kanału komunikacji pomiędzy
urzędem a mieszkańcami.
SMS-y z gminy przypominają m.in.
o zapłacie podatku, o odbiorze dokumentów,
decyzji administracyjnych, a także informują o atrakcyjnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych mieszkańcy
dużych miast ostrzegani są o utrudnieniach
drogowych oraz remontach ulic.
I
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Ruch zdominują… latające auta

Lilium

Fot. LILIUM AVIATION

Chce je sprzedawać już kilka ﬁrm w Europie i USA – udane prototypy już istnieją. Wydaje się, że świat stoi u progu prawdziwej rewolucji w transporcie.
apewne wielu kierowców podczas
stania w korku marzy, by mieć do
dyspozycji coś na kształt plecaka
odrzutowego, którego używał
James Bond w ﬁlmie „Thunderball”. Albo
latającej deskorolki, na jakiej poruszał się
Marty McFly w „Powrocie do przyszłości
2”. Lub też po prostu latający samochód,
jakich pełno na przykład w „Piątym elemencie” z Brucem Willisem.
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy
pojawiło się mnóstwo sygnałów świadczących o tym, że za kilkanaście lat latające auta lub deskorolki nie będą niezwykłym
widokiem, a za kilkadziesiąt lat być może
będzą tak powszechne jak dziś tradycyjny
samochód toczący się na czterech kołach.
Słowacka firma AeroMobil stworzyła
już prototypowe latające auta, które pokazała w 2015 roku na wystawie w niemieckim Brunszwiku. AeroMobil 3.0 ma kosztować na początek kilkaset tysięcy euro. Jest
napędzany zwykłą benzyną. Może startować i lądować zarówno na trawie, jak i na
asfalcie. Prototyp przeszedł już pomyślnie
serię testów w ruchu drogowym i powietrznym i czeka na dopięcie formalności
umożliwiających jego produkcję seryjną.

Z

Fot. AEROMOBIL.COM

Inna firma ze Starego Kontynentu
(ESA BIC Bavaria) zamierza już w 2018
roku wprowadzić do sprzedaży pojazd
Lilium, który ma dużą przewagę nad prototypem słowackim. Lilium jest bowiem hybrydą dwuosobowego samochodziku
Smart z helikopterem – może startować
i lądować pionowo.
Również za oceanem nie zasypują
gruszek w popiele. Istnieje firma Terrafugia,
która ma pozwolenie od amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), aby
testować latające auta. Według tej firmy, jej
pierwsza maszyna (zwana TF-X) ma trafić na rynek w latach 2023–2025. TF-X ma
posiadać – podobnie jak Lilium – zdolność
pionowego startu i lądowania.
W kwietniu 2016 roku Elon Musk zakomunikował, że w 2019 roku jego firma Tesla Motors będzie gotowa do rozpoczęcia
produkcji latającego Modelu F. Będzie on
mógł startować i lądować pionowo i rozpędzać się w powietrzu, według słów Muska, niemal do 500 km/h.
To jeszcze nie koniec. Współzałożyciel
Google, a obecnie jeden z największych akcjonariuszy spółki Alphabet – Larry Page
– od 2010 roku zainwestował już 100 mln
USD w firmę Zee.Aero, która pracuje nad

projektem latającego auta. Ma on także
udziały w Kitty Hawk – start-upie rozwijającym podobną ideę. Informacje na ten
temat ujawnił niedawno Bloomberg Businessweek.
Nad projektem MyCopter pracują naukowcy z Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Astronautyki w Brunszwiku, Instytutu Technologii w Karlsruhe oraz Instytutu
Biocybernetyki im. Maxa Plancka w Tybindze. Projekt jest dofinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej.
Warto także wspomnieć o czymś z zupełnie innej beczki: o Hyperloop. Jest to autorski pomysł wspomnianego już Elona
Muska – kilkuosobowe kapsuły poruszające
się w specjalnym tunelu z prędkością około 1200 km/h, które można określić jako
skrzyżowanie samolotu z pociągiem. Kapsuły byłyby napędzane energią pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych. Poza tym
z przodu każdej znalazłaby się turbina, która chwytałaby powietrze i wykorzystywała
je jako dodatkowy napęd. Koszt uruchomienia Hyperloop między Los Angeles
a San Francisco jest szacowany na około
7 mld USD. Na razie Musk zaprosił naukowców z całego świata do współpracy
nad projektem.

AeroMobil 3.0

Portal Skarbiec.biz S.A. największy, niezależny
serwis o prawie, ﬁnansach i gospodarce
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Więcej elegancji
i zaawansowanej technologii
Cieszący się wielkim powodzeniem model i10 ﬁrmy Hyundai w nowej
odsłonie wyróżnia się atrakcyjną stylistyką z ﬁrmowym kaskadowym
przednim grillem oraz tym, że został wyposażony w aktywne zabezpieczenia
i funkcje komunikacyjne znane z modeli klasy wyższej.
Cezary Głogowski

Nowoczesna stylistyka
i lepsze właściwości jezdne

owy i10 wyróżnia się znakomitą jakością wykonania i dbałością o szczegóły, a także zawiera wiele funkcji znanych z wyższych segmentów – powiedział Thomas A.
Schmid, dyrektor operacyjny Hyundai
Motor Europe. – Bardzo korzystna relacja
ceny do jakości i wyposażenia sprawiła, że
i10 stał się jednym z najlepiej sprzedających
się aut w swojej klasie i cieszy się dużą popularnością w całej Europie – to historia
sukcesu, który ma szansę być kontynuowany.

W nowym i10 wprowadzono wiele
zmian stylistycznych, które nadają mu
bardziej wyrazisty wygląd, np. nowy kaskadowy przedni grill. Ma on naturalnie zaokrąglony, opływowy kształt, który w przyszłości ma stać się cechą charakterystyczną modeli Hyundaia.
Z przodu nowego i10 rzuca się w oczy
nowy zderzak i światła LED do jazdy
dziennej, umieszczone na krawędziach
nowego kaskadowego grilla, dzięki czemu
wygląda on bardziej wyraziście. Ewolucję
stylistyczną przeszedł także tylny zderzak
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– tylne światła są wykonane z lepszej klasy materiałów, dodano czarną wstawkę,
a okrągłe tylne światła przeciwmgielne są
dopasowane wyglądem do nowego przodu pojazdu. Listwy boczne o zmienionym
kształcie i wielkości uzupełniają odmłodzony
wizerunek nowego i10.
We wnętrzu i10 znajduje się nowa tapicerka w szykownym czerwonym odcieniu.
Klienci mają także do wyboru inne kolory
tapicerki: niebieski, pomarańczowy, beżowy i czarny. Nowy i10 może być wyposażony w atrakcyjne, nowe 14-calowe obręcze kół ze stali lub ze stopów lekkich.
Podwozie uległo także wielu zmianom, któ-
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re poprawiają stabilność i właściwości
jezdne. Między innymi zmodyfikowano
przełożenie układu kierowniczego.
Podobnie jak jego poprzednik, nowy i10
może być wyposażony w silnik benzynowy
o pojemności 1,0 lub 1,25 l, napędzający
przednie koła za pośrednictwem pięciobiegowej skrzyni manualnej (standard)
lub czterobiegowej automatycznej skrzyni
biegów (opcja).
W sprzedaży jest także nowy i10 z fabrycznie zamontowaną instalacją gazową.

Nowy system multimedialny
W nowym i10 zastosowano wiele zaawansowanych rozwiązań, które dotychczas
były dostępne tylko w modelach klas wyższych. Wychodząc naprzeciw potrzebom
klientów, nowego i10 wyposażono w zaawansowane funkcje komunikacyjne, które są zintegrowane w nowym systemie nawigacyjnym z siedmiocalowym ekranem dotykowym. Funkcje Apple CarPlay i Android
Auto gwarantują bezproblemową integrację, bezpieczną obsługę i spójne działanie
urządzeń przenośnych z systemem opera-

cyjnym iOS lub Android. System nawigacyjny nowego i10 ma także siedmioletnią
darmową subskrypcję na aktualizację map
i serwisu LIVE Services. Ten serwis zapewnia bieżące informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym, warunkach po-

godowych i użytecznych miejscach, a także lokalizacje fotoradarów. Nowy i10 jest jedynym samochodem w swojej klasie, który zapewnia obsługę Android Auto, Apple
CarPlay i LIVE Services w jednym systemie multimedialnym.
I
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Oszczędna pociecha

W 2011 roku na świat przychodzi
nowe dziecko Skody – Citigo, bliźniaczy
brat Volkswagena Up! i Seata Mii.
Każdy z trzech braci produkowany
jest w Bratysławie.

Cezary Głogowski
pierwszym roku produkcji
Citigo produkowany jest
w wersji trzydrzwiowej. Od
2012 roku na rynku pojawia
się wersja pięciodrzwiowa, natomiast
w 2013 roku Skoda poszerza gamę jednostek napędowych o silnik na sprężony gaz
ziemny CNG.
Z zewnątrz prezentowany mały model
Skody wygląda naprawdę bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza że od razu w oczy rzuca
się czarny pas przechodzący przez środek

W
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samochodu, kojarzący się z Viperem czy Fordem Mustangiem
Shelby. Testowany model Citigo
występuje w wersji Elegance,
co od razu wyróżnia go z tłumu
innych aut w tej klasie. Nadwozie w srebrnym metalizowanym
kolorze z czarnymi felgami ze
stopów lekkich, z czarnymi pasami nad progami pokazuje
nam, jak fajnie można wystylizować auto klasy A.
Wnętrze Citigo występuje w wersji
Ivory w bardzo ładnej jasnej kompozycji
z czarnymi elementami takimi jak: główny panel sterowania, deska rozdzielcza, wyloty powietrza ogrzewania oraz multimedialne urządzenie Move&Fun. Główny
panel sterowania jest bardzo łatwy w obsłudze i czytelny tak jak zegary i wskaźniki na desce rozdzielczej. Wyposażenie
małego Citigo jest bardzo bogate. Znajdziemy tu bardzo wygodne podgrzewane
przednie fotele, elektryczne szyby, klimatyzację, wspomniany wcześniej sprzęt
Move&Fun z nawigacją, Sunset, czyli tyl-

ne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, Funkcja awaryjnego hamowania
(City Safe Drive) z czujnikiem zbliżeniowym CV (Closing Velocity), dodatkowe
4 głośniki (2 w słupkach A, 2 w okładzinach
bocznych pod podłokietnikami z tyłu) to
kolejne atuty naszej „pociechy”.
Pod niewielką maską tego maluszka
pracuje niewielki, ale jakże zadziorny i zwinny silnik o pojemności 1.0 litra i mocy
75 KM. Tak jak wspomniałem na początku, to wielki mistrz oszczędzania. Spalanie
Citigo w trasie wynosi mniej niż 5l/100km,
natomiast w mieście niewiele więcej niż
5l/100km. Biorąc pod uwagę małą pojemność baku paliwa i gabarytów auta, można nim przejechać ponad 600 km na jednym tankowaniu.
Skoda Citigo to super samochód na
miasto. Jest mały, zwinny i wszędzie się wciśnie, ale i w trasie też spisuje się rewelacyjnie, pomimo małych rozmiarów. Cena
bazowa Citigo to 42 190 zł, natomiast testowany przez mnie model to koszt rzędu
50 690 zł. Śmiało mogę przyznać, że samochód wart jest swojej ceny.
I
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Porcja energii
W dostarczeniu energii na nadchodzący dzień pomoże elegancka Nivona CafeRomantica 858, wyjątkowy ekspres z frontem ze stali nierdzewnej, chromowanymi dodatkami i tekstowym
wyświetlaczem TFT DuoDialog.
Urządzenie posiada trzystopniowy wariant wyboru temperatury parzenia kawy oraz indywidualnie regulowany stopień mielenia ziaren, przez co z pewnością sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników.
Nivona CafeRomantica 858
to sprzymierzeniec każdej dużej
rodziny, większych spotkań
w gronie najbliższych czy współpracowników, lub też tych osób,
które po prostu lubią eksperymentować z kawą – wyposażony jest bowiem w opcję zaprogramowania i zapisania aż dziewięciu indywidualnych, dowolnie skomponowanych przepisów. Urządzenie oferuje również
możliwość spieniania kawy za
pomocą jednego przycisku
OneTouch „Spumatore”, która
w tym modelu dostępna jest
w wersji dla dwóch filiżanek jednocześnie.
JA

Piękno i styl
Honor 8, najnowszy flagowiec od Huawei, jest
już dostępny na polskim rynku. To wyjątkowa propozycja wśród urządzeń dostępnych w swojej klasie. Procesor najnowszej generacji, aktywny dual
SIM i udoskonalony czytnik linii papilarnych to
prawdziwe skarby zamknięte w designerskiej
obudowie wykonanej z hartowanego szkła.
To pierwszy smartfon z linii Honor z podwójną
kamerą. Idealnie wpasowuje się w trend fotografii mobilnej z głównym aparatem o matrycy
12MPx i szeroką przysłoną f/2.2. Kamera ma dwa
oddzielne, umieszczone obok siebie obiektywy.
Dzięki podwójnemu sensorowi aparat podczas fotografowania łapie dużo więcej światła i robi dwa
zdjęcia – jedno kolorowe dla uzyskania bogatej palety kolorystycznej, a drugie w czerni i bieli skupiające się na jak największej ilości detali.
Ponadto aparat został wyposażony w profesjonalny tryb fotograficzny, pozwalający na manualną regulację ustawień fotografii. Smartfon posiada ekran 5,2” (1920 x 1080 px) Full HD, pamięć RAM 4GB, 8-rdzeniowy procesor i pamięć
ROM 32GB z możliwością rozszerzenia do 128
GB.
JA
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Innowacyjny ZenBook
W drugiej połowie sierpnia na polskim rynku
zadebiutował pierwszy konwertowalny laptop
znanej i cenionej za wyjątkowo elegancki wygląd
linii ZenBook – model ASUS ZenBook Flip
UX360CA.
Wyposażony został w specjalnie zaprojektowany bezstopniowy zawias, który umożliwia obrót ekranu o 360˚. Dotykowy wyświetlacz o przekątnej 13 cali możemy ustawić w dowolnej pozycji i korzystać z urządzenia jak z laptopa lub
tabletu. Elegancką, jednolitą konstrukcję
UX360CA stworzono z aluminium, a pokrywa nosi charakterystyczne dla serii ZenBook wykończenie koncentrycznymi okręgami inspirowanymi filozofią Zen.
Laptop ma jedynie 13,9 mm wysokości i waży 1,3 kg. Posiada panel dotykowy FHD (1920x1080). To jeden z pierwszych laptopów na rynku, który wyposażono w mocny, ale jednocześnie energooszczędny procesor Intel® Core™ M
szóstej generacji (zapewnia do 12 godzin
pracy na jednym ładowaniu). Oferuje też 8 GB pamięci RAM oraz szybki napęd SSD 512GB.
JA

Rzeczywistość połączona
Intel zaprezentował Project Alloy, zestaw wirtualnej rzeczywistości typu
all-in-one. Project Alloy to nowa jakość na rynku platform VR i krok w kierunku realizacji idei tzw. rzeczywistości połączonej (merged reality), w której zaciera się granica pomiędzy światem realnym a rzeczywistością wirtualną. Zastosowanie kamer z technologią Intel RealSense pozwala użytkownikowi na bezpośrednią interakcję z wirtualną rzeczywistością wyświetlaną
w okularach.

Project Alloy nie wymaga podłączenia do komputera, ponieważ moc obliczeniowa znajduje się wewnątrz zestawu – w ramach tzw. Alloy Head-Mounted Device (HMD). Pozwala to na swobodną rozrywkę i możliwość ruchu we wszystkich trzech wymiarach bez przeszkadzających kabli.
Dzięki wbudowanemu systemowi antykolizyjnemu użytkownik Project
Alloy może eksplorować wirtualny świat poruszając się w realnym. Project
Alloy trafi na rynek w 2017 roku jako otwarta platforma deweloperska.
JA
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TARGI

Gdzie na targi?
wrzesień 2016

październik 2016

13–15 ENERGETAB 2016 – Międzynarodowe

1

TARGI SPOŻYWCZE 2016

4–5

MT TSL 2016

Energetyczne Targi Bielskie

Bielsko-Biała

13–16 DREMA 2016 – Międzynarodowe Targi

– Międzynarodowe Targi

Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego
i Meblarskiego

Poznań

13–16 INTERMIC 2016 – Międzynarodowy Salon

Transportu, Spedycji i Logistyki

Nadarzyn

4–5

Wschodnie Targi Meblowe 2016

Lublin

4–6

TOOLEX 2016

Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych
i Obuwniczych

– Międzynarodowe Targi Obrabiarek,
Poznań

14–15 NAFTA I GAZ 2016 – Międzynarodowe Targi
Przemysłu Naftowego i Gazownictwa
15–17 China Expo Poland 2016

Narzędzi i Technologii Obróbki
4–6

– Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi

Warszawa

do Wirtualizacji Procesów
4–6

Nadarzyn

5–6

Międzynarodowe Targi Paliwowe

6

INTELIGENTNE GRANICE 2016

20–22 CONTROL-T ECH 2016

– Stacja i Biznes Przyszłości 2016

– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
oraz Badań Nieniszczących

Kielce

20–22 ALUMINIUM & NONFERMET 2016

Kielce

20–22 METAL 2016 – Międzynarodowe Targi
Kielce

20–22 RECYKLING 2016
– Recykling Metali Nieżelaznych
22–24 Asia Trade know-how 2016

Kielce
Ostróda
Bielsko-Biała
Bednary
Poznań

26–29 POLAGRA-FOOD 2016

Poznań
Poznań

26–29 Invest-Hotel 2016 – Targi Wyposażenia Hoteli

Poznań
Poznań
Poznań
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Łódź
Warszawa

18–20 HPS 2016 – Międzynarodowe Targi Hydrauliki,
Pneumatyki, Sterowania i Napedów

Katowice

– Targi Zabezpieczeń Powierzchni

Sosnowiec

– Międzynarodowe Targi Spawalnicze

Sosnowiec

– Targi Robotyzacji i Automatyzacji

Kielce

Targi Energii Odnawialnej i Efektywności
Energetycznej

Warszawa

– Targi Konserwatorskie

Toruń

26–27 ExpoLAB 2016 – Targi Analityki, Technik
Sosnowiec

26–28 INFRASTRUKTURA 2016 – Międzynarodowe
Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego

30–2 Garden Arena 2016
– Międzynarodowe Targi Ogrodnicze

13–15 FRANCZYZA 2016 – Targi Franchisingu

i Wyposażenia Laboratorium

26–29 LOGIPAK 2016 – Targi Logistyki,
Magazynowania i Transportu

Włókienniczych

20–21 KONSERWACJE 2016

26–29 TAROPAK 2016 – Międzynarodowe Targi
Techniki Pakowania i Etykietowania

12–13 Targi Technicznych Wyrobów

19–21 RENEXPO Poland 2016 – Międzynarodowe

26–29 EPLA 2016 – Targi Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych i Gumy

Kielce

18–20 ROBOT show 2016

25–29 Polagra-Tech 2016 – Międzynarodowe Targi
Technologii Spożywczych

Targi Transportu Zbiorowego

18–20 Expo WELDING 2016

23–26 AGRO SHOW 2016
–Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

Warszawa

18–20 SURFPROTECT 2016

23–25 INSTAL-SYSTEM 2016 – Targi Technik
Grzewczych i Instalacji

Wrocław

11–13 TRANSEXPO 2016 – Międzynarodowe

i Technologii, Materiałów i Produktów Metali

Technologii dla Odlewnictwa

Sosnowiec

– Międzynarodowa Wystawa Wyposażenia
dla Kontroli Celnej i Granicznej

– Międzynarodowe Targi Aluminium
Nieżelaznych

OILexpo 2016 – Targi Olejów,
dla Przemysłu

Sosnowiec

Sosnowiec

Smarów i Płynów Technologicznych

17–18 SIBEX Jesień 2016 – Targi Budownictwa
i Wyposażenia Wnętrz

Sosnowiec

WIRTOTECHNOLOGIA 2016

Warszawa

16–18 FAST FASHION 2016 – Międzynarodowe
Targi Mody Ptak Expo

Leszno

Ostróda

oraz Zarządzania Ruchem

Warszawa

