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Innowacyjność, najwyższa jakość, pewna przyszłość
Seoyon Electronics Poland Sp. z o.o. – międzynarodowa spółka o kapitale koreańskim, znajdująca
się w Katowickiej Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej, w podstreﬁe Gliwice. Firma produkuje elektroniczne przełączniki oraz elementy zapłonowe do samochodów osobowych takie jak:
• przełączniki wycieraczek i świateł,
• elementy układów zapłonowych: stacyjki, zamki drzwiowe, kluczyki,
• przełączniki deski rozdzielczej, środkowych konsoli oraz kolumny kierownicy,
• przełączniki paneli drzwiowych
• inne układy elektroniczne (PCB), m.in.: system „Smart Key System” – inteligentny klucz jako elektroniczna kontrola i autoryzacja dostępu do pojazdu, polegająca na możliwości wyłączanie immobilizera i włączania zapłonu bez konieczności wkładania kluczyka do stacyjki.

Za dotychczasową działalność oraz sposób zarządzania i potencjał rozwojowy ﬁrma została uhonorowana prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami koncernu Hyundai i Kia oraz w roku 2016 ﬁrma została laureatem XXII edycji konkursu Polska Nagroda Jakości.

Seoyon Electronics Poland Sp. z o.o.
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Lokalizacja GPS: 50°18'53.927"N, 18°35'58.668"E
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www.zrb-romaniuk.pl
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Nowe ISO 9001:2015
Nowelizacja Normy ISO
9001 w 2015 roku,
a w wersji polskiej
w 2016 roku zwraca
szczególną uwagę na
ujednolicenie wszystkich
10 rozdziałów dokumentów z uwzględnieniem
wyeksponowania rozdziału
5, poświęconego roli i odpowiedzialności najwyższego
kierownictwa przy wdrażaniu, nadzorowaniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w organizacji
przemysłowej, usługowej lub administracyjnej.
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Gdańsk, Kołobrzeg
i Zielonki to zwycięzcy
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„Rankingu
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podkreślającego
dokonania liderów
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Turboinwestycja w BorgWarner
Rozpoczęta jesienią 2016 roku rozbudowa zakładu dywizji Turbo Systems
zwiększy do ponad 17 tys. m2 powierzchnię zakładu BorgWarner Poland
Sp. z o.o. i pozwoli na instalację nowych linii produkcyjnych oraz innowacyjnych technologii wytwarzania.
wany jest dalszy wzrost zatrudnienia poprzez nowe, dalsze inwestycje.

Solidny i odpowiedzialny
pracodawca

Dyrektor BorgWarner Poland Sp. z o.o. Marek Zabielski
nwestycja znacząco umożliwi zwiększenie mocy i zdolności produkcyjnych. Związana jest z umacnianiem
pozycji ﬁrmy na rynku europejskim
i globalnym, jako wiodącego dostawcy
technologii doładowania silników dla producentów samochodów osobowych i użytkowych. Zakończenie inwestycji nastąpi
w pierwszym kwartale 2017 roku.

I

Polski oddział ze świetną renomą

nia zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych, przy równoczesnej poprawie własności jezdnych.
BorgWarner w Polsce to aktualnie trzy
dywizje produkcyjne zlokalizowane w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym w Jasionce: Turbo Systems – projektowanie i produkcja turbosprężarek, Morse Systems – produkcja łańcuchów rozrządów, napinaczy i modułów rozrządów
ze zmiennymi fazami oraz Transmission
Systems – produkcja elementów przekładni automatycznych.
BorgWarner w podrzeszowskim kampusie zatrudnia obecnie ok. 1 tys. osób,
w tym ok. 150 wysoko wykwalifikowanych
inżynierów w Centrum Technicznym Turbo Systems. W latach 2017–2020 plano-

BorgWarner Poland Sp. z o.o. jest
częścią amerykańskiego koncernu BorgWarner Inc., producenta komponentów
oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych. BorgWarner Inc. to obecnie 6 oddzielnych wyspecjalizowanych
dywizji w 19 krajach na świecie,
zatrudniających ponad 30 tysięcy pracowników w 74 lokalizacjach.
Firma specjalizuje się
w produkcji systemów doładowania silników, sterowania
rozrządem, termiką, emisją
spalin oraz przeniesieniem napędu dla branży motoryzacyjnej. Stosowane technologie Projekt rozbudowy BorgWarner Poland Sp. z o.o.
przyczyniają się do zmniejsze-
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Umiejętne zarządzanie i inwestowanie
w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej,
a w konsekwencji odnoszenia namacalnych
biznesowo sukcesów i budowania przewagi
konkurencyjnej firmy w kluczowych obszarach działalności. Polityka zatrudnienia
realizowana przez firmę opiera się na kilku filarach: określonej kulturze korporacyjnej, atrakcyjnym wynagrodzeniu, odpowiednio dopasowanym pakiecie świadczeń pracowniczych, możliwości rozwoju
osobistego i podnoszenia kwalifikacji oraz
poczuciu bezpieczeństwa.

Wysoki standard zarządzania
BorgWarner Poland Sp. z o.o. zarządzany jest poprzez Zintegrowany System
Zarządzania, obejmujący 3 standardy oparte na międzynarodowych normach: ISO TS
16949, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, który nadzorowany jest przez kierownictwo
spółki. System sprawdza także wpływ procesów firmy na środowisko oraz wspierać
bezpieczne metody pracy. Koordynuje również wszystkie działania związane z jakością,
środowiskiem i bezpieczeństwem. W rezultacie produkty są zgodne z określonymi
wymaganiami i oczekiwaniami klientów,
a także odpowiadają najnowszym rozwiązaniom technicznym.
Dowodem znakomitości organizacji
są liczne nagrody przyznawane za wysoką
jakość produktów oraz inwestycje w kapitał ludzki.
Szczególnym jednak uhonorowaniem pozycji BorgWarner
Poland Sp. z o.o. jest przyznana
dwukrotnie przez koncern Ford
nagroda Gold Award w 2015 r.
i nagroda Silver Award w 2016 r.
w 17. i 18. edycji World Excellence Awards za dostarczanie
najwyższej jakości produktów,
usług i terminową realizację dostaw.
I
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Jakość po królewsku
Jak co roku 11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się
uroczystość wręczenia Polskich Nagród Jakości. Sukces laureatów w tym
roku jest tym większy, że do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba chętnych.
Piotr Nowacki
rganizatorzy Polskiej Nagrody
Jakości z Krajowej Izby Gospodarczej nie zdradzają, jak
duże było zainteresowanie zdobyciem prestiżowego wyróżnienia. Możemy jedynie dać wiarę słowom sekretarza
konkursu dra inż. Mirosława Rechy, który
w wywiadzie udzielonym naszemu magazynowi przyznaje, że tegoroczna edycja zaskoczyła go liczbą zgłoszeń w porównaniu
z ubiegłorocznymi plebiscytami.
Udało się także pozyskać honorowy patronat wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów, Mateusza Morawieckiego, co podniosło rangę wydarzenia,
które od ponad 20 lat cieszy się dużą popularnością zarówno przedsiębiorców, jak
i organizacji samorządowych i publicznych.
Konkursowi postawiono nie lada wyzwanie – promowanie nowoczesnych metod zarządzania, które pozwolą polskim organizacjom osiągać sukces na rynku krajowym
i międzynarodowym.

O

Laureaci
W tym roku okres oczekiwania na
zgłoszenia upłynął pod koniec marca br.
Z kolei 29 września 2016 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie
przy ul. Trębackiej odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody
Jakości. W skład Komitetu, liczącego
71 członków, weszli wybitni przedstawiciele
nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił laureatów nagród zespołowych XXII
edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości,
laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości 2016 oraz laureatów XIX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego.
30 sierpnia 2016 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło
także finalistów X edycji konkursu „Znakomity Przywódca” oraz finalistów VII edycji
konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.
Wśród nich znalazły się wybitne
postaci świata biznesu, edukacji, nauki
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Statuetki Polskiej Nagrody Jakości

Nagrody zespołowe, wyróżnienia oraz dyplomy dla finalistów przyznawane będą tym organizacjom, które
poprzez wdrożenie „Modelu Doskonalenia Zarządzania” Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) oraz Zarządzania
przez Jakość (TQM) w ciągu ostatnich lat osiągnęły
znaczącą poprawę satysfakcji klientów, pracowników
oraz innych interesariuszy oraz polepszenie jakości
pracy, procesów, wyrobów lub usług, ochrony zdrowia
i środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, satysfakcji społeczeństwa.
i opieki zdrowotnej, ale także świetnie prosperujące przedsiębiorstwa, docenione za
wzorcowe stosowanie zasad zarządzania
jakością. Lista laureatów znajduje się
w ramce obok.

Różne modele zarządzania
Koncepcja Polskiej Nagrody Jakości jest
oparta na „Modelu Znakomitości” EFQM
(Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością). Model ten opiera się na kryteriach nowoczesnej, światowej koncepcji zarządzania organizacją – Total Quality Manage-

ment (TQM). W Polsce ta koncepcja została nazwana „Zarządzanie przez Jakość” – ZPJ.
Model „Znakomite Przywództwo” to
jakościowe zasady dla menadżerów-liderów, którzy stosując je, są zdolni prowadzić
organizację do nowych wyzwań i osiągać
wraz z załogą wyróżniające się wyniki. Realizacja przywództwa w zarządzaniu systemami jakości to ustalanie celów i kierunków rozwoju systemów zarządzania,
wspieranie ich realizacji oraz kontrola
uzyskiwanych efektów.

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Celem Modelu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” jest wdrażanie zasad, które pomogą w doskonaleniu
oraz promowaniu w Polsce wybitnych liderów tych systemów, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz wdrażają
i upowszechniają w swoich organizacjach
nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości
zarządzania organizacji.

Finaliści z dyplomami
Nagrody i wyróżnienia zespołowe przyznawane są organizacjom, które osiągnęły najwyższą ocenę u ekspertów i sędziów
oraz członków Komitetu PNJ. Z kolei dyplomy finalisty otrzymują te firmy, które
przeszły III etap selekcji (wizytę), a nie otrzymały nominacji do nagród i wyróżnień
w Konkursie PNJ.
Nagrody zespołowe, wyróżnienia oraz
dyplomy dla finalistów przyznawane będą
tym organizacjom, które poprzez wdrożenie
„Modelu Doskonalenia Zarządzania” Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) oraz Zarządzania przez Jakość (TQM) w ciągu ostatnich lat osiągnęły znaczącą poprawę satysfakcji klientów, pracowników oraz innych interesariuszy oraz polepszenie jakości pracy,
procesów, wyrobów lub usług, ochrony
zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, satysfakcji społeczeństwa.
Organizacje startujące w Polskiej Nagrodzie Jakości powinny najpierw uczestniczyć w konkursie Regionalnej Nagrody
Jakości, jeśli takie istnieją w danym województwie. Wyjątek stanowią organizacje
produkcyjne i usługowe oraz edukacyjne
ogólnopolskiego znaczenia, a także organizacje publiczne poziomu wojewódzkiego (urzędy wojewódzkie i marszałkowskie).

XXIII edycja
Zgłoszenia do kolejnej XXIII edycji
przyjmowane są do marca 2017 r. Jak podają organizatorzy: „Z uzyskania statusu
laureata, wyróżnionego Polską Nagrody Jakości, wynika szereg korzyści związanych
choćby z możliwością używania znaku i hasła PNJ, posługiwania się tym tytułem
w kampaniach reklamowych, a więc promocja organizacji jako dostawcy wyrobów
lub usług znakomitej jakości.
Po otrzymaniu nagród i wyróżnień
zwycięzcy będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie Modelu PNJ
i TQM na seminariach, organizowanych
przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC)
oraz Klub Polskie Forum ISO 9000. Przyznane nagrody są dla laureatów potwier-

Tak wyglądało rozdanie nagród PNJ podczas gali w 2015 r.
dzeniem uznania dla wysokiej jakości ich organizacji.
Można też oczekiwać korzyści wynikających z uzyskania pozytywnej opinii
klientów i społeczeństwa dla organizacji
publicznych i edukacyjnych oraz pozyskania nowych klientów na wyroby lub
usługi dla organizacji produkcyjnych

i usługowych. Laureaci nagrody i wyróżnieni staną się organizacjami modelowymi dla innych polskich organizacji w dziedzinie jakości, ponieważ Model PNJ i koncepcja TQM mogą być stosowane we
wszystkich dziedzinach gospodarki, bez
względu na wielkość, rodzaj produkcji
lub usługi”.
I

Laureaci XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości:
1. Flextronics International Poland Sp. z o.o.
w kategorii: wielka organizacja produkcyjno-usługowa
2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
w kategorii: wielka organizacja produkcyjna
3. BorgWarner Poland Sp. z o.o.
w kategorii: bardzo duża organizacja produkcyjno-usługowa
4. Seoyon Electronics Poland Sp. z o.o.
w kategorii: duża organizacja produkcyjna
5. Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
w kategorii: średnia organizacja naukowo-techniczna
6. Urząd Miejski w Bielsku-Białej
w kategorii: organizacja publiczna samorządowa
7. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
w kategorii: publiczna organizacja ochrony zdrowia
Wyróżnienie XXII Edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości:
1. VIVADENTAL Sp. z o.o.
w kategorii: niepubliczna organizacja ochrony zdrowia
Laureaci XIX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda
Kindlarskiego:
1. prof. Małgorzata Wiśniewska
w kategorii: nauka; Uniwersytet Gdański
2. Antoni Kleniewski
w kategorii: praktyka; Klub Polskie Forum ISO 9000
Finaliści X edycji konkursu „Znakomity Przywódca”:
1. Małgorzata Zaława-Dąbrowska – dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
2. Urszula Wojciechowska – dyrektor Zespołu Szkół w Otrębusach
Finaliści VII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”:
1. Mirosława Borzęcka – POLMO Łomianki S.A.
2. Agnieszka Morawska-Wolkiewicz – TÜV NORD POLSKA
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Małgorzata Zaława-Dąbrowska
– „Znakomity Przywódca 2016”
Prestiżowy konkurs, którego organizatorami są Krajowa Izba Gospodarcza,
Polskie Centrum Badań i Certyﬁkacji oraz Polskie Forum ISO 9000, został
rozstrzygnięty. Tytuł „Znakomitego Przywódcy” otrzymała dyrektor
SPZZLO Warszawa-Żoliborz.
yrektor Małgorzata Zaława-Dąbrowska otrzymała wyróżnienie jako efektywny lider, formułujący misję oraz wytyczający kierunki działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Żoliborz, tworząc na
przestrzeni ostatnich 11 lat jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów
lecznictwa otwartego w kraju. Swoim zaangażowaniem, profesjonalizmem oraz
charyzmą przyczyniła się do rozwoju stołecznego podmiotu leczniczego, stosując
nowoczesne metody zarządzania oraz
przyczyniając się do poprawy jakości publicznych usług medycznych.
Wyremontowała większość z 12 placówek Zakładu, zakupiła nowoczesny
sprzęt medyczny oraz uruchomiła nowe
poradnie i pracownie diagnostyczne, pomimo ogólnokrajowych ograniczeń kontraktowych ze strony NFZ. Zwiększyła także zatrudnienie w Zakładzie, szczególnie
wśród tzw. białego personelu – lekarzy (w
tym wielu specjalistów) oraz pielęgniarek.
Zakład obecnie zatrudnia prawie 800 pracowników oraz udziela kompleksowych
świadczeń zdrowotnych dla ok. 200 tys. pacjentów na terenie Żoliborza, Bielan oraz
Łomianek.
Chętnie angażuje się również w działania edukacyjne, wykładając na Uczelni
Łazarskiego w Warszawie oraz będąc
członkiem Konwencji Pracodawców przy
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
SPZZLO Warszawa-Żoliborz uczestniczy w Mazowieckim Klastrze Wspierania
Innowacji w Medycynie, prowadzi dydaktykę dla studentów WUM w ramach
medycyny rodzinnej i studentów AWF
w zakresie pielęgniarstwa. Uzyskał też
akredytację do prowadzenia szkolenia
specjalizacyjnego dla lekarzy w dziedzinie
medycyny rodzinnej.
Działania Małgorzaty Załawy-Dąbrowskiej na rzecz podwyższenia jakości
usług medycznych wielokrotnie zostały

D
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Małgorzata Zaława-Dąbrowska podczas ubiegłorocznej uroczystości wręczenia
insygniów Polskiej Nagrody Jakości na Zamku Królewskim w Warszawie.
docenione przez niezależne gremia ekspertów. Poprzedni sukces to Polska Nagroda Jakości 2015, najważniejsze wyróżnienie jakościowe dla przedsiębiorstw w kraju. SPZZLO Warszawa-Żoliborz otrzymał
Grand Prix w kategorii „Organizacje publiczne – ochrona zdrowia”. Nagroda,
którą mogą się poszczycić nieliczne organizacje ochrony zdrowia, została przyznana za skuteczne zarządzanie zakładem leczniczym zgodnie z zasadami Total
Quality Management. 2 lata wcześniej zarządzanie przez jakość na poziomie wojewódzkim zostało docenione Mazowiecką
Nagrodą Jakości.
Przedsiębiorstwo od kilku lat posiada
również godło promocyjne „Teraz Polska”
przyznane za usługi rehabilitacyjne dla
dzieci i młodzieży. Natomiast w 2011 roku
Małgorzata Zaława-Dąbrowska uzyskała
tytuł Menadżera Roku w konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy
Medycyny”. Jest to ważna nagroda w bran-

ży medycznej, której celem jest uhonorowanie liderów, których działania wyróżniają
się znacząco na tle całego sektora. Potwierdzeniem znaczącej pozycji dyrektora
publicznego zakładu opieki zdrowotnej są
z pewnością rokroczne zaproszenia na
Forum Ekonomiczne w Krynicy, w którym
Małgorzata Zaława-Dąbrowska uczestniczy od 5 lat. To prestiżowe wydarzenie dla
Europy Środkowo-Wschodniej przyciąga
przedstawicieli świata ekonomii, nauki
oraz polityki.
Małgorzata Zaława-Dąbrowska efektywnie łączy funkcję menadżera dużego zakładu opieki zdrowotnej z pracą lekarza. Pomimo licznych obowiązków dyrektorskich
pracuje jako lekarz alergolog w Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży
przy ul. Kochowskiego 4 oraz pełni funkcję asystenta w Warszawskim Szpitalu Dla
Dzieci SP ZOZ przy ul. Kopernika 43.
Anita Karykowska
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Innowacyjność, najwyższa
jakość, pewna przyszłość
W dowód uznania za pracę zespołową, sposób zarządzania i potencjał rozwojowy ﬁrmę Seoyon Electronics Poland Sp. z o.o. uhonorowano prestiżowymi
nagrodami i wyróżnieniami koncernu Hyundai i Kia, a w roku 2016 Polską
Nagrodą Jakości. Rozmawiamy z prezesem spółki, Jae Il Shin
W jaki sposób Seoyon Electronics, firma o kapitale koreańskim, zaistniała na
rynku europejskim?
– Spółka rozpoczęła swoją działalność w 2007 r. jako Shinchang Poland Sp.
z o.o., jeden z zagranicznych oddziałów
(oprócz Chin i USA) firmy Shinchang Electric Co. LTD z Centralą w Korei Południowej. Pierwszą produkcję rozpoczęto rok
później. W listopadzie 2012 r., w związku
z przejęciem przez firmę Hanil E-HWA,
spółka zmieniła nazwę na Daedong Poland
Sp. z o.o. W lutym 2016 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy firmy na Seoyon Electronics Poland, która miała na celu poprawę
wizerunku oraz ujednolicenie nazwy wszystkich firm grupy Seoyon. W chwili obecnej
spółka polska zatrudnia 670 pracowników
w systemie dwóch zmian produkcyjnych
i posiada dalsze możliwości wzrostu produkcji.
Produkujemy elektroniczne przełączniki
oraz elementy zapłonowe do samochodów
osobowych, sprzedawanych na rynek europejski. Firma specjalizuje się w produkcji przełączników wycieraczek i świateł,
elementów układów zapłonowych takich
jak stacyjki, zamki drzwiowe, kluczyki oraz
przełączników deski rozdzielczej, środkowych konsoli pojazdów oraz paneli drzwiowych.
Odnieśmy się do hasła „Innowacyjne
rozwiązania” – w jakim kierunku firma planuje swój rozwój?
– W najbliższym czasie firma będzie
rozwijała się w kierunku produkcji układów
elektronicznych PCB. Na rynku europejskim
rozpoczyna sprzedaż tzw. „Smart Key
System”, czyli inteligentnego klucza jako
elektronicznej kontroli i autoryzacji dostępu. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na otwieranie drzwi pojazdu przez
kierowcę oraz wyłączanie immobilizera
i włączanie zapłonu bez konieczności wkładania kluczyka do stacyjki.
„Przewaga dzięki technice”?

– Aby zapewnić najwyższą jakość wyrobów, zarząd firmy podjął decyzję o wdrożeniu najwyższej jakości wyspecjalizowanego oprzyrządowania kontrolno-pomiarowego. Linie produkcyjne oraz laboratoria pomiarowe i wytrzymałościowe wyposażone są w elektroniczne testery wizyjne
oraz sekwencyjne prestiżowych i uznanych na rynku marek. Każdy wyrób poddawany jest szczegółowej kontroli na zgodność z parametrami technicznymi, funkcjonalnością i innymi wymaganiami klienta, a dodatkowo walidacji, wykonywanej za

pomocą maszyn wytrzymałościowych, maszyn trójwymiarowych, projektorów i wielu innych elektronicznych przyrządów pomiarowych. Testery umożliwiają dokonanie oceny działania produktu przy wyeliminowaniu błędu ludzkiego.
Dla zachowania najwyższych standardów BHP oraz spełnienia wymagań
klientów wybudowaliśmy dodatkową halę,
zwaną clean room, o bardzo restrykcyjnych
warunkach. W niej wytwarzane są produkty najbardziej czułe pod względem zastosowanej w nich elektroniki. Produkcja
odbywa się po uprzednim włożeniu odpowiednich ubrań antystatycznych. Przed
wejściem do pomieszczenia zainstalowano specjalną komorę nadmuchową. Aby
spełnić parametry i warunki środowiskowe, odpowiadające wymaganiom normy
PN-EN-ISO 14644-1 Klasa 8, mamy filtry
typu Hepa oraz odpowiednią wymianę powietrza.
Jak spółkę postrzegają sami pracownicy?
– Obok celu, jakim jest uzyskanie najwyższego poziomu zadowolenia klienta,
dbamy o satysfakcję i dobre warunki pracy. Zarząd firmy ma pełną świadomość, że
komfort zatrudnionych jest bardzo ważny
dla funkcjonowania spółki. Pracownicy
mają możliwość realizacji własnych pomysłów i innowacji. Ze względu na specyfikę produkcji firma daje szerokie możliwości
pracy kobietom, absolwentom wyższych
uczelni oraz uczącym się. W zamian za zaangażowanie oferujemy bezpieczne i czyste warunki pracy, a także integracyjne imprezy plenerowe z udziałem członków rodzin.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Promujemy Globalne
Zarządzanie
przez Jakość

Polska Nagroda Jakości oparta jest na koncepcjach trzech światowych nagród
jakości: Deminga z Japonii, Malcolma Baldrige’a z USA oraz EFQM
w Europie. Wszystkie te nagrody zostały ustanowione z chęci wprowadzenia
w przedsiębiorstwach skutecznych, nowoczesnych metod zarządzania
– mówi dr inż. Mirosław Recha, sekretarz Komitetu Polskiej Nagrody Jakości

We wrześniu podczas plenarnego zebrania Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wybrano laureatów i wyróżnionych
w XXII edycji konkursu. Czym zaskoczyła pana tegoroczna odsłona?
– XXII edycja konkursu Polskiej Nagrody Jakości była kolejnym bardzo ważnym etapem promocji koncepcji Zarządzania przez Jakość, czyli koncepcji TQM
– Total Quality Management. Pewnym
zaskoczeniem był start większej liczby organizacji niż w ubiegłym roku. Należy
zaznaczyć, że kandydaci opracowują sa-
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moocenę swojej pracy, która składa się
z 70–80 stron. Jest ona podstawowym elementem doskonalenia zarządzania i powinna być powszechnie stosowana przy
ocenie organizacji. Przykładem tego może
być obowiązek realizacji tej formy samokontroli w organizacjach publicznych – administracji rządowej i samorządowej. Obowiązek jej wprowadzenia w tych urzędach
wynika z postanowień Ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Czy w tym roku zostały uwzględnione jakieś innowacje w formule konkursu?
– Co kilka lat modyfikowane są nasze
wymagania. Jest to oczywiste we wszystkich
światowych nagrodach dotyczących Zarządzania przez Jakość, ponieważ przed organizacjami biznesowymi systematycznie
stawiane są nowe wyzwania, spowodowane zmieniającymi się wymaganiami na
rynkach. Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości systematycznie śledzi przeobrażające się potrzeby klientów i wprowadza nowe
wartości do kryteriów nagrody, które odzwierciadlają bieżące trendy. Są to między

innymi problemy dotyczące społecznej
odpowiedzialności organizacji, zarządzania wiedzą, zarządzania ryzykiem, zarządzania innowacją, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Dotyczy to również prowadzonych przez nas szkoleń i kryteriów samooceny organizacji.
W obecnych czasach organizowanych
jest wiele konkursów gospodarczych, w tym
poświęconych jakości. Czym na ich tle wyróżnia się Polska Nagroda Jakości?
– PNJ oparta jest na koncepcjach
trzech światowych nagród jakości: Deminga z Japonii, Malcolma Baldrige’a
z USA oraz EFQM w Europie. Wszystkie
te nagrody zostały ustanowione z chęci
wprowadzenia w przedsiębiorstwach skutecznych, nowoczesnych metod zarządzania. Uczyniły m.in. Japonię jednym z najbardziej „jakościowych” państw na świecie.
To samo dotyczy USA i Europy Zachodniej.
Na podstawie doświadczeń tych nagród grupa specjalistów, przeszkolonych
w Japonii, USA i Niemczech, opracowała polskie wymagania, które dotyczą wdro-
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żenia nowoczesnych metod zarządzania organizacją. Nagroda jest ustanowiona po to,
aby przedsiębiorstwa, stosując odpowiednie metody i narzędzia osiągały światowy poziom jakości swoich produktów. Tu
nie chodzi o samą nagrodę, ale przede
wszystkim wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania organizacją. Inne nagrody, które są poświęcone jakości, starają się
tylko nagradzać uczestników swoich konkursów, nie wdrażając u nich nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania jakością.
Jak wysoko ustawiona jest poprzeczka podmiotom, które zasługują na status
laureata PNJ?
– Firmy startujące w konkursie Polskiej
Nagrody Jakości muszą najpierw startować
w Regionalnej Nagrodzie Jakości, gdzie
przechodzą szkolenia oraz muszą opracować swoją samoocenę. Uczestnicy biorący udział w naszym konkursie są szkoleni na dwudniowym kursie. Następnie
otrzymują materiały dotyczące samooceny, która jest podstawowym elementem
każdej organizacji, pragnącej sprawnie i dobrze zarządzać swoją firmą. Doświadczenie uczy, że zastosowanie samooceny
w praktycznej działalności organizacji
przynosi szereg bardzo wymiernych korzyści. Do profitów tych można zaliczyć
m.in. zdyscyplinowanie i usystematyzowanie podejścia do usprawnienia działalności; ocenę opartą na faktach, a nie na percepcji indywidualnej; spójność kierunków
działań w określeniu tego, co należy realizować; sposoby i kierunki szkolenia zało-

mowania dobrej pracy i odpowiedzialności wśród załogi oraz nadania „świeżego”
zapału w dążeniu do osiągania coraz lepszych rezultatów; szansę promocji dobrze pracujących członków załogi oraz
możliwość dzielenia się swoimi osiągnięciami z innymi; nagradzanie wyróżniających się osiągnięć; sposób porównania pracy poszczególnych komórek funkcjonalnych
w organizacji; metodę porównania osiągnięć organizacji w stosunku do firm konkurencyjnych lub najlepszych w branży za
pomocą wyników osiąganych przez te organizacje np. w konkursach Polskiej Nagrody Jakości czy Regionalnych Nagrodach
Jakości.
Reasumując, proces samooceny daje
organizacji okazję do analizy jej pracy,
analizy jej mocnych stron i obszarów wymagających poprawy. Pozwala to zorientować się, jak daleko organizacja posunęła się we wdrażaniu koncepcji Zarządzania
przez Jakość i co należy jeszcze uczynić, aby
osiągnąć sukces.
Jak na przestrzeni lat polskie firmy wywiązywały się z zadań, jakie stawia przed
nimi polityka jakości, i na ile wdrażane
praktyki projakościowe przekładają się na
ich funkcjonowanie oraz pozycję rynkową?
– Startując w Polskiej Nagrodzie Jakości, są już przygotowane do czekających
je wymagań. Przechodzą różne etapy selekcji. Wniosek wraz z samooceną firmy najpierw jest oceniany przez sekretariat PNJ,
który bada treść i zawartość samooceny. Jeżeli nie spełnia on wymagań konkursu, nie
przechodzi się do dalszych etapów. Jeżeli

Struktura Polskiej Nagrody Jakości składa się
z szeregu Regionalnych Nagród Jakości, poprzez które
propagowana jest filozofia TQM, w tym szczególnie
metoda samooceny organizacji, będącej podstawą
analizy pracy organizacji w dwóch zasadniczych
obszarach, potencjale i wynikach organizacji.
gi w problematyce TQM; integrowanie różnych inicjatyw organizacyjnych w normalne, zwykłe operacje i procesy; bardzo
skuteczne diagnozowanie; obiektywną
ocenę w odniesieniu do zestawu kryteriów
szeroko uznawanych w całej Europie;
środki mierzenia postępu w czasie, przez
okresowe samooceny; działania pobudzające do usprawniania procesu, ogniskujące się w miejscach, gdzie są najbardziej potrzebne; metodykę do stosowania
we wszystkich obszarach zarządzania – od
poszczególnej jednostki funkcjonalnej aż do
całej organizacji; sposób kreowania i pro-

wniosek jest poprawnie przygotowany, zostaje oceniony przez grupę ekspertów, która określa mocne i słabsze strony organizacji. Następnie przyznaje punkty według
ściśle określonych zasad podanych w instrukcji dla ekspertów.
Jeżeli wniosek otrzymał więcej niż 450
punktów (maks. 1000 punktów), eksperci
przeprowadzają wizytę w zakładzie, sprawdzając, czy informacje przedstawione w samoocenie potwierdzają się w praktyce. Po
wizycie eksperci mogą podwyższyć punktację lub ją obniżyć. Jeżeli wniosek eksperci ocenili poniżej 450 punktów, organiza-

cja nie przechodzi do dalszego etapu selekcji.
Po wizycie ekspertów ich raport zostaje
przesłany do Kolegium Sędziowskiego.
Kolegium Sędziów na posiedzeniu zapoznaje się z ocenami ekspertów i podejmuje decyzję o nominacjach na: laureatów, wyróżnionych i nagrodzonych dyplomami.
Następnie wnioski Kolegium Sędziowskiego zostają przez Sekretariat PNJ przekazane członkom Komitetu PNJ. Na zebraniu plenarnym Komitetu zostają wyłonieni, w odpowiednich kategoriach, laureaci i wyróżnieni bieżącej edycji konkursu
Polskiej Nagrody Jakości.
Na czym polega przewaga Total Quality Management nad innymi narzędziami służącymi poprawie jakości i utrzymaniu jej na wysokim poziomie?
– Total Quality Management jest filozofią Globalnego Zarządzania przez Jakość.
Wszystkie systemy, metody i narzędzia
jakości są elementami tej koncepcji. Nie
można więc mówić o jakiejkolwiek przewadze TQM nad innymi narzędziami służącymi poprawie i doskonaleniu jakości zarządzania organizacją.
Proszę więc powiedzieć, jak wiele
przedsiębiorstw i instytucji w Polsce stosuje założenia Zarządzania przez Jakość?
Jakimi argumentami przekonałby pan
tych, którzy nie sięgnęli jeszcze po to narzędzie, że warto je wdrożyć?
– Jak już powiedziałem, TQM to filozofia nowoczesnego zarządzania organizacją, a nie metoda zarządzania. Dlatego
nie ma organizacji, która nie byłaby zainteresowana dobrym zarządzaniem swoją firmą. Wszyscy stosują niektóre elementy
TQM, jak chociażby normy, metody i narzędzia jakości.
Struktura Polskiej Nagrody Jakości
składa się z szeregu Regionalnych Nagród
Jakości, poprzez które propagowana jest filozofia TQM, w tym szczególnie metoda samooceny organizacji, będącej podstawą
analizy pracy organizacji w dwóch zasadniczych obszarach, potencjale i wynikach organizacji. Na potencjał organizacji składają
się przywództwo, strategia i polityka, pracownicy, partnerzy i zasoby oraz procesy,
wyroby i usługi. Natomiast wyniki organizacji to: zadowolenie klientów, zadowolenie pracowników, zadowolenie społeczne,
a także wyniki kluczowe.
Chodzi o to, aby zarządzając organizacją, stosować najbardziej nowoczesne systemy, metody i narzędzia jakości. Dlatego
nasza nagroda ma w swoich założeniach
przede wszystkim przekazywać nowoczesne podejście do Globalnego Zarządzania
przez Jakość.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Nowe ISO 9001:2015

Nowelizacja Normy ISO 9001 w 2015 roku, a w wersji polskiej w 2016 roku
zwraca szczególną uwagę na ujednolicenie wszystkich 10 rozdziałów dokumentów z uwzględnieniem wyeksponowania rozdziału 5, poświęconego roli
i odpowiedzialności najwyższego kierownictwa przy wdrażaniu, nadzorowaniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w organizacji przemysłowej, usługowej lub administracyjnej.
Prof. nadzw. dr inż. Janusz
Bronisław Berdowski
Wykładowca Europejskiej Uczelni
Informatyczno-Ekonomicznej
postanowieniach ogólnych
tej nowelizacji stwierdzono, że
w obliczu wymagań współczesnej gospodarki najwyższe
kierownictwo powinno wykazywać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do
SZJ. Nie kto inny jak prezes, dyrektor naczelny czy właściciel ﬁrmy prywatnej powinien nadzorować skuteczne wdrażanie
SZJ, dbając o jego utrzymanie i doskonalenie. Decyzję o przystąpieniu do wdrożenia wymagań Normy ISO 9001 w organizacji podejmuje najwyższe kierownictwo,

W
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a więc osoba kierująca i zarządzająca
wszystkimi procesami głównymi, wspomagającymi i administracyjnymi.
W niniejszym tekście przedstawiam
kilka osobistych refleksji na temat wymagań zawartych w Normie PN-EN ISO
9001:2016. Refleksje mają charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, bo wynikają z doświadczenia zdobytego podczas
34 lat pracy zawodowej na stanowiskach
kierowniczych (w tym 11 lat pracy jako dyrektor przedsiębiorstwa w ZPOW Łowicz;
8 lat jako dyrektor ds. produkcyjno-technicznych Zjednoczenia Fruktopol; 8 lat jako
wicedyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego; 3 lata jako
dyrektor Departamentu Przemysłu RolnoSpożywczego w Ministerstwie Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej; 4 lata jako dy-
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rektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji).

Wymagania dotyczące
przywództwa
Kompleksowe wymagania dotyczące
przywództwa, jego zaangażowania i przejęcia odpowiedzialności za skuteczność
SZJ zostały wyeksponowane w rozdziale 5.
Normy. Do obowiązków najwyższego kierownictwa należy zapewnienie, że polityka
jakości, opracowana i podpisana przez
naczelnego dyrektora, jest zgodna z kierunkami strategicznymi oraz kontekstem organizacji. Twórca nowej Normy (ISO)
zwraca uwagę na konieczność umieszczenia w polityce jakości kierunku strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz celów
jakości. Kontekst organizacji to nic innego
jak określenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych, bardzo istotnych dla celu
działania przedsiębiorstwa. Kontekst zewnętrzny, który musi być pod nadzorem naczelnego dyrektora, to otoczenie prawne
oraz czynniki związane z konkurencją,
rynkiem krajowym i międzynarodowym, poziomem wskaźników ekonomicznych oraz
uwarunkowań socjalnych i kulturowych.
Kontekst wewnętrzny jest związany z funkcjonowaniem organizacji wraz z poziomem
wiedzy i kompetencjami pracowników. Powinien on być w centrum zainteresowania
naczelnego dyrektora, który zatwierdza
i podpisuje politykę jakości. Naczelny dyrektor bierze czynny udział w ustanowieniu
i doskonaleniu zatwierdzonych procesów
wraz z ich wzajemnym oddziaływaniem na
poziom zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. W tym celu istotnym elementem
jest określenie potrzebnych zasobów związanych z infrastrukturą, techniką, potrzebnymi materiałami i zasobami ludzkimi.
Do naczelnego dyrektora należy nadzór nad opracowaniem prawidłowego
schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa oraz jego zatwierdzenie z konkretną
datą jego obowiązywania, jego aktualizacją po wprowadzeniu różnego rodzaju zmian organizacyjnych, związanych
z jego rozwojem czy ograniczeniem produkcji i usług. Według wymagań nowej
Normy ISO 9001:2015 jest to podstawowy dokument, który jest niezbędny do prawidłowego kierowania SZJ w przedsiębiorstwie. Na podstawie tego dokumentu
są formułowane zakresy obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności pracowników. Nie tylko liderów poszczególnych
procesów, ale również pozostałych osób
zatrudnionych na istotnych stanowiskach obowiązuje zasada zastępowalności,
a więc podanie funkcji oraz imienia i nazwiska osoby, która będzie zastępowała

kierownika procesu podczas jego nieobecności w razie urlopu, choroby, delegacji zagranicznej lub krajowej.
Do wymagań Normy ISO 9001:2015
rozdziału 5. należy zaliczyć:
• skuteczność SZJ;
• zgodność polityki jakości i celów jakości
SZJ z kontekstem i kierunkami strategicznymi organizacji;
• integrację działania SZJ z procesami biznesowymi organizacji;
• promowanie podejścia procesowego i myślenia uwzględniającego ryzyko;
• dostępność zasobów niezbędnych dla
SZJ;
• znaczenie skutecznego zarządzania jakością i jego zgodności z wymaganiami
SZJ;
• ocenę realizacji celów SZJ;
• nagradzanie osób przyczyniających się do
skuteczności SZJ;
• korzyści z doskonalenia jakości produktów i usług oraz spełniania nowych wymagań jakościowych;
• wspieranie innych zadań kierowniczych.

Skuteczność SZJ
Najwyższe kierownictwo, które zna
wymagania Normy ISO 9001:2015, posiada
ogromny wpływ na skuteczność systemu zarządzania, gdyż nie kto inny jak dyrektor naczelny przedsiębiorstwa zatwierdza wszystkie procedury systemowe związane z zarządzaniem jakością. W bardzo wielu
przedsiębiorstwach, pomimo że w normie
nie uwzględniono takiego wymogu, spośród
ścisłego kierownictwa jest powoływany
pełnomocnik ds. zarządzania jakością,
który jest podporządkowany dyrektorowi
naczelnemu. W dużych przedsiębiorstwach
pełnomocnik jest w randze dyrektora ds. jakości, który z upoważnienia dyrektora naczelnego czuwa nad skutecznością zarządzania jakością, poczynając od dostawców
surowców, poprzez proces produkcji i magazynowania oraz dystrybucji do klientów
zewnętrznych.
Wszystkie niezgodności, stanowiące
załącznik do raportu z audytów, są przedmiotem analizy przez osoby audytowane
oraz natychmiast usuwane przez uruchomienie działań korekcyjnych i korygujących.
Poważne niezgodności są przekazywane do
najwyższego kierownictwa, które podejmuje
decyzje o ich usunięciu, tym samym ma
wpływ na skuteczność SZJ.

Kontekst i kierunki
strategiczne organizacji
Politykę jakości, zatwierdzoną przez naczelnego dyrektora, muszą znać wszyscy
pracownicy i każdy z nich musi utożsamiać
się z jej treścią dotyczącą swojego stanowiska pracy.

To najwyższe kierownictwo określa
strategię i misję firmy oraz cele jakościowe,
które muszą być zgodne z kierunkami
strategicznymi organizacji. Cele jakościowe, w porozumieniu z kierownictwem firmy oraz pełnomocnikiem ds. zarządzania
jakością oraz kierownikami poszczególnych
procesów, muszą być uściślone i dostosowane do roli i zadań każdego procesu. Każdy proces musi mieć własne cele jakościowe, które będą korespondowały z celami
głównymi jakości przedsiębiorstwa. Na
podstawie poszczególnych procesów, podczas audytu certyfikującego realizowanego
przez trzecią niezależną stronę, mogę
stwierdzić, że większość przedsiębiorstw posiada jedynie cele jakościowe i strategiczne, a nie dokonuje ich cedowania i dostosowania do merytorycznych zadań określonego procesu.
Mapa procesów wykonana w przedsiębiorstwie powinna być zbieżna z celami
jednostkowymi poszczególnych procesów,
które mają wpływ na realizację celów jakościowych głównych, ustalonych i zatwierdzonych przez najwyższe kierownictwo.
SZJ jest integralnie związany z procesami biznesowymi w organizacji. Dyrektor
naczelny przedsiębiorstwa, który odpowiada za zysk swojej organizacji na koniec
roku kalendarzowego, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że spełnienie wymagań
Normy ISO 9001 jest ściśle skorelowane
z najwyższą jakością produkowanych wyrobów, które trafiają do zewnętrznych
klientów, mających wpływ na efekty ekonomiczne organizacji. W nowej normie ISO
9001:2015 wyeksponowano ryzyko w biznesie, które jest nieodzowne przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji w zależności od zmieniającej się sytuacji na rynku krajowym i zagranicznym.

Promowanie podejścia
procesowego
Zgodnie z wytycznymi Normy ISO
9001:2015 organizacja powinna ustanowić,
wdrożyć i stale doskonalić SZJ, w tym konieczne procesy i ich powiązania, a więc
określić wymagane wejścia i oczekiwane
wyjścia określonych procesów, w celu prawidłowego nadzoru nad procesami. Należy określić sekwencję tych procesów i ich
wzajemne oddziaływanie oraz ich mierzalność, monitorowanie i wskaźniki niezbędne do zapewnienia skuteczności działań. Obowiązkiem najwyższego kierownictwa jest zapewnienie zasobów materiałowych, ludzkich i innych do realizacji
tych procesów oraz zapewnienie ich dostępności. Mianowanie liderów poszczególnych procesów wraz z przekazaniem
uprawnień i odpowiedzialności za realiza-
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cję, należy również do obowiązków najwyższego kierownictwa.
W Normie ISO 9001:2015 położono
nacisk na zagadnienia i działania odnoszące
się do ryzyk i szans oraz ich umiejscowienia w SZJ. Sposoby postępowania z ryzykiem mogą obejmować unikanie ryzyka,
uwzględnianie ryzyka po to, aby prześledzić
możliwości eliminacji źródła ryzyka, zmianę prawdopodobieństwa lub konsekwencji,
podział ryzyka lub utrzymanie ryzyka przez
celową decyzję. Możliwości związane z ryzykiem mogą obejmować wprowadzenie
nowych wyrobów, otwieranie nowych rynków zagranicznych, pozyskiwanie nowych
klientów i wiele innych działań podejmowanych przez kierowników poszczególnych procesów.

Audyt O
Jest to kolejne zadanie dla najwyższego
kierownictwa, które decyduje o zasobach
finansowych niezbędnych do wdrożenia
SZJ. Przed podjęciem decyzji o wdroże-

rownictwa, podejmuje decyzję o wdrożeniu
SZJ, zatwierdzając harmonogram niezbędnych prac do wykonania w wyznaczonych terminach przez określone osoby,
z podaniem stanowiska oraz imienia i nazwiska.

Znaczenie skutecznego zarządzania
jakością i jego zgodności
z wymaganiami SZJ
W SZJ obowiązuje zasada przepływu
informacji od góry, czyli od najwyższego stanowiska kierownictwa, do dołu, czyli do najniższego stanowiska i odwrotnie: od najniższego do najwyższego. Na każdym stanowisku pracy obowiązuje skuteczne zarządzanie jakością w oparciu o przepisy
prawne oraz o dokumentację stanowiskową. O możliwości eliminowania błędów jakościowych na każdym stanowisku pracy
trafnego sformułowania użył Manfred
Kets de Vries. Zwracając się do przywódcy zarządzającego przedsiębiorstwem i odpowiedzialnego za komunikację z perso-

Twórca nowej Normy (ISO) zwraca uwagę na
konieczność umieszczenia w polityce jakości kierunku
strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz celów
jakości. Kontekst organizacji to nic innego jak określenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych, bardzo
istotnych dla celu działania przedsiębiorstwa.

niu SZJ należy zarządzić tak zwany audyt
0, który określi stan istniejący przedsiębiorstwa, zwracając uwagę na wyposażenie techniczne i jego ewentualne uzupełnienie w niezbędne maszyny i urządzenia.
Przy audycie 0 trzeba zwrócić uwagę na zaplecze socjalne, drogi komunikacyjne dla
personelu, surowców i wyrobów gotowych
oraz drogę usuwania odpadów produkcyjnych, czy nie krzyżują się prowadząc do
kontaminacji, która nie może mieć miejsca przy realizacji SZJ. Te wszystkie uwagi i stwierdzenia, określone podczas audytu
0, muszą być związane z określeniem
kosztów ewentualnej modernizacji obiektu oraz niezbędnych zakupów inwestycyjnych.
Następnym zagadnieniem jest zapewnienie odpowiednio kompetentnych zasobów ludzkich oraz zakresu szkolenia
ich ze znajomości wymagań normy oraz
znajomości procedur i instrukcji.
Po opracowaniu wszystkich kosztów
związanych z zapewnieniem zasobów, dyrektor naczelny w imieniu najwyższego kie-
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nelem powiedział: „Skromność jest silnie
związana z człowieczeństwem, ponieważ
opiera się na trafnej ocenie samego siebie.
Dobrzy przywódcy wiedzą, że nie cała
scena do nich należy”.

Ocena realizacji celów SZJ
W tym zakresie trzeba dokonać oceny
okresowej realizacji celów wyznaczonych
dla przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych procesów. Na podstawie rocznego harmonogramu audytów wewnętrznych opracowywane są raporty z audytów
oraz karty niezgodności, z których jasno wynika, czy system, który jest przedmiotem
wdrożenia, działa w sposób prawidłowy
i prowadzi do osiągnięcia zamierzonych wyników.
Niezależnie od audytów wewnętrznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych
są prowadzone inspekcje przez pracowników nadzoru, które również dostarczają informacji na temat realizacji wytycznych zawartych w wymaganiach Normy ISO
9001:2015 oraz w procedurach i instruk-

cjach opracowanych z dokumentacji jakościowej.
Pełnomocnik ds. SZJ informuje najwyższe kierownictwo, a szczególnie naczelnego dyrektora, w odstępach ustalonych
na podstawie procedury komunikacji wewnętrznej o wynikach wdrożenia SZJ przez
poszczególnych liderów procesów obowiązujących w przedsiębiorstwie. W przypadku zagrożenia, że SZJ nie osiąga zamierzonych wyników zostają podjęte odpowiednie działania korygujące przez najwyższe kierownictwo, po zbadaniu i analizie przyczyn.

Nagradzanie osób przyczyniających
się do skuteczności SZJ
Najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa, za pośrednictwem swoich zastępców oraz kierowników poszczególnych procesów, powinno, oprócz innych
obowiązków takich jak realizacja planu produkcji na rynek wewnętrzny i na eksport,
zwrócić uwagę na skuteczność Systemów
Zarządzania Jakością.
Każdy człowiek zatrudniony na określonym stanowisku świadomy swojej pracy, ponosi pełną odpowiedzialność za jej jakość i pragnie być zauważonym, nie tylko
przez bezpośredniego przełożonego, ale
również przez najwyższe kierownictwo.
Oprócz uznania finansowego w postaci dodatkowej premii, można wyróżniać pracowników np. tytułem Człowiek Roku w zakresie jakości i wręczać odpowiednie trofea
na ogólnych zebraniach załogi, po zakończeniu realizacji planu asortymentowego
i jakościowego.

Korzyści z doskonalenia
Ten temat jest związany z innowacjami,
nowymi produktami i usługami, na które
czeka klient zewnętrzny. Wiek XXI charakteryzuje się eksplozją nowych wyrobów
i usług. Zupełnie nowe możliwości daje Internet. Proces ciągłego doskonalenia jest
w interesie, a nawet obowiązkiem podmiotów gospodarczych, które różnymi drogami szukają informacji o potrzebach klienta, impulsów dotyczących przyszłych oczekiwań. Coraz częściej współpracują z placówkami naukowymi i wyższymi uczelniami.
Najwyższe kierownictwo powinno zachęcać podległy personel do doskonalenia
produktów i usług, by spełniały wymagania, zaspokajały potrzeby i oczekiwania
klientów.

Wspieranie innych
zadań kierowniczych
Najwyższe kierownictwo, oprócz nadzoru nad funkcjonowaniem SZJ, ma też
inne zadania kierownicze związane z re-
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alizacją rocznego planu produkcji i sprzedaży wyrobów. Jednym z nich jest udział
w różnego rodzaju międzynarodowych
wystawach i targach związanych z prezentacją własnej firmy i promocją wyrobów. Można pokazywać swoje produkty
np. na Międzynarodowych Targach Poznańskich, targach SIAL w Paryżu, targach
w Kolonii i wielu innych branżowych
imprezach.
Kierownicza rola najwyższego kierownictwa to m. in. reprezentowanie własnej firmy przed organami administracji
centralnej i lokalnej oraz dbałość o jej właściwe postrzeganie na rynku krajowym
i międzynarodowym. Z tych względów
bardzo wielu dyrektorów zabiega o skróconą nazwę firmy. Rejestruje ją w odpowiednich urzędach, posługuje się nią w mediach oraz w kampaniach reklamowych.
W porozumieniu z władzami lokalnymi zabiegają o kojarzenie firmy z miejscowością,
w której firma ma siedzibę. Zobowiązuje
to dodatkowo do dbania o doskonałą jakość określonej grupy wyrobów.
Kończąc obecne rozważania, pragnę
przytoczyć własną myśl na podstawie
moich doświadczeń podczas kierowania
różnymi organizacjami na przestrzeni
33 lat mojej pracy zawodowej: „Bez odpowiedzialnego, kreatywnego kierownictwa wdrożenie i utrzymanie przy ciągłym
doskonaleniu systemu zarządzania jakością graniczy z cudem, pomimo otrzymania certyfikatu”.
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Pozytywne zakończenie audytu certyfikującego w firmie Eskimos-Sokółka. W pierwszym
rzędzie od lewej: Janusz Chojnowski – spec. ds. kontraktacji, Iwona Bagińska – laborantka mikrobiolog, dr Maciej Marcinkowski – audytor DQS, prof. Janusz Berdowski
– audytor DQS, Marek Kaniewski – dyr. zakładu, wiceprezes, Beata Woronowicz – spec.
ds. handlu, Iwona Chomik – spec. ds. BHP, Katarzyna Bietka – spec. ds. płac, Katarzyna Steczkowska – laborantka mikrobiolog. W drugim rzędzie od lewej: Krzysztof Płonowski – pełnomocnik ds. SJiBŻ, Emilia Aleksandrowicz – spec. ds. kontraktacji, Stanisław Szarkowski – zast. kierownika technicznego, Radosław Pyłko – kier. ds. produkcji,
Paweł Trockim – spec. ds. handlu i logistyki, Małgorzata Ogieł – spec. ds. handlu, Marzena Chojnowska – zast. kier. ds. jakości, Marek Nierad – kier. ds. technicznych

Rola i zadania najwyższego kierownictwa
(przedstawione w wersji skróconej wg koncepcji autora)

Interpretacja zawartych w 5. paragraﬁe Normy ISO 9001:2015 wymagań takich jak 5.1.2 Orientacja na
klienta, 5.2 Polityka Jakości, 5.3. Zadania (role) odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji.
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Jakość tworzą ludzie
Wywiad z Mieczysławem Obiedzińskim – dyrektorem operacyjnym
TÜV SÜD Polska, auditorem wiodącym TÜV SÜD
TÜV SÜD działa na świecie od 150 lat,
ciesząc się świetną prasą i opinią. Jak wygląda historia państwa firmy?
– W tym roku TÜV SÜD obchodzi
150-lecie. Wszystko zaczęło się 6 stycznia
1866 roku. 21 operatorów kotłów parowych
z Mannheim założyło organizację, która stała się dzisiejszą TÜV SÜD AG. Impulsem
do podjęcia prac nad stworzeniem nowej
organizacji był wybuch kotła parowego mający miejsce 28 stycznia 1865 roku, w wyniku którego zmarła jedna osoba, a kilka
osób zostało rannych. Od tego momentu
rozpoczęła się historia organizacji TÜV
SÜD i jej główny cel – ochrona ludzi, śro-
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dowiska i własności przed niekorzystnymi
skutkami stosowania różnorakich technologii. Założenia te nie zmieniły się do dziś,
a długoletnie doświadczenie sprawia, że stosowane obecnie procedury oraz usługi
sprawdzające i certyfikujące są z powodzeniem wykorzystywane w nowych obszarach przemysłu. Przez 150 lat istnienia
na całym świecie utrwaliło się postrzeganie
TÜV SÜD jako organizacji przeprowadzającej niezależne i bezstronne nadzory
wszystkich obszarów rozwoju technicznego.
TÜV SÜD Polska działa na rynku od
1998 roku jako jeden z wielu oddziałów

TÜV SÜD na świecie. W ramach naszych
działań są utworzone działy: Management Service zajmujący się certyfikacją
systemów zarządzania, szkoleniami, usługami dla przemysłu spożywczego oraz
dział Industry Service obejmujący usługi
nadzoru, inspekcji technicznych, certyfikacji
ZKP, certyfikacji spawaczy oraz szkoleń
i certyfikacji personelu NDT. Działania
TÜV SÜD Polska pozwalają skutecznie połączyć korzyści płynące ze znajomości rynku lokalnego z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem pochodzącym z całego świata. Dzieląc się nim, auditorzy, eksperci i rzeczoznawcy TÜV SÜD Polska przyczynia-
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ją się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw, pozwalając uzyskać wymierne
korzyści finansowe.
Certyfikaty jakości stały się już tak popularne i to we wszystkich branżach, że zastanawiam się, czy klienci w ogóle jeszcze
zwracają na nie uwagę. Czy pana zdaniem
tego typu dokumenty mają jeszcze dla nas
znaczenie, czemu służy ich posiadanie?
– Przyrównam certyfikację do procesu
edukacji, ponieważ widać dość bliską analogię. Na początku lat 90. posiadanie wykształcenia wyższego pozwalało bez problemu znaleźć pracę. Wraz z upowszechnieniem i dostępnością edukacji, liczba
osób z dyplomem diametralnie się zwiększyła. Analogicznie jest z certyfikacją – faktycznie spowszechniała. To, co wcześniej było
przewagą – dziś jest standardem, a nawet pokuszę się o stwierdzenie, że normą. To powoduje, że firmy i organizacje, które są świadome wyzwań – nie tylko lokalnych, ale i krajowych wymagań – zwracają uwagę nie tylko na certyfikat, ale też na to, przez jaką jednostkę certyfikacyjną został on przyznany.
W branży spożywczej, w której działam
aktywnie jako auditor, certyfikacja w ramach
standardów BRC, IFS, FSSC stała się
podstawą do nawiązania współpracy czy
w ogóle rozpoczęcia rozmów. Podejście jednostki TÜV SÜD to ocena firmy „oczami
klienta”. Dla nas ważne jest, by wskazać naszym klientom słabe strony działań, powodujących problemy z klientem, niespełnienie jego wymagań, a co za tym idzie
– utratę biznesu.
Posiadanie certyfikatu, a dokładnie
posiadanie certyfikowanego systemu to
dla organizacji i jej kierownictwa narzędzie
ułatwiające zarządzanie, wprowadzanie
zmian oraz utrzymanie określonych standardów działania. To pozwala łatwiej
wprowadzać nowych pracowników, rozwijać ich kompetencje. Certyfikat wydany
przez renomowaną jednostkę certyfikującą pozwala budować zaufanie naszych
firm nie tylko w Polsce, ale też na świecie.
Jest też mocnym argumentem w procesie
pozyskiwania kontrahentów.
Od czego powinna zacząć firma, która chciałaby przeprowadzić proces certyfikacji? Jakie zasady, nazwijmy je „ABC
certyfikacji”, powinna poznać i czego
może się spodziewać?
– Pierwszym krokiem jest wybór jednostki. Przedsiębiorstwo powinno przede
wszystkim zwrócić uwagę na międzynarodową renomę i doświadczenie firmy zajmującej się certyfikacją. Kolejnym krokiem jest przesłanie zapytania. By przygotować ofertę, wymagane jest zebranie niezbędnych informacji o organizacji. Podstawowe informacje to zakres działalności
firmy, objęty certyfikacją, poziom i struktura

zatrudnienia, liczba lokalizacji. Zakres danych jest zależny od rodzaju normy, standardu czy stopnia integracji. Na postawie
tych danych jednostka określa czas auditu
oraz przygotowuje ofertę – po jej akceptacji rozpoczyna się proces planowania auditu, doboru auditorów oraz terminów
certyfikacji. Warto tutaj zwrócić uwagę na
to, czy auditor jest fachowcem w swojej
branży – uzyskać wstępne informacje o jego
sylwetce i doświadczeniu.
Co oznacza transfer certyfikatu systemu zarządzania do TÜV SÜD Polska?
– Transfer certyfikatu jest to uznanie aktualnego certyfikatu systemu zarządzania,
przyznanego przez inną akredytowaną
jednostkę certyfikującą, w celu kontynuacji
procesu certyfikacji. Zgodnie z wytycznymi IAF, transfer aktualnego certyfikatu
systemu zarządzania wymaga spełnienia
określonych wymagań. Jest on możliwy na
każdym etapie procesu certyfikującego w ramach auditu nadzoru lub recertyfikującego. Aby przystąpić do transferu należy: posiadać aktualny i akredytowany certyfikat
systemu zarządzania w jednostce będącej
członkiem organizacji MLA oraz przedłożyć jego kopię; usunąć niezgodności
wskazane w ostatnim raporcie z auditu;
przedłożyć raporty z 3 ostatnich auditów.
W ostatnich latach widzimy silny trend
transferu certyfikatu do TÜV SÜD Polska.
Klientom coraz częściej zależy na współ-

dzoną jednostką notyfikowaną nr 2527.
Wspieramy organizacje w zakresie usług
technicznych m.in. certyfikacji ZKP EN
1090, badań nieniszczących, odbiorów i zatwierdzeń technicznych instalacji i urządzeń,
auditów efektywności energetycznych. TÜV
SÜD Polska jest również akredytowana do
badania i opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących
o uzyskanie świadectw pochodzenia z Kogeneracji. W ofercie firmy znajdują się
także inspekcje i certyfikacje produktów,
działania wspomagające producentów
żywności, jak również szkolenia i seminaria biznesowe oraz techniczne. Generalnie
wspieramy branżę polskiej gospodarki
w utrzymaniu swojej pozycji oraz wzmocnieniu jej na rynkach europejskich i światowych.
Co jest największą przewagą, która
państwa wyróżnia na tle innych jednostek?
– Ludzie, którzy lubią to, co robią i zawsze z pasją wspomagają naszych klientów
– nasi auditorzy, eksperci i rzeczoznawcy,
trenerzy, pracownicy biur. Mam szczęście
współpracować z najlepszymi specjalistami, którzy są arcymistrzami w swoim fachu.
Do nich zaliczam m.in. dyrektorów działów TÜV SÜD Polska: Katarzynę Godylę, Macieja Musiała, Piotra Kukułę oraz wicedyrektora Artura Donatha. Duży wkład
w rozwój naszej organizacji włożył też
pan Krzysztof Jankowski. Dużym osobi-

To, co wcześniej było przewagą – dziś jest standardem, a nawet pokuszę się o stwierdzenie, że normą.
To powoduje, że firmy i organizacje, które są
świadome wyzwań – nie tylko lokalnych, ale i krajowych wymagań – zwracają uwagę nie tylko na certyfikat, ale też na to, przez jaką jednostkę
certyfikacyjną został on przyznany.
pracy z rzetelnym partnerem, który w ramach procesu certyfikacji faktycznie zidentyfikuje obszary wymagające doskonalenia, aby jeszcze lepiej spełniać wymagania klienta.
Jak szerokie jest portfolio państwa
usług w dziedzinie certyfikacji?
– Oferta TÜV SÜD Polska obejmuje
szeroki zakres usług wspierających firmy
w codziennej walce na konkurencyjnym rynku. Prowadzimy certyfikację systemów
ISO, norm branżowych, standardów prywatnych. Posiadamy akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikacji wyrobów (AC 161) oraz zatwier-

stym szacunkiem będę zawsze darzył śp.
doktora Ryszarda Musiała, który zbudował
podwaliny naszej firmy w Polsce i od którego sam wiele się nauczyłem, kiedy zaczynałem swoją karierę jako auditor. Jego
zaangażowanie, bezcenna wiedza, determinacja pozwoliły wyszkolić i wyselekcjonować grupę auditorów TÜV SÜD, którzy
od wielu lat wspierają naszych klientów podczas auditów certyfikujących. „Jakość tworzą ludzie” – to motto najlepiej ujmuje naszych pracowników i współpracowników
TÜV SÜD Polska.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Lider zmian
Systemy zarządzania według norm ISO są standardami wyznaczającymi
przedsiębiorstwom sposób działania. Coraz więcej ﬁrm szuka dostawców
i kooperantów wyłącznie wśród przedsiębiorstw posiadających wdrożony
i certyﬁkowany system zarządzania jakością. Wdrożenie systemu zarządzania
nie jest zatem modą, lecz warunkiem konkurencyjności.
GHM Polska Miedź S.A. kieruje
się najlepszymi praktykami
i międzynarodowymi standardami zarządzania korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Wszystkie oddziały przestrzegają wszelkich wymogów prawa, w tym prawa górniczego,
wymogów akredytacyjnych, certyﬁkacyjnych i innych.

K

Od lat 90.
KGHM jako lider zmian już na początku lat 90. zaczął wdrażać, w pierwszej
kolejności w hutach i w spółkach zależnych,
standaryzowane systemy zarządzania. Początkowo dotyczyło to systemu zarządzania jakością i wynikało z konieczności poszukiwania rynków zewnętrznych lub spełnienia wymagań handlowych. Działania te
udowodniły, że standaryzacja i wdrożenie
procedur utrzymania jakości są istotnym
czynnikiem konkurencyjności. Również
działania proekologiczne oraz warunki
bezpieczeństwa są istotnymi czynnikami
kształtującymi pozytywny wizerunek firmy
i wpływają w coraz większym stopniu na
jej wynik finansowy. Stanowią również
podstawę zrównoważonego rozwoju,
a więc i społecznej odpowiedzialności biznesu.
Wiodącym oddziałem w zakresie wdrażania systemów zarządzania była Huta
Miedzi Cedynia, która już w 1995 roku
wdrożyła system zarządzania jakością.
Obecnie w KGHM w trzech oddziałach
hutniczych, w Głogowie, Cedynii Legnicy
oraz w Zakładach Wzbogacania Rud, stosowany jest certyfikowany zintegrowany system zarządzania, spełniający wymagania
norm jakości, środowiska i BHP. W Zakładach Górniczych i Jednostce Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (JRGH)
funkcjonują certyfikowane systemy zarzą-
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dzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
a w Zakładzie Hydrotechnicznym wdrożono systemy zarządzania spełniające wymagania norm, środowiska, BHP oraz
w 2014 roku certyfikowany system zarządzania energią wg ISO 50001. W Centralnym Ośrodku Przetwarzania Informacji
(COPI) funkcjonuje system zarządzania
usługami IT wg normy ISO 20000-1.
Aktualnie w ramach rozwoju systemów
zarządzania trwają prace związane z wdrożeniem, w całym KGHM systemu zarządzania energią wg ISO 50001, którego certyfikacja przewidziana jest na wrzesień
2017 roku.
Poprawa efektywności energetycznej
w naszej firmie jest nie tylko obowiązkiem
wynikającym z nowej ustawy, ale koniecznością warunkującą dalszy, stabilny rozwój.
Wzrost zużycia energii elektrycznej, gazu,
chłodu, ilości powietrza wtłaczanego pod
ziemię spowodowane są między innymi nowymi inwestycjami w obszarze podstawowego ciągu produkcyjnego, ale także wydłużającymi się drogami odstawy urobku
pod ziemią i uruchamianiem nowych stacji klimatycznych.
W spółce prowadzone są również intensywne prace nad dostosowaniem istniejących i funkcjonujących systemów zarządzania w oddziałach hutniczych, Zakładach Wzbogacania Rud i Zakładzie
Hydrotechnicznym do nowych wymagań
norm zarządzania jakością (ISO 9001:2015)
i środowiskiem (ISO 14001:2015). Pierwszą certyfikację wg wymagań nowych norm
zaplanowano już na marzec 2017 roku.

- Sukces firmy zależy od stopnia spełnienia potrzeb oraz oczekiwań partnerów
w biznesie, do których można zaliczyć: właścicieli, klientów, pracowników, podwykonawców oraz społeczeństwo. Wprawdzie
każdy z nich zainteresowany jest w innym
zakresie, ale ich wspólnym celem jest dobra sytuacja firmy i jej rozwój, aby produkowane przez nią wyroby i świadczone
usługi były wysokiej klasy. W ramach
współpracy z tymi partnerami należy identyfikować i w miarę potrzeby uwzględniać
ich oczekiwania w działalności firmy.
Współczesnego partnera biznesowego interesują nie tylko wyniki ekonomiczne
spółki, ale w coraz większym stopniu poziom bezpieczeństwa wyrobu, prowadzenie procesów produkcji w sposób przyjazny dla środowiska, efektywne wykorzystanie energii, warunki pracy podczas produkcji niezagrażające życiu i zdrowiu pracowników. Naszym celem i wyzwaniem jest
skuteczne wdrożenie wymaganych standardów zarządzania, za co wspólnie jako
kadra zarządcza oraz wszyscy pracownicy naszej firmy jesteśmy odpowiedzialni –
mówi Piotr Walczak, wiceprezes ds. produkcji KGHM Polska Miedź.
Wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania w oddziałach KGHM są nie tylko wymogiem narzucanym przez rynek
(uwzględniając wymagania giełdowe), ale
również skutecznym sposobem zarządzania przyczyniającym się do optymalizacji
procesów biznesowych, spełniania coraz
wyższych wymagań klientów oraz dbałości o otaczające nas środowisko.
Systemy zarządzania oparte o międzynarodowe standardy, takie jak ISO
9001, ISO 14001, ISO 50001, PN-N 18001,
OHSAS 18001 czy inne, to bardzo dobre
narzędzie wspierania zarządzania organizacją, niezależnie od jej wielkości.
I
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Bezpieczeństwo i higiena pracy
muszą być przestrzegane
Każda organizacja jest odpowiedzialna za minimalizowanie ryzyka zagrażającego zdrowiu lub życiu swoich pracowników. Tymczasem według szacunków
Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2013 roku z wykonywaniem pracy
zawodowej związanych było 2,34 mln zgonów.

iele organizacji jest zainteresowanych systematycznymi
działaniami na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Skuteczność tych działań wymaga, aby były
prowadzone w ramach uporządkowanego
systemu zarządzania wdrożonego w tych
organizacjach. Dzięki temu ﬁrma uzyskuje nie tylko wyższy poziom BHP, ale też satysfakcjonujące efekty ekonomiczne. Skuteczne wdrożenie systemu jest pomocne także w zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawnymi.

W

Normalizacja krajowa
dotycząca BHP
Normy okazały się ważnym narzędziem służącym poprawie stanu BHP.
Pierwszą normą poświęconą systemom
zarządzania BHP była norma brytyjska BS
8800:1996 Guide to occupationalhealth and
safety management systems. W tym samym
roku podjęto decyzję o rezygnacji z opracowania Normy Międzynarodowej poświęconej temu zagadnieniu i zachęcono
krajowe jednostki normalizacyjne do opracowania norm krajowych. Efektem prac
normalizacyjnych w Polsce są następujące
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polskie normy dotyczące systemów zarządzania BHP:
• PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania,
• PN-N-18004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wytyczne,
• PN-N-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,
• PN-N-18011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wytyczne
audytowania.
Podstawową normą dotyczącą systemów BHP jest PN-N-18001. Norma ta definiuje system zarządzania BHP jako „część
ogólną systemu zarządzania organizacją,
która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymania polityki
bezpieczeństwa i higieny pracy”.
W ujęciu tej normy bezpieczeństwo i higiena pracy to „stan warunków i organizacji
pracy oraz zachowań pracowników, zapewniający wymagany poziom ochrony
zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy”.

Norma określa wymagania dotyczące
tego systemu. Do tego, aby system został
wdrożony i poprawnie funkcjonował, potrzebne jest zaangażowanie kierownictwa
organizacji. W jego gestii będzie zapewnienie środków na realizację systemu, ustalanie i aktualizowane polityki i celów procesu oraz przeprowadzanie przeglądów systemu. Jednak w proces powinni się włączyć
także pracownicy organizacji na etapie
planowania, wdrażania, działań korygujących oraz wszelkich działań na rzecz doskonalenia systemu.
Dokument pozwala zidentyfikować te
czynniki bezpieczeństwa i higieny pracy,
które organizacja może nadzorować i na
które ma wpływ. Norma może być stosowana w każdej organizacji zamierzającej
wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system
BHP. Jest kompatybilna z normami dot.
SZJ i zarządzania środowiskowego oraz
wykazuje zbieżność z wytycznymi MOP
(ILO-OSH 2001).

Normalizacja międzynarodowa
Krajowe normy poświęcone systemom
zarządzania BHP przez pewien czas spełniały swoją rolę. Jednak ze względu na duże
zainteresowanie przedsiębiorstw certyfikacją systemów zarządzania BHP podjęto kolejną próbę opracowania Normy Międzynarodowej. Inicjatorem tych prac był
Brytyjski Instytut Normalizacyjny, który, we
współpracy z innymi krajowymi jednostkami
normalizacyjnymi, opracował dokument
OHSAS 18001:1999. Stał się on podstawą
prac normalizacyjnych nad nową Normą
Międzynarodową. W 2013 roku utworzono komitet projektowy ISO/PC 283 do
opracowania normy ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use.
Jej opublikowanie planowane jest na koniec
2017 r. Więcej można się dowiedzieć na
www.pkn.pl
Źródło: „Wiadomości PKN” 2/2016
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Systemy zarządzania
– istotny element sukcesu firmy
Multiserwis Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo istniejące na rynku od 25 lat.
Od samego początku swojego działania ﬁrma stawia na dobre standardy
jakościowe, w pierwszym okresie swojej działalności zapożyczone z koncernu
właściciela, a od 2001 r., czyli od 15 lat, swoje własne, stale doskonalone
i dostosowywane do zmieniających się realiów.
tandardy jakościowe, eksponujące
markę i jakość świadczonych usług,
służące do pełnego zadowolenia
klienta, związały z nami wiele
przedsiębiorstw i osób, współpracujących
po kilkanaście lat, wiedzących, że mają do
czynienia z solidnym partnerem, który
rozwiąże ich problemy i dobrze zrealizuje
usługę.
Dla Multiserwis Sp. z o.o. klienci to nie
tylko zleceniodawcy, ale przede wszystkim
pracownicy. Bez solidnych, kompetentnych i rzetelnych ludzi nie moglibyśmy odnieść sukcesu, tak samo jak bez uczciwych
i solidnych zleceniodawców. Dlatego stosunek do naszych pracowników, dbanie
o ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz ich lojalność ma dla nas priorytetowe znaczenie.
Od 2005 r. w spółce Multiserwis rozpoczęliśmy systemowe podejście do bezpieczeństwa pracy – poprzez wdrożenie wymagań standardu SCC. Od tego momentu BHP stało się jednym z kluczowych wyzwań dla naszego przedsiębiorstwa.
W 2009 r. poszliśmy o krok dalej, rozszerzając przyjęte rozwiązania o wymagania normy OHSAS 18001 i ISO 14001 (wymagania środowiskowe), odczytując odpowiednio wcześnie nowy trend w biznesie – wskaźniki BHP jako element marketingowy. Tym samym od 2009 r. Multiserwis posiada zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwa pracy, jakości,
ochrony zdrowia i ochrony środowiska,
w skrócie z ang. HSEQ. Jest to system ściśle wkomponowany w istotę funkcjonowania przedsiębiorstwa, a więc uwzględniający wszystkie etapy jego działalności. Takie podejście stanowi również istotę nowo
wydanych norm ISO.
Po 25 latach działalności śmiało możemy powiedzieć, że w Multiserwis Sp. z o.o.
Zintegrowany system zarządzania HSEQ
doskonale wspiera funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa na każdym etapie.
Dziś firma osiąga prawie 600 mln zł obrotu

S

i zatrudnia ponad 3200 pracowników. Jesteśmy obecni zarówno na rynku polskim, biorąc udział w realizacji dużych inwestycji na skalę krajową (związanych
np. z modernizacją sektora energetycznego), jak również w szeregu inwestycji przemysłowych lub infrastrukturalnych na terenie całej Europy.
Oczywiście zdarzają się nam też sytuacje trudne, typu reklamacje czy wypadki
przy pracy, ale zawsze z tych zdarzeń staramy się wyciągnąć jakąś istotną lekcję na

przyszłość i nie popełniać więcej tych samych błędów, co funkcjonujące u nas rozwiązania systemowe w pełni nam umożliwiają i zapewniają. Główną przyczyną
tych niekorzystnych sytuacji zazwyczaj jest
pojedynczy człowiek lub grupa ludzi. Ktoś
kiedyś powiedział: „gdyby nie czynnik
ludzki, prowadzenie biznesu byłoby bajką.
Niestety, bez ludzi nie ma biznesu”.
Ciągłe doskonalenie systemowe jest
więc nieodzownym elementem w życiu
przedsiębiorstwa na co dzień.
I

Kompleksowe podejście do systemu
Rozmowa z Ewą Stępnik – pełnomocnikiem zarządu ds. Systemu HSEQ w Multiserwis Sp. o.o.
Skrót HSEQ, czyli nazwa normy stosowanej w Multiserwis, oznacza po przetłumaczeniu z angielskiego
zdrowie (health), bezpieczeństwo (safety), środowisko (environment), jakość (quality). Który z tych elementów jest priorytetowy z punktu widzenia państwa
ﬁrmy?
– HSEQ to nie jest nazwa stosowanej u nas normy, tylko
istniejącego w Multiserwis systemu zarządzania. Nazwa ta nie jest zresztą stosowana
tylko u nas, wiele ﬁrm zaczęło już swoje zintegrowane systemy zarządzania tak określać. Normy, na których nasz system się opiera to ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), OHSAS 18001 i Standard SCC (bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia).
Czy któryś z elementów systemu ma dla nas priorytetowe znaczenie? Nie. Wszystkie elementy systemu są jednakowo ważne, wynikają z siebie i nawzajem się uzupełniają. Od samego początku przyświecają nam hasła TQM, czyli kompleksowego
podejścia do rozwiązań systemowych.
Czy w państwa ﬁrmie istnieje hierarchia certyﬁkatów, według której należy się
dostosowywać do norm jakości?
– Posiadamy zintegrowany system zarządzania HSEQ i jeden certyﬁkat dla wszystkich obszarów systemu. Tak, jak powiedziałam wcześniej, wszystkie elementy systemu są dla nas jednakowo ważne, więc robienie jakiejkolwiek hierarchii i tak mijałoby
się z celem.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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ISO 55000 pomoże?
Z pomocą do polskich przedsiębiorstw (produkcyjnych, transportowych,
wydobywczych oraz operatorów infrastruktury) przychodzi nowa seria norm
– ISO 55000, która standaryzuje kwestie strategicznego i operacyjnego
zarządzania majątkiem technicznym.
ozwój i utrzymanie majątku technicznego jest podstawowym elementem działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Skuteczne zarządzanie aktywami jest bardzo
złożonym zestawem procesów.
Z roku na rok dane GUS potwierdzają rosnące inwestycje w dynamiczny rozwój
przemysłu i infrastruktury. Stale rosnące aktywa to sukces, ale i wyzwanie dla operatorów tych zasobów. Właściwe utrzymanie
majątku to już nie tylko zasady wewnątrzorganizacyjne, ale także wymogi klientów,
prawne, branżowe oraz firm ubezpieczeniowych, które coraz częściej domagają się
wdrożenia i przestrzegania praktyk zawartych m.in. w ISO 55000. Należy zwrócić uwagę na skalę problemów w biznesie
związanych z niewystarczającą jakością
procesów w utrzymaniu majątku technicznego.

R

Koszty utrzymania
majątku technicznego
W firmach przemysłowych (także w obszarze infrastruktury ogólnoużytkowej)
wydatkowane są miliony, a często miliardy na utrzymanie majątku i jego renowację oraz rozwój. Często tym procesom towarzyszy wiele marnotrawności związanych
m.in. z nieekonomicznym zarządzaniem gospodarką remontową, zaopatrzeniem technicznym czy awaryjnym charakterem pracy majątku. Również wszelkie założenia
strategiczne upadają, gdy niezawodność
majątku jest niewystarczająca (często strata jednego procenta dostępności to miliony zł/euro, utrata klientów itp.).
Koszty pracy, ubezpieczeń, mediów
i surowców są od kilku do kilkudziesięciu
procent wyższe, gdy procesy zarządzania
techniką nie działają prawidłowo. Doskonalenie produkcji, logistyki, jakości może być

Właściwe utrzymanie
majątku to już nie tylko
zasady wewnątrzorganizacyjne, ale także
wymogi klientów,
prawne, branżowe oraz
firm ubezpieczeniowych,
które coraz częściej domagają się wdrożenia
i przestrzegania praktyk
zawartych m.in.
w ISO 55000.
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szybko zniweczone, gdy standardy dla
wspomnianych procesów technicznych są
na zbyt niskim poziomie. Również, co wynika ze statystyk, większość wypadków
w przemyśle (wydobycie, produkcja, transport) związana jest z dysfunkcją majątku lub
jego zabezpieczeń, naruszeniem dobrych
praktyk i wymagań utrzymania technicznego majątku.
Jak przyznaje Włodzimierz Biel, prezes
znanej organizacji certyfikacyjnej, DNV
GL Business Assurance „norma ISO55001
to kolejna, udana, standaryzacja najlepszych
praktyk zarządzania w kluczowych obszarach współczesnego biznesu. Jak pozostałe normy dotyczące systemów zarządzania
adoptuje podejście „riskbased”, czyli koncentracji na najistotniejszych aspektach
zarządzania majątkiem technicznym
w celu uzyskania jak najwyższej efektywności. Autorzy normy podkreślają, że
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systemy zarządzania majątkiem zgodne
z normą ISO55001 przyczyniają się do redukcji kosztów produkcji oraz utrzymania
ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa operacyjnego i BHP, stabilizacji procesów
produkcyjnych, wydłużeniem okresu eksploatacji zasobów technicznych, zmniejszeniu zapasów części zamiennych, itd.
Wszystkie te aspekty zwiększają atrakcyjność organizacji certyfikowanej na zgodność z ISO55001, stanowią o dodatkowych
wyróżnikach jakościowych.

ISO 55000 międzynarodowym
standardem
Zestaw norm ISO 55000 wydany został w 2014 r. i składa się jak dotąd z wiodących wytycznych dla standaryzacji procesów zarządzania techniką, inwestycjami
oraz zarządzania ryzykiem eksploatacyjnym. W ujęciu praktycznym stanowi to podstawę do wdrożenia i standaryzacji dobrych
praktyk zarządzania technicznego i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach i organizacjach posiadających w eksploatacji
znaczący majątek techniczny. Dokument zawiera m.in. obszerne podsumowanie terminów i definicji związanych z zarządzaniem majątkiem. Daje wskazówki i wymagania na 28-punktowej liście kontrolnej dobrych praktyk w zakresie zarządzania aktywami. Zazwyczaj największe zastosowanie ma w przemyśle gazowym, energii
elektrycznej i wody, drogownictwie, transporcie lotniczym i kolejowym, obiektów użyteczności publicznej, procesach, przemyśle
produkcyjnym i zasobów naturalnych.
Może być również wykorzystywana zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Ponadto norma stanowi specyfikację
wymagań dla zintegrowanego i efektywnego
systemu zarządzania procesami w obszarze technicznym. W teorii norma odnosi się
do majątku ogólnie i w wytyczne można
wpisać każdy rodzaj aktywów (w tym nawet intelektualne). W praktyce jednak prace nad ISO 55000 w większości oparte były
na zagadnieniach dotyczących majątku
technicznego i infrastruktury. Eksperci zachęcają do konsultacji praktycznego podejścia do ISO 55000, aby uniknąć błędów,
jakie były popełnione przy wdrożeniach
wcześniejszych serii ISO.
Ponieważ dziedzina jest niezwykle złożona, to i standardy wdrażane w organizacji
wymagają strategicznego planowania i kooperacji wielu organów przedsiębiorstwa.

Pierwsza w Polsce debata nt.
zarządzania majątkiem technicznym
W odpowiedzi na zainteresowanie rynkowe firma BalticBerg Consulting specjalizująca się w doradztwie w zarządzaniu

„Nowoczesne zarządzanie majątkiem i utrzymaniem technicznym – ISO 55000
w praktyce” – szkolenie i debata zorganizowane przez firmę BalticBerg Consulting
we wrześniu w Warszawie
technicznym i utrzymaniu ruchu wraz
z uznaną w przemyśle organizacją certyfikacyjną DNV GLBusiness Assurance zorganizowała pierwsze w Polsce konsultacje
dotyczące praktycznych wymagań wdrożeniowych i certyfikacyjnych. Spotkanie odbyło się w Warszawie w dniach 27–28.09
i miało mieszaną formę szkolenia i debaty pod nazwą „Nowoczesne zarządzanie
majątkiem i utrzymaniem technicznym
– ISO 55000 w praktyce”.
Szkolenie poprowadził ekspert wiodący BalticBerg w zakresie zagadnień powiązanych z nową serią ISO, Arkadiusz
Burnos – dyrektor zarządzający i starszy
konsultant BalticBerg. Uczestnicy mieli
okazję przez 2 dni zapoznać się ze szczegółami normy oraz narzędziami i prakty-

kami spełniającymi jej wymagania. Podczas
całego szkolenia obecny był również audytor
wiodący polskiego oddziału jednej z największych na świecie firm certyfikacyjnych
DNV GL, która posiada również akredytację certyfikacyjną ISO 55000. Wymiana
doświadczeń w zakresie certyfikacji ISO
i ciągłego rozszerzenia oraz utrwalania korzyści biznesowych ze standaryzacji były jednym z wiodących tematów debaty. Wśród
uczestników byli managerowie techniczni
i operacyjni oraz eksperci Grupy Azoty, Grupy Lotos, Keller Grundbau, Volkswagen
Motor Polska, Ernst & Young, GE Power,
KIRCHHOFF Polska, ELOKON Polska
oraz Maricom. Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć również na stronie organizatora www.balticberg.pl.
I

Arkadiusz Burnos, ekspert BalticBerg Consulting
„Seria norm ISO 55000 to niezwykle ważny, ale i wymagający dokument. Stanowi wytyczną dla dobrych
praktyk zarządzania majątkiem przedsiębiorstw. Bardzo długo brakowało tego typu standardu, a traktowany jako poprzednik standard BSI PAS 55 był zbyt
ogólny. System zarządzania majątkiem technicznym
wg ISO 55000 to nie tylko polityka zarządzania aktywami, ale także strategie eksploatacji maszyn i systemów oraz zarządzanie ryzykiem i cyklem życia majątku,
tak by był on możliwie najbardziej opłacalny, ale też bezpieczny. Norma ISO 55000
pozwala także na uregulowanie struktury majątku technicznego i odpowiedzialności
za jego elementy. Jest to jednak dopiero punkt wyjściowy. Firmy zarządzające znaczącym majątkiem muszą dostosować swoje procesy i wdrożyć odpowiednie narzędzia, by spełnić wymogi normy. Praktyczne wymagania trzeba jednak
uszczegółowić i upraktycznić, najlepiej poprzez konsultacje w przemyśle i wśród operatorów infrastruktury.”
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Jakość kształcenia przekłada się
na „zatrudnialność”
Rozmowa z prof. Jarosławem Sępem, dziekanem
Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej

Wydział uzyskał w ostatnich latach tytuł laureata oraz Złote Godło za usługi
edukacyjne w Konkursie Najwyższa Jakość
– Quality International 2014 i 2015. Jak
ważne jest dla państwa zachowanie standardów utrzymania wysikiego poziomu
kształcenia?
– Wymienione tytuły są dla nas bardzo
dużym wyróżnieniem, a także motywacją
do dalszych wysiłków. Uważam, że zachowanie standardów wysokiej jakości
kształcenia jest jednym z kluczowych elementów związanych z efektywnym i skutecznym zarządzaniem. Dzięki temu każdego roku na Wydziale ma zamiar studiować znacznie więcej kandydatów niż przewidują limity przyjęć. Dostępne dane zewnętrzne wskazują na bliską 100-proc.
zatrudnialność absolwentów. To bardzo wymierne wskaźniki, które potwierdzają wysoką jakość kształcenia i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Z tych powodów zachowanie określonych standardów kształcenia jest bardzo ważne i cieszy
fakt, że jest to dostrzegane przez podmioty również spoza Uczelni. Dowodzą tego
przyznane wyróżnienia, a także uzyskana
w roku 2016 pozytywna ocena polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Funkcjonuje u państwa na wydziale
komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia. Są państwo do tego zobligowani ustawowo jako uczelnia, czy to efekt „nadgorliwości” w dobrym tego słowa znaczeniu?
– W pewnym sensie byliśmy zobligowani jako Wydział do utworzenia komisji
ds. zapewniania jakości kształcenia. W jej

26 Fakty

skład wchodzą przedstawiciele wszystkich
jednostek Wydziału, przedstawiciele studentów i doktorantów oraz przedstawiciele pracodawców. Są zatem reprezentowane
wszystkie grupy uczestniczące w procesie
kształcenia oraz interesariusze zewnętrzni.
Komisja bardzo mocno wspomaga władze
wydziału w zapewnianiu wysokiej jakości
kształcenia, a także pomaga w przekazywaniu
istotnych treści powiązanych z jakością
kształcenia do wszystkich pracowników
Wydziału. Z pewnością jest bardzo ważnym,
potrzebnym i aktywnym elementem całego
systemu zapewniania jakości kształcenia. Zatem powołanie komisji to raczej konieczność
i potrzeba, a nie nadgorliwość, nawet w dobrym znaczeniu tego słowa.
Prowadzą państwo również Księgę
Jakości Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Co ona
zawiera?
– Księga Jakości Wydziału Budowu
Maszyn i Lotnictwa zawiera charakterystykę
Wydziału i jego strategię, Politykę Jakości
oraz opis procesu kształcenia, a także procesów wspomagających. Załącznikami do
Księgi są struktura organizacyjna Wydziału, wykaz zadań, obowiązków i odpowiedzialności oraz mapa procesów. Księga Ja-

kości jest podstawowym dokumentem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia Wydziału Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.
Syntetycznie przedstawia elementy systemu oraz powiązanie między nimi. Jest dokumentem, do którego wgląd mają wszyscy pracownicy Wydziału.
Dla kogo te standardy są ważniejsze
– dla kadry zarządzającej, pracowników czy
samych studentów?
– Standardy są jednakowo ważne dla
wszystkich trzech wymienionych grup. Kadrze zarządzającej ułatwiają stawianie konkretnych zadań w zakresie jakości kształcenia, także prowadzenie nadzoru i kontroli.
Są również swego rodzaju drogowskazem
dla pracowników. Studentom gwarantują
z kolei przekazywanie treści kształcenia na
najwyższym poziomie. Dzięki temu w procesie kształcenia studenci uzyskują wiedzę,
umiejętności i kompetencje, które są pożądane przez pracodawców na współczesnym, wymagającym rynku pracy. To właśnie tworzy zespół powiązanych elementów,
czyli system, gwarantujący osiągniecie postawionych celów.
Rozmawiał Piotr Nowacki

Instalacja do nakładania powłok metodą EB-PVD w Laboratorium Badań Materiałów
dla Przemysłu Lotniczego.
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Instytut z kategorią A+
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
(INTiBS PAN) jest jedną z wiodących jednostek naukowych wyróżnionych
kategorią A+ przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
nstytut prowadzi zakrojone
na szeroką skalę badania
ﬁzykochemicznych własności ciał stałych, w szczególności w niskich i ultraniskich
temperaturach. Mimo że głównym celem działalności INTiBS
PAN są badania podstawowe
o charakterze czysto naukowym,
uzupełniane są także pracami
badawczo-rozwojowymi o charakterze innowacyjnym. Komercjalizacja wyników tych prac prowadzona jest przez specjalnie
powołaną do tego spółkę celową – Centrum Transferu Technologii INTech Sp. z o.o. (CCT
INTech). Obecnie CCT INTech
poszukuje partnerów biznesowych w celu dalszego rozwoju
szeregu technologii opracowanych w INTiBS PAN.

I

Stenty endowaskularne
Jedną z nich jest opracowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we
Wrocławiu nowatorskie zastosowanie powłoki grafenowej do powlekania stentów
endowaskularnych. Rozwiązanie to powoduje większą
adhezję komórek śródbłonka
do przedmiotu implantacji,
szybszy wzrost komórek śródbłonka w miejscu wszczepienia oraz hamuje proces różnicowania komórek śródbłonka w kierunku fibroblastów, ograniczając ryzyko restenozy w miejscu wszczepienia. Wychodzi
w ten sposób naprzeciw stosowanym obecnie metodom angioplastyki wieńcowej, nie
zapewniającym stuprocentowej skuteczności leczenia. Dodatkowo powłoka grafenowa zabezpiecza implant przed korozją
i skraca czas regeneracji po implantacji.

Detektor luminescencyjny
Innym ostatnio opracowanym wynalazkiem jest detektor luminescencyjny do za-

Nanokrystaliczne apatyty

stosowań w teremometrii optycznej. Umożliwia on stworzenie urządzenia do precyzyjnej lokalizacji komórek nowotworowych, do których wprowadzone zostaną nanocząstki luminoforu z odpowiednio nadanymi biofunkcjami.
Ponadto dzięki wysokiej dokładności
kontroli temperatury, możliwe będzie wywoływanie hipertermii komórek nowotworowych, a dzięki temu ich selektywne
niszczenie. Aplikacja wynalazku stanowiłaby zatem połączenie elementów terapii fotodynamicznej i hipertermii.

W INTiBS PAN prowadzono też prace nad zastosowaniem nanokrystalicznych
apatytów jako materiałów o szerokim potencjale aplikacyjnym w medycynie regeneracyjnej, w szczególności w zastosowaniu do tkanki kostnej. W efekcie stworzony został nanokrystaliczny hydroksyapatyt
wapiowy domieszkowany litem – nowoczesny, bioaktywny materiał, który umożliwi dostarczenie litu w miejsce uszkodzenia tkanki oraz pozwoli na jego kontrolowane uwalnianie w dawce terapeutycznej.
Powyższe rozwiązania poddawane są
obecnie ochronie patentowej.
Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
tel. 71 343 50 21 / fax. 71 344 10 29
e-mail: intibs@intbis.pl
www: www.intibs.pl
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Ewaluacja
gwarancją
kompetencji
i bezstronności

Z całym przekonaniem, jako członek
Rady ds. Wielostronnego Porozumienia
przy EA, mogę zapewnić, że systemy akredytacji w całej Europie
działają na podobnych
zasadach, czego dowodem są ewaluacje przeprowadzane
w jednostkach akredytujących przez EA
– mówi dyrektor PCA,
Lucyna Olborska.
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Gdyby miała pani pokusić się o ocenę
obowiązujących norm akredytacyjnych, jakie uwagi i sugestie nasuwają się pani
w pierwszej kolejności?
– Na skalę światową normalizacja
w obszarze oceny zgodności, w tym normalizacja w zakresie wymagań dotyczących
kompetencji jednostek oceniających zgodność, prowadzona jest przez dwie międzynarodowe organizacje ISO oraz IEC.
Normy serii ISO 17000, których przedmiotem są kompetencje jednostek oceniających zgodność są opracowywane przez
komitet ISO / CASCO. Skupienie w jednym miejscu zadań związanych z normalizacją w obszarze wymagań akredytacyjnych sprzyja harmonizacji prac, a tym samym harmonizacji opracowywanych lub
nowelizowanych wymagań akredytacyjnych. Aktualne normy akredytacyjne, niezależnie od ich przedmiotu i zakresu,
mają nie tylko jednolitą i taką samą strukturę wymagań, ale również identyczne
wymagania dotyczące tych samych elementów systemu zarządzania.
Takie podejście obserwujemy np. w odniesieniu do wymagań dotyczących bezstronności, poufności informacji czy skarg.
Te same treści wymagań znajdziemy w tym
przypadku w normie akredytacyjnej dotyczącej laboratoriów, jak i jednostek certyfikujących. Wymagania wszystkich norm
akredytacyjnych dotyczące systemu zarządzania jednostek oceniających zgodność
są zgodne i bazują na wymaganiach i zasadach funkcjonowania systemu zarządzania określonych w normie ISO 9001.
Obecnie jednostki oceniające zgodność, które zbudowały i wdrożyły system zarzadzania
zgodny z wymaganiami normy ISO 9001
mogą na bazie tego systemu wdrażać wymagania norm serii ISO 17000, wykorzystując we właściwym zakresie dyspozycje
i ustalenia (polityki, procedury i procesy)
funkcjonujące w ramach systemu ISO
9001. Nie występuje wówczas konieczność budowania i wdrażania oddzielnego
systemu zarządzania dla poszczególnych
norm serii ISO 17000.
Z punktu widzenia rodzaju i rygoryzmu
wymagań, obowiązujące normy akredytacyjne charakteryzuje zdecydowane ukierunkowanie na wymaganie bezstronności
i ciągłości w działaniu oraz zapewnienie
przydatności wyników prowadzonej działalności w powiązaniu z podejściem procesowym do prowadzonej przez jednostki działalności. Taka optyka jest np. prezentowana obecnie w nowelizowanej normie dotyczącej laboratoriów – ISO/IEC
17025. Powszechnie we wszystkich normach serii ISO 17000 oczekuje się od jednostek oceniających zgodność identyfikowania ryzyka oraz jego minimalizacji lub

Z punktu widzenia rodzaju i rygoryzmu wymagań,
obowiązujące normy akredytacyjne charakteryzuje
zdecydowane ukierunkowanie na wymaganie bezstronności i ciągłości w działaniu oraz zapewnienie przydatności wyników prowadzonej działalności w powiązaniu
z podejściem procesowym do prowadzonej przez jednostki działalności.
eliminacji. W aktualnych normach znajdziemy natomiast znacząco mniej wymagań odnośnie dokumentacji systemu zarządzania – udokumentowania polityk,
procedur i procesów czy też organizacji
– np. wyznaczania kierowników ds. jakości oraz powiązania zadań i odpowiedzialności z określonymi funkcjami lub stanowiskami. Ogólnie można podsumować, że wymagania aktualnych norm akre-

dytacyjnych pozwalają jednostkom oceniającym zgodność na większą elastyczność
przy projektowaniu i wdrażaniu systemu
zarządzania, a wymagania odnośnie działalności technicznej, której wyniki powinny być zawsze miarodajne i przydatne do
zamierzonego zastosowania są bardziej
jednoznaczne.
Jako członek międzynarodowych organizacji i komitetów ma pani rozeznanie
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w globalnych postępach działań na rzecz
jakości. Czy nasz system akredytacyjny bardzo różni się od np. niemieckiego czy angielskiego pod względem wyśrubowania
norm akredytacyjnych?
– Z całym przekonaniem, jako członek
Rady ds. Wielostronnego Porozumienia
przy EA (European co-operation for Accreditation), mogę zapewnić, że systemy
akredytacji w całej Europie działają na podobnych zasadach, czego dowodem są
ewaluacje przeprowadzane w jednostkach akredytujących przez EA. Ich celem,
oprócz oceny w zakresie spełniania wymagań i kompetencji danej jednostki, jest
harmonizacja działań jednostek akredytujących w Europie. Osiągane jest to
m.in. poprzez udział pracowników jednostek akredytujących w ewaluacjach innych jednostek. PCA w tym roku było poddane ewaluacji, a uczestniczyło w niej jedenastu ewaluatorów – przedstawicieli krajowych jednostek akredytujących z 10
krajów UE.
EA na poziomie europejskim, ale też
IAF i ILAC na poziomie światowym, publikują szereg dokumentów wyjaśniających zastosowanie poszczególnych norm
w praktycznej działalności. Część z nich ma
charakter dobrowolny, jednak zdecydowana większość przeznaczona jest do obowiązkowego stosowania. Powoduje to, że
takie same wymagania nakładane są na jednostki oceniające zgodność np. w Niemczech i w Polsce.
Działalność PCA w ramach współpracy
międzynarodowej ma szczególne znaczenie dla jednostek oceniających zgodność
w kraju. Dzięki temu z jednej strony możemy dowiedzieć się, jak pracują inne jednostki akredytujące, ale przede wszystkim
zabrać głos w przypadku ustalania zasad
akredytacji obowiązujących później wszystkich członków EA, IAF i ILAC. Jesteśmy też
w stanie inicjować prace na poziomie krajowym w poszczególnych obszarach oceny zgodności – równolegle, gdy przystępuje
do nich np. EA.
Jak przebiega współpraca PCA z polską administracją oraz samorządem gospodarczym? Czy któryś z obsługiwanych obszarów gospodarki jest najbardziej
wymagający?
– Tegoroczne hasło Światowego Dnia
Akredytacji brzmi „Akredytacja: globalne
narzędzie wspierające politykę publiczną”
i dotyczy właśnie wykorzystania akredytacji we wszystkich obszarach sektora publicznego – na poziomie administracji krajowej i samorządowej. Jedno z zadań, jakie zostało wyznaczone dla akredytacji
doskonale wpisuje się zatem w tegoroczne
hasło – akredytacja jest globalnym narzędziem, którego celem jest pomoc w reali-
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zacji zadań władz lokalnych, krajowych
i międzynarodowych.
Normy, ocena zgodności i akredytacja
są narzędziami rynku, które mogą być
stosowane przez organy administracji publicznej w obszarze odpowiednich regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego,
w tym ochrony zdrowia i środowiska. Akredytacja jest więc wiarygodnym narzędziem,
które umożliwia organom administracji publicznej zapewnienie zaufania do prowadzonej przez nie polityki publicznej. Natomiast akredytowane działania w zakresie
oceny zgodności, czyli certyfikacja, wzorcowania, badania, inspekcja oraz walida-

omówienie obszarów wymagających dodatkowych wyjaśnień. Pomaga to regulatorom w podejmowaniu decyzji, w oparciu
o wyniki przedstawiane przez akredytowane
jednostki oceniające zgodność.
Jakie działania wpisują się w stosowaną przez PCA politykę antykorupcyjną
i jak postrzega pani jej zasadność oraz efektywność w kontekście wiarygodności Centrum oraz etyki stosowanych praktyk?
– Wdrożony w PCA System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
(SPZK) to część ogólnego systemu zarządzania, którego celem jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu zwiększenie zaufania do funkcjonowania PCA

W związku z wprowadzeniem Rządowego Programu
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019, którym
objęte zostało również PCA, zintensyfikowane zostały
działania informacyjno-prewencyjne w tym obszarze.

cja i weryfikacja są ważnymi czynnikami dla
sektora publicznego pod kątem spełnienia
celów realizowanej polityki. Wykorzystanie
akredytacji przez administrację publiczną
na całym świecie pokazuje, jakim może ona
być efektywnym i dynamicznym narzędziem
dla rządów i regulatorów.
PCA od kilku lat sukcesywnie rozwija współpracę z administracją państwową
w zakresie wykorzystania akredytacji na
potrzeby autoryzacji i notyfikacji jednostek
oceniających zgodność. Współpraca ta zaowocowała podpisaniem wielu porozumień. W maju 2016 roku podpisaliśmy porozumienie z ministrem cyfryzacji. Wcześniej porozumienia zawarliśmy między innymi z ministrem infrastruktury i rozwoju oraz prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, a także Głównym Inspektorem
Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych.
Skuteczna kooperacja z regulatorami
wymaga od PCA szerokiego kontaktu
z akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność. W bardzo wielu przypadkach PCA jest pośrednikiem między regulatorem i jednostką oceniającą zgodność.
Regulatorzy zwracają się do PCA z prośbą na przykład w kwestiach wyjaśnienia
otrzymywanych wyników działalności akredytowanych podmiotów, np. badań czy certyfikacji. Dlatego też PCA coraz szerzej wychodzi z inicjatywą organizowania trójstronnych spotkań: przedstawicieli regulatorów, akredytowanych jednostek oceniających zgodność i PCA, których celem jest

w zakresie rzetelności i bezstronności realizowanych zadań. Nie jest to nic nowego dla funkcjonowania jednostki akredytującej, jaką jest PCA. Od początku działania naszej instytucji, czyli od 2001 roku,
system zarządzania został wdrożony
w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17011
„Ocena zgodności – Wymagania ogólne
dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających
zgodność”. Wówczas w PCA zaczęły
funkcjonować regulacje dotyczące konfliktu
interesów oraz etycznego postępowania
odnoszące się do personelu stałego i kontraktowego, czyli naszych auditorów.
W związku z wprowadzeniem Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019, którym objęte zostało również PCA, zintensyfikowane zostały działania informacyjno-prewencyjne
w tym obszarze. Opracowaliśmy broszurę
informacyjną odnoszącą się do etycznego
postępowania, przeciwdziałania korupcji
i konfliktu interesów, utworzyliśmy podstronę w Intranecie o nazwie „Antykorupcja” z informacjami na ten temat, prowadzone też były szkolenia oraz warsztaty tematyczne.
Podsumowując, działalność PCA od
zawsze opierała się na dwóch filarach. Jednym z nich są kompetencje personelu technicznego, a drugi to wiarygodność zapewniana przez transparentność działania,
niezależność i bezstronność.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Pozytywna ewaluacja PCA
30 września w Polskim Centrum Akredytacji zakończyła się druga część ewaluacji – oceny równorzędnej w ramach wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu (European co-operation for Accreditation Multilateral
Agreement).
ierwsza część ewaluacji została
przeprowadzona w dniach 6–10
czerwca 2016 r., natomiast druga
część odbyła się w dniach 26–30
września br. Oceniano całą działalność akredytacyjną PCA, obejmującą akredytację
i nadzór nad akredytowanymi laboratoriami
wzorcującymi, badawczymi, medycznymi,
organizatorami badań biegłości, jednostkami certyﬁkującymi wyroby, systemy zarządzania, osoby, jednostkami inspekcyjnymi, weryﬁkatorami GHG oraz – w ramach organizacji FALB (Forum of Accredittaion and Licencing Bodies) – weryﬁkatorami EMAS.
Zespół oceniający, reprezentujący EA,
składał się z ewaluatorów z zagranicznych
jednostek akredytujących, w tym z: belgijskiej (BELAC), norweskiej (NA), tureckiej
(TURKAK), słowackiej (SNAS), brytyjskiej
(UKAS), greckiej (ESYD), hiszpańskiej
(ENAC), niemieckiej (DAkkS) oraz bośniacko-hercegowińskiej (BATA). W ramach FALB ocenę przeprowadził ewaluator
z portugalskiej jednostki akredytującej
(IPAC).
Wyniki oceny PCA są pozytywne. Zespół oceniający zebrał wystarczające dowody potwierdzające kompetencje PCA
w obszarze działalności akredytacyjnej dotychczas objętej porozumieniem EA MLA
oraz w obszarze akredytacji organizatorów
badań biegłości (PTP). Zespół będzie
wnioskował o utrzymanie dla PCA dotychczasowego zakresu porozumienia EA
MLA, a także rozszerzenie zakresu o obszar akredytacji PTP, jako jednej z pierwszych w Europie jednostek akredytujących posiadających uznanie w tym obszarze w ramach EA MLA. Zespół oceniający nie sformułował niezgodności w odniesieniu do działalności akredytacyjnej realizowanej przez PCA, co jest dużym sukcesem i niecodzienną sytuacją w funkcjonowaniu EA MLA.
EA MLA jest porozumieniem podpisanym przez jednostki akredytujące, będące
członkami EA na potwierdzenie uznawania i akceptacji równoważności ich systemów akredytacji. Tym samym zapewnia

P

Ewaluatorzy EA MLA i kierownictwo PCA

Porozumienie EA MLA obejmuje badania, wzorcowania, certyfikację systemów zarządzania, wyrobów
i osób, inspekcję i weryfikację.
ono, że certyfikaty, sprawozdania i świadectwa wydawane przez akredytowane
jednostki są tak samo wiarygodne. Obejmuje badania, wzorcowania, certyfikację
systemów zarządzania, wyrobów i osób, inspekcję i weryfikację.
Eliminuje potrzebę poszukiwania przez
dostawców wyrobów lub usług akredytowanych jednostek certyfikujących, inspekcyjnych i laboratoriów w każdym państwie
europejskim, w którym sprzedają oni swoje wyroby lub usługi.
Warunkiem przyznania krajowym jednostkom akredytującym statusu sygnatariusza MLA jest poddanie się rygorystycznej ocenie wzajemnej ich działalności,
mającej na celu sprawdzenie, czy spełnia-

ją one wymagania międzynarodowej normy dla jednostek akredytujących, ISO/IEC
17011 oraz wymagania szczegółowe określone w rozporządzeniu (WE) 765/2008.
Oceny wzajemne są regularnie przeprowadzane przez doświadczony personel innych krajowych jednostek akredytujących.
Na poziomie międzynarodowym EA
MLA jest uznawane przez International
Accreditation Forum (IAF) i International
Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC). Oznacza to, że sygnatariusze EA
MLA korzystają z globalnego uznawania dzięki wielostronnym porozumieniom
o wzajemnym uznawaniu IAF i ILAC
oraz stosowanym na ich podstawie znakom
ILAC/IAF MRA/MLA.
I
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20 lat badań w akredytowanym
laboratorium ITD
Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu w listopadzie 2016 roku
będzie obchodzić 20-lecie uzyskania certyﬁkatu akredytacji.
Fot. ITD (2)

ierwszy certyﬁkat akredytacji dla
Laboratorium został przyznany
przez Polskie Centrum Badań
i Certyﬁkacji (PCBC), zanim
1 stycznia 2001 r. powstało Polskie Centrum
Akredytacji (PCA), utworzone na bazie Biura ds. Akredytacji w PCBC oraz Zespołu
Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych
w Głównym Urzędzie Miar (GUM).
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA (Nr AB 088) prowadzi badania zarówno w obszarach regulowanych
prawnie, spełniając dodatkowe wymagania,
do realizacji których zobowiązane są jednostki oceniające zgodność poprzez przepisy prawa, jak i w obszarach dobrowolnych.
Dyrekcja Instytutu Technologii Drewna deklaruje przyjęcie i realizację polityki jakości, zapewniającej zgodność wdrożonego systemu zarządzania z postanowieniami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
+AP1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz zgodność
wdrożonego systemu z wymaganiami Rozporządzania Parlamentu Europejskiego
i Rady UE NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady
89/106/EWG.
Deklarowana polityka jakości jest realizowana przez ścisłą współpracę kierownictwa z personelem i klientami, a zaangażowanie całego zespołu w utrzymanie
i doskonalenie systemu zarządzania oraz
specjalistyczna wiedza i doświadczenie są
gwarancją wysokiego poziomu usług. Laboratorium, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, działa etycznie, rzetelnie i bezstronnie, gwarantując ochronę
informacji uzyskiwanych w trakcie badań.
Nad obiektywizmem działań czuwa w Instytucie Rada Chroniąca Bezstronność, która stanowi wsparcie kierownictwa w pra-
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widłowej identyfikacji, analizie i dokumentowaniu potencjalnych zagrożeń dla
neutralności oraz możliwych konfliktów interesów.
Laboratorium składa się z 9 sekcji, których zakres obejmuje m.in. badania drewna, materiałów drewnopochodnych, mebli,
opakowań, konstrukcji z drewna, biopaliw
stałych, palności, jakości powietrza, konserwacji i ochrony drewna oraz materiałów
drewnopochodnych, obrabiarek do drewna, a także taksonomię drewna według
udokumentowanych metod badawczych,
w oparciu o wymagania norm krajowych,
europejskich i międzynarodowych.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobów budowlanych, w Laboratorium dokonuje się oceny stałości
użytkowych: podłóg drewnianych, posadzek
podłogowych (paneli, parkietów, wykładzin), nawierzchni terenów sportowych
i łączników trzpieniowych do konstrukcji
drewnianych. Ocena przeprowadzana jest

na podstawie badań według norm zharmonizowanych.
Laboratorium posiada w zakresie akredytacji 120 metod badawczych i realizuje
rocznie ponad 3000 zleceń. Wysoki poziom
usług realizowanych przez Laboratorium
gwarantuje wykwalifikowany, stale szkolony i doświadczony personel.
Zapraszamy do współpracy!
Opracowanie:
Ewa Cieślińska, Anna Gałecka,
Mieczysław Silny
Instytut Technologii Drewna
www.itd.poznan.pl

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

EMAS do poprawki
Komisja Europejska pracuje nad zmianami w rozporządzeniu EMAS,
dostosowującymi dokument m.in. do nowej normy ISO 14001:2015.
Fot. GDOŚ

MAS (ang. Eco Management and
Audit Scheme) to unijny instrument ochrony środowiska, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada
2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. Daje wytyczne, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki
w zakresie ochrony środowiska, optymalizują ponoszone koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami.

E

Zaproponowane zmiany oraz procedury ich wdrożenia są przedmiotem dyskusji, które odbywają się podczas spotkań
Forum EMAS. Biorą w nich udział przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Spotkanie odbywa się w dniach 26–27 października br. w Tallinie. Polskę reprezentuje Maciej Krzyczkowski, radca generalnego dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Dyskutowane zmiany do rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczyć będą załączników zawierających zasadnicze wymagania systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach
zarejestrowanych w EMAS. Jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji
zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak
i instytucji niekomercyjnych.

Załącznik I zawiera zakres wstępnego
przeglądu środowiskowego, załącznik II
– wymogi dotyczące systemu zarządzania
środowiskowego oraz dodatkowe zagadnienia, które organizacje wdrażające EMAS
mają uwzględnić. Załącznik III zawiera wymagania dotyczące wewnętrznych audytów
środowiskowych. Zmiany w załącznikach
w szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.
Konsultacje społeczne prowadzone
przez Komisję Europejską potrwają do
16 listopada. Wszystkie strony zainteresowane mają możliwość zapoznania się z propozycjami zmian w załącznikach oraz
przesłania bezpośrednio do Komisji Europejskiej swoich uwag.
Wszystkie niezbędne informacje o konsultacjach oraz projekty załączników znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Źródło: GDOŚ

Centralny Szpital Kliniczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
www.cskmswia.pl
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Oferujemy indywidualną opiekę ze strony specjalistów z wieloletnim doświadczeniem dla każdej kobiety w każdym wieku. Świadczymy usługi
z zakresu ginekologii operacyjnej i zachowawczej, onkologii ginekologicznej oraz patologii ciąży, a także położnictwa.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury medycznej zapewniamy skuteczność i bezpieczeństwo leczenia, gwarantujemy komfortowy pobyt
w miłej atmosferze. Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka posiada III stopień referencyjności.
Poradnia Specjalistyczno-Konsultacyjna
Nowoczesne zaplecze, wieloletnie doświadczenie, współpraca z najlepszymi specjalistami i profesorami medycyny oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta są podstawą działania poradni. Specjalnie dla kobiet myślących o zajściu w ciążę stworzone zostały pakiety „Kobieta” oraz „Świadoma mama” oferujące
kompleksową opiekę dla kobiety w trakcie ciąży.

Centrum Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Regeneracyjnej
Oferujemy pacjentom zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej oraz
regeneracyjnej, w oparciu i najnowsze metody i sprzęt medyczny. Szereg wykonywanych
zabiegów szczególnie polecamy kobietom, które po ciąży chcą wrócić do dawnego wyglądu.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
Poradnia Specjalistyczno-Konsultacyjna tel. 22 508 17 31
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej tel. 22 508 11 20

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Laser ma ogromne możliwości
w medycynie jutra!
O ogromnych możliwościach zastosowania promieniowania laserowego w nowoczesnej medycynie rozmawiamy z prof. 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 medycynie laserowej.

Panie profesorze, 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 Centrum
lasery?
– W Centrum Techniki Laserowej od
1991 roku przecieramy szlaki jako pionierzy. Jako pierwsi w Polsce i trzeci na świecie w 1992 roku zbudowaliśmy laser do bezbolesnego, bezkontaktowego usuwania
próchnicy zębów. Rok później powstał
pierwszy w 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 laserowej z kraju i zagranicy wyselekcjonował blisko 800 jednostek chorobowych i przy-
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padków, które skutecznie i bezpiecznie
poddają się leczeniu metodami laseroterapii
bez leków. Proponujemy, coraz śmielej
„tabletkę fotonów światła”, zamiast tabletki
lekowej.
Jakie są pana największe marzenia
związane z medycyną laserową?
– Mam kilka marzeń. Jednym z nich jest
to, aby wkrótce w aptekach można było kupić „tabletkę laserową” zamiast tabletki lekowej – potrafimy już określać ich skuteczne
i bezpieczne w użyciu dawki. Tabletki laLaser Chirurgiczno-Terapeutyczny
CTL 1105MX – Doris Pro Trio
na fotelu stomatologicznym

Laser Chirurgiczno-Terapeutyczny CO2
CTL 1401 – Azuryt Trio

serowe nie zużywają się, nie tracą terminu
przydatności. Są jakby wielokrotnego użycia. Drugim marzeniem jest dotarcie z wiedzą o promieniowaniu laserowym do każdego w Polsce i na świecie. Kolejnym to 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 „Laser CTL” była łatwo rozpoznawana na całym świecie!
Rozmawiał Tomasz Rekowski

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
Centrala tel. (17) 86 64 000
Dyrekcja-sekretariat tel. (17) 86 64 701
fax. (17) 86 64 702
www.szpital2.rzeszow.pl
sekretariat@szpital.rzeszow.pl

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oferuje świadczenia medyczne charakteryzujące się nowoczesnym
podejściem do zarządzania w oparciu o najwyższe standardy jakości.
Skutecznym narzędziem umożliwiającym spełnienie wysokich kryteriów w procesie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji w odniesieniu do pacjentów oraz personelu jest wdrażanie i realizacja systemów zarządzania jakością. Od 1997 r.
jesteśmy szpitalem akredytowanym, posiadamy certyﬁkat w zakresie normy ISO 9001:2008, w maju br. został przeprowadzony po raz piąty zewnętrzny audyt recertyﬁkujący. Dodatkowymi certyﬁkatami, które wyróżniają placówkę są: Szpital Przyjazny Dziecku, Szpital Przyjazny Pacjentom, Szpital bez Bólu, Międzynarodowy Certyﬁkat Szpital Promujący Zdrowie.
Korzyści wynikające z zarządzania Szpitalem poprzez efektywnie prowadzoną politykę jakości przedstawiają placówkę
w pozytywnym aspekcie wizerunkowym oraz merytorycznym. Jakość jest wizytówką gwarancji wiarygodności, rzetelności, kompetencji. Pozwala na wypracowanie metod poprawy jakości opieki nad pacjentem, jego bezpieczeństwa z uwzględnieniem profesjonalizmu kadry zarządzającej oraz personelu, który realizuje określone zadania.
Posiadanie przez szpital szeregu certyﬁkatów jakości to nie tylko wartość symboliczna, lecz umiejętność wykorzystania
i zastosowania w praktyce wypracowanych norm jakości przez wszystkie grupy zawodowe.
Jednostka kieruje się zasadami profesjonalizmu, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów i zatrudnionego personelu.

GALA VIP 2016

Gala idealna w elitarnym gronie

Nagrodzeni podczas Gali VIP 2016

Fot. ŁUKASZ GIERSZ, MATEUSZ WYSOKIŃSKI, PAWEŁ WODZYŃSKI, TOMASZ AFFET

Cała lista świetnych gości ze świata przedsiębiorczości, biznesu i kultury, których warto uhonorować nagrodami, garść świetnych występów artystycznych,
wspaniali prowadzący i organizatorzy, torby pełne prezentów i niespodzianek
– tak właśnie wyglądała czwarta edycja gali Magazynu VIP.

ala VIP-a rozpoczęła się z lekkim opóźnieniem, w oczekiwaniu na gości, których zaskoczyła deszczowa pogoda
w piątkowy wieczór 7 października br.
Ok. godz. 19:30 na sali balowej hotelu Sheraton w Warszawie napięcie sięgnęło zenitu. Już za chwilę miało się odbyć wręczenie nagród przyznanych przez elitarny
„Magazyn VIP”.
Powitalne drinki w rękach widowni
nieco rozluźniały atmosferę, podobnie jak
początkowy występ wokalistki Pauliny Szarek, w towarzystwie tancerek ze szkoły
OLL Centrum Kultury i Tańca. Smaku dodawała obecność na sali znanych i lubianych gwiazd telewizji, kina i teatru, siedzących tuż przy sąsiednich stolikach obok
prezesów zarządów, właścicieli, dyrektorów
czy wójtów. Taka mieszanka wybuchowa nie
skończyła się tragicznie, wręcz odwrotnie,
wszystkim gościom dopisywał humor.

G
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Od lewej: Franciszek Jamniuk, Bożena Baier (odebrała statuetkę w imieniu prezesa Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego DACH BUD z Wrocławia, Jana Chorostkowskiego), Katarzyna Szterk (odebrała statuetkę w imieniu dr hab. inż. Reginy Jeziórskiej z Instytutu Chemii Przemysłowej), Jan Ossa, Eugeniusz
Pastuszka, Leszek Woźniak

GALA VIP 2016

VIP BIZNESU 2016

Od lewej: Czesław i Anna Koliszowie, Lolita Brzozowska-Roman, Jan Frysztak (odebrał statuetkę w imieniu prezesa Hut Szkła ze Skrzyszowa, Tadeusza Wrześniaka), Gabriela Kośmider, Wojciech Goduński

Sprawdzeni prowadzący
Trzeba przyznać, że duet prowadzących, znanych i lubianych telewizyjnych prezenterów Katarzyny Dowbor i Michała Olszańskiego, prowadzących galę już od
dwóch edycji, jak zwykle niezawodnie stanął na wysokości zadania i świetnie sobie
poradził z poprowadzeniem oficjalnej części wieczoru.
– Nasi laureaci reprezentują sfery kultury i sztuki, biznesu, zarządzają samorządami i podmiotami ochrony zdrowia.
Poznamy również produkty, firmy, miejsca
i instytucje godne tytułu VIP-a – ogłosił
dziennikarz znany z „Magazynu reporterów”. Katarzyna Dowbor przypomniała, że

wspaniałe statuetki dla laureatów są wyrazem elitarnego wyróżnienia. – Redakcja
magazynu chciała podkreślić działanie,
talent, pracę i dotychczasowy dorobek
osób oraz instytucji i firm, które na to zasługują najbardziej – zwróciła uwagę aktualna prowadząca „Dom marzeń” w Telewizji Polsat.

Statuetki za efekty
Pierwsze statuetki wręczane przez redaktora naczelnego „Magazynu VIP” Mariusza Gryżewskiego powędrowały do
VIP-ów biznesu oraz Firm VIP-a. Tytuły
wraz ze statuetkami trafiły w ręce twórców
i właścicieli wspaniale prosperujących

Od lewej: Kamil Muskus, Stanisław Romaniuk, Henryk Kartaszyński, Mariusz Ganita, Teresa Stupnicka
(odebrała statuetkę w imieniu prezesa Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, Kazimierza
Okińczyca)

• Zbigniew Binienda, prezes zarządu
SINEVIA Sp. z o.o. z Nowego
Dworu Mazowieckiego
• Lolita Brzozowska-Roman,
właścicielka Art-Series Sp. z o.o.
z Warszawy
• Władysław Brzozowski, dyrektor
Gospodarstwa Rolnego
Produkcyjno-Nasiennego
Władysław Brzozowski z Mienian
k. Hrubieszowa
• Jan Chorostkowski, założyciel
i prezes Przedsiębiorstwa
Budownictwa Ogólnego
DACH BUD Sp. z o.o. z Wrocławia
• Łukasz Cichoń, prezes
QUEST INVESTMENT Sp. z o.o.
z Tarnowskich Gór
• Józef Dąbek, prezes zarządu Kopalni
Wapienia „Morawica” z Morawicy
• Mariusz Ganita, prezes zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Orłowiec” w Rydułtowach
• Wojciech Goduński, prezes PPHU
„Wojtex” z Dalikowa Złotników
• Franciszek Jamniuk, założyciel
i właściciel ﬁrm PHU Jamniuk oraz
Stahl-Mont, współwłaściciel ﬁrmy
FDJ Sun Group z Gorzowa
Wielkopolskiego
• dr hab. inż. Regina Jeziórska,
prof. IChP, dyrektor Instytutu
Chemii Przemysłowej im. prof.
I. Mościckiego z Warszawy
• Henryk Kartaszyński, właściciel
ﬁrmy „PRO-PROJECT” Henryk
Kartaszyński z Chełma
• Anna i Czesław Koliszowie,
właściciele ﬁrmy ANKOL Sp. z o.o.
z Chorzelowa
• Gabriela Kośmider, właścicielka
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego GABI-PLAST
z Krotoszyna
• Kamil Muskus, dyrektor ds. badań
i rozwoju Compass Money
Sp. z o.o. z Legnicy
• Kazimierz Okińczyc, prezes zarządu
Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” z Koszalina
• Jan Ossa, właściciel Zakładu
Budowy Maszyn OSSA z Tych
• Eugeniusz Pastuszka i Leszek
Woźniak, prezes i wiceprezes
Radomskich Hal Mięsnych
Sp. z o.o. z Radomia
• Stanisław Romaniuk, właściciel
Firmy Budowlanej Stanisław
Romaniuk z Białej Podlaskiej
• Tadeusz Wrześniak, właściciel
Hut Szkła ze Skrzyszowa

Fakty 37

«

GALA VIP 2016

«

Od lewej: Agnieszka Warchulska, Tomasz Stockinger, Elżbieta Romanowska, Włodzimierz Matuszak, Olga Bończyk, Tomasz Raczek, Krystyna Prońko,
Robert Gonera, Robert Gawliński, Piotr Polk i Piotr Zelt
VIP SAMORZĄDU 2016
• Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława
• Arkadiusz Kosiński, burmistrz
gminy Brwinów
• Mikołaj Pawilcz, wójt gminy Narewka
VIP W OCHRONIE ZDROWIA 2016
• Barbara Jerschina, lekarz medycyny
• prof. Ludwik Pokora, właściciel
i dyrektor Centrum Techniki
Laserowej LASERINSTRUMENTS
Sp. z o.o. z Warszawy
• Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 4 z Lublina
• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
z Gdańska
• Wojewódzki Szpital Zespolony z Kielc
VIP 2016
• Olga Bończyk
• Marek Frąckowiak
• Robert Gawliński
• Robert Gonera
• Ewa Kasprzyk
• Rafał Królikowski
• Włodzimierz Matuszak
• Piotr Polk
• Krystyna Prońko
• Tomasz Raczek
• Elżbieta Romanowska
• Irena Santor
• Andrzej Seweryn
• Tomasz Stockinger
• Agnieszka Warchulska
• Piotr Zelt
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FIRMA VIP-a 2016
• AUTOBOX Sp. z o.o.
ze Starachowic
• Centrum Produkcyjne Pneumatyki
„PREMA” SA z Kielc
• PARTNER Systems Sp. z o.o.
z Człuchowa
• PPHU INTER-TECH Piotr Jankowski
z Zambrowa
• PPHU LOPI Andrzej Anuszkiewicz
z Legionowa
• Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
ARKOP Krzysztof Pianowski i S-ka
Spółka Jawna z Wrocławia
• Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
„DEMBUD” z Warszawy
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa”
z Warszawy
• Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
z Warszawy
• Torkol Sp. z o.o. z Tych
• Welmax Sp. z o.o. Sp. k.
z Poznania
• Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
z Zabrza
• Zakład Mechaniki Przemysłowej
„ZAMEP” Sp. z o.o. z Gliwic

przedsiębiorstw bądź zarządzają takowymi, stawiając najwyższą jakość i rzetelność
na pierwszym planie i tym samym budując
wzorcowy obraz polskiego przedsiębiorcy
za granicą.
Katarzyna Dowbor przyznała, że „ci ludzie zasłużyli na swój sukces ciężką pracą,
a nie jak w dowcipie, gdy człowiek zwraca
się do Boga: tak chciałbym wygrać w totolotka, a Bóg na to: kup najpierw kupon”.
Nie tylko biznesmeni zostali wyróżnieni.
Uhonorowano także zasłużonych samo-

PRODUKT VIP-a 2016
• Suplement diety PROSTACEUM
– Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o. z Zakroczymia
HOTEL VIP-a 2016
• Hotel Skal**** z Ustronia Morskiego

Tancerki ze szkoły OLL Centrum Kultury i Tańca

GALA VIP 2016

W loterii wizytówkowej można było wygrać atrakcyjne i wartościowe nagrody. Na zdjęciu aktorka
Elżbieta Romanowska z walizką firmy Wittchen

Od lewej: Andrzej Anuszkiewicz, właściciel PPHU LOPI, Kazimierz Golec, prezes zarządu spółki ZAMEP,
Robert Kułaga, prezes centrum „PREMA”, Jacek Kosa, zastępca prezesa zarządu spółdzielni „DEMBUD”,
Justyna Szubert, prezes spółki Welmax
rządowców i zarządzających placówkami
medycznymi, wspaniale łączących misję
służenia ludziom z wynikami finansowymi.
Po wręczeniu statuetek w pierwszych
kategoriach przyszła pora na uhonorowanie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego
LEK-AM Sp. z o.o. nagrodą w kategorii
Produkt Roku za suplement diety „Prostaceum”. Z kolei Hotelem VIP-a okrzyknięto Hotel Skal**** z Ustronia Morskiego.

Z najciekawszymi osobowościami
Aby zbilansować biznesowy charakter
uroczystości, organizatorzy postawili na
mariaż z kulturą nie tylko przez snującą się
w tle muzykę, ale również przez udział
Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny i wydawca „Magazynu VIP” z Karoliną Motylewską z telewizji ATV

Od lewej: Maciej Trzoch, prezes zarządu Steinbacher Izoterm Sp. z o.o., Krzysztof Pianowski, właściciel
spółki ARKOP, Anna Jankowska, współwłaścicielka PPHU INTER-TECH, Krzysztof Siekański, wiceprezes
zarządu spółki AUTOBOX, Anna Zabrowarna-Klamman, członek zarządu i dyrektor operacyjny PARTNER
Systems, Zbigniew Gaca-Richter, prezes SM „Lazurowa”, Sławomir Piątek, prezes spółki Torkol

Od lewej: Zenon Wus, dyrektor działu specjalistycznego LEK-AM-u, Danuta Jakubowska, dyrektor PR
firmy LEK-AM i Stanisław Dubrow, właściciel firmy
KLEWER GROUP zarządzającej hotelem SKAL****
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Andrzej Seweryn

Wojciech Jagielski

«

Występ zespołu Poparzeni Kawą Trzy
wyjątkowych reprezentantów świata kultury,
sztuki, show-biznesu, muzyki, teatru, kina
i telewizji, których w plebiscycie wybrali czytelnicy „Magazynu VIP”. Wśród nagrodzonych w tej kategorii znaleźli się aktorzy
i aktorki: Olga Bończyk, Robert Gonera,
Andrzej Seweryn, Tomasz Stockinger,
Agnieszka Warchulska, Piotr Zelt, Włodzimierz Matuszak, Piotr Polk i Elżbieta Romanowska. Nagrody przyznano też nieobecnym podczas ceremonii aktorom:
Ewie Kasprzyk i Rafałowi Królikowskiemu.
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Szaleństwo na parkiecie trwało do późnych godzin nocnych

GALA VIP 2016

Branżę muzyczną reprezentowali kultowa piosenkarka Krystyna Prońko i Robert Gawliński. Obok nich na scenie stanął również krytyk filmowy Tomasz Raczek, a Lidia Stanisławska odebrała nagrodę w imieniu nieobecnej z powodu choroby swojej koleżanki po fachu, Ireny
Santor, dedykując jej utwór „Nocne martini” autorstwa Krzysztofa Logana Tomaszewskiego, którego zasługą jest również znany przebój śpiewany przez laureatkę „Już nie ma dzikich plaż”. Ostatnim
laureatem z dziedziny kultury był Marek
Frąckowiak, znany nie tylko z ról filmowych
i serialowych, lecz także z zamiłowania do
jeździectwa i rysunku – jego ilustrowane
felietony można od wielu lat śledzić
w „Magazynie VIP”.

Bez sensacji
Taki tłum gwiazd w jednym miejscu
przyciągnął wielu paparazzi i reporterów
łakomych sensacji, której uświadczyć się
nie dało, bo cała gala przebiegała w wyjątkowo spokojnej, przyjemnej atmosferze. Można sparafrazować to powiedzeniem: biznes lubi spokój. I choć szalony
koncert zespołu pop-rockowego Poparzeni Kawą Trzy rozgrzał publiczność do
imentu, a loteria wizytówkowa z cennymi nagrodami wywołała na sali zdrową
rywalizację, to trzeba przyznać, że wielkich zaskoczeń, ku zadowoleniu organizatorów, nie było.
Wszystko szło zgodnie z planem i po
godzinie 22 można było rozpocząć szampańską zabawę taneczną, podczas której gości swoimi wykonaniami polskich i światowych przebojów zachwycali wokalistka
Paulina Szarek, a potem DJ grający muzykę
mechaniczną. W bufecie na głodnych i spragnionych czekały pyszne potrawy i napoje przygotowane przez obsługę hotelu Sheraton. Następnego dnia można już było tylko wspominać i mieć nadzieję, że za rok już
piąta, jubileuszowa gala VIP-a będzie równie niezapomniana jak tegoroczna.
I

Od lewej: prof. Ludwik Pokora, właściciel i dyrektor Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS
Sp. z o.o. z Warszawy, Ewa Książek-Bator, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Barbara Jerschina, Marian Przylepa, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, Kamila Kocańda, koordynator radców prawnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Jacek
Jaworski, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Od lewej: Krzysztof Harmaciński, Mikołaj Pawilcz, Mariusz Gryżewski i Arkadiusz Kosiński

Partnerzy Gali
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Gwarancja udanej relokacji
Rozmowa z Franciszkiem Jamniukiem, właściciel przedsiębiorstw
PHU Jamniuk i Stahl-Mont, nagrodzonym tytułem VIP Biznesu 2016

Franciszek Jamniuk (po prawej) odbiera statuetkę VIP-a Biznesu 2016
Wiodącą dziedziną państwa działalności jest relokacja maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych oraz całych zakładów
produkcyjnych. Gdyby mógł pan opisać
cały proces od zgłoszenia się do państwa
firmy…
– Proces relokacji fabryk, linii produkcyjnych i maszyn jest bardzo indywidualny. Wszystko zależy od tego, co konkretnie trzeba przenieść, dokąd i jak szybko. Firmy Stahl-Mont i PHU Jamniuk wyróżnia doświadczenie, dzięki któremu możemy zapewnić kontrahentom kompleksowe usługi. Po zgłoszeniu się do nas firmy,
analizujemy otrzymaną dokumentację techniczną i zdjęciową, dokonujemy wizji lokalnej i wyceniamy projekt. Pod uwagę musimy wziąć rozmaite składowe: wielkość
i liczbę obiektów do przeniesienia, dostępność naszych specjalistów zaangażowanych
w przedsięwzięcie, konieczność użycia
sprzętu ciężkiego, takiego jak dźwigi, zwyżki etc., i transport. Obowiązkowo uwzględniamy również koszty dojazdów, hoteli,
diet pracowników. Jeśli koszty projektu zostają zaakceptowane, wówczas nasi pracownicy rozpoczynają prace demontażowe,
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łącznie z przygotowaniem do transportu i
załadunkiem zdemontowanych urządzeń.
Transport również jest po naszej stronie. Następnie w zależności od ustalonego terminu ponownego montażu rozpoczynamy
prace monterskie. Niejednokrotnie w procesie ponownego montażu musimy wziąć
pod uwagę zmiany technologiczne, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i potrzebami klienta. Nasz udział kończy się rozruchem maszyn i podpisaniem protokołu
odbioru prac przez kontrahenta.
W jakich sytuacjach zgłaszają się do
państwa klienci, aby przenieść swoją infrastrukturę z jednego miejsca w inne? Czy
główną przyczyną jest chęć obniżenia
kosztów w nowym miejscu?
– Klienci firm Stahl-Mont i PHU Jamniuk decydują się na przenoszenie infrastruktury z różnych powodów. Najczęściej, jeśli przenoszenie ma miejsce z krajów Europy Zachodniej do ŚrodkowoWschodniej, głównym czynnikiem jest
możliwość obniżenia kosztów produkcji.
Jednak nie jest to jedyny aspekt. Możliwość
pozyskania wykwalifikowanych pracowników na danym terenie jest również istot-

nym czynnikiem. Zdarza się również, że firmy, które w Europie nie mogłyby funkcjonować ze względu na to, że ich produkcja
nie jest ekologiczna, przenoszą swoje technologie na inne kontynenty, gdzie normy
środowiskowe nie są tak restrykcyjne.
Proszę się pochwalić, jakie największe
realizacje udało się państwu przeprowadzić. Domyślam się, że mimo wszystko są
to raczej duże przedsiębiorstwa, które
decydują się na tak kosztowne zmiany organizacyjne?
– Przeprowadzamy bardzo dużo różnych relokacji. Nie tylko te wielkie, ale również te małe, które muszą być wykonane
z wielką precyzją, przynoszą nam powody
do dumy. Do tej pory największą relokacją
był demontaż zakładu do produkcji polimerów w północnej Francji, przetransportowanie i postawienie go w Tunezji.
Czy w zakresie swojej działalności
mają państwo dużą konkurencję?
– Ze względu na kompleksowość świadczonych przez nas usług praktycznie nikt nie
jest w stanie z nami rywalizować, a zadowoleni z poziomu naszych realizacji klienci nie tylko sami do nas wracają, ale jeszcze często polecają moje firmy nowym partnerom biznesowym.
Jaką gwarancję ma klient w relacjach
z państwa firmą, że podczas relokacji
maszyny i całe linie produkcyjne nie ulegną zniszczeniu? Można liczyć na specjalne
ubezpieczenie na czas współpracy?
– Klient ma pewność, że demontowane czy montowane przez nas maszyny nie
ulegną zniszczeniu, ponieważ posiadamy
ubezpieczenie na zakres prac świadczonych
przez naszą firmę. Zdarza się, że w przypadku szczególnych zleceń korzystamy
również z ubezpieczenia dodatkowego.
Nie tylko relokacjami się państwo
zajmują. Co jeszcze wchodzi w zakres działalności Stahlmontu?
– Oprócz relokacji Stahl-Mont i PHU
Jamniuk świadczą również usługi: spawalnictwa przemysłowego, utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, jak również rozbiórki obiektów przemysłowych oraz
– dzięki nowo wybudowanej hali – przymierzamy się również do produkcji i obróbki
wyrobów ze stali.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

STAHL-MONT oferuje:
•
•
•
•

montaż instalacji technologicznych,
remonty, konserwacje i modernizacje linii produkcyjnych,
utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych,
spawanie w odpowiednich technologiach różnego rodzaju konstrukcji metalowych,
zbiorników i rurociągów,
• przenoszenie obiektów przemysłowych, tzn. demontaż, transport, montaż
w nowym miejscu,
• prace rozbiórkowe, cięcie oraz złomowanie elementów metalowych.

Stahl-Mont Sp. z o.o. – Sp. k.
ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wlkp., woj. Lubuskie
www.stahlmont.eu
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Zawsze działam
taktycznie
Rozmowa z Lolitą Brzozowską-Roman, właścicielką ﬁrmy Art-Series Sp. z o.o. i globtroterką
podróżującą po całym świecie
Kim pani się czuje – bizneswoman czy
podróżniczką?
– Oba z tych określeń do mnie pasują,
a najlepiej mi odpowiada stwierdzenie, że
jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem. Przez wiele lat spotykały mnie różne
perturbacje, choćby moment złamania
kręgosłupa przez moje dziecko. Zawalił mi
się cały świat. Musiałam podjąć decyzję, czy
dalej pracować w biurze projektowym, czy
zrezygnować z tej posady i poświęcić się córce i jej rehabilitacji. Żeby przetrwać, musiałam imać się różnych zajęć. Wtedy właśnie doszłam do wniosku, że założę firmę.
To był dobry okres – w Polsce zachodziła
transformacja ustrojowa, ludzie mieli wspaniałe możliwości.
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Dzięki jakim cechom charakteru udało się pani osiągnąć sukces?
– Życie biznesmena w Polsce nie jest
usłane różami. Trzeba mieć ogromną
odwagę. U mnie przejawia się ona w umiejętności pokonywania barier nie tylko
w przedsiębiorstwie. Kiedy zdobywam jakąś górę, działam taktycznie. Do pewnego momentu przełamuję swoje słabości,
a potem już konsekwentnie wspinam się
na sam szczyt, przy czym robię to bardzo
spokojnie. Trzeba również umieć współpracować z ludźmi, tak nastroić mechanizm działania firmy, aby dobrze funkcjonowała.
Czy przypuszczała pani, że biznes tak
wspaniale się rozwinie?

– Firma, szczególnie w pierwszych latach działania, miała czas prosperity. Widziałam wszystko w pięknych kolorach,
chciałam zrobić coś fajnego dla tego szarego kraju, który wychodził z PRL-u. Znalazłam niszę, rywalizując z inną firmą,
która szybko się zwinęła i zostaliśmy tylko
my. Założyliśmy joint-venture, po czym nasz
partner zachodni zbankrutował i sami
królowaliśmy na rynku. To my decydowaliśmy, co ma pojawić się w polskich domach,
pokazywaliśmy trendy Polakom. Ludzie nie
mieli pojęcia o artykułach dekoracyjnych,
bo wcześniej nie było niczego w sklepach.
Kiedy po raz pierwszy zatowarowaliśmy
sklepy, ludzie myśleli, że na bożonarodzeniowej choince mogą wisieć tylko bombki,
a przecież są tysiące innych pomysłów na
świąteczną dekorację. Najtrudniejszą kwestią było ustalenie procentowych udziałów
nowości wśród produktów.
Jak współpracuje się pani z chińskim
partnerem? Czy inna mentalność jest utrudnieniem w imporcie tamtejszych towarów?
– To jest bardzo trudne, oni są niesamowicie wrażliwi, tradycyjni, cenią sobie
przyjaźń, ale też potrafią zrezygnować z lojalności na rzecz większego kontrahenta, jeśli sytuacja tego wymaga. My, Europejczycy,
przenieśliśmy do nich cały park technologiczny, nauczyliśmy ich naszej sztuki dekoratorskiej, o której nie mieli pojęcia.
Musieliśmy nauczyć się też negocjacji z
Chińczykami oraz kontrolowania ich.
Jak dużym asortymentem państwo
dysponujecie?
– Bardzo dużym. Swego czasu było to
12 tys. artykułów. Na naszą ofertę składa
się praktycznie wszystko, co dotyczy dekoracji wnętrz i ogrodów czy to całorocznych, czy okolicznościowych, np. na Halloween i Walentynki. Nasza branża jest bardzo sezonowa, co bywa problematyczne.
Rynek wymaga nowości, w konsekwencji
nigdy nie wiadomo, czy zakontraktowany
towar znajdzie nabywców. Niestety jest tak,
że Chińczycy mają skale narzucane przez
Zachód, w związku z czym idą w określoną kolorystykę, design. Ja swoją kolekcję robię w październiku, jej sprzedaż trwa rok,
to bardzo długo.
Biznes to jedna część pani życia, drugą są podróże. Co sprawia pani radość
w zwiedzaniu świata?
– Nigdy nie wyjeżdżam komercyjnie.
Unikam luksusowych hoteli, leżenia na plaży. Gdziekolwiek jestem, lubię podpatrywać
zwyczajne życie, obrzędy danej kultury, lubię w nich uczestniczyć. Kwiaty, zapachy,
gesty – to wszystko w nich widać. Świat jest
piękny niezależnie od tego, czy to polska
wieś, czy afrykańska pustynia.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Zdrowie – nasz największy kapitał
Welmax z Poznania od kilkunastu lat zajmuje się promowaniem zdrowego
stylu życia wśród Polaków. Działalność ta po raz kolejny została nagrodzona,
tym razem statuetką Firma VIP-a 2016
deą działalności ﬁrmy jest tworzenie
przestrzeni dla ludzi, którzy chcą żyć
inaczej, cenią komfort, zdrowie, prawdziwy smak. Obecnie jej szefostwo
i pracownicy realizują te założenia, wprowadzając na rynek wiele innowacyjnych produktów. Jako że o naszym codziennym samopoczuciu decydują głównie dwa czynniki – dieta i sen, Welmax inwestuje w promocję produktów, które służą tym właśnie
celom. Począwszy od zdrowego gotowania,
poprzez bezpieczne sprzątanie, aż po głęboki sen. Ich dodatkowym atutem jest
także swoista ekskluzywność – produkty są
projektowane i produkowane w najlepszy
sposób, żeby trwać i cieszyć właścicieli przez
lata. W dobie wszechobecnej produkcji seryjnej to najlepsza droga do zdobycia serc
i lojalności klientów.

I

Produkty firmy Welmax
są projektowane i produkowane w najlepszy
sposób, żeby trwać
i cieszyć właścicieli
przez lata. W dobie
wszechobecnej
produkcji seryjnej
to najlepsza droga
do zdobycia serc
i lojalności klientów.
Welmax to wszechstronna organizacja,
działająca w wielu krajach Europy. Poza wyżej wymienionymi działaniami zajmuje się
wspieraniem i rozwojem nowych firm,
wspieraniem realizacji nowatorskich pomysłów i kreowaniem nowych trendów na
rynkach międzynarodowych. Swoim partnerom umożliwia wzajemną wymianę cennych doświadczeń oraz wielostronne wsparcie.
Odpowiedzialność wobec innych ludzi
oraz nieustanna potrzeba rozwoju sprawiają,

że do zespołu pracowników trafiają jedynie
osoby, które nie boją się wyzwań związanych
z szybkim tempem makroekonomicznego
otoczenia, które inwestują we własny rozwój i dodatkowo potrafią wnieść niepowtarzalną cząstkę siebie, by klienci i partnerzy
rozwijali się wraz z nami.
Niezależnie od stanowiska, wszyscy
mają pragnienie wywierania pozytywnego
wpływu na społeczności, w których funkcjonujemy. Zespół nieustannie szuka coraz
nowszych i lepszych metod działania, które pomogą jeszcze sprawniej realizować wy-

znaczone cele. Dzięki temu może on przyczyniać się do realizacji wspólnie ustanowionej misji, wizji i do osiągania strategicznych celów.
Od kilku miesięcy Welmax wdraża
nowe kierunki rozwoju poprzez inwestowanie w innowacyjne rozwiązania technologiczne, wspieranie start-upów i współpracę z instytutami badawczymi. Firma czyni to również poprzez fundację, której zadaniem jest wspieranie i inwestowanie
w młodych, szczególnie uzdolnionych, dotkniętych przez los ludzi.
I

MODERNIZACJA ROKU

Dziś nie ma hasła „burzyć”,
trzeba odnawiać
Rozmowa z Romanem Pikułą, komisarzem
konkursu „Modernizacja Roku”, prezesem
Stowarzyszenia Ochrony Narodowego
Dziedzictwa Materialnego

20 lat temu wystartował konkurs „Modernizacja Roku”. Kto był pomysłodawcą
i jakie pierwotne założenia przyświecały organizatorom?
– Pomysł na ratowanie dziedzictwa minionych pokoleń to nie jest nic nowatorskiego, to jest nasz wspólny obowiązek, ale
w Polsce lat 90. wszyscy byli zachwyceni
tym, co nowe. Bardzo modne było myślenie w stylu: lepiej stare zburzyć i w tym miejscu wybudować coś od podstaw. Jednak nostalgia, smutek i żal za tym, co często niszczono lub pozostawiano na łaskę i niełaskę
losu była ogromnym bodźcem, aby pokazywać i prezentować najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie
modernizacji, które zaczęły się nieśmiało pojawiać. Dlatego w 1995 roku wśród grona
ludzi organizujących targi budowlane
w Bydgoszczy narodził się pomysł na konkurs, promujący idee odnowy i restauracji obiektów dziedzictwa materialnego,
a przede wszystkim przenoszący „modę na
modernizacje” w środowiska samorządów, inwestorów, wykonawców czy projektantów. Z satysfakcją muszę przyznać,
że to się udało.
Czy coś się zmieniło na przestrzeni lat
w formule konkursu i czy promocja udanych przeobrażeń budynków ma przełożenie na przestrzeń architektonicznourbanistyczną w Polsce?
– Formuła konkursu cały czas ulega
zmianom, tak jak zmieniają się rynek i potrzeby Polaków. Konkurs jest żywy i stara
się iść z duchem czasu. 20 lat temu zaczynaliśmy z 21 zgłoszeniami, w finale było
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6 i to różnych obiektów – od banku w zabytkowej kamienicy do domu opieki. Potem
stopniowo podpowiadali nam uczestnicy,
a teraz czyni to Stowarzyszenie Ochrony
Narodowego Dziedzictwa Materialnego,
wskazując na to, na co jeszcze należałoby
zwrócić uwagę inwestorom i wykonawcom.
Rodziły się nowe kategorie np. „tereny
zieleni”, w której rywalizowały zrewitalizowane parki, aleje, skwery. Od ostatniej
edycji do konkursu „zgłaszają się” nowe
obiekty i startują w kategorii „nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej”. Jest to kategoria wynikła z potrzeby licznych wyjazdów i obserwacji miast, w których niejednokrotnie w przestrzeni architektonicznej
pojawiały się nowe tzw. „gargamele”, burzące całkowicie ład przestrzenny osiedla czy
całej dzielnicy.
Na świecie i w Polsce pojawia się również problem braku nowej przestrzeni w ścisłej zabudowie centrów miast i w związku
z powyższym w miejsce już niefunkcjonalnych obiektów powstają nowe, które jednak
muszą nawiązywać do charakteru miejsca
i współgrać z nim. Mało przestrzeni, dostosowanie się do otoczenia, funkcjonalność
i nowoczesny charakter w zabytkowej zabudowie pierzei miejskiej to wyzwania dla
inwestora, wykonawcy i projektanta na
miarę głównej nagrody tytułu „Modernizacja Roku 2016”.
A co w „Modernizacji Roku” jest niezmienne?
– To, że jest jedna główna nagroda tytuł „Modernizacja Roku” i jedno wyróżnienie w danej kategorii dla najlepszego.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w tym
konkursie nie ma przegranych! Bo każdy
odnowiony, wyremontowany, zmodernizowany czy nowy obiekt w przestrzeni
publicznej to fragment naszej historii i tożsamości. Dzięki konkursowi nie rozleciał się,
nie odszedł w zapomnienie, nie stracił
szansy na to, by znów zachwycać.
Co decyduje o udanej modernizacji?
Kiedy pana zdaniem można mówić o suk-

cesie estetycznym i funkcjonalnym, i czy
to zależy od perspektywy, z której przyglądamy się realizacji? Bo inną wizję ma
projektant, inną wykonawca, a inną mieszkaniec, który potem codziennie jej się przygląda, idąc do szkoły czy pracy?
– Udana modernizacja, udana na miarę czasu i możliwości, udana pod względem
zrównoważenia wydatków i środków, udana pod względem społecznego zapotrzebowania, dostosowana dla wszystkich,
uwzględniająca charakter architektoniczny
otoczenia, realizująca założony cel i do tego
wykonana z dokładnością, kompleksowo.
Właśnie takie doskonałe realizacje przeważnie rywalizują w konkursie i jest to duży
problem dla jury konkursu, bo trzeba wybrać najlepszych. 10 czy 15 lat temu jury
miało ułatwiona pracę. Dziś, co trzeba powiedzieć z dużym uznaniem dla polskich inwestorów, wykonawców i projektantów,
poziom się znacznie podniósł, w każdym
z wyżej wymienionych elementów.
Niezależnie, czy to jest mała, czy duża
realizacja trzeba zwrócić uwagę na wszystkie kryteria.
Małe modernizacje powstają z dużym wyczuleniem na potrzeby społeczne
i to jest ich ogromna przewaga nad innymi realizacjami, np. stara stodoła w miejscowości Dywity, świetnie zaadoptowana
na gminne targowisko.
Jak ważne z punktu widzenia zachowania dziedzictwa narodowego powinno
być konserwowanie budynków? Czy jest jakaś prawna albo zwyczajowa różnica pomiędzy konserwacją a modernizacją?
– To tak, jakby zapytać, czy ważny jest
dla nas Polaków np. Zamek Królewski na
Wawelu i czy warto zajmować się jego konserwacją, czy warto było odbudowywać Zamek Królewski w Warszawie? Odpowiedź
jest tylko jedna i można tu zacytować klasyka: „człowiek, który zapomina o przeszłości, nie jest wart ani teraźniejszości, ani
przyszłości”. Dziedzictwo narodowe, materialne to nie tylko te najważniejsze zabytki,
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ale również obiekty mniejsze, ale cenne dla
mieszkańców małych miasteczek i wsi:
odnowione stare mleczarnie, stacje kolejowe,
budynki poczty, budynki po PGR-ach. To
właśnie takie obiekty tworzą pamięć miejsca i budują lokalną tożsamość i przywiązanie do miejsca, co z kolei aktywuje społeczność lokalną i buduje kapitał najpierw
społeczny, a następnie gospodarczy.
Konserwacja to coś jak utrzymanie status quo sprzed lat, a modernizacja to konserwacja plus nowoczesne elementy poprawiające funkcjonalność obiektu, czyli dodatkowe wyzwanie. Konkretny przykład to
dostosowanie obiektów zabytkowych
dla wszystkich, próba uwzględnienia ich
w projektowaniu uniwersalnym, oczywiście
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione. Na ten temat organizujemy już
po raz piąty cykl seminarium pt. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej – architektura bez barier”, które odbędzie się 20 stycznia 2017 r. w Zamku Kliczków. Wśród prelegentów poprzednich edycji były znamienite osoby zajmujące się tą tematyką m.in.:
prof. arch. Krzysztof Chwalibóg, prof. Janusz Rymsza, dr. hab. Marek Wysocki. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z zarzutem,
że słowo modernizacja nie funkcjonuje
w prawie budowlanym, jednak jest to sym-

bol połączenia starego z nowym, utrwalony w świecie przez „Modernizację Roku”.
16 września „Rzeczpospolita” opublikowała wyniki konkursu „Modernizacja Roku” z tytułem „Pospolite ruszenie”.
Co ono pana zdaniem oznacza? Chodzi
o masowość zgłoszeń czy bardziej o prze-

konanie, że chcemy Polskę upiększać na
szeroką skalę?
– W tym miejscu pragnę podziękować
dziennikowi „Rzeczpospolita” za patronat
medialny nad XX edycją „Modernizacji
Roku” i przyczynił się do propagowania
wzorcowych modernizacji i budów w Polsce. Odpowiadając na pani na pytanie o tytuł „Pospolite ruszenie”, to stawiałbym na
masowość zgłoszeń, bo tylko w minionej
edycji brało udział ponad 1800 inwestorów,
wykonawców i projektantów, którzy zgłosili
swoje modernizacje, a co dopiero, gdy dokonamy bilansu ostatnich lat, liczby wchodzą w tysiące wyremontowanych i uratowanych obiektów. Najlepsi zaś spotkali się
podczas uroczystego wręczenia nagród na
Zamku Królewskim w Warszawie. Dodać do
tego trzeba rozwój w wielu płaszczyznach
od zabytków, poprzez drogi, do nowoczesnych fabryk i obiektów ochrony środowiska. Z naszych bilansów wyłania się pozytywny obraz Polski, którą wszyscy na miarę swoich możliwość odnawiamy, unowocześniamy, jednocześnie pamiętając o przeszłości. Kontynuując nasze wspólne dzieło zapraszam już dziś do XXI edycji „Modernizacji Roku 2016” .
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Dobra energia w POSUM
Budynek Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych jest aktualnie jedynym obiektem w Polsce, gdzie wprowadzono kompleksowy system wykorzystujący trzy rodzaje odnawialnych źródeł energii. Właśnie to
rozwiązanie doceniono m.in. w XX edycji konkursu „Modernizacja Roku”.
odernizacja wentylacji w budynku POSUM to zastąpienie starych rozwiązań nowym systemem, którego
działanie polega na tym, że na potrzeby
przygotowania powietrza wentylującego
budynek dostarczane jest ciepło (zimą)
i chłód (latem). Energia pochodzi z odnawialnego źródła geotermalnego. To instalacja, która odbiera energię cieplną z gruntu i dostarcza ją do wentylacji. Aby to było
możliwe, w pobliżu budynku POSUM
wykonano 61 odwiertów o głębokości
100 m każdy. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala latem zaoszczędzić energię na przygotowanie powietrza do temperatury wyznaczonej dla określonych pomieszczeń. Zimą – analogicznie – oszczędności związane są z energią cieplną, której
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zużycie jest znacznie mniejsze, ponieważ do
budynku dociera już powietrze wstępnie
podgrzane.
Kolejną inwestycją, która przynosi już
wymierne oszczędności jest zainstalowana
na dachu budynku POSUM instalacja

solarno – hybrydowa, której zadaniem jest
produkcja prądu na potrzeby budynku. Instalacja solarna podgrzewa także wodę
użytkową i zasila w energię system pomp
oraz ogranicza pobór mocy agregatu chłodzącego. Hybrydowa produkcja energii
elektrycznej i cieplnej to dwa systemy w jednej obudowie. Ciepło odbierane od płyty
produkującej prąd podgrzewa czynnik w instalacji cieplnej. Wyprodukowany przez
panele fotowoltaiczne prąd jest przetwarzany i przez układ elektroniczny kierowany do sieci budynku. To rozwiązanie finalnie ma znacznie obniżyć rachunki za energię elektryczną. W wyniku termomodernizacji POSUM uzyskał oszczędność w zużyciu energii o ponad połowę.
p.o. dyrektora Piotr Nycz
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Uwaga! Renowacja potrzebna
W Polsce znajduje się ponad 70 tys. zabytkowych nieruchomości. 2/3 z nich
potrzebuje renowacji, a około 7 proc. wymaga natychmiastowych działań.
Fot. SKANSKA S.A. (2)

Rynek Psiego Pola we Wrocławiu

ak wynika z analiz naukowych odnowienie zabytków to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i symbole historii, ale także realny zysk dla miasta lub regionu. Najpierw jednak trzeba sporo zainwestować. Każdy z projektów renowacyjnych wymaga bowiem indywidualnego podejścia.
Polska posiada aż 14 dóbr wpisanych
na światową listę UNESCO, co daje nam
9. miejsce w Europie i 15. na świecie. Prawie każdy większy region naszego kraju posiada swój program opieki nad zabytkami,
w których z kilkuletnim wyprzedzeniem planowane są działania rewitalizacyjne: jednocześnie na płaszczyźnie makro, mówiące o potrzebach konkretnego regionu, jak
i na poziomie mikro – wytycznych konserwatorskich zogniskowanych na konkretnych
budynkach.
Plany te często finansowane są z budżetu miasta lub dofinansowania UE.
Przykładem jest choćby Łódź, w której
znaczna część łódzkich mieszkalnych obiektów zabytkowych, stanowiących ponad 70
proc. wszystkich obiektów regionu, wymaga
działań konserwatorskich. Łódź realizuje
program „Miasto kamienic”, który od
2011 roku inicjuje prace rewitalizacyjne
w wybranych kamienicach na terenie Śród-

J
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Rewitalizacja w Pile
mieścia. Tylko w dwa lata od startu projektu
miasto przeznaczyło na ten cel aż 56 mln
zł. Łodzi dotyczy również największy w Polsce, a może też w Europie, projekt rewitalizacji obszarowej – modernizacji centrum
miasta, w ramach którego miliard złotych
będzie pochodziło z funduszy Unii Europejskiej. Cały projekt (łącznie 200 kamienic komunalnych) może potrwać nawet kilkadziesiąt lat.
Podobne projekty rewitalizacyjne, choć
już nie na tak dużą skalę posiada praktycznie każde miasto w Polsce. To dobra
wiadomość, tym bardziej że z badań naukowych wynika, iż dbanie o zabytki przynosi mnóstwo korzyści społeczności lokalnej. Piękne, bezpieczne i funkcjonalne

obiekty przyciągają turystów oraz liczne
usługi, stają się istotnym zasobem kulturalnym, kształtują kapitał społeczny, a także, z racji wymagających warunków przystosowania do użytku i utrzymania, są źródłem innowacji. Zanim jednak tak się stanie, trzeba sporo zainwestować. Szacuje się,
że renowacja starego budynku do nowych standardów i funkcji, np. biurowych
czy mieszkaniowych, to koszt od 20 do
50 proc. większy niż nowej nieruchomości.
Jednym z powodów jest konieczność indywidualnego podejścia do każdego z budynków. Nie można tu zastosować rozwiązań typu „kopiuj-wklej”. Czasem prawdziwym wyzwaniem jest dostosowanie
budynku do współczesnych potrzeb i wymogów, np. wprowadzenie wind i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obecne przepisy mocno akcentują wagę systemów
przeciwpożarowych, jednak wykonawcy
projektów wykorzystują okazję i zapewniają
w budynku dodatkowe systemy bezpieczeństwa.
Każdy z projektów renowacyjnych cechuje się swoim indywidualnym charakterem, priorytetami, a nawet barierami utrudniającymi pracę, jednak wspólnym mianownikiem wszystkich remontowanych
obiektów jest troska o bezpieczeństwo budynku oraz jego użytkowników. Choć często także sposób wprowadzania instalacji
jest mocno zindywidualizowany, to cel jest
zawsze ten sam.
– Płynne poruszanie się po płaszczyźnie zasad BHP pozwala odpowiednio
wcześnie zaplanować zadania tak, by wykonać je, nie narażając życia i ludzi w nie
zaangażowanych oraz osób postronnych
– tłumaczy Marcin Bargłowski, kierownik
budowy w Skanska S.A. – Przy renowacji
budynków zabytkowych często samodzielnie trzeba też zaprojektować „rozwiązania indywidualne”, gdyż nie zawsze
na gotowy projekt można przełożyć wykorzystane w innym budynku rozwiązania. To
sprawia, iż praca w budynkach zabytkowych
staje się dużo bardziej wymagająca. Jednak
cel pozostaje ten sam – zwiększenie bezpieczeństwa budynku, a tym samym danie
gwarancji na jego długowieczność.
Justyna Kalinowska
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Nagroda za Skwer
im. Reginy Osowickiej

Wejherowo otrzymało wyróżnienie w konkursie „Modernizacja Roku 2015”
za budowę ciągu pieszego prowadzącego od ul. Sobieskiego do ul. Harcerskiej.
iasto otrzymało także nagrodę specjalną – Złotą Statuetkę – za działalność w wyznaczaniu trendów w polskim budownictwie. Honory w imieniu
samorządu odebrał podczas uroczystości
na Zamku Królewskim w Warszawie sekretarz miasta Bogusław Suwara.
Nagrody w konkursie „Modernizacja
Roku 2015” wręczono w 13 kategoriach. Do
20. edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Modernizacja Roku 2015” zgłoszono 672
realizacje. Wejherowska inwestycja otrzymała wyróżnienie w kategorii „Drogi
i obiekty mostowe”. Celem konkursu jest
wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami.
– Jesteśmy zaszczyceni, tym bardziej że
Wejherowo otrzymało także specjalną nagrodę
za wyznaczanie trendów w polskim budownictwie w postaci Złotej Statuetki o numerze
19, których wydano tylko 30 z okazji 20-lecia
konkursu „Modernizacja Roku” – mówi Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa.
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Doceniono kolejną wejherowską
inwestycję
Są to kolejne nagrody dla miasta
w ogólnopolskich konkursach. Świadczą,
o tym, że jest ono pozytywnie postrzegane
w Polsce i przynosi dumę wszystkim wejherowianom.

Tytuł Ogólnopolskiego Konkursu
„Modernizacja Roku” przyznany został
wcześniej za remont Ratusza Miejskiego
w Wejherowie, renowację Kalwarii Wejherowskiej, modernizację budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego przy ul.
12 Marca 195, modernizację Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejhero-

wie. Wejherowo otrzymało główną nagrodę
za Rewitalizację Parku Miejskiego im.
A. Majkowskiego, za rewitalizację przestrzeni śródmieścia wokół budynku Wejherowskiego Centrum Kultury wraz z jego
modernizacją, a w ubiegłym roku Wejherowo wyróżniono za budowę ścieżek rowerowych.
I

Ważne miejsce dla Wejherowa
Skwer imienia Reginy Osowickiej, wejherowskiej dziennikarki, pisarki
i prelegentki, to kolejne ciekawie zaaranżowane miejsce w Wejherowie.
W pobliżu Filharmonii Kaszubskiej pomiędzy ulicami Sobieskiego i Bukową efektowna, innowacyjna fontanna oraz piękna zieleń stanowią wyjątkową dekorację.
Skwer zdobi ławeczka, na której znajduje się siedząca na niej i trzymająca na kolanach otwartą książkę postać Reginy Osowickiej. Skwer oddano do użytku we wrześniu 2015 r.
– Ta atrakcyjnie zaaranżowana przestrzeń pokazuje, że Wejherowo jest miastem
nowoczesnym, które oprócz zabytków i bogatej historii posiada atrakcyjną przestrzeń publiczną – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Regina
Osowicka była dla Wejherowa osobą, która wpisała się na trwałe w historię miasta.
Ten skwer jest dla mieszkańców bardzo istotny i wiele osób codziennie go przemierza, dlatego ważne, żeby był atrakcyjny.
W ostatnim dziesięcioleciu w Wejherowie dokonano wielu modernizacji, które możliwe były m.in. dzięki współﬁnansowaniu z funduszy europejskich. Renowacja
Kalwarii Wejherowskiej, rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego
i Śródmieścia Wejherowa z remontem ul. Wałowej, budowa Filharmonii Kaszubskiej, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron, termomodernizacja
wszystkich wejherowskich szkół – to inwestycje miejskie współﬁnansowane
z Funduszy Europejskich.
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Zderzenie
z rynkiem
roku 1989, gdy rozpoczęła się polska transformacja, miałem 40 lat. Mądrzy, starsi ludzie mówili mi, że jest to najpiękniejszy wiek. Człowiek ma już doświadczenie, ale jeszcze jest pełen wigoru. Nie przewidzieli jednak, że będę się musiał zmierzyć z warunkami gospodarki rynkowej, które znałem „jako tako”. Na studiach
mieliśmy, co prawda, zajęcia z ekonomii kapitalizmu i socjalizmu, ale bardziej to przypominało bełkot niż naukę.
W nowych warunkach ustrojowych kombinowałem na wszystkie sposoby. Pracowałem w
redakcjach nowo powstałych gazet, które wkrótce upadały. Zajmowałem się handlem.
Uczestniczyłem w akcjach społecznych. Jakoś się udało.
Przeprowadziłem w tym czasie wywiad z prof. Januszem Czapińskim z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapytałem go m.in. o to, jakim cudem większość ludzi w Polsce poradziła sobie
z tym transformacyjnym szokiem. Odpowiedział mi, że mimo kilku dziesięcioleci wprowadzania
gospodarki centralnie sterowanej polskie społeczeństwo zachowało społeczną świadomość rynku. Stało się tak dzięki naszym rodzicom i dziadkom, którzy opowiadali w rodzinnym gronie
o przedwojennych producentach i sprzedawcach, którzy musieli dbać o klienta. Wokół widzieliśmy
też drobnych rzemieślników i handlarzy oraz cały sektor rolniczy, który żył własnymi prawami. Pamiętam, że – mimo panującej wówczas biedy – udawało mi się czasami wyciągnąć od
rodziców kilkaset złotych na kupno modnych butów czy spodni, które mogłem nabyć tylko w
prywatnych sklepikach.
Ale zderzenie z rynkiem po roku 1989 było dla wielu z nas bolesne. Jako dziennikarz wielokrotnie chodziłem do sejmu czy kancelarii premiera i prawie co miesiąc widziałem protestujących
robotników, którzy walili kaskami o asfalt. Słyszałem też ówczesnego wicemarszałka Sejmu
Aleksandra Małachowskiego, który z żalem mówił o fatalnym błędzie ówczesnej władzy, polegającym na likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych i pozostawieniu setek tysięcy ludzi w beznadziejnej sytuacji.
W dalszym ciągu jednak trwałem przy swoim zauroczeniu neoliberalizmem. Byłem przekonany, że jeżeli będzie coraz więcej bogaczy, to i biedniejszym coś się z tego uda pozyskać.
Mariusz Ziomecki zaprosił mnie kiedyś do swojego programu telewizyjnego, w którym rozmawialiśmy o zarządzaniu firmami. Powiedziałem wówczas, trawestując słynną sentencję Johna Kennedy’ego, że nie należy pytać, co firma może zrobić dla ciebie, tylko, co ty możesz zrobić dla firmy. Telewidzowie szybko zlokalizowali mnie w mojej macierzystej redakcji i zasypali e-mailami. Dowiedziałem się z nich, że nie warto troszczyć się o dobro firmy, bo to nigdy
nie spotka się ze wzajemnością. Próbowałem to zweryfikować w prywatnych rozmowach i wyszło na to, że moi korespondenci nie mylili się zbytnio.
Zacząłem wątpić w cały ten system. A gdy we wrześniu 2008 roku runął bank Lehman Brothers, zwątpiłem zupełnie. Wyszło na to, że etyka w biznesie to pojęcie abstrakcyjne. Liczą się
zyski, osiągane nawet kosztem milionów ludzi, całych krajów i w konsekwencji globalnej gospodarki.
Jak mogło dojść do tego, że świetnie wykształceni menedżerowie, mający dochody, o których przeciętni ludzie nie mogą nawet pomarzyć, nakręcali bez skrupułów spiralę katastrofy?
To, co widzimy dzisiaj w świecie, to prosta konsekwencja żądzy zysku, która nie ma miary. Czy społecznej reakcji na ten stan rzeczy nie można było przewidzieć? Trzeba być idiotą,
żeby liczyć na to, że nieuczciwość nie spotka się z odwetem.
Teraz należy to wszystko posprzątać. Ale chętnych do sprzątania jakoś nie widać. Nałożenie kagańca na szaleństwa bankowców jest niezwykle trudne, bo polityka i biznes tak się zapętliły, że już nie wiadomo, kto kogo reprezentuje i do czego zmierza.
Najbardziej doskwiera światu brak przywódców dużego formatu. Na ich miejsce wchodzą populiści, obiecujący cuda na kiju. Przyjdzie jednak czas weryfikacji. Dlaczego jednak za
te eksperymenty musimy płacić my wszyscy, którzy się do zapaści świata nie przyczyniliśmy?
Skoro zawiodłem się na neoliberalizmie, to zastanawiam się, jakie są perspektywy planów,
które przedstawia współczesny rząd, a zwłaszcza jego wicepremier Mateusz Morawiecki. Może
mu się uda... Chciałbym tego. Jeżeli jednak kolejny raz nas zawiedzie, to trzeba wymyślić nasz
świat na nowo.
I

W

Czesław Rychlewski
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DIAGNOZY – PROGNOZY

Wszystko
zdarzyć się może
Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie ma dobrych prognoz na ten rok,
ale przewiduje, że w przyszłym będzie lepiej.

Cezary Rybski
a razie obniżył prognozowane
wskaźniki wzrostu. Dla Stanów Zjednoczonych o 0,6 do
1,6 proc. Dla drugiej co do
wielkości gospodarki świata, czyli Chin, to
6,6 proc. i będzie spadać. Widać, że minęły już czasy, gdy gospodarka Państwa
Środka rosła o kilkanaście proc. rocznie.
Dla nas szczególnie ważna jest sytuacja gospodarcza Niemiec – największego partnera handlowego Polski. MFW
uważa, że nasz zachodni sąsiad nie wpadnie w recesję. W tym roku wskaźnik wzrostu tego kraju będzie o 0,1 pkt proc.
większy niż prognozowano, a w 2017
roku – o 0,2 pkt. proc.
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Dla nas szczególnie ważna jest sytuacja gospodarcza
Niemiec – największego partnera handlowego Polski.
MFW uważa, że nasz zachodni sąsiad nie wpadnie
w recesję. W tym roku wskaźnik wzrostu tego kraju
będzie o 0,1 pkt proc. większy niż prognozowano,
a w 2017 roku – o 0,2 pkt. proc.
Fundusz zauważa, że znowu rośnie zainteresowanie rynkami wschodzącymi, które rozwijają się obecnie w tempie 4,2 proc.
Nie wiadomo jednak, jakie będą efekty Brexitu dla innych gospodarek. Prof. Robert
Schiller z amerykańskiego uniwersytetu

Yale uważa, że problemy związane z ruchami migracyjnymi i terroryzmem mogą
się przełożyć na wahania koniunkturalne
globalnej gospodarki. Innymi słowy –
wszystko może się zdarzyć. Niektóre prognozy były nazbyt optymistyczne. Obecnie
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mamy już do czynienia z narastaniem zjawisk niezwykle niebezpiecznych w sferze politycznej, co szybko może się przełożyć na
gospodarkę.

Co można uratować?
W USA analitycy zauważają, że chociaż spodziewano się odwrotnego trendu,
bezrobocie lekko rośnie. Dolar się więc osłabia. Nie wiadomo, co w tej sytuacji zrobi
FED. Inwestorzy spodziewali się, że w grudniu br. stopy procentowe zostaną podwyższone. Jeżeli jednak gospodarka nie będzie rozwijała się szybciej, nie ma na co liczyć. Wówczas dolar osłabi się jeszcze
bardziej i w rocznej perspektywie może dojść
do 3,5 zł. Dla nas to z jednej strony nie najgorzej, bo będziemy płacić mniej za ropę
naftową, ale z drugiej strony zachwianie rynków walutowych to jednak niezbyt dobra
perspektywa.

mi bez ograniczeń, nagle się zawalił, a nabywcy nowych domów i mieszkań nie
mają dostatecznie dużo pieniędzy, żeby obsługiwać zaciągnięte kredyty. Banki zaczęły bankrutować albo utrzymywały się na powierzchni dzięki szczodremu dofinansowaniu z budżetów państw. Czy i tym razem
publiczne pieniądze posłużą do ratowania
sektora finansowego? Sporo by to kosztowało. Wartość chińskich kredytów hipotecznych wynosi ok. 3,6 bln dol. Jest to
6 razy więcej niż wynosi roczny Produkt
Krajowy Brutto Polski.
Symptomy kryzysu już widać. O ile
w wielkich miastach, gdzie mieszkają najbogatsi Chińczycy, mieszkania na razie znajdują nabywców, o tyle w mniejszych całe budynki stoją puste. – To jest największa bańka spekulacyjna w historii – powiedział
Wang Jianlin. Warto dodać, że zupełnie niedawno Chiny przeżyły trzęsienie ziemi na

Brytyjska premier Theresa May powiedziała, że zamierza uznać głos ludu wyrażony w referendum i od
marca przyszłego roku rozpocznie proces wychodzenia
z UE. Jeżeli negocjacje w sprawie handlu między
Wielką Brytanią i Unią nie przyniosą wspólnych uzgodnień, działalność w tym obszarze będzie regulowana
przepisami Światowej Organizacji Handlu, a to dla
wyspiarzy będzie dotkliwa strata.

Laureat Nagrody Nobla z ekonomii Joseph Stiglitz powiedział dla dziennika „Die
Welt”, że jego zdaniem strefy euro w obecnym kształcie nie uda się uratować. Politycy
unijni są bowiem zbyt asekuranccy, brakuje
im zdecydowania i przeciągają w nieskończoność debaty nad najważniejszymi problemami UE. Opóźnianie i blokowanie to
styl pracy unijnej biurokracji. Rozpad eurolandu to według niego najlepsze rozwiązanie. Kraje, które nie radzą sobie z zarządzaniem gospodarką w nowych warunkach, powinny wrócić do własnych walut.

Gdy bańka pęknie
Wang Jianlin, najbogatszy Chińczyk,
który zbił fortunę na handlu nieruchomościami i ma ponad 40 mld dol., ostrzega, że
w jego kraju powstała gigantyczna bańka
spekulacyjna. Jeżeli ma rację, może nas czekać powtórka kryzysu z 2008 roku. Jak pamiętamy, wtedy okazało się, że w Stanach
Zjednoczonych rynek nieruchomości, napędzany tanimi kredytami, przyznawany-

giełdzie, w wyniku którego miliony obywateli
straciły dorobek życia. Jest to tym bardziej
bolesne, że w Państwie Środka nie ma systemu emerytalnego i jeżeli ktoś nie odłoży
sobie pieniędzy na starość, będzie żył w nędzy albo umrze z głodu.
Bańka na rynku nieruchomości tworzy
się także na innych rynkach. Dotyczy to np.
Londynu, Sydney, San Francisco czy Sztokholmu. W raporcie USB Group czytamy, że
w ciągu ostatnich 5 lat ceny nieruchomości na tych rynkach wzrosły o połowę. A gdy
coś rośnie, wcześniej czy później będzie spadać. Nie trzeba nikogo przekonywać, że
w przypadku pęknięcia bańki na dużych rynkach odłamki polecą także w naszą stronę,
choć obecnie w sprawie cen nieruchomości nie dzieje się u nas nic złego.

Czas niepewności
Rosyjska gospodarka popada w ruinę.
Wytworzyła się przedziwna sytuacja. Pięćset milionów Europejczyków chce, żeby
trzysta milionów Amerykanów broniło ich
przed dwustoma milionami Rosjan. Coś

trzeba z tym zrobić. Po upadku muru berlińskiego Rosja zeszła na dalszy plan w rozgrywce międzynarodowej, ale nie chce się
z tym pogodzić. Nie ma natomiast możliwości, żeby swoje ambicje zrealizować. Produkt Krajowy Brutto Federacji Rosyjskiej jest
niższy niż Włoch. W tej sytuacji pozostaje
tylko napinać mięśnie i wywoływać awantury. To jednak do niczego dobrego nie prowadzi.
Francuska politolog Marie Mendras
uważa, że Rosja jest samotna, a jej zbrojna ucieczka nie jest racjonalna pod względem strategicznym. To wszystko ma ogromny wpływ na gospodarkę tego kraju. Zarówno szef Rady Europejskiej Donald
Tusk, jak i administracja waszyngtońska,
zdenerwowana zwłaszcza poczynaniami
Rosji w Syrii, są za zwiększeniem sankcji gospodarczych wobec tego kraju. To może być
dotkliwy cios. Nikomu w świecie nie zależy jednak, żeby powalić Władimira Putina
na kolana. Nie wiadomo bowiem, co się narodzi na gruzach Federacji. Może coś
jeszcze gorszego? Na razie Rosję czeka
nowy etap wojny na sankcje. Taką opinię
wygłosił niedawno rosyjski politolog Fiodor Łukjanow. Według niego najważniejsze
jest teraz uniknięcie amerykańsko-rosyjskiej
konfrontacji militarnej nad Syrią.

To ma być lekcja
Koszty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej mogą być tak ogromne, że
trudno w nie uwierzyć. Polacy pracujący
w tym kraju widzą już, że ich transfery do
Polski są po przeliczeniu na złote o 20 proc.
mniejsze. Funt dołuje najbardziej od wielu dziesięcioleci. Analitycy prognozują, że
brytyjska gospodarka będzie tracić na tym
eksperymencie po kilka miliardów funtów
rocznie, spodziewany jest bowiem spadek
inwestycji zagranicznych i obrotów handlowych. Unia nie zamierza przystać na
Brexit na warunkach wyspiarzy, którzy
chcieliby zachować przywileje z udziału we
wspólnym rynku, nie dając nic w zamian.
To ma być lekcja dla innych krajów, które
chcą iść w ślady Brytyjczyków.
Brytyjska premier Theresa May powiedziała, że zamierza uznać głos ludu wyrażony w referendum i od marca przyszłego roku rozpocznie proces wychodzenia
z UE. Jeżeli negocjacje w sprawie handlu
między Wielką Brytanią i Unią nie przyniosą
wspólnych uzgodnień, działalność w tym obszarze będzie regulowana przepisami Światowej Organizacji Handlu, a to dla wyspiarzy
będzie dotkliwa strata. Rząd Jej Królewskiej
Mości czeka jeszcze jeden problem. Szkoci nie chcą wystąpić z Unii i zapowiadają kolejne referendum w sprawie ich samodzielności. Zjednoczone Królestwo może się więc
rozsypać. I po co im to było?
I
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Sprzeczne sygnały

Po optymistycznych letnich prognozach rozwoju polskiej gospodarki
w obecnym i przyszłym roku we wrześniu i październiku pojawiły się
pierwsze korekty w dół.
Zygmunt Słomkowski
gencja ratingowa Fitch obniżyła
wzrost PKB w 2016 roku z 3,5
proc. do 3 proc. i zapowiedziała
przyspieszenie w 2017 roku tylko
do 3,2 proc. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje je odpowiednio na 3,1 i 3,4
proc., agencja ratingowa Moody's – na 3,1
i 3 proc., a Nordea Bank – 2,8 oraz – w tym
wypadku więcej – 3,5 proc. Bank of America/Merill Lynch nieco wcześniej zmniejszył
tempo wzrostu w 2016 roku z 3,6 do 3,3
proc. Panel portalu ekonomicznego FocusEconomics (www.focus-economics.com)
w raporcie z października przewidywał
wzrost PKB w tym roku o 3,1 proc. (o 0,1
mniej niż we wrześniu), a w 2017 roku
o 3,3 proc.
Obniżki te dość zgodnie ocenia się na
podstawie możliwych skutków Brexitu oraz
nadal powolnego wzrostu w innych państwach Unii Europejskiej. Uwzględnia się
też czynniki wewnętrzne. Prognozując spowolnienie rozwoju w tym roku, autorzy raportów FocusEconomics Consensus Forecast Central & Eastern Europe z września
i października zwrócili uwagę na osłabienie inwestycji i możliwość spadku eksportu w następstwie Brexitu. Według nich w sytuacji ekonomicznej troskę budzi rozmiar
deficytu finansowego. Zmniejszają się bowiem możliwości jego ograniczenia m.in.
wskutek sprzeciwu Komisji Europejskiej wo-

A
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bec zamiaru wprowadzenia nowego podatku dla supermarketów. Ponadto zdaniem
panelistów projekt dochodów budżetowych na rok 2017 wydaje się zbyt optymistyczny, gdyż opiera się na prognozie wyższego wzrostu gospodarczego niż przewidywany przez FocusEconomics.

Nadal wątpliwości
Nie znaczy to jednak, że nastąpiła
głębsza zmiana w dotychczasowych poglądach analityków gospodarki i finansów
Polski. Oceny nie są wprawdzie jednolite,
ale dominuje wcześniejszy ton niepewności. Ogłoszone na początku września stanowisko agencji ratingowej Moody's stwierdziło, że, planowany na 9 września przegląd
ratingu Polski „nie został zaktualizowany”.
To znaczy, że długoterminowy wcześniejszy wskaźnik Moody's pozostał na poziomie A2 (nie zmienił się od 2002 roku) z perspektywą negatywną (tak określoną w maju
br., gdy została obniżona ze stabilnej). Swoją ocenę agencja uzasadniła m.in. fiskalnym
ryzykiem związanym ze znaczącym wzrostem w bieżących wydatkach, przygotowywanym obniżeniem wieku emerytalnego oraz „uszczerbkiem” w klimacie inwestycyjnym wynikającym z „przesunięcia
w kierunku bardziej nieprzewidywalnych polityk i legislacji”. Ten ogólny ostatni punkt
pośrednio i częściowo wyjaśnia sierpniowy
komunikat analityków Moody's, którzy
wtedy ostrzegli, że eskalacja konfliktu wo-

kół Trybunału Konstytucyjnego może pogorszyć klimat inwestycyjny, a także wpłynąć na rating. Oceniając wrześniowe utrzymanie ratingu Moody's dla Polski, należy
przypomnieć, że jest on i tak wyższy od ratingu „przydzielonego” Włochom, Hiszpanii czy Portugalii oraz zdecydowanej
większości krajów rozwijających się.
Natomiast druga z trzech największych agencji ratingowych – Fitch – w połowie lipca pozostawiła poziom wiarygodności kredytowej Polski na poziomie Ai nie zmieniła jej dotychczasowej perspektywy – stabilnej. Jednak pod koniec sierpnia uznała, że rząd zbyt optymistycznie zaplanował dochody podatkowe w projekcie
budżetu na 2017 rok. Stwierdziła, że jeśli nie
nastąpi zakładany wzrost podatków, zagrozi
to przekroczeniem 3 proc. deficytu finansowego, a to może doprowadzić do objęcia Polski ponownie procedurą nadmiernego deficytu, tym samym podważając wiarygodność naszej polityki fiskalnej. Agencja zauważa, że sankcje związane z tą
procedurą mogłyby w skrajnym przypadku zablokować wypłatę przynajmniej części pieniędzy unijnych. „Te zaś są głównym
czynnikiem rozwoju gospodarczego Polski”
– czytamy w komunikacie agencji.
Wspomniany Bank of America/Merill
Lynch na początku września oznajmił zaś:
„Dzień spędzony w Warszawie potwierdza
nasze poglądy, że polityka gospodarcza PiS
jest bardziej rozważna, niż obawiał się
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tego rynek, i wspiera nasze dobre nastawienie względem złotego”. Jednocześnie
w komunikacie dodano: „W naszej ocenie,
istnieje ryzyko w dół dla naszej prognozy deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 2,9 proc. w tym roku. Obniżenie wieku emerytalnego zaplanowane na październik 2017 roku będzie kosztować
2,7 mld zł i 8 mld zł w skali całego roku. Pozostaje niepewność związana z dodatkowymi przychodami w wysokości 6 mld zł
z uszczelnienia podatku VAT. Władze wydają się jednak elastyczne w kwestii dostosowania środków do dostępnych możliwości fiskalnych”.

ostatnich 2 miesięcy badań potwierdziły
również oficjalne dane dotyczące wielkości
produkcji przemysłowej, według których
wzrosła ona w sierpniu o 9,4 proc. r/r po lipcowym 2,8-proc. spadku. Najnowsze prognozy IHS Markit na rok 2016 przewidują ogólny wzrost zarówno wielkości produkcji, jak i PKB o 3,4 proc.” – powiedział
starszy ekonomista IHS Market i autor raportu Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.

Awans z lukami

Światło na nasze finanse rzuciła też
agencja ratingowa Moody's w swoim wrześniowym raporcie o stanie polskiego systemu bankowego. Według analityków agencji jego perspektywa jest stabilna. Jednakże polskie banki stoją przed mnóstwem wyzwań dla ich rentowności wynikających
z niesprzyjających regulacji prawnych. Należą do nich: wprowadzenie podatku bankowego, propozycje mające zmusić banki
do zwrotu opłat klientom posiadającym kredyty hipoteczne, dyskusje o konwersji
wszystkich kredytów hipotecznych zaciągniętych w walucie obcej.
Mimo to w ocenie Moody's stabilna
perspektywa odzwierciedla pogląd agencji,
iż solidne warunki operacyjne będą wspierać aktywność pożyczkową polskich banków oraz jakość ich portfela kredytowego.
„Sprzyjające warunki gospodarcze wspierają jakość aktywów polskich banków.
Oczekujemy, iż przeterminowane zobowiązania pozostaną na relatywnie stabilnym
poziomie ok. 6,5 proc. całości udzielonych
kredytów do końca 2017 roku, nieco poniżej 6,7 proc. według stanu na koniec czerwca 2016 roku” – stwierdza raport.

Dobre wiadomości dla Polski przyniósł
Światowy Ranking Konkurencyjności według listy sporządzonej przez Światowe Forum Ekonomiczne. W tym roku „skoczyliśmy” z 41. miejsca na 36. Satysfakcję osłabia jednak fakt, że w naszym regionie wyprzedzają nas Litwa, Czechy i Estonia,
a także to, że Indie awansowały o 16 miejsc
– z 55. na 39., a więc takie skoki są możliwe. Ponadto w niektórych dziedzinach
objętych punktacją wypadamy słabo. Dotyczy to przede wszystkim innowacyjności:
na 7 możliwych punktów osiągnęliśmy
zaledwie 3,4. Tylko w jednym przypadku
na 114 ważnych rzeczy badanych przez Forum jesteśmy najlepsi na świecie. Chodzi
o rozpowszechnienie wirusa HIV, którego
mamy najmniej. Jesteśmy też na 5. miejscu,
jeśli chodzi o poziom ceł i taryf handlowych.
Z drugiej strony lokujemy się dopiero
na 127. miejscu na świecie, jeśli chodzi
o wpływ podatków na zachęty do pracy,
a na 119. miejscu w klasyfikacji obciążenia
regulacjami rządowymi i na 118. miejscu
pod względem rozpoczynania działalności
gospodarczej. Biorąc pod uwagę zdolność
przyciągania talentów, mieścimy się dopiero,
na 116. miejscu na świecie. Poza pierwszą
setką jesteśmy też pod względem zaufania do polityków i przejrzystości polityki
rządu.

Perspektywy przemysłu

Emigracja na cenzurowanym

Analitycy odnotowali z uwagą wrześniowy wskaźnik PMI. Wzrósł on w stosunku do poprzedniego miesiąca z 51,5 do
52,2, a więc zahamował się niedawny spadek. Ukazuje on poprawę warunków gospodarczych w sektorze przemysłowym. Komunikat autorów badania stwierdził: „Tempo wzrostu wielkości produkcji oraz liczby
nowych zamówień było najszybsze od
marca, głównie dzięki wzmożonemu napływowi kontraktów eksportowych”. Dodał,
że czas dostaw wydłużył się, osiągając
5,5-letni rekord, zaś rekordowy okres nieprzerwanego tworzenia nowych miejsc
pracy wydłużył się do 38 miesięcy. Natomiast wrześniowe tempo wzrostu produkcji było najwolniejsze od ponad 2 lat. Jednakże „ożywienie zaobserwowane w ciągu

Dla Polski emigracja zarobkowa to
z wielu względów coraz bardziej palący problem. Wiele opinii zagranicznych postrzega to podobnie. Publicysta ekonomiczny
w „Die Zeit”, Jochen Bittner, który wypowiada się na ten temat bardzo krytycznie,
w rozmowie z „Deutsche Welle” stwierdził
wprost, że emigracja ta hamuje rozwój krajów Europy Środkowo-Wschodniej. – Czy
gdyby milion Polaków wróciło do kraju i zaczęło napierać na rynek pracy, nie oznaczałoby to katastrofy? – pyta „Deutsche
Welle”. – Można na to spojrzeć i tak, ale
z drugiej strony wielką katastrofą byłoby,
gdyby polskiemu rządowi nie udało się
stworzyć tylu miejsc pracy, by ludzie nie musieli wyjeżdżać za granicę – odpowiada Bittner. Na pytanie czy, mimo wszystko dla kra-

Kondycja banków

ju nie ma pożytku z tego, że ludzie wyjeżdżają pracować w innych krajach, odpowiada: – To nie jest rozwiązanie długofalowe. Np. lekarz, który wykonuje w Anglii
pracę pielęgniarza, ale i tak zarabia więcej,
niż pracując w szpitalu w swojej ojczyźnie,
nie płaci w swoim kraju podatków. Wspiera wprawdzie swoją rodzinę, która tam została, ale na tym nie można opierać rozwoju
gospodarki. Cel musi być inny i taki był zamysł europejskiej integracji: zbliżyć Europę Wschodnią i Zachodnią. Takie wsparcie
Zachodu pracownikami ze Wschodu temu
nie służy. Jakość życia w Europie Środkowo-Wschodniej się nie poprawia, a na Zachodzie owszem. Co więc robić? – Mam
taki spontaniczny pomysł, kiedy rozmawiamy. Można by postępować tak samo jak
w przypadku euro. Czyli pozwala się na migrację zarobkową tylko w obrębie krajów,
które są gospodarczo na podobnym poziomie. Ludzie powinni mieć prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie, ale
być może decyzja o możliwości podejmowania pracy za granicą była nieco przedwczesna. Dlaczego? Bo prowadzi do pogłębiania różnic między krajami Unii Europejskiej – kończy Bittner.
Na tle tych ocen warta uwagi jest opinia dziennikarza telewizji BBC Andrew
Marra wyrażona na łamach „Sunday Times” w komentarzu pt. „Dziękujemy ci, Polsko, za użyczenie nam swojej młodzieży
– takich migrantów potrzebujemy”. Stwierdził on, że Polacy stanowiący największą grupę imigrantów w Wielkiej Brytanii są „idealnymi imigrantami” dla tego państwa.
– Gdyby usiąść z kartką papieru i ołówkiem,
szukając najlepszego źródła imigrantów, to
po analizie danych procentowych, historycznych i ekonomicznych otoczylibyśmy
kółkiem, podkreślilibyśmy i opatrzylibyśmy trzema wykrzyknikami nazwę Polska
– pisze Andrew Marr. Wyjaśnia, że on i jego
pokolenie mają do Polski sentyment za Bitwę o Anglię, za polskich intelektualistów
i opozycjonistów, za „Solidarność” i papieża,
który był dla nich gwiazdą tego kalibru, co
Nelson Mandela. Podkreśla, że migranci
z Polski to znakomici, pełni energii pracownicy, którzy przestrzegają prawa, szanują
wartości chrześcijańskie i rodzinne. Cytując dane polskiej ambasady w Londynie,
przypomniał, że 92 proc. imigrantów znad
Wisły ma stałą pracę lub studiuje. Polacy założyli też na Wyspach ponad 22 tys. firm.
„My pomogliśmy Polakom – przez wyższe
zarobki, a oni pomogli nam. Podczas gdy
Władimir Putin pręży muskuły, a my próbujemy ustalić nasze priorytety w procesie
wyjścia z Unii Europejskiej, warto zadać sobie pytanie, kto jest naszym dobrym przyjacielem” – napisał Marr, uznając się za „polonofila”.
I
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Czy gospodarka
to wytrzyma?
Przy opracowywaniu rządowych planów i programów
nie brano dotąd
pod uwagę możliwych wahnięć
w gospodarce
polskiej i światowej.
I budżet na przyszły rok,
i „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” stworzone są tak,
jakby nic nam nie zagrażało. Innymi słowy
– nie ma żadnych rezerw na trudniejsze czasy.
prawia to, że w kręgach biznesowych panuje niepewność, inwestycje maleją, a środki pomocowe
z Unii nie są uruchamiane. Przedsiębiorcy czekają. Większość z nich ma zasoby kapitału, które pozwolą przetrwać
trudne czasy, ale z tej asekuracji korzyści nie
będzie.

S

Business Centre Club
Oceniając „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, Business Centre
Club dostrzega ogrom pracy, który został
wykonany pod kierownictwem wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Dobrze,
że taki dokument został stworzony i poddany konsultacji. Zawarta jest w nim próba przełożenia politycznej filozofii oraz deklaracji wyborczych na kierunki działań
rządu w sferze gospodarczej. Pomoże to
obywatelom ocenić wyznaczone kierunki
i zweryfikować plany ich realizacji. – Przychylnie oceniamy odwagę w stawianiu
nowatorskich celów, rozmach przedsięwzięć
realizacyjnych oraz oparcie strategii o dokumenty ONZ i UE– twierdzi Marek Goliszewski, prezes BCC. Zasadne wydaje się
wyraźne podkreślenie zagrożeń dla rozwoju
gospodarki, takich jak:
– słabość instytucji państwowych,
– niski poziom oszczędności obywateli,
– niska skłonność Polaków do inwestowania i innowacji,
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– słaba jakość prawa i wymiaru sprawiedliwości,
– skomplikowany system podatkowy,
– nadmierna biurokracja, zbyt duża liczba
koncesji i zezwoleń blokujących przedsiębiorczość,
– zbyt wiele instytucji kontrolnych (40) oraz
uciążliwość kontroli i kar,
– niska efektywność administracji państwowej,
– brak stosownych zapisów dotyczących
domniemania niewinności przedsiębiorcy
i jego prawa do błędu.
Te i inne zagrożenia sygnalizował
Gospodarczy Gabinet Cieni BCC od wielu lat. Pozytywne są deklaracje rządu dotyczące zwiększenia inwestycji do 25 proc.
PKB w długim horyzoncie czasowym, konieczności silnego pobudzenia oszczędności krajowych i eliminowanie deficytu finansów publicznych. Niezbędne jest również utworzenie centralnego ośrodka studiów strategicznych czy poprawianie jakości stanowionego prawa. Zapisy strategii
w dużym stopniu odsłaniają zamiary rządu, redukując tym samym nieprzewidywalność polityki gospodarczej i zmniejszając ryzyko złych decyzji przedsiębiorców.
Uważna analiza kierunków „Strategii”
oraz doświadczenia praktyczne BCC upoważniają do złożenia następujących uzupełnień. Są to:

1. Precyzyjne określenie źródeł finansowania strategii.
2. Rozważenie propozycji dotyczących reform finansów publicznych, zwłaszcza
w części wydatków prawnie zdeterminowanych (tzw. sztywnych) oraz przygotowanie pogłębionej analizy realności proponowanego obniżenia deficytu finansów
publicznych do 2030 roku.
3. Przyjęcie założenia o obniżeniu w najbliższych 10–15 latach relacji rynkowego
długu publicznego do PKB oraz zmianę
krajowych reguł liczenia deficytu państwa
i rynkowego długu publicznego na takie
same jak ESA 2010, przyjęte dla krajów UE
przez Eurostat w 2013 roku.
4. Przygotowanie i wdrożenie pakietu
uproszczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.
5. Przyjęcie zasad reformy kształcenia
wyższego i zawodowego.
6. Uzupełnienie „Strategii” o program,
który zapobiegnie przewidywanemu przez
demografów bardzo dużemu i dość szybkiemu spadkowi liczby ludności Polski do
połowy obecnego wieku.
7. Przygotowanie wizji rozwoju systemu
ubezpieczeń społecznych, w tym procesu
ograniczania przywilejów emerytalnych
i podwyższenia wieku emerytalnego.
8. Doprecyzowanie rozdziału „Strategii”
pn. „Program Budowy Kapitału”, m.in.
w kontekście propozycji finansowania in-
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westycji za pomocą dłużnych papierów wartościowych, emitowanych przez polskie
firmy oraz przez Pracownicze Programy
Emerytalne.
9. Nadanie znacznie większej rangi rozwojowi odnawialnych źródeł energii (OZE),
by oddalić groźbę przeinwestowania w energetykę węglową.
10. Likwidacja politycznego nadzoru nad
spółkami Skarbu Państwa.
11. Uporządkowanie nadzoru właścicielskiego nad szpitalami.
12. Włączenie do „Strategii” bankowości
spółdzielczej.
13. Dopracowanie roli i zadań samorządu
terytorialnego.
14. Nadanie większej rangi dialogowi społecznemu, zwiększającemu zaufanie obywateli do państwa i porozumienie ponad
podziałami politycznymi oraz rozwijającemu partnerstwo publiczno-prywatne.

Konfederacja Lewiatan
Z przedstawionych przez Ministerstwo Finansów założeń budżetu na 2017
rok wynika, że rząd zdecydowanie prowadzi, a nawet wzmacnia, fiskalną stymulację spożycia krajowego – twierdzi doradca
zarządu Konfederacji Lewiatan dr Jacek
Adamski. – Limit wydatków podwyższono
o 35 mld zł wobec 2016 roku w celu sfinansowania wydatków z tytułu programu
500+, obniżenia wieku emerytalnego,
jednorazowych dodatków dla emerytów
i rencistów, wyższych świadczeń rodzinnych,
podwyższenia wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej, bezpłatnych leków dla
seniorów i większego dofinansowania ubezpieczeń rolniczych.
Czy gospodarka to wytrzyma? Możliwe zagrożenia to wzrost deficytu finansów
publicznych ponad dopuszczalny w UE limit 3 proc. PKB już w 2017 roku oraz – bardzo niebezpieczne w średnim okresie – dalsze osłabienie inwestycji prywatnych i sa-

morządowych, prowadzące do obniżenia
tempa wzrostu gospodarczego. Jednak
należy zaznaczyć, że w 2016 roku wykonanie równie ekspansywnego budżetu jest
do tej pory wyraźnie lepsze od oczekiwań.
Deficyt budżetowy w 2017 roku założono na poziomie 59,3 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych na poziomie
2,9 proc. PKB, czyli nieco poniżej limitu
unijnego. Ryzyko, że nie uda się tych deficytów utrzymać w ryzach, jest jednak największe od lat. Nie będzie w 2017 roku tak
łatwo dostępnych dodatkowych źródeł dochodów, takich jak przychody z aukcji
częstotliwości i wysoki zysk NBP, jak miało to miejsce w 2016 roku. Uszczelnienie
systemu podatkowego to dochody bardzo
niepewne. Równie trudne będzie osiągniecie ograniczenia kosztów administracji i obsługi długu. W 2017 roku rząd powinien być
więc przygotowany na konieczność dokonania szybkiej nowelizacji budżetu w razie
stwierdzenia znaczącego pogorszenia warunków zewnętrznych, osłabienia tempa
wzrostu PKB lub osłabienia dochodów budżetowych.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Koniec rozmów z Airbusem, Polska nie
kupi Caracali. – Gdy usłyszałem tę informację, przypomniał mi się cytat przypisywany słynnemu amerykańskiemu generałowi
George’owi Pattonowi – powiedział „Rzeczpospolitej” prezydent Pracodawców RP
Andrzej Malinowski. – Brzmi on: „Nie
słuchaj swoich lęków. Żądaj tego, co niemożliwe”. Zadziwiające, jak bardzo zasady wojowania są bliskie regułom rządzącym
biznesem. Sprawa zakupu Caracali świetnie to pokazuje – nie tylko dlatego, że
przedmiot tej umowy z definicji byłby przeznaczony do walki. Gdy tylko dotarła wiadomość o zakończeniu rozmów dotyczących
offsetu, od razu pojawiły się zatroskane,
wręcz płaczliwe, komentarze: że polska ar-

mia stała się bezbronna, że obrażeni Francuzi nas pozwą, że w ogóle jak to źle i nieładnie wygląda w oczach drogich zagranicznych partnerów, szczególnie tuż przed
wizytą w Polsce francuskiego prezydenta.
Kiedy to przeczytałem, zaczęły mi się cisnąć
na usta żołnierskie, nieparlamentarne słowa.
– Szanowni państwo, wstańmy wreszcie z kolan! Dość pochylania karku niczym
petenci wiszący u klamki wielmożnego jaśniepaństwa – apeluje Malinowski. – Myślę, że generałowi Pattonowi nie musiałbym
tego tłumaczyć. Skoro jednak wybieramy
śmigłowce od nowa, a także myślimy o zakupie innego sprzętu potrzebnego armii, to
warto przypomnieć, jakie cele powinny
nam przy tym przyświecać. Otóż, musimy
się kierować interesem naszego państwa,
konkretnie interesem naszej armii oraz korzyściami dla polskiej gospodarki. I koniec.
– To miał być zakup o wartości ponad
13 mld zł! Takie pieniądze wydać potrafiłby każdy. Chodzi o to, by je przy tym jak najlepiej zainwestować – a to już wyższa
szkoła jazdy. Offset to kwestia równorzędna sprawom militarnym, nie możemy zgodzić się na traktowanie go po macoszemu.
Zwłaszcza gdy ma się zamiar kupić 50 Caracali za cenę, jaką Turcja zapłaciła za 109
Black Hawków. Dziś mamy możliwość, by
zastanowić się też, czego tak naprawdę nam
potrzeba. Wielu ekspertów podważało koncepcję jednego modelu śmigłowca do działań specjalnych i morskich. Ich zdaniem nie
ma również potrzeby zakupu „superśmigłowca” do prozaicznych zadań związanych
z transportem, bo to tak, jakbyśmy używali
limuzyny do przewożenia mebli. – I jeszcze
jedno – dodaje – zróbmy ten przetarg dobrze, ale też szybko. Generał Patton miał bowiem też i takie powiedzenie: „Dobry plan
wykonany natychmiast jest lepszy niż idealny plan wykonany dziesięć minut później”.
I tym też powinniśmy się kierować.
CZR
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Ponowne wykorzystanie ISP
Obowiązująca od
16 czerwca 2016 r.
regulacja uściśliła
zasady ponownego wykorzystania informacji
sektora publicznego.
Wykorzystanie to
może być szczególnie
istotne dla przedsiębiorców, którzy chcą
wprowadzać innowacyjne rozwiązania.

Podstawa prawna
Zasady dostępu do informacji sektora publicznego (ISP) zostały uregulowane w ustawie z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz.
352). Ustawa ta w kwestiach nieuregulowanych, zwłaszcza dotyczących przesłanek ograniczenia ponownego wykorzystania ISP, odsyła do innych ustaw, np. regulujących ochronę informacji niejawnych czy też prawo własności intelektualnej. Ponadto, jeżeli w sprawie ma zostać wydana decyzja administracyjna, to stosuje się również przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

nie odmówione. W części przypadków wystarczająca będzie tzw. anonimizacja, tj. uczynienie nieczytelnymi części informacji, które podlegają ochronie. Dopiero brak możliwości takiej anonimizacji powodować będzie konieczność wydania decyzji odmawiającej ponownego wykorzystania. Przypadki wskazane w art. 6 ustawy określane są mianem przesłanek obligatoryjnej odmowy ponownego wykorzystania. Ponadto w art. 10 ust. 2 ustawy zawarto przesłankę fakultatywnej odmowy, którą jest konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności w związku ze
wskazaną we wniosku formą lub sposobem przetworzenia informacji.

Tryby dostępu
Podmioty
W postępowaniu o ponowne wykorzystanie ISP występują dwa
podmioty: użytkownik i podmiot zobowiązany. Użytkownikiem jest
osoba, która wykorzystuje udostępnioną bezwnioskowo ISP lub która występuje o taką informację celem jej ponownego wykorzystania w trybie wnioskowym. Art. 2 ust. 2 ustawy wskazuje, że do podmiotów tych zalicza się: osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności użytkownikami mogą być przedsiębiorcy. Z kolei za podmioty zobowiązane uznaje się te, które posiadają ISP i które powinny
zgodnie ze swoimi kompetencjami udostępnić je celem ponownego wykorzystania. Katalog ten jest bardzo szeroki, a obejmuje nie
tylko organy administracji publicznej, ale również jednostki i zakłady
budżetowe, część bibliotek, muzeów i archiwów.

Ograniczenia ponownego wykorzystania
W art. 6 ustawy przewidziany został szeroki katalog ograniczeń
ponownego wykorzystania ISP. Przyczyną ograniczenia mogą być
m.in. ochrona informacji niejawnej i innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrona prywatności i tajemnicy przedsiębiorcy czy przysługiwanie prawa własności intelektualnej do określonych danych podmiotowi innemu niż podmiot zobowiązany. Stwierdzenie istnienia
przesłanek ograniczenia ponownego wykorzystania nie oznacza, że
udostępnienie ISP zainteresowanemu w każdym przypadku zosta-
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Ustawodawca przewidział dwa tryby dostępu do ISP celem jej
ponownego wykorzystania. W trybie bezwnioskowym informacja
udostępniona jest na stronach BIP, w centralnym repozytorium lub
w inny sposób. W tym przypadku powinny zostać wskazane również ewentualne warunki ponownego wykorzystania. Brak warunków na stronach PIB czy centralnego repozytorium pozwala przyjąć, że udostępnienie jest bezwarunkowe. Jeżeli jednak informacja
została udostępniona na innych stronach internetowych, to przedsiębiorca powinien zwrócić się do organu w sprawie ponownego wykorzystania.
ISP, które nie zostały wcześniej udostępnione, podlegają udostępnieniu na wniosek, który powinien spełniać rygorystyczne wymagania wskazane w art. 21 ust. 3 ustawy. Wniesienie wniosku powoduje wszczęcie postępowania, w którym m.in. może dojść do ustalenia warunków i opłaty związanych z ponownym wykorzystaniem,
które przedstawiane są w tzw. ofercie. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadzałby się z nimi, to powinien wnieść sprzeciw, który rozstrzygany
jest decyzją administracyjną. Jeżeli natomiast zgadza się z nimi, to
konieczne jest zawiadomienie w terminie 14 dni o przyjęciu oferty.
Od decyzji wydawanych w postępowaniu służy przedsiębiorcy odwołanie, a od decyzji wydanej w wyniku rozpatrzenia odwołania
– skarga do sądu administracyjnego.
Kazimierz Pawlik

Zakład Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” Sp z o.o.
ul. Udzieli 6, 44-100 Gliwice, tel./faks: 32 279 10 90
zamep@zamep.eu, www.zamep.eu

Zakład Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o. powstał w 1994 r. Zajmujemy się głównie projektowaniem i produkcją
pomp wirowych jedno- i wielostopniowych oraz zespołów pompowych. Posiadamy specjalistyczny park maszynowy oraz nowoczesną odlewnię, co pozwala przeprowadzić cały cykl produkcyjny w naszym zakładzie. Dzięki temu możemy na bieżąco
nadzorować każdy etap produkcji – powoduje to, że osiągamy najwyższą jakość i bezawaryjność pomp. Do produkcji używamy głównie żeliwa, staliwa, brązu, dupleksu i super-dupleksu oraz innych wskazanych przez klienta materiałów. Nasze
pompy mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, m.in. do odwadniania kopalń, w hutnictwie, ciepłownictwie, wodociągach, systemach centralnych klimatyzacji, energetyce, hydrotransporcie, przemyśle chemicznym.
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Restrukturyzacja to nie upadłość
W zeszłym roku wycofał się duży kontrahent, przez co straciliśmy znaczną
część przychodów? Jednocześnie inna inwestycja nie przynosi oczekiwanych
rezultatów? Czy tak wygląda początek bankructwa? Czy upadłość to jedyna
droga? Spieszymy donieść, że nie.
d 1 stycznia 2016 r. istnieją
uregulowania, które pozwalają
przedsiębiorstwu przetrwać,
odbudować pozycję i, co ważne, spłacić swoje zaległe zobowiązania
oraz odzyskać wiarygodność wśród kontrahentów. Zmiany wprowadzone wraz
z wejściem w życie ustawy z 15 maja
2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne (j.t.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1574; dalej „Ustawa”)
formalnie oddzieliły reżim prawa upadłościowego od restrukturyzacyjnego. Dotychczasową regulację objętą dawną ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze zastąpiono obecnie dwoma odrębnymi aktami prawnymi, nadając nowej formie
postępowania naprawczego autonomiczny charakter.
Tym artykułem chcemy zapoczątkować
cykl publikacji poświęconych prawu restrukturyzacyjnemu. Przedstawimy w nim
najistotniejsze elementy nowej regulacji
oraz wskażemy, że dokonanie zmian struktury gospodarczej przedsiębiorstwa, które
boryka się z problemami, może zwiększyć
jego wydajność, funkcjonalność i pozwoli
dalej istnieć i być konkurencyjnym.

O

Kontynuacja zamiast likwidacji
„Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości” – zdanie to widniejące w jednym
z początkowych artykułów Ustawy najpełniej oddaje istotę i charakterystykę prawa restrukturyzacyjnego. To niewątpliwie
ambitne założenie ustawodawcy zostało
poparte powołaniem do życia szeregu instrumentów prawnych. Ich zadaniem jest
umożliwienie przedsiębiorcy, który popadł w problemy finansowe, zmiany struktury jego majątku, zatrudnienia, umów
z kontrahentami czy też zapewnienie
ochrony przed skierowanymi wobec niego
postępowaniami egzekucyjnymi. Nowe
przepisy zmierzają zatem do uniknięcia likwidacji przedsiębiorstwa, które przy
wsparciu wynikającym z zastosowania
danej procedury restrukturyzacyjnej będzie
w stanie uporać się z przejściowym złym
stanem finansowym.
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Znamienną cechą omawianej regulacji jest prymat postępowania restrukturyzacyjnego względem upadłości likwidacyj-

nej, objawiający się w dwóch podstawowych
zasadach. Po pierwsze, w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
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i wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej
kolejności sąd rozpozna wniosek restrukturyzacyjny. Po drugie zaś otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego gwarantuje
przedsiębiorcy, że aż do czasu zakończenia
sprawy nie będzie można ogłosić wobec niego upadłości. Pozwala to podmiotowi restrukturyzowanemu na spokojne i przemyślane zaplanowanie, a następnie przeprowadzenie reform niezbędnych dla uratowania jego dalszego bytu.

Uczestnicy postępowania
restrukturyzacyjnego
Procedura restrukturyzacji skierowana
jest najogólniej ujmując do przedsiębiorców
(pewne ustawowe modyfikacje kręgu podmiotów uprawnionych zostały przez autorów w tym miejscu pominięte świadomie).
Koniecznym warunkiem jest istnienie po stronie przedsiębiorcy-dłużnika, chcącego poddać się restrukturyzacji, stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością
w niedługim czasie. Kluczowa – z wielu
względów – definicja „stanu niewypłacalności” zamieszczona została w ustawie
Prawo upadłościowe. Zgodnie z nią, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność
do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Znowelizowana
definicja niewypłacalności wprowadza odtąd dwie niezależne przesłanki uznania danego podmiotu za niewypłacalny: utratę
zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przekraczającą 3 miesiące (ujęcie płynnościowe) – znajduje zastosowanie do wszystkich
form działalności dłużników; zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość
jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez
okres przekraczający 24 miesiące (ujęcie bilansowe) – dotyczy tylko dłużników będących osobami prawnymi lub tzw. ułomnymi osobami prawnymi (np. spółka jawna).
Do grona uczestników postępowania
restrukturyzacyjnego, oprócz zadłużonego
przedsiębiorcy, zakwalifikować należy
także wierzycieli dłużnika. Dodatkowo,
w prowadzeniu restrukturyzacji udział bierze także nadzorca układu, nadzorca sądowy albo zarządca (w zależności od rodzaju wybranego postępowania), działający
pod nadzorem sądu.

Postępowanie szyte na miarę
Aktualnie przedsiębiorca-dłużnik ma do
dyspozycji zupełnie nowy katalog postępowań restrukturyzacyjnych, dostosowanych do swoich realnych potrzeb. Ustawa
wprowadza bowiem aż cztery modele restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzeniu układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe
oraz postępowanie sanacyjne.

W uproszczeniu można stwierdzić, że
pierwsze z ww. postępowań przeznaczone
jest dla podmiotów, których stabilność finansowa została zachwiana jedynie w nieznacznym stopniu. Im trudniejsza zaś sytuacja danego dłużnika, tym wskazane
będzie coraz to bardziej inwazyjne postępowanie restrukturyzacyjne, aż po model
sanacyjny, przeznaczony dla przedsiębiorców wymagających głębokich i rozciągniętych w czasie reform. Ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość restrukturyzacji częściowej, skierowanej m.in. do podmiotów, którzy, spłacając terminowo wierzycieli drobniejszych, jednocześnie borykają się z problemami na skutek zaległości
wobec jednego, głównego wierzyciela.
Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się co do zasady na wniosek złożony przez zadłużonego przedsiębiorcę, co jedynie potwierdza, że podjęcie działań restrukturyzacyjnych ma sens o tyle, o ile rzeczywiście chce tego główny zainteresowany, czyli dłużnik. Wyjątek stanowi najdalej
idące postępowanie sanacyjne, które może
zostać zainicjonowane również przez wierzyciela. Esencją postępowania restrukturyzacyjnego jest natomiast zawarcie ukła-

postępowanie dowodowe, odnoszące się do
wierzytelności niespornych. Ponadto Ustawa wprowadza liczne – i co ważne – krótkie terminy instrukcyjne dla organów prowadzących postępowanie (inną kwestią
jest ich przestrzeganie w praktyce).
Prawo restrukturyzacyjne w nowej wersji słusznie stawia także na aktywnych
wierzycieli, poszerzając ich dotychczasowy
zakres uprawnień. Zdeterminowani wierzyciele bez wątpienia mogą wywierać pozytywny wpływ na sprawny przebieg procedury naprawczej „swojego” dłużnika.

Komornik musi poczekać
Postępowanie restrukturyzacyjne, bez
względu na stosowany model, zapewnia
ochronę przed prowadzeniem wobec dłużnika postępowań egzekucyjnych. Różnicę
pomiędzy poszczególnymi postępowaniami stanowi jedynie moment, z nastaniem
którego przedsiębiorca zostaje objęty „przeciwegzekucyjnym parasolem ochronnym”
(co do zasady jest to moment otwarcia danego postępowania). W rezultacie trwające postępowania egzekucyjne ulegają
z mocy prawa zawieszeniu, jednocześnie istnieje zaś zakaz otwierania nowych egzekucji

Od 1 stycznia 2016 r. istnieją uregulowania, które
pozwalają przedsiębiorstwu przetrwać, odbudować
pozycję i, co ważne, spłacić swoje zaległe zobowiązania oraz odzyskać wiarygodność wśród kontrahentów.
du, czyli swoistego porozumienia pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami co do
wysokości i harmonogramu spłaty zobowiązań objętych układem.
Warto dodać, że koszty postępowania
ponosi dłużnik, który przystępując do naprawy swojego przedsiębiorstwa powinien
zabezpieczyć odpowiednie środki na pokrycie wydatków związanych z podjęciem
danego postępowania restrukturyzacyjnego.

Szybkość i skuteczność
Restrukturyzacja w nowej formule ma
być szybka i skuteczna, czyli powinna pozwolić przedsiębiorcy na jak najszybsze
przywrócenie płynności finansowej. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone w ramach najmniej skomplikowanych
modeli powinno zamknąć się w ciągu zaledwie kilku tygodni. Dla uniknięcia przewlekłości zrezygnowano m.in. z procedury zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli na rzecz sporządzanego przez dłużnika
spisu wierzytelności oraz zliberalizowano

skierowanych do restrukturyzowanego majątku. Takie rozwiązanie pozwala dłużnikowi
na przygotowanie się do zawarcia i wykonania układu. Dodatkowo przesądzono, że
wierzyciel rzeczowy (np. hipoteczny) nie
może skierować egzekucji do majątku
dłużnika innego aniżeli przedmiot zabezpieczenia.
Na czym polegają poszczególne postępowania restrukturyzacyjne, jakie są ich
wady i zalety, a wreszcie jaki jest finał działań restrukturyzacyjnych – temu poświęcone
zostaną kolejne artykuły cyklu.
Tomasz Mihułka,
radca prawny i partner w Kancelarii
Chałas i Wspólnicy;
Michał Warchoł,
aplikant adwokacki w Kancelarii
Chałas i Wspólnicy
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Siły

na zamiary

Ze świata napływają coraz gorsze oceny polskiej gospodarki i jej perspektyw.
Bank Światowy obniżył naszą prognozę wzrostu w roku 2016 z 3,7 proc. do
3,2 proc. Tak samo przewiduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Według
jego ekspertów w bieżącym roku polski produkt krajowy brutto wzrośnie
tylko o 3,1 proc. Nasz rząd założył bardziej optymistyczny wynik – 3,7 proc.
Ten spadek jest spowodowany głównie zmniejszeniem inwestycji.
Maciej Otrębski
zw. plan Morawieckiego, zakładający zrównoważony rozwój,
ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki w ciągu kilku najbliższych lat. Przypomina on jednak bardziej
romantyczne zawołanie Adama Mickiewicza: „mierz siły na zamiary, nie zamiar według sił”, niż dobrze udokumentowaną analizę ekonomiczną. „Jeżeli dzisiejsi rządowo-polityczni decydenci zapomną, że dobre
rządzenie musi być oparte na postawach
etycznych z jednej strony, a z drugiej na podstawach merytorycznych, to czeka nas klęska” – napisał Piotr Grabowski z „Gazety
Bankowej”.
Leszek Kąsek, starszy ekonomista Banku Światowego, nie traci jednak nadziei.
Jego zdaniem, na rynku pracy utrzymają się
korzystne tendencje, nowe ustawy będą pozytywnym impulsem dla inwestycji, wzrośnie konsumpcja, a eksport będzie rósł w dotychczasowym tempie.
Piotr Kuczyński, główny analityk
Domu Inwestycyjnego Xelion powiedział
dla TVN24bis: – Inwestycje nam ostatnio
strasznie kuleją, ale może w końcu ruszą.
Nie jestem zaskoczony tym obniżeniem
prognozy naszego wzrostu. Plan Mora-
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wieckiego jest jednak stworzony z myślą
o tym, że warunki będą w przyszłości takie jak dotychczas albo może i lepsze. Jeżeli cokolwiek w świecie się posypie w wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, to trzeba będzie nasz
budżet nowelizować. Nie powinno się robić budżetu na możliwie najlepsze warunki. Ale u nas jest teraz jakoś inaczej.
Nowy rząd nie zabiera się zbyt energicznie za wykorzystywanie pieniędzy z programów unijnych. Samorządy są sparaliżowane, bo znajdują się pod ostrzałem
władzy centralnej, która jest z innego
układu politycznego. Jeżeli rząd tej przeszkody nie usunie, to będziemy mieli sytuację trudną.

Cierpliwość się wyczerpuje
Firma audytorsko-doradczo-outsourcingowa Grant Thornton oraz Grupa Euler Hermes przeprowadziły ankiety na
kongresie Dyrektor Finansowy Roku na temat przyszłości polskiej gospodarki. Przewidywania na najbliższą przyszłość są raczej pesymistyczne. Tylko 32 proc. badanych
uważa, że źle nie będzie. Przed rokiem ten
wskaźnik przekroczył 50 proc.
– Daleki byłbym od stwierdzenia – powiedział dla portalu eGospodarka Tomasz

Wróblewski, partner zarządzający Grant
Thornton – że wyniki badania, przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych, zwiastują kryzys gospodarczy w naszym kraju. Z drugiej jednak strony trudno się dziwić, że liczba pesymistów zaczyna doganiać liczbę optymistów. Z jednej
strony, tempo wzrostu gospodarczego spada, nasi główni partnerzy handlowi z Unii
Europejskiej złapali zadyszkę, a do tego coraz trudniej o pracowników. Z drugiej,
przedsiębiorcy czekają na uproszczenie
reguł prowadzenia biznesu i poważniejszy
zastrzyk funduszy unijnych, ale, jak widać
po wynikach badania, ich cierpliwość powoli się wyczerpuje.
Ludzie odpowiedzialni za ryzyko finansowe działania przedsiębiorstw prognozują, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy
wyhamuje wzrost popytu. Obecnie 40 proc.
respondentów uważa, że popyt na usługi
i produkty oferowane przez ich firmę wzrośnie, podczas gdy rok temu odsetek ten wynosił 61 proc.
Ich zdaniem w nadchodzącym roku firmy będą również mniej skłonne do inwestowania. Odsetek optymistów w tym zakresie zmniejszył się z 74 do 61 proc. Ankietowani uważają także, że wzrosną koszty na rynku pracy. Aż 41 proc. responden-
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miemy tyle prądu, żeby naładować ich baterie.

Za rok sprawdzam
Obserwatorzy naszej sceny politycznej twierdzą prawie jednomyślnie, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław
Kaczyński wiąże z wicepremierem Morawieckim ogromne nadzieje. Ostatnio dał
mu uprawnienia, jakich żaden inny sternik gospodarki po roku 1989 nie miał. Będzie zarządzał nie tylko gromadzeniem finansów państwowych, ale także ich wy-

chwiania w gospodarce światowej zmuszą
nasz rząd do nowelizacji budżetu. Możliwe są również perturbacje w polskiej gospodarce.
Przed nami są kolejne wydatki socjalne. Oprócz 500+, jednorazowe dodatki pieniężne dla najgorzej uposażonych emerytów i rencistów, bezpłatne leki dla seniorów,
obniżenie wieku przejścia na emeryturę,
zwiększone świadczenia pielęgnacyjne,
program Mieszkanie+ czy większe dofinansowanie do ubezpieczeń dla gospodarstw rolników.

Obserwatorzy naszej sceny politycznej twierdzą
prawie jednomyślnie, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wiąże z wicepremierem
Morawieckim ogromne nadzieje. Ostatnio dał mu uprawnienia, jakich żaden inny sternik gospodarki po
roku 1989 nie miał. Będzie zarządzał nie tylko gromadzeniem finansów państwowych, ale także ich
wydawaniem na różne procesy gospodarcze.
Wicepremier RP Mateusz Morawiecki
tów twierdzi bowiem, że w najbliższym roku
płace będą rosły szybciej niż inflacja.
Dyrektorzy finansowi zdają sobie sprawę, że aby utrzymać najbardziej wykwalifikowanych pracowników, czyli tych generujących największą wartość dodaną dla
przedsiębiorstwa, będą musieli zaproponować im lepsze warunki finansowe –
twierdzi Tomasz Wróblewski. – W konsekwencji uważają, że w najbliższym czasie
rentowność ich firm będzie pod podwójną
presją – zarówno przychodową, jak i kosztową.

Najważniejsze fundamenty
– Nie wzrost produktu krajowego brutto jest obecnie najważniejszy dla polskiej
gospodarki, lecz inwestycje, oszczędności
i inne fundamenty trwałego rozwoju ekonomicznego – powiedział przebywający
z wizytą w Stanach Zjednoczonych na konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego wicepremier
Mateusz Morawiecki.
Jego zdaniem najważniejszym dzisiaj
wyzwaniem dla Polski jest to, co MFW
uważa za trwałe fundamenty wzrostu – kapitał krajowy, eksport i ekspansję międzynarodową oraz redukcję nierówności. Ponadto wicepremier stawia na włączenie się
Polski w czwartą rewolucję przemysłową
– robotyzację i automatyzację. Będzie też
szybko rosła w naszym kraju liczba samochodów napędzanych energią elektryczną. Sceptycy pytają jednak, skąd weź-

dawaniem na różne procesy gospodarcze.
To dosyć ryzykowne rozwiązanie. Minister
finansów jest zwykle hamulcem dla innych
szefów resortów, którzy chcą wydać jak
najwięcej. Były premier Leszek Miller
mówił mi w trakcie wywiadu, że gdy się
zdenerwował na swoich ministrów, to
mówił im – nie jesteście przedstawicielami resortów w Radzie Ministrów, tylko
przedstawicielami rządu w swoich ministerstwach.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział dla „Polski the Times”, że za rok
sprawdzi, co wicepremier Morawiecki zrobił dla uruchomienia polskiego kapitału.
– Ma taką władzę, jaką chciał – powiedział
– i z niej będzie rozliczany. Oczywiście nikt
od niego nie oczekuje, że w ciągu roku zrealizuje cały swój plan. Ale w tym czasie powinno być widać, czy coś ruszyło i czy założony mechanizm, który najkrócej można
określić jako „obudzenie polskiego kapitału”, rzeczywiście działa.

Budżet pod napięciem
– Projekt budżetu na 2017 rok, przyjęty pod koniec sierpnia br. – powiedział ówczesny minister finansów Paweł Szałamacha – jest „ambitny i realistyczny”, bo
umożliwia realizację polityki społecznej i gospodarczej rządu. Niestety, nie Szałamacha
będzie czuwał nad jego realizacją. Spodziewane są również liczne autopoprawki
rządu do zgłoszonych już ustaleń. Sytuacja
jest bowiem dynamiczna. Jakiekolwiek za-

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut powiedział, że obniżenie wieku emerytalnego będzie skutkować napięciami w systemie zabezpieczenia społecznego oraz reperkusjami gospodarczymi.
Inny poważny problem wiąże się z wykorzystaniem funduszy unijnych. W poprzedniej perspektywie (2007–13) udało się
zagospodarować wszystko, co w ramach
pomocy strukturalnej dostaliśmy z UE.
W nowej perspektywie nie wykorzystaliśmy
dotąd nic. Ma to pozytywny wpływ na księgowy stan finansów samorządowych. Władze lokalne nie muszą bowiem dokładać do
inwestycji unijnych, których nie ma. Marne to jednak pocieszenie. Brak inwestycji
oznacza gorsze perspektywy na przyszłość.
A gdy w końcu ruszą różne przedsięwzięcia, trudno będzie nad tym wszystkim zapanować. To samo dotyczy inwestycji realizowanych centralnie. Wyobraźmy sobie
to spiętrzenie prac na drogach i kolejach,
które nastąpi w następnych latach. Ogromne zapotrzebowanie na materiały budowlane spowoduje wzrost ich cen. Każdy kilometr drogi i linii kolejowej będzie kosztował znacznie więcej, niż gdyby przystąpiono do ich realizacji wcześniej. Ale na razie obecnej władzy się z tym nie spieszy.
Usunęła z urzędów ludzi, którzy się na
tym znają, a ponadto ma inne problemy na
głowie. Dobrze byłoby, żeby uporała się
z nimi jak najprędzej, na co się jednak nie
zanosi.
I
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Fakturowa inwigilacja
Minister ﬁnansów podpisał w czerwcu br. akt założycielski spółki celowej Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. Efektem jej działań ma być powstanie Centralnego Rejestru Faktur, do którego stworzenia już od jakiegoś czasu przymierza się rząd.
ak zapewniało MF i jak wynika z uzasadnienia do projektu, podstawowym
celem powołania spółki i skutków jej
działań jest zwiększenie skuteczności w wykrywaniu oszustw podatkowych
oraz zmniejszenie luki w VAT. Działania te
są zatem środkiem do odzyskania wielu milionów utraconego przez Skarb Państwa podatku. Wydaje się jednak, że obok przedstawianego oﬁcjalnie celu ustawy i powołania spółki, a następnie, w wyniku tych
działań, stworzenia centralnego rejestru faktur, chodzi tu także – a może nawet przede
wszystkim – o rozszerzenie i intensyﬁkację
kontroli przedsiębiorców przez organy
państwowe.
Spółka celowa może uzyskiwać dane
z systemów teleinformatycznych ministra
właściwego do spraw finansów publicznych,
organów administracji podatkowej, Służby
Celnej oraz kontroli skarbowej. Ma prawo
zawierać z powyższymi podmiotami pisemne umowy o udostępnianiu informacji
zgromadzonych w zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie danych. Dodatkowo, może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych
prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne, a także danych ze zbiorów danych
izb rozliczeniowych tworzonych na podstawie Prawa bankowego oraz instytucji
utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 tej
ustawy.
Najistotniejszy jest jednak fakt, że spółka celowa może, na podstawie art. 17
ust. 1 przedmiotowej ustawy, przetwarzać
dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby,
której te dane dotyczą, a to oznacza, że podatnicy nie będą nawet wiedzieć, że spółka (czyli de facto urzędnicy państwowi, np.
z urzędów skarbowych) pozyskała ich
dane i je przetwarza. Co więcej, nasuwa się
pytanie, kim będą pracownicy spółki, zajmujący się uzyskiwaniem i przetwarzaniem
powyższych danych. Czy będą mieli status
funkcjonariusza publicznego? Czy ochrona tajemnic prawnie chronionych będzie
obowiązywała pracowników spółki? Jeśli
tak, to jaki będzie jej zakres czasowy? Czy
dane podatników będą bezpieczne? Po-
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nadto, oczywiste jest przecież, że tak duża
baza danych zawierająca dane wszystkich
przedsiębiorców będzie niewątpliwie stanowić nie lada gratkę dla hakerów, a wątpliwe jest, czy znajdą tu zastosowanie odpowiednie zabezpieczenia „nie do pokonania”.

Czy jest się czego obawiać?
Centralny Rejestr Faktur to kolejne, zaraz po wprowadzonym niedawno JPK, narzędzie do jawnej inwigilacji przedsiębiorców, ich działalności i zawieranych transakcji z dokładnością do każdej wystawionej
i otrzymanej faktury. Ma on być bazą faktur VAT, a więc przedsiębiorcom dojdzie kolejny obowiązek – przesyłania każdej faktury VAT, w czasie rzeczywistym, do centralnej bazy administracji rządowej.
Być może taki system poprawi skuteczność wykrywania oszustw podatkowych,
jednakże wiązać się będzie – mimo wszystko – z większą obawą, iż uczciwy przedsiębiorca zostanie skontrolowany ze względu na potencjalną możliwość wyłudzenia

VAT lub – nieświadomego – dokonania
transakcji z podmiotem niedziałającym
w dobrej wierze. Co za tym idzie? Organy
podatkowe będą miały możliwość przeprowadzania bardziej skutecznych kontroli.
Tylko, że nie wiadomo na pewno, czy będą
to kontrole w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy faktycznie na to zasługują.
Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność i praktykę kontrolujących organów państwowych, wprowadzenie centralnego rejestru faktur nie rokuje najlepiej,
zwłaszcza w przypadku uczciwych przedsiębiorców, którzy zostają bez własnej wiedzy wmanewrowani w oszustwa m.in. wyłudzenia VAT, a konkretnie – tzw. karuzele
podatkowe.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca
się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu
i w kontrolach podatkowych
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Kosztowne zakupy
polskich milionerów
Samochody z najwyższej półki, jachty, samoloty, dworki i pałace. Polscy milionerzy pozwalają sobie na kosztowne zakupy. Ale wartość tych luksusowych
dóbr, przy posiadanych majątkach, to i tak kropla w morzu.
Fot. SŁAWOMIR MILEJSKI / WIKIMEDIA

ariusz Miłek, twórca sieci sklepów obuwniczych działających
pod marką CCC, którego majątek szacuje się na 3,55 mld zł,
nie szczędzi pieniędzy na zakup nieruchomości. Kupił pałac w Łącku pod Płockiem,
który, jak informowały media, wyceniany jest
na 50 mln zł, i rezydencję nad jeziorem Garda we Włoszech, gdzie jego sąsiadami są
m.in. Svarowscy i rodzina Beretta, właściciele włoskiego przedsiębiorstwa produkującego broń strzelecką.

D

Krezus z pałacem
W 2009 roku Dariusz Miłek kupił barokowy pałac z 1728 roku w Chróstniku
na Dolnym Śląsku. Pałac pokryto sprowadzanymi z Niemiec łupkowymi dachówkami, a w parku posadzono 40-letniego tulipanowca z Belgii. Miłek kupił
również sąsiednie budynki szkoły rolniczej,
działającej w latach 1954–2011, za prawie
4,4 mln zł, które później wyburzył. To jednak nie jedyne kosztowne zakupy Miłka.
Twórca obuwniczego giganta posiada
także własny samolot. Należy do niego Pilatus PC-12, jednosilnikowy, lekki samolot pasażerski i transportowy produkowany przez szwajcarskie przedsiębiorstwo
Pilatus Aircraft. Koszt takiej jednostki to
około 10 mln zł.
Słabość do pałaców ma także inny polski krezus – Roman Karkosik. Jego majątek wyceniany jest na 1,34 mld zł. To właściciel pakietu kontrolnego Boryszewa, firmy zajmującej się produkcją komponentów
dla sektora motoryzacyjnego, materiałów
chemicznych (m.in. płynu chłodniczego Borygo), tlenków metali, elementów metalowych. Karkosik kupił pałac Zboińskich w Kikole, wsi gminnej niedaleko Lipna. Jego
koszt? To nic przy posiadanym majątku.
Podobno za pałac i przynależne do niego
10 ha ziemi z parkiem w latach 90. zapłacił zaledwie 450 tys. zł.

Milioner jeździ Rolls-Roycem
Polscy milionerzy nie szczędzą też pieniędzy na samochody. Z miłości do czte-

Fasada pałacu w Chróstniku kupionego przez Dariusza Miłka
rech kółek szczególnie słyną Koralowie,
twórcy Przedsiębiorstwa Produkcji Lodów
KORAL z siedzibą w Nowym Sączu. Koralowie byli pierwszymi w regionie właścicielami Maybachów. W ich garażu zobaczyć można było także Lamborghini
Murcielago SuperVeloce LP 6704SV, dwa
Rolls-Royce'y Phantom EBW – limuzyny,
jakimi jeździ brytyjska królowa (kosztowały
podobno 6 mln zł), Ferrari 430 czy Mercedesa SLS AMG 6.3.
Kosztowny samochód ma w swoim garażu także Janusz Filipiak, twórca internetowego giganta firmy Comarch. Filipiak postawił na Rolls-Royce’a. W wywiadzie dla
„Gazety Wyborczej” kilka lat temu zdradził,
że kosztował go ponad 2 mln zł. „Prawie
nim nie jeżdżę, po dwóch latach ma tylko
12 tysięcy kilometrów na liczniku. Nigdzie
nie można nim zaparkować, bo jest długi
na 6 metrów i 70 centymetrów. Niepraktyczny” – mówił wówczas. Na pytanie, po
co mu więc tego typu samochód, powiedział, że w Dubaju, gdzie robił interesy, jego
partnerami w rozmowie byli właściciele samych rolls-royce'ów. „Więc też posiadam go
sobie i jestem spokojniejszy” – skwitował.

Jacht synonimem luksusu
Ze skłonności do luksusowych wydatków słynął zmarły w 2015 roku Jan Kulczyk,
najbogatszy Polak, twórca Kulczyk Investments, spółki będącej właścicielem aktywów
w branży energetycznej, browarniczej, infrastrukturze, nieruchomościach. Kulczyk
Investments ma udziały m.in. w PKN Orlen czy SABMiller (właściciel m.in. piw:
Żubr, Tyskie, Lech). Z okazji 60. urodzin
Kulczyk kupił sobie jacht Phoenix2, liczący ponad 90 metrów. Pojazd został sklasyfikowany na 40. miejscu największych prywatnych jednostek na świecie. Biznesmen
dysponował też zakupionym za 140 mln zł
prywatnym samolotem Gulf Stream 550,
którym podróżował na spotkania biznesowe. Był także właścicielem zabytkowego
zamku na Lazurowym Wybrzeżu.
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Nowe zasady
zatrudniania cudzoziemców
Eksperci oceniają, że przygotowane przez resort pracy zmiany wchodzące w życie w 2017 r. będą skutkować skomplikowaniem procedur związanych z zatrudnianiem w Polsce cudzoziemców i zwiększeniem obciążeń dla pracodawców.

pracowany w resorcie pracy
projekt ustawy (z 29 września
2016 r.) o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
ma dostosować polskie prawo do dyrektyw
unijnych. Termin na wdrożenie tych przepisów minął z końcem września br. Projektodawcy zwracają jednocześnie uwagę na
konieczność dodatkowego uszczelnienia
procedur związanych z pracą krótkoterminową, wykonywaną przez obywateli
sześciu państw wschodnich, w tym Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz
Ukrainy. Większość nowych regulacji ma
wejść w życie na początku 2017 r. Szacuje
się, że w skali roku będą mieć wpływ na ok.
50–60 tys. pracodawców oraz mniej więcej
400–600 tys. cudzoziemców.
W nowym systemie funkcjonować
mają, obok zezwoleń na pracę, również dwa
nowe typy zezwoleń, które dotyczyć będą
konkretnie pracy sezonowej oraz pracy
krótkoterminowej. Dodatkowe rodzaje zezwoleń wydawane będą przez starostę w sytuacji, gdy praca ma być wykonywana odpowiednio przez 8 i 6 miesięcy w danym
roku kalendarzowym.

O
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Zezwolenia na pracę sezonową (do 8
kolejnych miesięcy pobytu), czyli pracę
uzależnioną od zmiany pór roku, na pewno obejmą rolnictwo, ogrodnictwo i turystykę, przy czym dokładny katalog zostanie określony dopiero w odpowiednim
rozporządzeniu. Unijna dyrektywa wprowadza ponadto wymóg zapewnienia wykonującym pracę sezonową cudzoziemcom
odpowiedniego poziomu ochrony (m.in.
ubezpieczenia społecznego), analogicznego dla pracowników krajowych. O zezwolenie tego typu będą mogli się ubiegać obywatele wszystkich krajów trzecich, podczas
gdy obecnie system oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, który będzie wygaszany, dotyczy jedynie sześciu krajów Europy
Wschodniej.
Praca, która nie będzie mogła być wykonywana na podstawie zezwoleń na pracę sezonową, ma być w nowym systemie
możliwa po uzyskaniu zezwolenia na pracę krótkoterminową (do 6 kolejnych miesięcy pobytu). Z tego rozwiązania skorzystają przede wszystkim obywatele krajów
trzecich, którzy obecnie mogą podejmować
pracę na podstawie oświadczeń. Zezwole-

nia na pracę krótkoterminową będą dostępne jedynie dla niektórych przedsiębiorstw. Przewidziane przez resort pracy
przepisy mają też wprowadzić m.in. kryterium minimalnego wynagrodzenia za pracę cudzoziemca, które stanowiłoby jedną
z przesłanek wydania zezwolenia. Takie rozwiązanie miałoby docelowo dotyczyć sytuacji, w których cudzoziemcy pracujący na
podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło) otrzymują
bardzo niskie płace.
„W nowym systemie obowiązywać
mają wymogi, dzięki którym projektodawcy zamierzają ograniczyć do absolutnego
minimum przypadki nadużyć, kiedy to
wniosek składa np. osoba bezrobotna albo
nieprowadząca działalności gospodarczej,
a celem nie jest wcale zatrudnienie danego
cudzoziemca. W niektórych przypadkach,
gdy zezwolenie będzie zależne od braku
znalezienia odpowiednich pracowników
w Polsce, może powstawać również konieczność udokumentowania zawodowych
kompetencji cudzoziemca” – wyjaśnia
prawnik Rafał Kufieta z Kancelarii Prawnej Kufieta.
W obu przypadkach złożenie wniosku
będzie oznaczać dla pracodawcy koszt
rzędu 30 zł. Jak przyznaje samo Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej,
nowy system będzie w większym stopniu
złożony, co z kolei przełoży się na wzrost
obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.
Zgodnie z propozycjami zawartymi
w projekcie, przepływ cudzoziemców będzie
monitorowany poprzez specjalnie utworzony w tym celu rejestr pracy cudzoziemców. Dostęp do gromadzonych danych
otrzymają m.in. Policja, Straż Graniczna oraz
Państwowa Inspekcja Pracy, które będą
prowadzić też odpowiednie działania kontrolne w zakresie legalności pobytu cudzoziemców i legalności pracy. Projektodawcy
szacują, że w skali całego kraju powstanie konieczność utworzenia przez sektor publiczny ponad 100 nowych etatów.
I
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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-

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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Mieszkanie Plus
nie wywoła rewolucji
Jestem zdania, że program Mieszkanie Plus nie wpłynie negatywnie na rynek
deweloperski, ponieważ beneﬁcjentami programu są osoby, które nie są i raczej nigdy nie stałyby się klientami deweloperów – mówi Konrad Płochocki,
dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Aktualnie trwają prace nad opiniowaniem projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Narodowego
Programu Mieszkaniowego”. Czy Związek
Firm Deweloperskich, konsultujący projekt, popiera go co do zasady? Na jakie
punkty zwracali państwo uwagę ustawodawcy?
– Narodowy Program Mieszkaniowy
został już przyjęty przez Radę Ministrów.
Polski Związek Firm Deweloperskich od początku uczestniczył w procesie opiniowania ustawy, wskazując na słabe i mocne strony programu. Generalnie pozytywnie oceniamy wiele założeń programu Mieszkanie
Plus, jednak projekt zwiększenia liczby
mieszkań do 435 na 1 tys. osób do 2030 r.
jest trudny w realizacji i możliwy tylko przy
zaangażowaniu firm i kapitału prywatnego.
Proszę w skrócie powiedzieć, na jakich
założeniach oparty jest nowy program

68 Fakty

Prawa i Sprawiedliwości? I czy w ogóle
państwo powinno zajmować się mieszkalnictwem?
– W dużym skrócie, zgodnie z założeniami programu mają powstać tanie
mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności. Średni czynsz w takich
lokalach ma być niższy niż aktualne stawki rynkowe. W celu realizacji tego założenia powstanie Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, który będzie wykorzystywał grunty należące do Skarbu Państwa pod budowę mieszkań na wynajem. Narodowy
Program Mieszkaniowy wprowadza ponadto Indywidualne Konta Mieszkaniowe,
stanowiące mechanizm oszczędzania na
cele mieszkaniowe. Regularne odkładanie
pieniędzy ma być nagradzane premią wypłacaną z budżetu państwa. Dodatkowo
przewidziano wsparcie budownictwa społecznych mieszkań czynszowych, realizowanych przez różne podmioty. Państwo

powinno wspierać mieszkalnictwo,
uwzględniając złożoność potrzeb i różnorodność rynku.
Socjalne założenie dostępności mieszkań dla wszystkich Polaków, co pierwotnie podkreślano w prezentacji o programie,
rozmywa się w praktyce. Reglamentacja
ma się odbywać wedle kryterium wielodzietności i dochodu. Czy konieczne jest
tworzenie progu akcesji do programu? Czy
to pana zdaniem nie obraża przeciętnego
aspirującego do klasy średniej Polaka,
powiedzmy z modelu rodziny 2+2, średnio, ale uczciwie odprowadzającego podatki?
– Według założeń program ma być powszechny, ale rząd zdaje sobie sprawę, że
kolejki po mieszkania będą bardzo duże.
Z tego względu preferowane będą rodziny
wielodzietne oraz o niższych dochodach.
Kryteria, określane na zasadzie punktacji,
mają wpływać na okres oczekiwania na
mieszkanie, a nie na sam fakt możliwości
wynajmu takiego lokum.
Jak ten program wpłynie na decyzje
mieszkaniowe Polaków, a jak na rynek deweloperski?
– Program może wpłynąć na chwilowe
zachwianie rynku mieszkaniowego, jednak
nie należy spodziewać się rewolucyjnych
zmian. Jestem zdania, że program Mieszkanie Plus nie wpłynie negatywnie na rynek
deweloperski, ponieważ beneficjentami
programu są osoby, które nie są i raczej nigdy nie stałyby się klientami deweloperów.
Dlatego dobrze, że rząd dostrzegł również
ich potrzeby.
Ile lat będzie trwała realizacja tego programu? Czy przyjdzie taki moment, w którym zaspokojone zostaną potrzeby mieszkaniowe Polaków?
– Narodowy Program Mieszkaniowy
zapowiada działania, których skutki będą
długoterminowe, a sama realizacja celów
jest projektowana do 2030 roku. Deficyt
mieszkaniowy w Polsce jest na tyle wysoki, że jego zasypanie potrwa dekady. Z tego
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względu każde wsparcie budownictwa jest
ważne i potrzebne.
Można zastanawiać się, na ile bezpieczne będzie budowanie „po kosztach”, aby obsłużyć jak największą liczbę rodzin. Pana trapią takie wątpliwości?
Deweloperzy już zacierają ręce, a może
martwią się tym, że w ten sposób rynek
się zmonopolizuje na rzecz wygrywających państwowe przetargi dużych przedsiębiorstw?
– Wszystko zależy od tego, jakie będę
szczegóły współpracy z podmiotami prywatnymi przy realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego. Nowo budowane
mieszkania będą spełniały niższe standardy, prawdopodobnie nie będzie w nich wind
czy garaży podziemnych. Dużą oszczędnością jest to, że będą powstawały na
gruntach państwowych. Deweloperzy również mogliby budować taniej, gdyby ograniczono bariery biurokratyczne. Obecnie inwestorzy borykają się z przeregulowanymi
przepisami przeciwpożarowymi, regulacjami dot. instalacji telekomunikacyjnych,
a także szeregiem nieżyciowych regulacji
technicznych, które niepotrzebnie podwyższają koszty.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Trzy ﬁlary programu wg rządu PiS
Głównym ﬁlarem programu ma być Narodowy Fundusz Mieszkaniowy (NFM),
do którego mają traﬁć grunty Skarbu Państwa, w tym grunty gminne. Będzie także
możliwość budowy mieszkań na gruntach prywatnych. Osoby, które będą chciały
do funduszu mieszkaniowego włożyć swoje grunty, w zamian będą mogły otrzymać certyﬁkat. W swoich założeniach Program Mieszkanie+ jest otwarty.
Uzupełnieniem programu Mieszkanie Plus oraz jego drugim ﬁlarem będzie zwiększenie rządowego wsparcia dla społecznego budownictwa czynszowego.
Samorządy będą mogły wnioskować o doﬁnansowanie w wysokości od 35 do
55 proc. kosztów budowy mieszkań komunalnych. Co więcej, samorządy, spółki
gminne i towarzystwa budownictwa społecznego mogą także ubiegać się o preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę społecznych
mieszkań czynszowych.
Nowym instrumentem wsparcia będzie dotacja dla gmin (20 proc. kosztów inwestycji), które wspólnie z inwestorami będą budowały mieszkania o określonym niskim czynszu przeznaczone dla określonej (m.in. kryteriami dochodowymi) grupy
osób. Instrument będzie szeroko dostępny m.in. dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, ale również deweloperów.
Trzecim ﬁlarem programu Mieszkanie Plus będą indywidualne konta mieszkaniowe, które stworzą możliwość oszczędzania na własną nieruchomość. Rząd
miałyby do odłożonych środków dokładać specjalną premię, na którą środki
miałby pochodzić z wygaszanego programu Mieszkanie dla Młodych. Na kontach
mieszkaniowych będzie można oszczędzać minimalnie przez 5 lat. Ustawa w tym
zakresie miałaby zostać wprowadzona w 2017 roku. W 2018 rozpoczęłoby się
oszczędzanie, a od 2019 roku byłyby pierwsze wypłaty premii. Pieniądze zgromadzone na kontach będzie można wydać na dowolny cel mieszkaniowy.
Źródło: mieszkanieplus.com
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Rebranding – niepotrzebny
koszt czy dobra inwestycja?
Rozważania na temat rebrandingu należy rozpocząć od właściwej deﬁnicji samego pojęcia. Zgodnie z marketingową nomenklaturą jest to proces zmian
w postrzeganiu i percepcji marki poprzez zmianę kluczowych elementów jej
komunikacji. Najczęściej wiąże się ze zmianą nazwy ﬁrmy, produktu lub logo.

ebranding jest potrzebny, gdy
marka zamierza odświeżyć swój
wizerunek. Powodów jest jednak zdecydowanie więcej, począwszy od repozycjonowania linii produktów, a kończąc na fuzjach, które muszą
być w odpowiedni sposób zakomunikowane
klientom i otoczeniu biznesowemu. Samo
podjęcie decyzji o rebrandingu nie jest łatwe i wiąże się z ryzykiem. Czy zafundujemy sobie niepotrzebny koszt, czy będzie to
opłacalna inwestycja? Takie pytanie często
stawiają sobie właściciele ﬁrm i marketerzy.
W czasach dynamicznych zmian, rosnących oczekiwań klientów i wymagającej
konkurencji, warto zrobić rachunek zysków
i strat, aby podjąć trafną decyzję. Podjęte
ryzyko może okazać się opłacalne i można
je skutecznie zminimalizować, tym bardziej
że w biznesie nie ma miejsca na ekspery-
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Rebranding jest potrzebny, gdy marka zamierza
odświeżyć swój wizerunek. Powodów jest jednak zdecydowanie więcej, począwszy od repozycjonowania
linii produktów, a kończąc na fuzjach, które muszą być
w odpowiedni sposób zakomunikowane klientom
i otoczeniu biznesowemu.
menty. Profesjonalne działania wizerunkowe
muszą być poprzedzone kompleksową
analizą i prognozą, ale warto również zaufać intuicji. To właśnie dzięki niej powstały
marki o globalnym wymiarze, dlatego w rebrandingu kreatywność jest równie istotna
co chłodna kalkulacja. Odświeżenie stylistyki marki i sposobu jej komunikacji może

wynikać z wielu przyczyn, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych.

Dlaczego odświeżyć wizerunek?
Zmiana wizerunku może być podyktowana chęcią dostosowania się do gustów
danej grupy docelowej, zanotowaniem
spadku sprzedaży, permanentną utratą
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udziałów w ryku, ewolucją trendów, utratą lojalności dotychczasowych klientów, sytuacją kryzysową, dewaluacją marki, innowacjami wdrożonymi w produkcji, reorganizacją strukturalną w firmie, zmianą
oferty lub kanałów dystrybucji, wprowadzeniem w obieg nowych produktów czy
zwyczajną potrzebą zmiany statusu quo.
Jak widać, przyczyn rebrandingu jest wiele.
W oparciu o konkretne przykłady,
w Polsce szerokim echem odbił się rebranding NC+, po połączeniu platformy
N z Canal+. Tak mocne w świadomości
odbiorców marki jak PKO BP czy PZU dokonały w ostatnim czasie kompleksowego
odświeżenia swojego wizerunku, a pod koniec ubiegłego roku sieć popularnych sklepów Real zmieniła się w Auchan.
Proces zmiany to wielopłaszczyznowa
i wieloetapowa praca. Opiera się nie tylko
na zmianie logo, ale obejmuje także weryfikację dotychczasowych wartości, oferty,
struktury firmy czy też jej pozycji na rynku.
Może mieć ona charakter aktywny, kiedy
marka chce poprawić swoją reputację lub
naprawić relacje z kluczowymi interesariuszami lub reaktywny, który jest oparty na
zmianach w przedsiębiorstwie.
Co do zasady, marki realizują strategię
zmiany swojego wizerunku, aby wzmocnić
pozycję rynkową oraz uzyskać przewagę
konkurencyjną. Sama strategia odnosi się
do zmian w identyfikacji wizualnej firmy, ale
również kompleksowego procesu, który
swoim zasięgiem obejmuje szereg działań
dotyczących repozycjonowania. Rebranding
może wynikać z przyjęcia nowych wartości,
wdrażania nowych zasad zarządzania oraz
innowacji produktowych. Jeśli działania
mają być skuteczne, powinny zostać
wzmocnione o kampanię informacyjną
przy wykorzystaniu zarówno odpowiednich
narzędzi public relations, jak i marketingowych czy reklamowych. Efekt stanowi realizacja założonych celów, czyli pozytywny odbiór wśród stałych i potencjalnych
konsumentów oraz poprawa stricte biznesowych wyników.

We właściwym czasie
Rebranding nie posiada jednego, sprecyzowanego oblicza, a metamorfoza marki jest ściśle uzależniona od wdrażanej strategii. W zależności od zindywidualizowanych potrzeb marketingowych można zmienić sposób komunikacji poprzez modyfikację samych komunikatów, zmianę tonalności i ekspozycję innych wartości. Nie
muszą to być jednak drastyczne działania,
zgodnie z maksymą „nie musisz zmieniać
logo, aby zmienić sposób myślenia i komunikacji z klientem”. Wszystko zależy od
tego, jakie marka stawia sobie cele i co chce

przez to osiągnąć. Warto zweryfikować, czy
z upływem lat nie ewoluowały nawyki grupy docelowej. Rebranding to poważna decyzja biznesowa, dlatego należy ją podjąć
we właściwym momencie. Odpowiedni timing jest o tyle istotny, że niespodziewane
koszty związane z utrzymywaniem dotychczasowego stanu rzeczy mogą przewyższyć potencjalny koszt samej meta-

realizacja przyjętego wcześniej planu działań powinna zakładać zaangażowanie ich
w proces przekształceń. Umiejętne zarządzanie procesem zmiany oraz wykorzystanie
narzędzi z obszaru komunikacji wewnętrznej potrafią z nawet najbardziej
sceptycznie nastawionych pracowników
stworzyć prawdziwych liderów nowych
rozwiązań. Komunikacja w strukturach

Co do zasady, marki realizują strategię zmiany swojego wizerunku, aby wzmocnić pozycję rynkową oraz
uzyskać przewagę konkurencyjną. Sama strategia
odnosi się do zmian w identyfikacji wizualnej firmy,
ale również kompleksowego procesu, który swoim
zasięgiem obejmuje szereg działań dotyczących
repozycjonowania.
morfozy. Czasem, warto przeprowadzić
gruntowną rewolucję niż podtrzymywać niedoskonały byt, który stopniowo przynosi coraz większe straty.
W chwili, gdy dany brand zaczyna tracić powiew świeżości, a jego komunikaty stają się wtórne i powtarzalne, warto zastanowić się nad nowym przekazem w oparciu o niepodrabialny indywidualizm. Dynamiczne czasy i zawrotny rozwój technologii wywierają coraz większy wpływ
nie tylko na zmiany w sposobie prezentacji oferty, ale również w komunikacji z klientami i otoczeniem. W konsekwencji, prowadzi to do redefiniowania danej marki
i dostosowania się do potrzeb nowej generacji odbiorców.

Inwestycja w markę
Nie można jednak zapominać o błędach, które mogą przytrafić się po drodze.
Ważne, aby wyciągnąć właściwe wnioski
z działań własnych oraz konkurencji. Rebranding na naszym rynku coraz bardziej
powszechnieje, ale to wcale nie oznacza, że
utrzymywane są najwyższe standardy. Wizerunkowa katastrofa może ciągnąć się za
przedsiębiorstwem latami. Dlatego trzeba
mieć świadomość, że rebranding znaczy o
wiele więcej niż wyłącznie zmiana logo firmy. Proces kształtowania wizerunku jest
bardzo złożony. Związane z nim wydatki to
inwestycje, a nie koszt. W ten właśnie sposób powinien być traktowany. Inwestycja,
która zwróci się, gdy wizerunek będzie
spójny i dobrze odbierany przez środowisko.
Każda zmiana budzi jednak opór, najczęściej wśród pracowników. Konsekwentna

przedsiębiorstwa powinna zostać uruchomiona na długo przed kampanią wizerunkową. Należy dać pracownikom szansę, aby
zrozumieli, przed jakim wyzwaniem stoi firma, jakie będą konsekwencje tej zmiany
oraz, przy użyciu odpowiednich argumentów, przeprowadzić ich bezboleśnie
przez cały proces. Równie ważna jest komunikacja zewnętrzna. Możliwie najszersze dotarcie do grup interesariuszy – kontrahentów, podwykonawców czy instytucji
pozwala rozłożyć działania na kilka etapów,
ale również przebić się z komunikatem do
wartościowych odbiorców.

Wyróżnij się albo zgiń
Wiele firm modyfikuje swój wizerunek
poprzez odświeżenie lub zmianę opakowań
produktów. W tym obszarze prym wiedzie
segment FMCG. To właśnie opakowanie
jest kluczowym nośnikiem informacji o produkcie i marce, niezależnie od kanału dystrybucji. W myśl zasady „wyróżnij się albo
zgiń”, konkurencja napędza się samoistnie,
coraz częściej sięgając po takie zabiegi.
Warto jednak podejść do tych rozwiązań racjonalnie, traktując je jednocześnie
jako dobrą inwestycję, a nie zbędny koszt.
Zmiana na lepsze zawsze jest opłacalna,
uwzględniając zarówno zwrot z inwestycji,
jak i zyski z samej sprzedaży. Oczywiście rebranding nie jest lekiem na całe zło, ale
może przełożyć się na dobrą reputację marki, usprawnić komunikację z klientami
oraz wyznaczyć nowe cele biznesowe.
Mateusz Lipski,
dyrektor strategiczny
Progressivo PSV
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Teoria kontraktów przypomina
o kryzysie gospodarki

O tegorocznej Nagrodzie Nobla w dziedzinie ekonomii rozmawiamy
z dr Katarzyną Mroczek-Dąbrowską z Katedry Konkurencyjności
Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Nagroda Nobla w naukach ekonomicznych jako jedyna nie została ustanowiona w testamencie fundatora. Czy to ma
wpływ na prestiż tej nagrody w porównaniu z innymi Noblami?
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– To prawda. Formalnie od 1968 r. przyznawana jest Nagroda Banku Szwecji im.
Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, której w testamencie fundatora nie uwzględniono. Jednak sam fakt takiego „wykluczenia” nie umniejsza jej wartości. Laureaci otrzymują nagrodę wraz z nagrodzonymi z innych dziedzin z rąk króla Szwecji w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Sama
lista nazwisk laureatów czy dyskusja, która rokrocznie toczy się przed ogłoszeniem
wyników, z pewnością podkreślają wagę tej
nagrody. Nie wspominając już o dywagacjach po ogłoszeniu ostatecznego werdyktu!
Porozmawiajmy o tegorocznych laureatach. Brytyjczyk Oliver Hart i Fin
Bengt Holmström uhonorowani zostali za
ich wkład w teorię kontraktu. Czy Komitet Noblowski taką decyzją chciał powiedzieć coś politycznego, czy też powinniśmy
rozpatrywać tę nagrodę tylko i wyłącznie
w kategoriach naukowych?
– Teoria kontraktów, a w szczególności, jak cytują obecnie media, jej zastoso-

wanie przy ewentualnym konstruowaniu zasad wynagrodzeń menedżerów faktycznie
budzi emocje. Komitet Noblowski rozpatruje nominacje, szukając szczególnego
wkładu w samą dyscyplinę, jak i istotę tych
prac dla rozwoju gospodarek, firm czy społeczeństwa. A w gospodarce nie da się uciec
także od elementów polityki. Nie oznacza
to jednak, że Komitet sugeruje pewne
praktyki w tej dziedzinie.
Na czym polega innowacyjność ostatnich dokonań obu naukowców? Jakie
nowe narzędzia zostały przez nich stworzone?
– Teoria kontraktów odwołuje się do relacji agent–pryncypał, czyli relacji między
menedżerem zatrudnionym do prowadzenia przedsiębiorstwa a jego przełożonym.
Dzięki analizie rozbieżności celów na linii
pracownik–pracodawca możliwa jest obserwacja wielu aspektów działalności firm
i to właśnie chcieli podkreślić laureaci.
Bengt Holmström zasłużył się zwłaszcza
w ocenie powiązań pomiędzy wysokością
i formą płacy kontraktu menedżerskiego
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Teoria kontraktu, stworzona
przez Olivera Harta i Bengta
Holmströma, bazuje na rozmaitych modelach, w których
dokłada się starań, by znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Jednym z nich jest pokusa
nadużycia (ang. moral hazard). Model ten analizuje relacje między właścicielem
(pryncypałem) a agentem
działającym w jego imieniu.
Pryncypał stara się tak sformułować kontrakt z agentem, by zmusić go do maksymalnego wysiłku i uniknąć
nadużyć, ale nie ma pełnej informacji o jego działalności.
Pryncypałem może być menadżer ﬁrmy, a agentami – pracownicy. Chodzi o to, aby
tak skonstruować umowę o pracę, by zapewnić maksymalną wydajność. Jednym
z praktycznych zastosowań teorii kontraktu jest konstruowanie systemu premii dla
menedżerów.
Innym modelem jest negatywna selekcja. To sytuacja, w której nierówny dostęp do
informacji prowadzi do zawodności rynku i powoduje wypieranie produktu lepszego
przez gorszy. Jeden z pierwszych formalnych modeli negatywnej selekcji został wprowadzony do teorii ekonomii przez amerykańskiego ekonomistę George'a A. Akerlofa, który za swój wkład w analizę rynków cechujących się asymetrią informacji
otrzymał w 2001 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.

nak zawsze musimy pamiętać, że koniec
końców, aby ocenić efektywność takiej metody ważne jest także, kto i w jaki sposób
ocenia nasze efekty. Czy ocena jest sprawiedliwa i jednakowa dla wszystkich? Czy
cele są adekwatne i realne do spełnienia?
Decydując się na podpisanie takiej umowy,
musimy zdawać sobie sprawę z tego, że
w konsekwencji możemy nie osiągnąć
maksymalnego przewidzianego dochodu.
To może budzić frustrację. Jednak jest to
dość jednostronne spojrzenie – kontrakt to
zawsze perspektywa dwóch stron. Podobne zapisy dają pracodawcy możliwość
zwiększania efektywności zarządzania swoją kadrą, motywowania i, w konsekwencji,
dążenia do rozwoju. Zawsze znajdziemy
zwolenników i przeciwników każdego rozwiązania.
Owszem, dziś tak działają freelancerzy, ale normą jest jednak co innego. Nie
wiem, czy nie spotkałoby się to z falą protestów społecznych, powstaniem kolejnych
ruchów „oburzonych”. Jak pani uważa, czy
to spowodowałoby masową frustrację?
Jak takie rozwiązania mogłyby się sprawdzić na polskim rynku pracy?
– Nie sądzę. Po pierwsze, warto zauważyć, że w przypadku tegorocznej nagrody nacisk kładziony jest przede wszystkim na tzw. kontrakty menedżerskie, czyli
osób będących odpowiedzialnych za kierownicze stanowiska, a nie całej kadry zatrudnionej w firmie. Owszem można tę ideę
przełożyć na innych pracowników, jednak
i to nie stanowi rewolucji. Już dziś istnieje

wiele firm pracujących w tym dualnym systemie. Chociażby w działach sprzedaży pensję bardzo często uzależnia się od pewnych
miesięcznych czy kwartalnych wskaźników. Wracając do kontraktów menadżerskich, gdzie zazwyczaj mówimy o dość
znacznych kwotach wynagrodzeń, nie jest
niczym zaskakującym, że firmy chciałyby
dodatkowo „zmotywować” swoją kadrę zarządczą do wzięcia odpowiedzialności za
wyniki firmy.
To może tę teorię warto byłoby wprowadzić w polityce, żeby politycy zarabiali w zależności od tego, jakie wyniki osiąga polska gospodarka, za co są poniekąd
odpowiedzialni?
– Tak, ten temat zawsze budzi emocje
i od razu pojawiają się pomysły wcielenia
go do sfery politycznej. Teoretycznie takie
rozwiązanie jest możliwe – idee teorii kontraktów są dość uniwersalne. Jednak, tak jak
wspomniałam, dotyczą głównie relacji menadżer–właściciel firmy. Jak potraktować
polityków, którzy głosowali przeciwko pewnym reformom, które okazały się mylne, ale
nie uzyskali dostatecznego poparcia dla
swoich argumentów czy przekonań? Lub
odwrotnie? Czy wszyscy równo „przyłożyli
się” do uzyskanych wyników? Fakt możliwości zastosowania alternatywnych form
kontraktów nie oznacza, że od razu muszą
pojawić się zawsze i u wszystkich pracowników. Dotyczy to zarówno sfery prywatnej, jak i publicznej.
Rozmawiała Agnieszka Żądło
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a długo- i krótkookresowymi wynikami
osiąganymi przez firmy. Oliver Hart natomiast poruszał zagadnienie kontraktów
niekompletnych i optymalnego, w zależności od sytuacji, podziału funkcji kontrolnej. Wielu ekonomistów rozczarowanych
jest faktem, że po raz kolejny uznanie
w oczach Komitetu znalazła zmatematyzowana koncepcja, oparta na pewnych
założeniach i uproszczeniach. Ja jednak
uważam, że niesłusznie. Taka jest cała
ekonomia. Musimy przyjąć pewne uproszczenia, które pozwolą na opracowanie modeli i sprawdzanie ich w praktyce. To właśnie w odniesieniu do kontraktów zaproponowali Holmström i Hart.
Czy pomysły dwóch noblistów mogą
oznaczać przełom w dziedzinie prawa
pracy?
– Trudno mówić tutaj o przełomie,
gdyż to bardzo zdecydowane słowo.
Owszem, ich wkład w teorię kontraktów,
a przede wszystkim ich badania oparte na
historycznych danych pokazują konieczność przemyślenia formy zawieranych
umów. Kryzys, który tak znacząco dotknął
wiele firm, a o którym, mam wrażenie, zaczynamy zapominać, był tego dobrym
przykładem. Tegoroczna nagroda stanowi
dodatkowe przypomnienie, z jak istotnym tematem się borykamy.
Jaki to może mieć wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, zakładając,
że jedne firmy skorzystają z tego rozwiązania, a inne nie?
– I to stanowi właśnie piękno konkurencji. Firmy mogą, ale nie muszą sugerować się pewnymi rozwiązaniami. Konkurencyjność przedsiębiorstw jest wypadkową pewnych strategii stosowanych w firmie.
Dobór preferowanej formy zatrudnienia to
tylko jeden z jej elementów. I warto też jeszcze raz podkreślić – uzależnienie pensji od
wyników przedsiębiorstw nie jest novum
i choć wiele przedsiębiorstw być może nie
stosowało tego rozwiązania w przeszłości,
nie należy jednak spodziewać się olbrzymiej
rewolucji.
Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście
dzielenie pensji na dwie części, stałą i uzależnioną od wyników pracy, jest dobrym
pomysłem? Czy wprowadzenie takiego pomysłu nie utrudniałoby normalnego funkcjonowania osobom np. posiadającym
kredyty hipoteczne?
– Efektywność takiego rozwiązania
jest zawsze uzależniona od sposobu, w jaki
ustala się i egzekwuje wykonanie takiego
kontraktu. Wprowadzenie części pensji
uzależnionej od wyniku, bądź szerzej, od
spełnienia jakiegoś celu, stanowi swoisty
motywator. Im bardziej się staram lub
precyzyjniej – im bardziej jestem skuteczny – tym lepiej jestem wynagradzany. Jed-
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Lider ekologicznego teamu
Jako jedyni w Polsce mamy zakład gospodarki odpadami komunalnymi, którego wszystkie części składowe znajdują się w jednym miejscu – mówi nasz
rozmówca mgr inż. Jan Skalski, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, Dyrektor Roku 2015.

16 października minął rok od rozpoczęcia prób końcowych w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych. To był rok inwestycyjnego
i ekonomicznego sukcesu?
– Jako jedyni w Polsce mamy zakład gospodarki odpadami komunalnymi, którego wszystkie części składowe znajdują się
w jednym miejscu: składowisko, kompostownia i sortownia, a wraz z ukończeniem
budowy Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych czyli
Spalarnia. Mamy więc efekt w postaci zamkniętego proekologicznego i najbardziej
skutecznego wykorzystania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z nimi. Na
drugą część pytania odpowiem: tak, mamy
sukces. Testy gwarancyjne potwierdziły
osiągnięcie parametrów absolutnych i technicznych, deklarowanych przez wykonawcę. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. jako inwestor i beneficjent projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu
konińskiego” 21 grudnia 2015 r. od wykonawcy – Konsorcjum Integral–Erbud–Introl, przejął zakład do samodzielnej eksploatacji. Cieszymy się, że udało się nam
dotrzymać wszystkie terminy harmonogramu budowy Spalarni.
Od stycznia do końca sierpnia 2016 r.
do ZTUOK przyjęliśmy 64 267 ton odpa-
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dów. Z nich w tym okresie w kogeneracji
wyprodukowano 32 779,32 MWH energii
elektrycznej i ponad 64 000 GJ energii cieplnej. Minął pierwszy rok samodzielnego prowadzenia instalacji. Zgodnie z zaleceniami
techniczno-technologicznymi konieczne
było przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego, który obejmował przegląd kotła,
turbozespołu, urządzeń energetycznych, instalacji oczyszczania spalin, a także naprawę
i wymianę szybko zużywających się elementów. 15 października po miesiącu prac
i odbiorze Spalarnia ponownie produkuje
dla sieci energetycznej i cieplnej. 20 października br. podczas konferencji naukowo-technicznej z udziałem wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz ekspertów jednoznacznie stwierdzono, że w konińskiej spalarni zdała egzamin formuła
„zaprojektuj i wybuduj”, skutecznie zadziałały wszystkie ogniwa budowy obiektu, sprawdziły się wszystkie urządzenia.
Nade wszystko jednak osiągnęliśmy wymagane w unijnych dyrektywach parametry emisji gazów cieplarnianych. Jesteśmy
zakładem ekologicznie całkowicie bezpiecznym.
Wiele słyszy się o edukacji ekologicznej prowadzonej przez MZGOK.
– Jest ona istotnym elementem naszej
działalności. Bezdyskusyjnym sukcesem
jest zauważalny wzrost świadomości mieszkańców miasta i subregionu, przekładający się na właściwe i przyjazne środowisku

Nowoczesna Spalarnia w Koninie

postępowanie z odpadami. Najważniejszym
działaniem jest prowadzona od 2000 roku
w Koninie selektywna zbiórka odpadów, co
skutkuje dziś tym, że właśnie z miasta do
spalarni trafiają odpady zmieszane zgodnie z normami. Ponadto od początku istnienia, wcześniej zakładu budżetowego,
a od 2011 roku spółki, realizowaliśmy
liczne kampanie medialne, przeróżne formy wydawnicze, konkursy wiedzy ekologicznej, drzwi otwarte Zakładu. Od kilku
lat organizujemy spotkania z kadrą pedagogiczną pod nazwą „Inauguracja roku ekologicznego”. Każdego roku poszerzamy
ofertę edukacyjną dla szkół i przedszkoli.
Dzięki temu skutecznie kształtujemy proekologiczne postawy.
10 października odebrał pan tytuł
Dyrektora Roku 2015 wraz ze statuetką
Heraklesa. Po latach pracy w trudnej
branży to satysfakcja?
– Tak, i wielka radość. Tym większa, że
jest to wyróżnienie w konkursie organizowanym przez branżowy „Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Tytuł i statuetkę wręczono mi podczas uroczystej Gali
Międzynarodowego Kongresu Ochrony
Środowiska ENVICON na terenie MTP
w Poznaniu. Chcę jednak podkreślić, że jest
to laur dla wszystkich pracujących w segmentach MZGOK.
Rozmawiał Piotr Danilczuk

MARKI POLSKIEJ EKOLOGII

Wielkie inwestycje małej spółki
W ciągu kilku lat Wodociąg Marecki niemal od zera
zbudował system kanalizacji sanitarnej.
1999 r. rozpoczęła działalność
spółka, przed którą marecki samorząd postawił nie lada zadanie – skanalizowanie szybko
rozwijającego się miasta. W posagu ﬁrma
otrzymała 10 km sieci. Bez wsparcia Brukseli
realizacja wielomilionowej inwestycji byłaby
bardzo trudna. Kilkuletnie przygotowania aplikacyjne przyniosły efekty. Kamieniem milowym było podpisanie w 2010 r. umowy o doﬁnansowanie inwestycji. W 2012 r. Komisja
Europejska przyznała dotację ze środków
Funduszu Spójności na I etap prac. Inwestycje mogły ruszyć pełną parą, a ich efektem było wybudowanie 155 km sieci kanalizacyjnej. W ramach II etapu robót, również
współﬁnansowanego przez UE, powstało
m.in. ponad 28 km sieci. Koszt prac przekroczył 173,8 mln zł brutto.
– Ogromną rolę w finansowaniu naszych inwestycji odegrały Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, które udzielały pre-
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Dyrektor zarządu Wodociągu Mareckiego Kajetan Paweł Specjalski i burmistrz
Miasta Marki Jacek Orych przy filtrach
na SUW
ferencyjnych pożyczek, wspomagały w spłacie w formie dopłat do komercyjnego kredytu, a także w formie pożyczek i dotacji dofinansowywały budowę przyłączy kanalizacyjnych – zaznacza Paweł Specjalski, dyrektor Wodociągu Mareckiego.
Do sieci wybudowanej w ramach I i II
etapu prac i liczącej obecnie prawie 200 km
przyłączono ponad 4 tys. gospodarstw
domowych. Spółka z pomocą finansową

Urzędu Miasta Marki przygotowywała
też bezpłatne projekty przyłączeń dla mieszkańców.
– Firma zrealizowała największą inwestycję wodnokanalizacyjną w powiecie
wołomińskim i jedną z największych na Mazowszu – podkreśla Jacek Orych, burmistrz Marek.
Ponieważ liczba mieszkańców szybko
rośnie, przed spółką kolejne inwestycje. Wodociąg Marecki zamierza aplikować o pieniądze z nowej perspektywy UE. Jednym
z głównych zadań będzie budowa stacji
uzdatniania wody, a także rozbudowa systemu kanalizacji o kolejne 20 km.
Spółka kładzie też duży nacisk na relacje z mieszkańcami. Uruchomiono m.in. internetowe biuro obsługi klienta. Przedsiębiorstwo jest też partnerem samorządu
przy zagospodarowaniu placu w centrum
miasta. Na tym terenie powstanie obiekt promocyjny, w skład którego wejdą kompleks
fontann oraz strefa multimedialna.
I

Transformacja auta w kapsel
Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem uświadamia, że obieg stali
w przemyśle potraﬁ doprowadzić do zaskakujących przemian, a cały proces
jest o wiele bardziej ekologiczny niż produkcja.
becnie w Polsce przerabia się
5,5 mln ton złomu rocznie, a nasz
kraj pod względem przetworzonego złomu zajmuje 5. miejsce
w Unii Europejskiej. To tak jakby wziąć 100
największych na świecie statków-kontenerowców Triple-E Maersk Mc-Kinney Möeller (długość: 400 m, wysokość: 73 m) i przerobić je na… No właśnie na co? W zasadzie na wszystko, co wykorzystuje
tego typu surowce. Dlatego nic nie stoi
na przeszkodzie, by zezłomowany,
pływający, stalowy gigant po procesie
odzyskiwania stał się poręczą przy
schodach w naszym domu.
Podobnie jest z samochodami.
Średnich rozmiarów osobówka ważąca około 1000 kg składa się mniej
więcej z 710 kg żelaza i stali, 90 kg
cynku, 30 kg szkła, 22 kg aluminium,
10 kg ołowiu, 6 kg miedzi oraz 67 kg

O

innych substancji. To skarbnica metali
rzadkich, a po ich odzyskaniu surowiec może
zostać przeznaczony np. na elementy elektroniki telefonu komórkowego albo na hipsterski rower za kilka tysięcy złotych.
– Po 20 latach aż 70 proc. produktów
stalowych wraca do obiegu wtórnego, a materiał stalowy poddaje się recyclingowi

niemal w całości. Recykling takich surowców jest ekonomicznym sposobem na
ochronę środowiska. Pozwala zmniejszyć
emisję zanieczyszczeń do atmosfery nawet
do 86 proc. w porównaniu do emisji przy
produkcji pierwotnej z rudy – mówi Kinga
Zgierska, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem.
Istotne jest, że stal wielokrotnie przetwarzana nie traci
swoich właściwości, co czyni ją
jedynym w swoim rodzaju „bankiem energetycznym”. Recykling
tego surowca to oszczędność
74 proc. energii potrzebnej do
pierwotnej produkcji, a przy recyklingu aluminium wartość ta
wzrasta nawet do 95 proc. Istnieje
wiele odmian stali, które znajdują
zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia człowieka.
I
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Zrównoważony rozwój
samorządów doceniony
Gdańsk, Kołobrzeg i Zielonki to zwycięzcy prestiżowego „Rankingu Samorządów 2016”, podkreślającego dokonania liderów zrównoważonego rozwoju,
organizowanego po raz kolejny przez dziennik „Rzeczpospolita”.
Fot. GDANSK.PL (2)

również dostępnością miejsc w
przedszkolach. Na laury mogły
liczyć te gminy i miasta, które
uzyskały wysokie oceny we
wszystkich obszarach, a przede
wszystkim te, które opanowały trudną sztukę strategicznego
planowania rozwoju.
Wśród 252 najlepszych
gmin i miast w Polsce najwięcej jest samorządów z województw: mazowieckiego (33),

yróżnienia przyznawano w trzech kategoriach: Najlepszy
Samorząd, Europejski Samorząd, Innowacyjny Samorząd, oddzielnie miastom na
prawach powiatu, gminom miejskim i miejsko-wiejskim oraz gminom wiejskim. W rankingu pominięto Warszawę.
Kapituła analizowała dane finansowe z lat 2012–2015 oraz informacje
przekazane przez samorządy. W rankingu
wzięto pod uwagę różne obszary działalności samorządów, takie jak: umiejętność
pozyskiwania dochodów, politykę wydatkową, dyscyplinę budżetową, zwiększanie
partycypacji społecznej, edukację, wspieranie rynku pracy i przedsiębiorczości, jakość zarządzania administracją.
Każdego roku, biorąc pod uwagę zmieniające się otoczenie polityczne, prawne,
społeczne, biznesowe, kapituła dodaje do
kryteriów nowe parametry. W tegorocznej
edycji sprawdzono, jak jednostki samorządu
terytorialnego radzą sobie z redystrybucją
nowego prorodzinnego programu socjalnego „500 Plus”, który od bieżącego roku
został wprowadzony do zadań samorządów
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Po raz
pierwszy szerzej komisja zajęła się dokładniej budżetami partycypacyjnymi, jak

W
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„Rzeczpospolitej”. Drugie miejsce wśród
miast na prawach powiatu zajął Poznań
(w ubiegłym roku był czwarty), a trzecie
Gliwice (awans z szóstego miejsca).„Rzeczpospolita” napisała w uzasadnieniu, że
„Poznań bardzo dobrze sobie radzi z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego,
z edukacją i dyscypliną swoich finansów.
Natomiast Gliwice biją konkurencję w finansowej części rankingu; wysoki wzrost
dochodów przekłada się tam na duże inwestycje przy zachowaniu dobrych wskaźników zadłużenia”.
Najbardziej spektakularny awans zaliczyła Ruda Śląska – przesunęła się o 18
miejsc (na 34.), Zielonej Góry – o 17 pozycji (na 15.) i Jaworzna – o 16 miejsc (na
32.). Do najlepszej dziesiątki awansowały:
Szczecin, Katowice i Nowy Sącz, wypadły
z niej zaś: Toruń, Krosno i Wrocław (w tym
roku zrezygnował z udziału w rankingu).

Dynamicznie w gminach miejskich
i miejsko-wiejskich

śląskiego (31) i małopolskiego (27). Są to
największe województwa w kraju i prawdopodobnie dlatego w zestawieniu jest
tak liczna ich reprezentacja. Najmniej gmin
pochodzi z województw: opolskiego (4),
warmińsko-mazurskiego (8) oraz łódzkiego (9).

Hattrick Gdańska
Jak podawała „Rzeczpospolita”,
„Gdańsk – tegoroczny zwycięzca wśród
miast na prawach powiatu – szczególnie
wyróżnił się w dziedzinie pozyskiwania dochodów (własnych i z UE) i utrzymywania wysokiej dyscypliny budżetu (m.in. bardzo wysoka nadwyżka operacyjna). Poza
tym ma duże osiągnięcia w działaniach mających na celu rozwój lokalnej gospodarki. A urząd miasta w swojej pracy kieruje
się wysokimi standardami”. Dla Gdańska
było to już trzecie zwycięstwo w rankingu

Kołobrzeg, Zator i Uniejów to z kolei
trzy pierwsze pozycje wśród gmin miejskich
i miejsko-wiejskich. Kołobrzeg (w ubiegłym
roku także zajął pierwsze miejsce) najlepsze wyniki osiągnął m.in. w obszarze budowania społeczeństwa obywatelskiego
oraz wspierania przedsiębiorczości.
Zator (woj. małopolskie) wyróżnia się
pod względem pozyskiwania dochodów
oraz utrzymywania budżetu w ryzach.
Bardzo dobre oceny za wskaźniki finansowe
(m.in. dynamikę dochodów i inwestycji) zebrał również Uniejów (woj. łódzkie). W tej
kategorii rankingu sytuacja jest jeszcze
bardziej dynamiczna. Najbardziej spektakularnego skoku dokonała gmina Sośnicowice – o 66 pozycji (na 32. miejsce) oraz
właśnie Uniejów – o 57 pozycji.

Wsie równo
Zwycięzcy w kategorii gmin wiejskich,
z niewielkim dystansem punktowym pomiędzy sobą, to: Zielonki (woj. małopolskie), Świdnica (woj. lubuskie) oraz Miel-
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Ranking Najlepszych Samorządów:
miasta na prawach powiatu:
1. Gdańsk
2. Poznań
3. Gliwice

W tegorocznej edycji sprawdzono,
jak jednostki samorządu terytorialnego radzą sobie z redystrybucją
nowego prorodzinnego programu
socjalnego „500 Plus”.

gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
1. Kołobrzeg
(woj. zachodniopomorskie)
2. Zator (woj. małopolskie)
3. Uniejów (woj. łódzkie)
gminy wiejskie:
1. Zielonki (woj. małopolskie)
2. Świdnica (woj. lubuskie)
3. Mielno (woj. zachodniopomorskie)
Ranking Europejski Samorząd:
miasta na prawach powiatu:
1. Krosno
2. Olsztyn
3. Tarnów
gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
1. Nowy Dwór Mazowiecki
(woj. mazowieckie)
2. Pilawa (woj. mazowieckie)
3. Radłów (woj. małopolskie)

no (woj. zachodniopomorskie). Dzieli ich
niewielka różnica punktów. Wszystkie te
gminy mogą pochwalić się dobrymi wynikami w części rankingu dotyczącej jakości
zarządzania. Zator ma znakomite efekty
w dziedzinie edukacji, zarządzania administracją oraz wsparcia przedsiębiorczości.
Świdnica skutecznie wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego i lokalnej gospodarki. Natomiast Mielno dostało najwięcej punktów w zakresie dialogu społecznego oraz edukacji.
Gmina Zielonki zajęła pierwsze miejsce
wśród gmin wiejskich już po raz drugi. Warto także docenić: gminę Zębowice (woj.
opolskie), która awansowała o 27 oczek (na
10. pozycję), oraz gminę Biłgoraj (woj. lubelskie) – awans o 22 miejsca (na 13.).

Fundament dla Porawskiego z ZPP
Podczas uroczystej gali, która miała
miejsce 18 lipca br., odznaczono przedstawicieli wyróżnionych samorządów. – Polska samorządność jest silna, pracuje, buduje etos obywatelski, który jest paliwem
polskiej demokracji – podkreślał Bogusław
Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”. – Czasy nie są łatwe, Polska
i świat doświadczają intensywnych zmian,
których logika nie jest do końca przewidywalna. Tym bardziej liczy się etos obywa-

telski, samoorganizacja społeczeństwa,
a państwo są największych kapitałem tej samorządności.
Wręczono również Nagrodę im. M. Kuleszy Andrzejowi Porawskiemu ze Związku Miast Polskich, znanemu działaczowi samorządowemu za jego zaangażowanie i zasługi dla Polski lokalnej. – To człowiek zawsze broniący zasad, doświadczył tego
w opozycji demokratycznej. Jednocześnie
potrafi się porozumieć, gdy jest szansa na
kompromis – mówił Jerzy Buzek podczas
wręczenia nagrody.

Nie wszystko idealnie
Organizatorzy szanując sukcesy miast,
gmin i powiatów, wyrażając dla nich uznanie, nie zapomnieli dopytać o najbardziej
palące problemy, z którymi samorządowcom przyjdzie się zmierzyć w najbliższej
przyszłości. Wśród strapień urzędnicy najczęściej wymieniali przygotowywaną przez
rząd reformę oświaty, z likwidacją gimnazjów na czele, ale także utrzymanie tempa
regionalnego rozwoju przy mniej dostępnych funduszach UE z nowego budżetu na
lata 2014–2020.
Niektórzy samorządowcy przypominali,
że są też sprawy „tradycyjnie problematyczne”. Prezydent Gdańska wspomniał
o wydatkach na zadania zlecone gminom

gminy wiejskie:
1. Obsza (woj. lubelskie)
2. Wielka Wieś (woj. małopolskie)
3. Wieliszew (woj. mazowieckie)
Ranking Innowacyjny Samorząd:
miasta na prawach powiatu:
1. Świnoujście
2. Katowice
3. Gdańsk
gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
1. Aleksandrów Łódzki (woj. łódzkie)
2. Kołobrzeg
(woj. zachodniopomorskie)
3. Rejowiec Fabryczny
(woj. lubelskie)
gminy wiejskie:
1. Strawczyn (woj. świętokrzyskie)
2. Świdnica (woj. lubuskie)
3. Głusk (woj. lubelskie)
Słupsk (woj. pomorskie)

przez władze centralne. – Jest to problem
ciągły, istniejący od kiedy pamiętam. Władze zlecają zadania, ale idące za tym
pieniądze zawsze są niewystarczające.
W związku z tym musimy się gimnastykować z budżetem.
I
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Bilans przyniósł sukces
Gminę Cegłów wyróżnia zrównoważony rozwój
każdego sektora społeczno-gospodarczego
– mówi Marcin Uchman, wójt gminy Cegłów
Gmina Cegłów została uznana za jedną z najlepszych spośród gmin wiejskich
w najbardziej prestiżowym „Rankingu
Samorządów” dziennika „Rzeczpospolita”.
Co szczególnie mogło wpłynąć na dobre
notowania jednostki samorządu?
– Urząd gminy Cegłów wyróżnia wrażliwość we wspieraniu oddolnych inicjatyw
mieszkańców, reformy systemu edukacji na
terenie gminy, współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi
poprzez realizację szeregu działań inwestycyjnych przy zachowaniu równowagi
budżetowej. Jest to wspólny sukces, że zostaliśmy tak wysoko ocenieni przez kapitułę w kat. gmin wiejskich w Polsce – 27.
miejsce.
Jakie są plusy mieszkania na terenie
gminy Cegłów?
– Głównym argumentem jest atrakcyjne
położenie oraz walory przyrodnicze. Nasi
mieszkańcy cenią sobie bliskość Warszawy

(ok. 50 km) oraz możliwość dojazdu do
miejsca zatrudnienia pociągiem. Dodatkowym atutem jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cegłów, który tworzy możliwość
rozwoju przedsiębiorczości, a mnogość
realizowanych inwestycji sprawia, że jesteśmy atrakcyjną i przyjazną gminą dla naszych mieszkańców. Poza tym procedujemy utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która utworzy nowe możliwości inwestycyjne oraz nowe miejsca pracy.
Ważną część państwa działalności
stanowią projekty unijne. Czym charakteryzują się działania, na które postanawiają państwo starać się o środki z Unii Europejskiej?
– Wsparcie inwestycji środkami zewnętrznymi jest dla nas priorytetem. Większość zrealizowanych przedsięwzięć wynika z potrzeb mieszkańców, jednak bez
wsparcia finansowego nie doszłaby do

skutku. W latach 2010–2016 pozyskaliśmy
blisko 15,5 mln zł.
Najważniejsza i najbardziej kosztowna
inwestycja prowadzona przez samorząd
gminny to budowa hali sportowej przy cegłowskim Zespole Szkolnym, która będzie
możliwa dzięki przyznanej przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego dotacji w wysokości ok. 70 proc. wartości zadania. Jest
to najwyższe dofinansowanie w województwie mazowieckim, jakie otrzymał
samorząd w historii programu. Takie sukcesy są dla nas motywacją do dalszych działań i dają poczucie, że to, co robimy przyczynia się do poprawy jakości życia naszych
mieszkańców.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

Działamy systematycznie i konsekwentnie
Dzisiejszy Brzeg Dolny czerpie korzyści ze swojego dogodnego usytuowania.
Miasto leżące 30 km od Wrocławia, zatopione w bogactwie nadodrzańskiej
zieleni, promuje nowoczesną koncepcję zarządzania gminą, dążąc do realizacji strategii rozwoju przyjaznej inwestorom, mieszkańcom oraz turystom.
Brzeg Dolny to dolnośląskie miasto, w którym swoje siedziby mają duże zakłady przemysłowe – wśród nich największy PCC Rokita SA, liczący się w Polsce i na świecie zakład
chemiczny. Oprócz PCC na terenie gminy działają również inne firmy chemiczne – Vita Polymers Poland, Linpac Plastic Polymers, Stepan Europe, Organika Malbork oraz w branży elektronicznej – Hanza i BeSo. Zakłady te
tworzą nie tylko miejsca pracy, ale rozbudowują
się, unowocześniają i zwiększają swoją produkcję. Dzięki temu również rozwija się Brzeg
Dolny, co zostało już dawno zauważone.
W rankingu „Złota Setka Samorządów”
Brzeg Dolny jest obecny od lat. W tym roku znaleźliśmy się na wysokim 27. miejscu. Najwyższą jak do tej pory pozycję – 9. udało nam się
zająć w roku 2007.
Burmistrz Brzegu Dolnego
Stanisław Jastrzębski
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www.brzegdolny.pl

Za dwa lata Most Wolności – 4 Czerwca
i obwodnica miasta stworzą dogodny
układ komunikacyjny, który nie tylko ma
rozładować zwiększający się ruch samochodowy w Brzegu Dolnym, ale
przede wszystkim skomunikować południową i północną część województwa
dolnośląskiego.
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Burmistrz Urzędowa
o Rankingu „Rzeczpospolitej”
Zajęliśmy jako gmina Urzędów bardzo dobre miejsce w grupie 100 gmin
najlepiej wykorzystujących fundusze unijne w kraju i województwie lubelskim.
undusze unijne można pozyskiwać na projekty twarde – zadania
inwestycyjne i projekty miękkie,
związane z doﬁnasowaniem innych zadań, realizowanych przez lokalne
samorządy. Byliśmy zainteresowani jako
lokalny samorząd wsparciem ﬁnansowym już na etapie funduszy przedakcesyjnych.

F

Dotacje w różnych obszarach
Pierwsze znaczące fundusze unijne
otrzymaliśmy na odnowę centralnego miejsca, jakim jest urzędowski rynek i była to
kwota 450 tys. zł. W późniejszym okresie
zdobywaliśmy doświadczenie w bardzo
trudnym, krajowym projekcie, finansowym w ramach funduszy „Norweski Mechanizm Finansowy – Europejski Obszar
Gospodarczy”, gdzie uzyskaliśmy dofinasowanie w wysokości 2 mln 500 tys. zł na
wybudowanie ponad 200 przyłączy kanalizacji ciśnieniowej.
Kolejnym projektem, który dostał duże
wsparcie (kwota 5 mln 800 tys. zł) było zamontowanie kolektorów słonecznych w 630
gospodarstwach domowych. Działanie to
obniżyło w sposób znaczący koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej w tych
domostwach.

Zrewitalizowany Rynek w Urzędowie

Leader+
Należy zauważyć, że pozyskiwaliśmy
dofinasowanie z funduszy unijnych w różnych obszarach inwestowania, głównie
jednak na budowę kanalizacji i odnawialne źródła energii. Ciekawym obszarem
unijnego wsparcia jest program Leader+,
gdzie projekty trafiły do Lokalnej Grupy
Działania Ziemi Kraśnickiej. W celu efektywnego wykorzystania funduszy unijnych
w ramach tego programu powołaliśmy
stowarzyszenie „Gminna Rada Kobiet”, do
którego mogą należeć inne podmioty, desygnujące swoich przedstawicieli. Rozwiązanie takie ma szczególne znaczenie dla organizacji takich jak Koła Gospodyń Wiejskich czy innych, które nie są stowarzyszeniem, a mogą przekazywać swoje pomysły do realizacji projektów unijnych

Środki unijne posłużyły m.in. przy budowie kanalizacji
w programie Leader+. Bardzo często organizacje takie zainteresowane były projektami o wartości finansowej poniżej wymaganego progu, a więc nie mogłyby samodzielnie ubiegać się o środki unijne.

Udogodnienia i pomoc
Kolejne ułatwienie dla organizacji
społecznych w naszej gminie stanowiło
udzielenie bezprocentowych pożyczek z budżetu gminy na tzw. unijną część projektu. Organizacje społeczne ubiegające się
o dofinansowanie UE i realizujące projekty
nie musiały korzystać z pożyczki w banku
i ponosić kosztów prowizji i oprocentowania.

Bardzo ważną sprawą była i jest pomoc
merytoryczna związana z przygotowaniem i realizacją unijnych projektów. Dzięki wsparciu ze strony pracowników Urzędu, Ośrodka Kultury, Lokalnej Grupy
Działania projekty mogły pisać nie tylko
Koła Gospodyń Wiejskich, ale również
ochotnicze straże pożarne i inne organizacje. Do organizacji społecznych trafiły
fundusze unijne w kwocie ponad 300 tys.
zł. Stały się one partnerem dla urzędowskiego samorządu, co będzie skutkować dobrym wykorzystaniem funduszy unijnych
w kolejnym okresie programowania.
Jan Woźniak, burmistrz Urzędowa
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Szkoda euro na marudzenie
W obecnej siedmioletniej perspektywie ﬁnansowej (2014–2020) Bruksela stawia na współpracę – najbardziej na poziomie lokalnym i regionalnym. Wcześniej, w latach 2007–2013, też możliwe było uzyskanie doﬁnansowania na
inwestycje realizowane np. przez kilka miast. Ale inna była procedura i pieniędzy znacznie mniej.
Michał Tabaka
nia Europejska chce zwiększyć
spójność ekonomiczną i społeczną krajów członkowskich.
Mają to umożliwić Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Są to
mechanizmy, dzięki którym przy jednym

U
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stole zasiada kilku prezydentów, burmistrzów, wójtów czy wreszcie marszałków
województw. I już na starcie łączy ich sporo: chęć realizacji wspólnej inwestycji, której beneﬁcjentami będą mieszkańcy reprezentowani przez debatujących. Bez współpracy nici z dotacji UE. „Po raz pierwszy
władze lokalne, które najlepiej znają pro-

blemy występujące w poszczególnych miastach i ich obszarach funkcjonalnych, będą
miały tak dużą możliwość formułowania
zintegrowanych odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby terytorialne. Ma to na celu
spowodowanie szybszego i bardziej efektywnego rozwoju regionów, wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności województw,
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a tym samym skutkować wzrostem konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej” – czytamy w pracy Katarzyny Siejki z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014–
2020”.
Można sporo zyskać, tyle że trzeba się
bardziej postarać. Niektórzy narzekają.

Trzeba po prostu działać
Na VI Europejskim Kongresie Małych
i Średnich Przedsiębiorstw kwestię ZIT-ów
poruszył Dawid Kostempski, prezydent
Świętochłowic. – Wcześniej Bruksela dzieliła środki per capita. Wyznacznikiem była
liczba mieszkańców, bez żadnej procedury konkursowej. Przecież główną ideą UE
w obecnej siedmiolatce (2014–2021) jest
współpraca na poziomie lokalnym i regionalnym. Dzisiaj jest już jednak inaczej. Gminy w ramach ZIT-ów muszą najpierw wystartować w naborze, którego wynik nie jest
automatyczny – stwierdził. Nie brakuje ekspertów podzielających tę opinię.
Obowiązują wszak znane reguły i albo
ktoś zasiada (na początku bardziej stara się
zasiąść) za stołem, na którym po czasie „zawita” pokaźny tort, z kawałkiem dla każdego, albo po prostu trzeba obejść się smakiem. Samorządowcy wiedzą, że tak pokaźnej pomocy Brukseli dla Polski, jak w tym
budżecie Wspólnoty, może już nie być
w przyszłych „siedmiolatkach”. I za bardzo
nie ma chętnych do marnowania czasu na
krytykę obowiązujących uwarunkowań.
Więcej jest takich, którzy po prostu działają.

– ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie
wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (ochrona bioróżnorodności i zasobów
przyrodniczych – Stawy Brysiowe, Park Bytkowski)”.

Problemy do podzielenia się
Z kolei w województwie świętokrzyskim
na potrzeby ZIT-ów zorganizowano Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF), w skład
którego wchodzą Kielce i 11 ościennych
gmin. Fundusze ZIT wykorzystane będą
m.in. na „Promowanie strategii niskoemisyjnych i zrównoważoną mobilność miejską” oraz „Ochronę i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”. W sumie
wsparcie UE dla KOF, w ramach ZIT, ma
wynieść przeszło 62 mln zł.
Od ponad roku działa zintegrowane
porozumienia terytorialne z miejskimi
obszarami funkcjonalnymi: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna,
Lęborka, Malborka-Sztumu, Słupska
i Starogardu Gdańskiego. – Walorem
tych porozumień jest to, że spoglądamy na
nasze problemy przez pryzmat szerszego
terytorium, aby skutecznie je rozwiązywać
w skali np. miasta i sąsiadujących z nim
pięciu gmin. Bo problemy są wspólne
i kosztami funkcjonowania trzeba się

blicznym systemie ochrony zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych).

Kontrakt Lubuski
Chociaż ZIT-y to wiatr w żagle dla obszarów miejskich, im większych – tym lepszych, to innowacyjne podejście udowadnia, że tym mniejszym także można pomóc.
Doskonałym przykładem jest podpisanie
partnerstwa czterech gmin z samorządem
województwa w ramach Kontraktu Lubuskiego. – To nowatorski pomysł na wsparcie mniejszych ośrodków, które w odróżnieniu od Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry
nie mogą liczyć na wsparcie unijne swoich
obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
– chwali inicjatywę marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.
Dzięki temu liderzy partnerstw gmin
mogą liczyć na dodatkowe punkty w konkursach na unijne pieniądze. W sumie, w ramach Kontraktu Lubuskiego, zgłoszono ponad 60 koncepcji. Wybrano dziewięć, w tym
trzy warunkowo – dotyczące zdrowia. Wybrano przede wszystkim projekty w zakresie poprawy dostępności transportowej, gospodarki oraz edukacji zawodowej. Są to
pierwsze tzw. małe ZIT-y, które za chwilę
wystartują. Te partnerstwa powinny skrupulatnie wykonać swoją pracę, bo to one

Chociaż ZIT-y to wiatr w żagle dla obszarów miejskich,
im większych – tym lepszych, to innowacyjne podejście udowadnia, że tym mniejszym także można pomóc.

Jest też RIT
Zarząd województwa śląskiego już zatwierdził do dofinansowania pierwsze projekty w formule ZIT. Tutaj wdraża je tzw.
subregion centralny. Pozostałe subregiony
– również funkcjonalnie ze sobą powiązane i mające doświadczenie w takiej współpracy – korzystają z Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT).
Główna pula śląskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego wynosi ok. 2 mld
244 mln euro. Do tego 1 mld 108 mln euro
kierowanych właśnie na ZIT/RIT. Z kolei
ok. 105 mln euro wspiera tzw. Obszary Strategicznej Interwencji (Bytom i Radzionków).
Ok. 32 proc. środków RPO rozdzielane jest
przez lokalne samorządy województwa
wdrażające ZIT/RIT. Wśród wybranych
projektów znalazły się m.in. „Równe szanse edukacji miast i wsi – wyrównywanie
szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym na obszarach wiejskich” realizowany przez Regionalną Fundację Pomocy
Niewidomym czy „Zielone Płuca Miast

dzielić, a dotychczas nie zawsze tak było
– przekonuje Radomir Matczak, dyrektor
departamentu rozwoju regionalnego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku. Dzięki temu możliwe jest zrealizowanie 63 przedsięwzięć o łącznej
wartości 1,1 mld zł.
Spójność tematyczna okazuje się sukcesem w przypadku Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Tutaj ogłoszono 8 naborów wniosków w ramach
ZIT-ów. Na konkurs dotyczący efektywności
energetycznej przeznaczono kwotę 22 mln
euro. O środki mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, inne jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa komunalne, organizacje pozarządowe, kościoły lub związki wyznaniowe
lub osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego, podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (z wyłączeniem szpitali, których funkcjonowanie w pu-

najlepiej wiedzą, czego potrzeba w miastach
i gminach – przekonuje Elżbieta Polak.

Krojenie tortu
Przykładów na to, że liczą się przede
wszystkim chęci – także w perspektywie
ZIT-ów – nie brakuje. Poszczególne samorządy wojewódzkie (i nie tylko) robią, co
mogą. Co więcej, pojawiają się nowatorskie
pomysły na łączenie wysiłków. Za chwilę będziemy mogli podziwiać efekty.
Wychodzi więc na to, że przy stole panuje zgoda i wszyscy w spokoju patrzą na
krojenie tortu. Owszem, ten i jeszcze paru
trochę kręcą nosem (i być może nawet
słusznie). Ale wybór jest prosty: albo kroimy tort według takich, a nie innych zasad,
albo w ogóle. Samorządowcy zaś doskonale
wiedzą, że utrata unijnego dofinansowania
to często zakręcenie kurka inwestycyjnego.
A na to raczej nie mogą sobie pozwolić. Bo
brak inwestycji to spore ryzyko w walce
o reelekcje.
I
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Annopol piąty w funduszach
W „Rankingu Samorządów 2016”,
prowadzonym po raz dwunasty
przez „Rzeczpospolitą”, gmina Annopol
zajęła zaszczytne 5. miejsce w Polsce wśród
gmin najlepiej wykorzystujących fundusze unijne,
w kategorii gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie.

nnopol jest gminą miejsko-wiejską, położoną w województwie
lubelskim. Stanowi zachodnią
granicę województwa lubelskiego i powiatu kraśnickiego. Leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych Lublin–Kielce, Lublin–Kraków i Puławy–Kazimierz Dolny–Stalowa Wola.
Graniczy od południa z województwem
podkarpackim, a od zachodu z województwem świętokrzyskim. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu kraśnickiego. Tereny gminy zajmują powierzchnię
15107 ha, z czego miasto obejmuje obszar
775 ha, a tereny wiejskie 14332 ha.
Annopol stawia na produkcję rolniczo-przemysłową. Działalność gospodarczą
prowadzi tu 398 podmiotów gospodarczych
oraz zakładów produkcyjnych z zakresu
przemysłu spożywczego i metalowego.
Gmina jest w 100 proc. zwodociągowana,
sieć kanalizacyjną posiada miasto Annopol.
W budżecie rokrocznie wyodrębnia się
środki finansowe na tzw. fundusz sołecki,
co wpływa na podniesienie aktywności

A

82 Fakty

Uruchomiona w 2013 roku przetwórnia
owoców T.B. Fruit w Annopolu
mieszkańców poszczególnych sołectw. Wizerunek miasta zmienił się pozytywnie po
powstaniu wspólnot mieszkaniowych.
Gmina dba o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców. Realizuje liczne
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, remontów dróg, chodników, szkół,
oświetlenia ulicznego, instalacji odnawialnych źródeł energii. Na ten cel pozyskiwane są zewnętrzne środki finansowe. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2015 r. został zre-

alizowany projekt pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą poprawy środowiska naturalnego w Gminie Annopol”,
dotyczący montażu 599 zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych oraz 5 budynkach użyteczności publicznej.
Gmina otwarta jest na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzanie nowych technologii. W północnej części gminy, na terenach zakupionych
od magistratu inwestor zagraniczny wybudował jedną z najnowocześniejszych
w Europie przetwórni owocowych, prężnie
rozwijający się Zakład Przetwórstwa Owocowego T.B. Fruit Polska. W sąsiedztwie
znajdują się jeszcze niewykorzystane tereny, mogące stanowić ofertę dla potencjalnych inwestorów, chcących zainwestować
i rozpocząć działalność gospodarczą.
Gmina posiada tam blisko 8 ha gruntu (4 działki o łącznej powierzchni 7,8060
ha), na którym możliwe jest prowadzenie
różnej działalności: przemysłowej i produkcyjnej – nie kolidującej z prawami
ochrony środowiska, handlowej, gastronomicznej, hotelarskiej i budownictwa
mieszkaniowego. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Annopol są
przeznaczone pod działalność wielofunkcyjną. To tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej.
W gminie istnieje duże zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie tworzenia
bazy turystycznej i wypoczynkowej. Gmina Annopol posiada niepowtarzalny klimat,
dzięki któremu okolica jest tak piękna i jedyna w swoim rodzaju. Warto jest nas odwiedzać, a może nawet odnaleźć tu miejsce dla siebie i zostać tu na stałe.
www.annopol.info
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Grudusk prężny i potrzebujący
Gmina Grudusk aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków z funduszy
unijnych, dzięki czemu została doceniona w „Rankingu Samorządów”, opracowanym przez „Rzeczpospolitą”.
okresie 2007–2013 złożyła
52 wnioski o doﬁnansowanie
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Doﬁnansowanych zostało
30 projektów, w tym z tytułu RPO WM
– 10, POKL – 12, PROW – 8 wniosków.
Łączna wartość otrzymanego doﬁnansowania wyniosła 19 770 418,58 zł.
Gmina Grudusk położona jest w północno-wschodniej części województwa
mazowieckiego. Zajmuje obszar 96,7 km²,
jest jednostką samorządową wiejską
o funkcji rolniczej. Na jej obszarze znajduje się ok. 750 indywidualnych gospodarstw rolnych o różnej wielkości, występują dobre i bardzo dobre gleby. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż,
w zwierzęcej – chów bydła i trzody chlew-

W

Grodzisko wczesnohistoryczne w Grudusku
nej. Gminę zamieszkuje 3819 mieszkańców.
Grudusk posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną: sieć elektroenergetyczną, łączność telefoniczną, sieć
wodociągową, oczyszczalnię ścieków oraz
systematycznie rozbudowywaną sieć kanalizacji sanitarnej, niezbędne dla powstawania nowych inwestycji. W latach

2017–2018 planowane jest doprowadzenie
gazu do Gruduska.
Brakuje jedynie zakładów pracy, które
zmniejszyłyby istniejące bezrobocie. Do zagospodarowania są należące do osób prywatnych działki zabudowane, m.in. po spółdzielni mleczarskiej, magazynie zbożowym
czy budynek po zakładzie krawieckim. Są
również do udostępnienia działki w pełni
uzbrojone lub na etapie zbrojenia w wodę,
kanalizację i energię elektryczną.
Należy zwrócić uwagę, że gmina posiada dobre połączenie komunikacyjne
drogami wojewódzkimi: Nr 544 Brodnica–
Białystok i Nr 616 Rembielin–Ciechanów
z miastami powiatowymi: Ciechanów,
Mława i Przasnysz, oddalonymi od ośrodka o około 20 km, co czyni ją jeszcze atrakcyjniejszą dla potencjalnych inwestorów.
ug.grudusk.com

Europejsko
w Twardogórze
Twardogóra jest gminą miejsko-wiejską
o pow. 168 km2, na wsch. krańcu woj. dolnośląskiego, ok. 50 km od Wrocławia. Zamieszkuje ją ok. 13 tys. mieszkańców, a tworzą:
miasto Twardogóra oraz 18 sołectw.
est położona wśród Wzgórz Twardogórskich, a jej północna część
wchodzi w skład Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Lasy stanowią 45 proc. powierzchni gminy – kryją
wiele wąwozów o baśniowym charakterze
oraz dużo głazów narzutowych.
Gmina od lat utrzymuje wysoki poziom nakładów inwestycyjnych – także ze
środków zewnętrznych, w tym z UE.
Efektywnie wykorzystuje się tutaj szanse,
jakie stwarzają unijne dotacje, przeznaczane na infrastrukturę techniczną i społeczną, dzięki czemu standard życia w gminie ulega znaczącej poprawie. W rankin-
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Zespół pałacowo-parkowy w Goszczu

gu Europejski Samorząd, w kat. gmin miejskich i miejsko-wiejskich, gmina uplasowała się na 14. miejscu, co jest najlepszą
lokatą wśród gmin Dolnego Śląska w tej
kategorii.
Samorząd stwarza dobre warunki do
inwestowania i rozwoju społeczno-gospodarczego – istnieje już dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i uzbrojone tereny
pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycyjne. Na terenie gminy znajduje się
podstrefa Wałbrzyskiej SSE. Twardogóra
jest jednym z największych w kraju ośrodków branży stolarsko-meblarskiej i tapicerskiej.

Odbywa się tutaj wiele imprez kulturalnych, rekreacyjnych czy sportowych – nawet o międzynarodowym charakterze.
Gmina dysponuje dobrą bazą noclegową,
a także kompleksem sportowym z pełnowymiarową halą, pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę nożną, boiskami Orlik, otwartym kąpieliskiem ze zjeżdżalniami i jacuzzi, zimowym otwartym lodowiskiem, torem do jazdy na rolkach, siłowniami (w tym terenowymi), strzelnicami,
kortami tenisowymi i całoroczną wypożyczalnią rowerów.
www.twardogora.pl
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Partycypacyjność
ma się coraz lepiej
Budżety obywatelskie
w Polsce jeszcze kilka
lat temu przypominały
wstydliwego dzieciaka
nieśmiało wychylającego się zza kurtyny.
Dzisiaj scena odsłonięta, a na niej indywidualista, z roku na rok
coraz popularniejszy.
84 Fakty

Michał Tabaka
aczęło się w 2011 r., w Sopocie.
Wtedy niektórzy decyzję tamtejszych władz samorządowych
mocno krytykowali. Bo przecież
jak mieszkańcy, bez podstawowej wiedzy
ekonomicznej, kierowani jedynie własną opinią, mogą decydować o jakiejkolwiek części budżetu gminnego?
Tymczasem na całym świecie, wzorem
brazylijskiego Porto Alegre, które na partycypacyjność zdecydowało się już w 1989 r.,
ta metoda sprawdzała się. Niezależnie od

Z

ogromu uwarunkowań, charakterystycznych dla danego regionu. Sceptycy kolejny raz musieli uznać własną porażkę. Sopocki przykład podjęli inni – i też z sukcesami.

Mniej lub więcej pieniędzy
Jak podaje portal budzetyobywatelskie.pl w 2016 r. polskie samorządy planują
przeznaczyć na budżety obywatelskie w sumie ponad 318,5 mln zł. Zdecydowana
większość miast z roku na rok powiększa
pulę, o której przeznaczeniu inwestycyjnym
decydują sami mieszkańcy. Są wyjątki.
Np. w Białymstoku na partycypacyjność
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w 2017 r. przeznaczono prawie dwa razy
mniej niż rok wcześniej. Kwota budżetu
obywatelskiego wynosi obecnie 10,1 mln zł,
a było 20 mln zł.
W odwrotnym kierunku poszedł skarbnik miejski w Gorzowie Wielkopolskim,
gdzie najnowszy plan budżetu obywatelskiego jest dwukrotnie – z 2 mln na ponad
4 mln zł – wyższy niż ten w 2016 r. Projekty podzielono na grupę ogólnomiejską,
oświatową oraz rejonową. Przyznano im
odpowiednio 20, 40 i 60 proc. całej sumy.
Dodatkowo projekty podzielono na „miękkie” i „twarde”.
Istotą zjawiska jest jego stale rosnąca
popularność. Ludzie w kolejnych miastach przekonują się, że rzeczywiście mogą
mieć wpływ na inwestycje w swoim otoczeniu. Dobrym przykładem jest stolica
Górnego Śląska. Aż 30 tys. mieszkańców
Katowic zagłosowało w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, który jest tutaj praktykowany dopiero trzeci raz. To
oznacza frekwencję na poziomie 12,12 proc.
Rok wcześniej było to 6,77, a dwa lata temu
4,4 proc. – Dobrym posunięciem było
umożliwienie mieszkańcom głosowania
przez internet. O co zresztą sami wnioskowali – mówi Marcin Krupa, prezydent
Katowic.

Niech żyje pomysłowość!
Ani kwota przeznaczanych przez władzę pieniędzy na tę formę współpracy
z mieszkańcami ani frekwencja absolutnie
nie są jedynym wyznacznikami. Zwłaszcza
że beneficjenci, czyli mieszkańcy, szybko się
przyzwyczajają.
I trzeba zmian. Samorządowcy, żyjąc
jednak nade wszystko w czteroletnim interwale czasowym, doskonale to rozumieją. Dzięki temu budżety obywatelskie w Polsce stają się coraz ciekawsze, oryginalne
i faktycznie jak najbardziej skierowane na
społeczne oddziaływanie.
Warto znowu zaznaczyć aktywność
mieszkańców, ale tym razem pod kątem
zgłaszanych pomysłów. W pierwszych budżetach najczęściej dominowały chodniki, ulice, boiska. Teraz już niekoniecznie.
Np. w Łomży jeden z tegorocznych wniosków dotyczył ulokowania na jednym z dachów kopuły obserwacyjnej z teleskopem
słonecznym oraz specjalnej sali wykładowej. – Zgłoszono też m.in. budowę minitężni solankowej i wieży lęgowej dla jerzyka – informują łomżyccy urzędnicy. We
Włocławku, gdzie w tym roku czynny
udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim wzięło udział 17,5 tys. mieszkańców, zgłoszono np. połączenie placu zabaw z letnią czytelnią. Okazało się to pomysłem, który uzyskał sporo głosów i przeszedł do realizacji.

Nie próżnują także sami samorządowcy, którzy robią, co mogą, by kolejne
edycje ich lokalnej partycypacyjności były
jeszcze oryginalniejsze. Aż strach pomyśleć,
co będzie w roku wyborczym.
W Siemianowicach Śląskich postanowiono w tym roku uruchomić Młodzieżowy Budżet Obywatelski, w którym
udział mogli wziąć przedstawiciele najmłodszego pokolenia – do 18. roku życia.
– Już od kilku lat funkcjonuje u nas z powodzeniem Młodzieżowa Rada Miasta.
Staramy się też w innych sprawach wsłuchiwać w głos młodzieży. Spotyka się z nimi
regularnie prezydent. Postawienie na młodzieżową wersję, oprócz tradycyjnego budżetu obywatelskiego, było tego wszystkiego rezultatem. Bardzo istotną rzeczą jest
również uczenie w ten sposób najmłodszych postawy obywatelskiej – tłumaczy Jakub Nowak z siemianowickiego Biura
Obsługi Inwestora, które brało udział w organizacji tamtejszego budżetu obywatelskiego.
Na jeszcze inne, też nowatorskie rozwiązanie zdecydowano się we Wrocławiu.
Tam wniosek może złożyć każdy, nawet bez
wpisu do wyborców i stałego zameldowania. Liczy się przede wszystkim pomysł. Dodatkowo uruchamiane przy tej okazji są terenowe centra informacyjne. W łódzkim
z kolei zdecydowano się na aktywizację społeczności wiejskiej i zorganizowano konkursy dla sołectw. Jednym z głównych

inicjatywy „Aktywny Dolny Śląsk” (wcześniej z powodzeniem spróbowano podobnego mechanizmu w woj. małopolskim
i podlaskim).
– Złożono ponad 120 projektów, z czego 18 otrzyma dofinansowanie. W głosowaniu wzięło udział ponad 110 tys. osób
– informuje Cezary Przybylski, marszałek
województwa dolnośląskiego, który już zapowiedział kontynuację takiego rozwiązania w następnych latach. W tej zwycięskiej osiemnastce znalazły się m.in. mobilna akademia przedszkolaka w Jeleniej
Górze, cykl 12 imprez sportowo-turystycznych w Trzebnicy czy maraton MTB
w Lubomierzu. Tutaj więc na pierwsze
miejsce, przed zadaniami stricte inwestycyjnymi, wysunęły się formy organizacji
czasu wolnego.
Po pierwszych latach budżety obywatelskie w polskich miastach nie są już tak ściśle związane z wyborami samorządowymi.
To już bardziej staje się codziennością
jednostek terytorialnych. Rosną pule pieniędzy przeznaczane na partycypacyjność,
coraz większa frekwencja przy głosowaniu,
nowatorskie pomysły – to się po prostu już
dzieje.
Analizując naszą partycypacyjność,
trzeba ją oceniać w perspektywie demokracji, która jednak w Polsce jest dosyć młoda. I tak jak zachodnie społeczeństwa
przechodziły kolejne etapy, w tym społeczeństwa obywatelskiego (nie tylko z roz-

Istotą zjawiska jest jego stale rosnąca popularność.
Ludzie w kolejnych miastach przekonują się,
że rzeczywiście mogą mieć wpływ na inwestycje
w swoim otoczeniu.

kryteriów było zaangażowanie mieszkańców. Złożono ponad 200 wniosków. – Pomysły były bardzo różne – mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.
– Od modernizacji wsi, budowy skwerów
i ławek, organizacji miejsca spotkań, po nieduże obiekty sportowe, np. siłownie na powietrzu, place zabaw. Inwestycje mają na
celu aranżowanie społecznego życia wsi
– dodaje.
Jeszcze krok dalej poszli w województwie dolnośląskim. Idąc zgodnie z rozumowaniem Unii Europejskiej, która w tej
siedmiolatce (2014–2020) optuje za współpracą lokalną i regionalną, postanowili
przenieść owe uwarunkowania właśnie na
budżet obywatelski. I tak zrealizowano
Regionalny Budżet Obywatelski w ramach

winiętą partycypacyjnością, ale też np. instytucją referendum obywatelskiego), tak
i my w pewien sposób ciągle demokratycznie „ewoluujemy”. Należy o to jak
najbardziej dbać. Dzisiaj wszak bardzo trudno znaleźć rozwiązanie, z którego realizacji wszystkie strony są kontente, jednocześnie będąc jego beneficjentami.
Pod każdą szerokością geograficzną,
w ustrojach demokratycznych, gdzie od lat
praktykowany jest budżet obywatelski mechanizm jest ten sam. Prekursorzy zyskują społeczne poparcie. Trudno, żeby ludziom
nie podobało się, że władza pyta ich o zdanie. Ich dobre samopoczucie najlepiej
uwydatnia się przy urnach wyborczych.
I kółko się zamyka, gdy wszyscy są zadowoleni.
I
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Wyjątkowy sukces Zębowic

Fot. MANFRED MOUSLER

W opublikowanym w lipcu 2016 r. przez
gazetę Rzeczpospolita „Rankingu Samorządów 2016 r.”, obejmującym m.in.
gminy wiejskie, gmina Zębowice zajęła
wysokie 10. miejsce.
porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem
awansowaliśmy o 27 pozycji. W pierwszej setce sklasyﬁkowanych gmin wiejskich znalazły się
tylko trzy gminy z województwa opolskiego,
a Zębowice uplasowały się wśród nich najwyżej.
Tak wysokie miejsce w rankingu zapewniło gminie
sprawne zarządzanie finansami w latach 2012–2015, w tym
skuteczne pozyskiwansie środków unijnych i krajowych na liczne inwestycje w infrastrukturę, poprawiające warunki środowiska i życia mieszkańców. Dzięki temu i walorom przyrodniczo-krajobrazowym gmina jest atrakcyjnym miejscem
do zamieszkania i wypoczynku mieszkańców sąsiednich aglomeracji.
Gmina wiejska Zębowice to jedna z mniejszych gmin województwa opolskiego, położona we wschodniej jego części,
na terenie powiatu oleskiego, licząca ok. 3 800 mieszkańców.

W

www.zebowice.pl

Szkoła marzeń za środki unijne
Po wielu latach pełnych determinacji działań samorządowców powstała
w Przytocznej nowa szkoła podstawowa, doﬁnansowana w ramach projektu
doﬁnansowana z LRPO na lata 2007–2013.
wialnych źródeł energii, budowę natuełna nazwa inwestycji brzmiaralnych przydomowych oczyszczalni
ła „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku
ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tłocznej, Plan Gospodarszkolnego gimnazjum o część
ki Niskoemisyjnej, doposażenie przeddydaktyczną szkoły podstawowej wraz
szkola „Wesołe Gumisie” przy Szkole
z zapleczem oraz niezbędną infrastrukPodstawowej w Wierzbnie, renowację
turę techniczną”. Całkowita wartość projektu to 6,7 mln zł, a kwota doﬁnansoi zagospodarowanie plaży przy kąpiewania wyniosła 5,7 mln zł. Powierzchnia
lisku w m. Lubikowo, przebudowę z rozbudową infrastruktury turystycznej plazabudowy obejmuje 1836,80 m², a poży nad jeziorem Lubikowskim, utwowierzchnia użytkowa 1159,98 m², Szkorzenie strefy kibica oraz miejsc dla piłła zbudowana została na dwóch konCałkowita wartość projektu przebudowy szkoły to
karzy rezerwowych na stadionie spordygnacjach. Składa się z 24 izb, w tym
6,7 mln zł, a kwota dofinansowania wyniosła 5,7 mln zł.
z 15 pomieszczeń klasowych o łącznej
towym w Przytocznej, budowę siłowni
zewnętrznej i bulwaru oraz małej inpowierzchni 897,54 m².
frastruktury turystycznej przy kąpielisku
Szkoła marzeń, jak określają ją namiało miejsce 1 września br. W uroczystościach wziął udział wicemarszałek wojePrzytoczno.
uczyciele i uczniowie, została wybudowana dzięki ogromnej determinacji wójta,
wództwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.
radnych i mieszkańców Przytocznej. Jej
Ponadto Gmina Przytoczna pozyskaUrząd Gminy Przytoczna
otwarcie zbiegło się z wojewódzką inauła środki unijne na inwestycje takie jak usuul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna,
guracją roku szkolnego 2016/2017, które
wanie azbestu, montaż instalacji odnatel. 95 74 94 311
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Oskary Samorządu rozdane
W niedzielę 30 października 2016 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość
wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.

dziedzinie ogólnopaństwowej laureatami zostali: śp.
Andrzej Drętkiewicz – prezydent Płocka, wojewoda
płocki, pracownik samorządowy; Olgierd
Tomasz Geblewicz – prezes zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa zachodniopomorskiego; prof. dr hab.
Hubert Ireneusz Izdebski – profesor nauk
prawnych, redaktor naczelny miesięcznika

W

„Samorząd Terytorialny”. W dziedzinie
działalności samorządowej o wymiarze
ogólnokrajowym nagrodzono Lesława Fijała – skarbnika miasta Krakowa, Konrada Rytla – prezesa zarządu Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej, zastępcę burmistrza Piastowa, Sławomira Snarskiego
– wiceprezesa zarządu Związku Powiatów
Polskich, starostę bielskiego.
W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym nagrodę otrzymali: Marian Adam Buras
– wójt gminy Morawica, Janusz Gromek
– prezydent Miasta Kołobrzeg, Dariusz
Wróbel – wiceprezes zarządu Unii Miasteczek Polskich, burmistrz Opola Lubelskiego.
Do laureatów, uczestników uroczystości i organizatorów list skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej

Duda, podkreślając, że „reforma samorządu
terytorialnego przywróciła Polakom prawo
do kształtowania swoich środowisk”. Prezydent RP stwierdził, że „z poświęceniem,
odwagą i kreatywnością tysiące samorządowców i lokalnych działaczy stara się odpowiadać na potrzeby swoich wspólnot.
Wykonana została ogromna praca, a inicjatywy podejmowane na różnych szczeblach samorządu mają coraz większy
wpływ na tempo rozwoju cywilizacyjnego
całego naszego kraju”.
Tegoroczną XIX edycję uroczystości
uświetnił koncert Zespołu muzyki dawnej
IL Tempo. Jeden z najlepszych w Polsce
i w Europie, powstał w 1990 roku z inicjatywy Agaty Sapiehy. Wykonuje muzykę
instrumentalną i wokalno-instrumentalną
od wczesnego baroku po klasycyzm, kameralną i orkiestrową.
I

NAGRODA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Łódzkie na szóstkę
Już po raz trzynasty wojewoda łódzki nagrodził
przedsiębiorstwa, które wyróżniają się na gospodarczej
mapie województwa. Do laureatów poprzednich edycji
dołączyło tym razem sześć ﬁrm.
Fot. ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI (3)

roczysta ﬁnałowa gala podsumowująca konkurs o Nagrodę Wojewody Łódzkiego
odbyła się w Bełchatowie.
– Bełchatów jest symbolem sukcesu gospodarczego, który można porównać
chyba jedynie z przedwojennym sukcesem
Gdyni – powiedział Zbigniew Rau, wojewoda łódzki, uzasadniając swą decyzję
o organizacji gali wręczenia Nagrody
Gospodarczej Wojewody Łódzkiego
właśnie w Bełchatowie. To pierwszy raz
w 13-letniej historii plebiscytu, kiedy ﬁnał
odbył się poza Łodzią.
Do tegorocznej nagrody nominowanych zostało 19 przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się w woj. łódzkim, choć
część z nich dawno już wyszła poza granice Łódzkiego, a nawet Polski. Warto nadmienić, że wśród nominowanych znalazły
się firmy o krajowej i międzynarodowej
renomie, takie jak Ceramika Paradyż
z Opoczna czy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie.
Statuetki, zaprojektowane przez prof.
Kazimierza Karpińskiego z Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi, przyznano w pięciu kategoriach. Działająca od 30 lat na rynku farmaceutycznym Grupa Adamed z Pabianic
została nagrodzona za ład korporacyjny
i społeczną odpowiedzialność biznesu.
W kategorii mikro i małych przedsiębiorstw
nagrodę odebrał Maciej Gałecki, założyciel
i prezes firmy Bluerank Sp. z o.o., działającej w branży multimedialnej. Najlepszym gospodarstwem rolnym uznane zostało to państwa Jadwigi i Bogdana Sałatów z gminy Koluszki, którzy zebrali najwięcej braw od publiczności. Sympatyczne małżeństwo wystąpiło w strojach ludowych. Łódzka firma ArCADiasoft Jarosława Chudzika, działająca na rynku oprogramowania dla budownictwa została nagrodzona za innowacyjność. Wreszcie rodzinny zakład włókienniczy Biliński Sp.j. został nagrodzony w kategorii zielona gospodarka. Specjalną nagrodę wojewody
odebrała spółka Pawo, wiodący producent
odzieży męskiej.

produkty nie są dostępne na sklepowych półkach w supermarketach.
Uroczystą galę w sali teatralno-koncertowej MCK PGE Gigantów
Mocy uświetnił koncert jazzowy
grupy Wojciech Gogolewski Trio.
Ciekawie profile działalności firm zo-
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Konkurs Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego organizowany jest od
2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy i regionalny. Gospodarcza nagroda
wojewody to także okazja do przybliżenia
i poznania różnorodności przedsiębiorstw
działających w regionie. O wielu z nich
mamy okazję dowiedzieć się po raz pierwszy i, jak mówił wojewoda prof. Zbigniew
Rau, temu właśnie ma służyć ten konkurs.
Promowaniu firm, których profil działalności nie jest szeroko znany, a oferowane

stały zaprezentowane przez Teatr „Trzcina” z Tomaszowa Mazowieckiego. Młodzi artyści o biznesowej działalności nagrodzonych firm opowiedzieli w formie
przedstawienia.
I

Lista laureatów i nominowanych w konkursie
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na 2016 r.
Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu
• Grupa Adamed (polska ﬁrma farmaceutyczno-biotechnologiczna),
Pieńków, gm. Czosnów
Mikro i Małe Przedsiębiorstwo
• Bluerank sp. z o. o. (ﬁrma świadcząca usługi z zakresu marketingu
internetowego), Łódź
Rodzinne Gospodarstwo Rolne
• Gospodarstwo Rolne Bogdana i Jadwigi Sałatów (hodowla bydła mlecznego),
Regny, gm. Koluszki
Innowacyjność
• ArCADiasoft Chudzik sp. j. (zgłoszona innowacyjność – system Arkadia BIM
przeznaczony do wykonywania projektów budowlanych, pozwalających
na gromadzenie, aktualizowanie i wprowadzanie kompletnej informacji
o budynku już w momencie projektowania), Łódź
Zielona Gospodarka
• Zakład Włókienniczy Biliński sp.j. (wprowadzenie systemu oczyszczania
ścieków, ciągu do barwienia zimno-nawojowego, stosowanie aparatów
barwiarskich o niskiej krotności, drukarek cyfrowych oraz rozbudowa
i modernizacja systemu dozowania i przygotowania środków chemicznych),
Konstantynów Łódzki

NAGRODA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

„Ziemia obiecana” współcześnie
Od początku istnienia ﬁrmy wprowadzaliśmy najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne, ukierunkowane na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój – mówi prezes Zakładu Włókienniczego Biliński, Waldemar Biliński, laureat Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego.
Przyznam szczerze, że byłam zaskoczona państwa nominacją w kategorii
zielona gospodarka w konkursie wojewody łódzkiego. Firma włókiennicza nie kojarzy się z ekologią. Czy nagroda była dla
was równie dużą niespodzianką?
– W pierwszej kolejności należałoby zadać następujące pytanie: z czym dzisiaj kojarzy się przemysł włókienniczy? Czy nadal
tylko i wyłącznie z bogatą historią regionu
łódzkiego, taką, jaką przedstawił Władysław
Reymont na kartach powieści „Ziemia
obiecana”? Dla osób bezpośrednio związanych z branżą włókienniczą przemysł ten
ma korelacje z nowoczesnymi technologiami. Przy obecnym napływie tekstyliów
m.in. z Chin i Indii rynek europejski musiał
ewoluować. Technologie produkcji bardziej przyjazne środowisku oparte również
na recyklingu, produkcja tekstyliów specjalistycznych, wyrobów technicznych
i funkcjonalizowanych, przemysł mody to
kierunki rozwoju nowoczesnego włókiennictwa.
Już krótka wizyta w zakładzie pozwoli dostrzec potencjał polskiego włókiennictwa. Wszystkie nasze maszyny to nowoczesne urządzenia, oparte na najnowszych światowych rozwiązaniach. Kwota
przeznaczona w roku bieżącym na inwestycje wyniosła ponad 40 mln zł, a ta zaplanowana na przyszły rok jest jeszcze wyższa.
W tym roku świętujemy 25-lecie pracy.
Od początku istnienia firmy, czyli od wczesnych lat 90., wprowadzaliśmy najnowo-

cześniejsze rozwiązania technologiczne,
znane jako BAT, najlepsze dostępne techniki. Są one przede wszystkim ukierunkowane na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Wracając zatem do pytania
o nagrodę wojewody w kategorii zielona gospodarka, muszę przyznać, że nie byliśmy
zaskoczeni nominacją. Długo pracowaliśmy
na naszą pozycję na rynku i jesteśmy zadowoleni, iż nasze starania zostały docenione.
Czy te rozwiązania proekologiczne
udaje się państwu pogodzić z wprowadzaniem innowacji technologicznych?
– Planując każdą kolejną inwestycję, bierzemy pod uwagę aspekt środowiskowy. Już
dawno przekonaliśmy się, że to, co ekologiczne, jest też ekonomiczne. Na uwagę zasługuje unikatowy na skalę światową nasz
system oczyszczania ścieków. Dzięki niemu
możliwe jest powtórne wykorzystanie około 40 proc. wody, co daje olbrzymie oszczędności. Ponadto suszarki pracujące w naszej
firmie wyposażone zostały w systemy odzysku ciepła. Pozwala to obniżyć zużycie
gazu o 22 proc. i zaoszczędzić jednocześnie
do 1,2 mln zł w roku. Wykorzystywana przez
nas technologia druku cyfrowego, oprócz
tego, że daje nieograniczone możliwości
przenoszenia plików graficznych na wyroby tekstylne, jest także proekologiczna.
W porównaniu z techniką konwencjonalnego druku szablonowego powoduje ponad 20-krotnie mniejszą emisję CO2 i zużywa 30 razy mniej energii elektrycznej. Procesy barwienia będące podstawą naszej

działalności mogą słusznie kojarzyć się z dużym zużyciem wody. Dlatego każdego
roku wymieniamy część maszyn barwiących
na takie, które pracują przy niskich „krotnościach kąpieli”, tzn. 1:3–1:6. Dla porównania dawniej barwiono przy „krotności” nawet 1:50, czyli używano 50 l wody na
1 kg tekstyliów, a dzisiaj używa się 3 l.
Można zatem zauważyć, iż innowacje
w dziedzinie włókiennictwa w dużej mierze
dotyczą rozwiązań proekologicznych, bo
ekologia jest teraz w cenie, czyli daje
oszczędności.
Na koniec naszej rozmowy proszę o podanie obowiązujących trendów w wybarwieniach. Jaki kolor jest najmodniejszy
w sezonie zima 2016/2017?
– Nieustannie podążamy za wymaganiami naszych klientów. Pracujemy świadcząc głównie usługi business to business,
czyli na zlecenie firm odzieżowych i producentów tekstyliów. Zdarza nam się pracować ze znanymi projektantami mody,
którzy osobiście odwiedzają naszą firmę.
Zapraszamy na naszą stronę internetową,
skąd można czerpać inspiracje modowe:
www.textileprint.pl.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Prestiż dla lubuskich liderów
16 września podczas uroczystości ﬁnałowej konkursu Lubuski Lider
Biznesu w Filharmonii Gorzowskiej ogłoszono tegorocznych laureatów.
Przedstawiciele ﬁrm, które zwyciężyły w rywalizacji, odebrali statuetki
za zasługi dla gospodarki regionu.
onkurs Lubuski Lider Biznesu to
najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie w regionie, które wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski. W tegorocznej gali
ﬁnałowej, która odbyła się w Filharmonii
Gorzowskiej, wzięło udział blisko 300
osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się liczni przedstawiciele lubuskiego biznesu,
świata nauki, lokalnych samorządów, jak
również szerokie grono parlamentarzystów i reprezentacja władz regionalnych,
łącznie z wojewodą lubuskim Władysławem
Dajczakiem oraz marszałkiem województwa lubuskiego Elżbietą Anną Polak. Gośćmi specjalnymi ﬁnału tegorocznej edycji
byli prof. dr hab. Witold Modzelewski, który wygłosił wykład na temat odpowiedzialności przedsiębiorcy w dzisiejszej rzeczywistości podatkowej, oraz gorzowianin
Adam Bałdych, uznawany za jednego z najważniejszych skrzypków jazzowych na
świecie.
Listy do laureatów skierowali minister
rodziny, pracy i polityki społecznej RP
Elżbieta Rafalska oraz prorektor ds. rozwoju
Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab.
inż. Andrzej Pieczyński. Centralnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek
najlepszym spośród 50 przedsiębiorstw
ubiegających się o tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu, którzy byli oceniani w pięciu kategoriach: mikro, małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw. Podczas tegorocznej gali
nagrodzono również laureatów konkursu
Lubuski Lider Innowacji, w którym o zwycięstwo walczyło 12 firm. Ponadto ceremonię wręczenia nagród laureatom konkursów organizowanych przez Zachodnią
Izbę Przemysłowo-Handlową wykorzystała Krajowa Izba Gospodarcza, by uhonorować przedsiębiorców własnymi odznaczeniami. Dyrektor KIG Jerzy Bujok
przyznał Złotą Odznakę Krajowej Izby
Gospodarczej Michałowi Wremblowi, prezesowi ICT Poland Sp. z o.o., zaś medalami KIG przyznanymi z okazji 25-lecia polskiej transformacji wyróżnił Mariusza Baturę, prezesa zarządu GOTECH sp. z o.o
z Gorzowa Wielkopolskiego, Mirosława
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Elżbieta Anna Polak, marszałek woj. lubuskiego, wręcza statuetkę Lubuskiego Lidera
Biznesu Mirosławowi Rawie, dyrektorowi Elektrociepłowni Gorzów
Laszkę, właściciela firmy LAMIX z Witnicy, oraz Edwarda Skałeckiego, prezesa
zarządu ESTO sp. z o.o. z Barlinka.
Po części oficjalnej gali goście udali się
na poczęstunek przygotowany przez Urząd
Miasta w Gorzowie i do późnych godzin
prowadzili rozmowy, m.in. o przyszłości
i planach biznesowych, a te, jak wiadomo,
są podstawą sukcesu. W powodzeniu realizacji wytyczonych celów kibicuje przedsiębiorcom minister Rafalska, która w liście
do laureatów napisała: „Wyrażam głębokie
przekonanie, że ta cenna inicjatywa promująca uczciwe i profesjonalne podejście
do realizowanych zadań przyczyni się do
kształtowania pozytywnego wizerunku województwa lubuskiego oraz promocji mar-

ki Lubuskie. Wierzę także, że to szczególne wyróżnienie będzie mobilizacją do dalszego aktywnego działania na rzecz lokalnej gospodarki, a także kreowania pozytywnego wizerunku lubuskiego przedsiębiorcy”. Z kolei prof. Pieczyński zwrócił się
do organizatorów: „Chciałbym wyrazić
moje uznanie dla organizatorów i patronów
konkursu za podjęcie i rozwijanie tak cennej, honorowej i prestiżowej inicjatywy,
dzięki której wyróżniamy regionalne symbole jakości, rzetelności i wiarygodności
w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Wobec całego kraju potwierdzamy wysokie
standardy naszych przedsiębiorstw, a przez
to wzmacniamy ich pozycję w ogólnokrajowym gospodarczym rankingu”.
I
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Elektrociepłownia Gorzów
– rzetelna i wiarygodna
Po raz drugi w swojej historii Elektrociepłownia Gorzów otrzymała certyﬁkat
Lubuskiego Lidera Biznesu 2016 w kategorii duże przedsiębiorstwo.
– Doświadczeni, wykwaliﬁkowani i zaangażowani pracownicy to podstawa
naszych sukcesów – mówi Mirosław Rawa, dyrektor Elektrociepłowni
Gorzów, zatrudniającej 312 osób.
akład od przeszło 65 lat produkuje ciepło oraz energię elektryczną w skojarzeniu i dysponuje
nowoczesnym systemem ciepłowniczym, który zaspokaja ponad połowę miejskiego zapotrzebowania na ciepło.
Jest pierwszą w kraju elektrociepłownią, która wybudowała ekologiczny blok parowo-gazowy z turbiną gazową i obiegiem parowym połączonymi w jeden system do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zastąpił on w 1999 r. najstarszą część elektrociepłowni, wybudowaną jeszcze w latach 50.
– Dzięki temu nasza elektrociepłownia
znalazła się w gronie najnowocześniejszych obiektów energetycznych w Polsce
– podkreśla Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wyłączenie z eksploatacji
uciążliwych dla środowiska starych kotłów
węglowych przyniosło zmniejszenie emisji
pyłów i gazów o 99,6 procent!

Z

Troska o mieszkańców i środowisko
Elektrociepłownia jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych
w regionie. Położony nad Wartą, w otoczeniu lasów, parków krajobrazowych i rezerwatów 125-tysięczny Gorzów, wymaga
energetyki przyjaznej środowisku, korzystającej z najnowszych dostępnych technologii. Stary system grzewczy w kamienicach, zlokalizowanych w centrum miasta, od lat spędza sen z powiek władzom
Gorzowa. W wymianę starych pieców,
które szczególnie w sezonie grzewczym potrafią uprzykrzyć życie mieszkańcom śródmieścia, zaangażowana jest także elektrociepłownia.
– Wspólnie z władzami miasta realizujemy tzw. projekt CENTRUM, którego
celem jest redukcja zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Śródmieście – mówi Mirosław Rawa. Projekt dofinansowywany jest
przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ramach projektu KAWKA. – Likwidacja wy-

PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów jest jednym z największych
przedsiębiorstw energetycznych w regionie
sokoemisyjnych systemów zaopatrzenia
w energię cieplną obniży roczną emisję pyłów o 330 t, dwutlenku siarki o 401 t, tlenków
azotu o 58 t i dwutlenku węgla o 17 344 t
– wymienia dyrektor elektrociepłowni i dodaje, że projekt ten ma ogromne znaczenie
dla 8 tys. mieszkańców śródmieścia. Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w ogrzewaniu mieszkań podniesie komfort życia
w tej dzielnicy.

Wkrótce kolejny blok
gazowo-parowy
W Elektrociepłowni Gorzów realizowany jest jeszcze jeden ważny projekt. – Budowa nowoczesnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów to jedna
z kluczowych inwestycji Grupy Kapitałowej
PGE, której celem jest m.in. dostosowanie
aktywów wytwórczych grupy do regulacji
środowiskowych. Projekty ograniczające
emisję pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla, prowadzone są obecnie we wszystkich elektrowniach i elektrociepłowniach należących do PGE GiEK.
Dzięki realizacji tych inwestycji wszystkie

jednostki wytwórcze działające w ramach
Grupy PGE z zapasem będą wypełniały wyznaczone dla nich limity emisyjne. W ostatnich latach elektrownie i elektrociepłownie
Grupy ograniczyły już emisję tlenków siarki o 87 proc., tlenków azotu o 50 proc. i emisje pyłów o 98 proc. – podkreśla Sławomir
Zawada. Takie działania i realizacja zadań
inwestycyjnych przez PGE GiEK, w tym budowa bloku w gorzowskiej elektrociepłowni, są bardzo pozytywnym przykładem proekologicznego ukierunkowania segmentu
energetyki konwencjonalnej PGE. Sam blok
będzie charakteryzować wysoka sprawność
wytwarzania energii, niezawodność eksploatacyjna, brak odpadów paleniskowych
i mały stopień oddziaływania na środowisko.
Dzięki niemu jeszcze bardziej zmniejszy się
emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu. Oddanie do eksploatacji nowoczesnej jednostki planowane jest w IV kwartale bieżącego
roku. Zrealizowane inwestycje spowodują,
że Gorzów Wielkopolski zyska nowe, niezawodne i ekologiczne źródło energii.
www.ecgorzow.pgegiek.pl
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Ekskluzywnie na śląskiej gali
Jak co roku od 21 lat w ostatnią niedzielę wakacji na terenie parku wokół Zameczku Myśliwskiego w Promnicach odbyła się Śląska Gala BCC przyciągająca elity intelektualne, ﬁnansowe i polityczne.
Fot. MACIEJ GAPIŃSKI

ląska Gala BCC jest największym
tego typu przedsięwzięciem regionalnym. Stanowi nie tylko spotkanie towarzyskie, obﬁtujące
w różnorakie atrakcje, ale też platformę
współpracy i wymiany poglądów środowisk
biznesowych, intelektualnych, ﬁnansowych
i politycznych. Nie inaczej było tym razem,
28 sierpnia w Promnicach, gdzie zgodnie
z przewidywaniami organizatorów, przybyło
ok. 1200 gości. Wszyscy dostojnie i z klasą – panie w kapeluszach, panowie z muszkami na kołnierzach – mieli wziąć udział
w konkursie na te eleganckie akcesoria. Konkurs jest swoistą wizytówką Śląskiej Gali

Fot. BCC

Ś

Laureaci Cezara Śląskiego Biznesu

Na pierwszym planie dr inż. Grzegorz Wszołek, prezes EMT-Systems Sp. z o.o.
Biznesu, ale i oczekiwaną przez wszystkich
rozrywką.
Podczas części oficjalnej zostały wręczone odznaczenia wojewódzkie członkom Loży Katowickiej BCC. Gala była także okazją do uroczystego rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu Cezary Śląskiego Biznesu oraz wręczenia statuetki Super Cezara
Śląskiego Biznesu, za kontynuację działalności i nieustający rozwój rodzinnych firm
oraz wybitne zasługi w działalności na rzecz
rozwoju gospodarki narodowej oraz społeczeństwa obywatelskiego dwóm śląskim
przedsiębiorcom. Wśród laureatów nie
brakowało znanych wszystkim osobistości
lokalnego, ale i światowego biznesu. Uhonorowane tytułami najlepsze śląskie firmy
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i ich właściciele są prawdziwymi ambasadorami województwa – promują Śląsk
jako rynek zbytu i biznesowy potencjał intelektualny.
Warto więc wymienić nazwy i nazwiska
laureatów. Złota Statuetka Super Cezara
Śląskiego Biznesu przypadła w udziale
dwóm znanym przedsiębiorcom: Adamowi Mokryszowi, prezesowi Mokate SA
i CEO Grupy Mokate oraz Tomaszowi Domogale, właścicielowi TDJ. Kanclerz Katowickiej Loży BCC Eugeniusz Budniok
podkreślał, że prezesi dwóch dużych firm
o zasięgu międzynarodowym, ale wpisujący
się w biznes rodzinny, przejęli i prowadzą
z sukcesami duże spółki po swoich poprzednikach, rodzicach”.

Uznano, że na Diament do Statuetki
Specjalnej Cezara Śląskiego Biznesu zasługuje Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi. Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu trafił do firmy BetaMed SA, Conbelts SA. Złoty Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu
otrzymała firma Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Statuetka
Cezara Śląskiego Biznesu powędrowała także do EMT-System Sp. z o.o., Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., 3S Data Center S.A. oraz Automatikon Sp. z o.o.
Po części oficjalnej goście Gali będą
mogli wysłuchać koncertu oraz wziąć
udział w licznych konkursach, w tym w zapowiadanym i lubianym konkursie kapeluszy i muszek.
Uroczystość firmował Business Centre Club – najbardziej znana organizacja
przedsiębiorców w Polsce. Hasło tegorocznej gali brzmiało „Wizja Śląska
w 2030 roku”. Nic więc dziwnego, że
podczas gali zaprezentowano najbardziej
nowatorskie firmy, wybierające „rozwiązania z kosmosu”, szczycące się innowacyjnymi technologiami i know-how. To
przez te firmy będzie przecież budowana
przyszłość Śląska.
TR
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Od 10 lat szkolimy inżynierów
Rozmowa z prezesem Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems sp. z o. o., drem inż. Grzegorzem Wszołkiem, który został nagrodzony
Cezarem Śląskiego Biznesu na uroczystej gali
BCC w Promnicach
programów kursów na najwyższym poziomie. Należy nieustannie badać, jacy
producenci sprzętu są wybierani przez
polskie i zagraniczne firmy produkcyjne i czy
pojawiają się nowe wersje już dostępnych
rozwiązań. Wiele osób przychodzi do nas
z konkretnymi problemami, których potrzeba rozwikłania pojawiła się w zakładzie.
Jeśli problemy te powielają się w wielu fabrykach, wprowadzamy ten element do
podstawowego programu szkolenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla uczestników i ich przełożonych najważniejsza jest
praktyka. Dlatego planujemy nasze szkolenia tak, aby 30 proc. czasu poświęcać na
przyswajanie materiału teoretycznego, stanowiącego bazę wiedzy, a 70 proc. na
ćwiczenia w laboratorium oraz przy komputerze. Im więcej ćwiczeń na układach rzeczywistych, tym lepiej. Dodatkowo liczebność grup szkoleniowych ograniczona jest
w zależności od dostępności danego sprzętu w laboratorium. Nigdy nie zapisujemy na
dany termin większej liczby osób niż taka,
która pozwala na wygodne i nierozproszone
korzystanie z naszych zasobów.
Warto wspomnieć, że szkolimy ponad
5 tys. osób rocznie. Zbieramy od nich opinie, by tworzyć jeszcze lepsze kursy niż dotychczas. Sądzę, że to właśnie dlatego tak
wielu spośród naszych kursantów wraca na
kolejne etapy szkoleń właśnie do nas.
Rozmawiał Piotr Nowacki
Fot. EMT-SYSTEMS.PL (2)

Na jakim etapie działalności firmy
otrzymali państwo nagrodę Cezara Śląskiego Biznesu? Na rynku szkoleniowym
działają państwo już od 2006 roku, od tego
czasu z pewnością zdążył się już ukształtować profil działalności…
– Nie zawsze byliśmy dużą firmą, liderem branży szkoleń technicznych w Polsce. W 2006 r. zaczynaliśmy od testowej
współpracy z potężnym zakładem produkcyjnym automotive na południu kraju.
Szkolenia z pneumatyki przemysłowej prowadzone wówczas przeze mnie dla tyskiego Fiata stanowiły początek niesamowitej
przygody. Pracowników tej fabryki regularnie szkolimy do dzisiaj. Przez kilka następnych lat rozwijaliśmy w firmie dział
szkoleń z inżynierii mechanicznej. Współpraca z ekspertami w tej dziedzinie zaowocowała mocną pozycją Centrum na
rynku. Rozpoczęliśmy serię szkoleń dla poważnych firm produkcyjnych na terenie naszego kraju. Byliśmy coraz bliżej czołówki
firm szkoleniowych w Polsce. Aktualnie
mamy najszerszą ofertę, a nasze szkolenia
są polecane ze względu na jakość przekazywanej wiedzy i umiejętności. Jesteśmy zaufanym dostawcą kursów technicznych, cenionym zarówno przez polskie, jak i zagraniczne firmy produkcyjne, wdrożeniowe, serwisowe. Posiadamy najlepiej wyposażone laboratorium hydrauliki siłowej
w kraju. Również pozostałe laboratoria naszej firmy są cenione przez uczestników kursów i uważane za przykład dla innych centrów szkoleniowych. Każdorazowo staramy się dostarczać kursantom najnowszych
rozwiązań technologicznych i umożliwiać
im przyswajanie aktualnej wiedzy przemy-

słowej. Także pozostałe elementy naszych
kursów – smaczny catering, przyjemna
i kompetentna obsługa, wdrożony system
zapewniania jakości kształcenia, spełnianie
norm ISO 9001:2009 oraz 29990:2010
– wpływają pozytywnie na odbiór szkoleń
i firmy jako jednostki. Jako prezes Centrum
mogę jedynie powiedzieć, że Cezar Śląskiego Biznesu to dla nas wyróżnienie, ale
przede wszystkim potwierdzenie ciężkiej
pracy całego zespołu. Nic ma nic bardziej
satysfakcjonującego od świadomości, że
otoczenie branżowe i klienci doceniają
trud włożony w jakość świadczonych usług
i rozwój przedsiębiorstwa.
Innowacyjne podejście do systemu
kształcenia to aktualnie sprawa niezbędna dla twórców różnego rodzaju szkoleń.
Na czym polega to u państwa i na ile specyfika – rynek inżynierski – wpływa na sposób ich tworzenia?
– Jako firma szkoląca wyłącznie z umiejętności twardych musimy zawsze pamiętać, że uczestnicy kursów oczekują od nas
konkretnej wiedzy. Proces opracowywania
szkoleń, który wdrożyliśmy i dopracowaliśmy, opiera się na kilku kluczowych elementach. Dzięki współpracy z ekspertami
w wielu dziedzinach nauk technicznych zawsze pozostajemy na bieżąco z aktualną
wiedzą, nowinkami technologicznymi,
wdrożeniami produktów czy oprogramowania, które warto wykorzystywać w produkcji. To solidna podstawa do tworzenia

Fakty 93

MARKA – ŚLĄSKIE

Dobra „Marka – Śląskie”
3 września br. podczas 22. Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej poznaliśmy laureatów VII edycji konkursu „Marka – Śląskie”, współﬁnansowanego przez władze województwa śląskiego.

Przykładowy „zestaw” laureata nagrody
„Marka – Śląskie”. Tutaj statuetka i dyplom dla Muzeum „Górnośląski Park
Etnograficzny w Chorzowie”
ista kandydatów do nagród była
bardzo długa, już sama nominacja była ogromnym wyróżnieniem. Nagrody wręczono w aż
trzynastu kategoriach (gospodarka, nauka kultura, dziedzictwo kulturowe regionu, sport, turystyka i rekreacja produkt, usłu-

L

i telewizji, ale również indywidualnie zainteresowane wygraną podmioty lub osoby.
Nagrody wręczyli Kazimierz Karolczak,
członek zarządu województwa śląskiego
oraz Wiktor Pawlik, prezes Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach,
główni organizatorzy. Współudział przy
przeprowadzeniu konkursu, głównie od
strony medialnej i marketingowej, miały
TVP Katowice, Radio Katowice oraz Polska Dziennik Zachodni.
Konkurs ma na celu promowanie tych,
którzy swój sukces osiągnęli dzięki ciężkiej
pracy i dobrej koniunkturze, ale też solidnemu marketingowi i planowanemu budowaniu własnej marki. Nagroda „MarkaŚląskie” jest podziękowaniem za znaczący
wkład nagrodzonych instytucji w rozwój
województwa śląskiego. Uhonorowano
również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które
wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję tego
regionu. Uczestnictwo w konkursie jest
bezpłatne.
Wyróżnienie „Marka – Śląskie” za całokształt działalności otrzymała Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W tym roku
spośród nominowanych po raz pierwszy
wyłoniono, w drodze plebiscytu, ambasa-

W tym roku spośród nominowanych po raz pierwszy
wyłoniono, w drodze plebiscytu, ambasadora
„Marka – Śląskie”. Zdobywając 51,610 tys. głosów,
wybrane zostało Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. z Katowic.
ga, zdrowie, organizacje pozarządowe,
społeczna odpowiedzialność biznesu, media, osobowość roku).
Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogły zgłaszać jednostki samorządu
terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia,
organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia
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dora „Marka – Śląskie”. Zdobywając 51 610
głosów, wybrane zostało Przedsiębiorstwo
Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. z Katowic. Na drugim miejscu, już bez tytułu, ale z pewnością z dużą
satysfakcją i ponad 50 tys. głosów, uplasował się Piotr Lubos, prezes zarządu Remondis Gliwice Sp. z o.o. Trzecie miejsce
zajął Roman Kryst z Częstochowy, muzyk,

instruktor, kompozytor, choreograf, kolekcjoner i znawca instrumentów muzycznych, na którego oddano 25 873 głosy. Plebiscyt odbywał się przy pomocy systemu
SMS premium, klików na stronie
www.dziennikzachodni.pl/ambasador oraz
za pomocą Facebooka.
I

Laureaci „Marka – Śląskie”
w kategorii gospodarka
• Katowicka Specjalna Stefa
Ekonomiczna S.A.
w kategorii nauka
• Uniwersytet Śląski w Katowicach
w kategorii kultura
• Teatr Rozrywki w Chorzowie
w kategorii dziedzictwo kulturowe
regionu
• Muzeum „Górnośląski Park
Etnograﬁczny w Chorzowie”
w kategorii sport
• Górniczy Klub Sportowy
„Czarni” Bytom
w kategorii turystyka i rekreacja
• Śląski Ogród Zoologiczny
w Chorzowie
w kategorii produkt
• Arcellor Mittal Poland S.A.
z Dąbrowy Górniczej dla szyny
o dł. 120 m
w kategorii usługa
• Biuro Karier Studenckich
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
w kategorii zdrowie
• prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś
w kategorii organizacje
pozarządowe
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów,
Katowice
w kategorii społeczna
odpowiedzialność biznesu
• KŁOS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
z Katowic
w kategorii media
• „Dziennik Zachodni” z Sosnowca
w kategorii osobowość roku
• Tadeusz Donocik
– prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach
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Skansen może być nowoczesny

Rozmowa z Andrzejem
Sośnierzem,
dyrektorem Muzeum
„Górnośląski Park
Etnograﬁczny
w Chorzowie”
Otrzymali państwo nagrodę „Marka
Śląskie” w kategorii dziedzictwo kulturowe regionu. Co jest dla pana najważniejsze w podtrzymywaniu tradycji i kultury
w małej ojczyźnie?
– Cieszę, że dostrzeżono nasze muzeum, które potocznie bardziej znane jest
jako skansen. Nasze kilkuletnie wysiłki,
aby szerzej zaistnieć w świadomości mieszkańców powiodły się. Szybkie przemiany cywilizacyjne, postęp techniczny, rozwój gospodarczy regionu, wszystko to powoduje,
że nasze otoczenie zmienia się w sposób
może na co dzień nie tak bardzo dostrzegalny, ale jeśli po kilkunastu latach próbujemy sobie przypomnieć, jak wyglądało nasze miasto, nasza dzielnica i najbliższe otoczenie, wtedy już bardziej dostrzegamy głębokość zmian, a cóż dopiero po kilkunastu,
a nawet po ponad stu latach? Ten obraz naszego otoczenia, tych samych miejsc, w których żyjemy obecnie, przechowywany jest
właśnie w naszym skansenie.
Z jednej strony to już historia, a z drugiej strony elementy przeszłości tkwią nadal
w nas głęboko i to właśnie staramy się
uświadomić odwiedzającym. Ta świadomość pozwala powiązać naszą teraźniej-

szość z przeszłością i lepiej zrozumieć siebie, nasze tradycyjne zachowania, nasze ciągle jeszcze kultywowane zwyczaje.
Czy kierowane przez pana muzeum
jest przedmiotem oferty komercyjnej? Jeśli tak, co wchodzi w jej zakres u państwa?
– Przechowując pamiątki z przeszłości
i będąc w przeszłości głęboko osadzonymi,
staramy się sięgać po nowe i nowoczesne
metody i narzędzia upowszechniania. Przecież młode pokolenia nie wyobrażają sobie
funkcjonowania bez komputera, internetu,
smartfona lub tabletu. I właśnie dla nich
przygotowujemy nowe sposoby upowszechniania i popularyzowania naszej
ekspozycji. Właśnie w tej chwili jesteśmy
w trakcie realizowania przyszłorocznej
oferty ekspozycyjnej, w ramach której posługując się np. tabletem będzie można wirtualnie ożywić skansen. Nasze alejki zapełnią się wirtualnymi postaciami, opiekuńczy odwiedzający będzie mógł zebrać
przy pomocy tabletu rozproszone stado
owiec i nie tylko to, będą jeszcze inne atrakcje.
Poza zwiedzaniem samej ekspozycji,
proponujemy organizowanie w scenerii
skansenu różnych imprez rodzinnych, towarzyskich i zakładowych. Nasz rozległy teren świetnie się do tego nadaje. Na
łąkach, w naszych chatach można
czuć się bezpiecznie. |Nie ma ruchu samochodowego, nie ma gwaru miast. Można choć na chwilę
znaleźć się w świecie naszych
przodków.
Obecnie jest pan dyrektorem
placówki kultury, ale wcześniej
zajmował się pan przez wiele lat
medycyną, był pan prezesem
NFZ. Czy obecne miejsce pracy,

nawiązując do terminologii biologicznej,
mógłby pan określić jako dobrze funkcjonujący organizm?
– Nigdy nie jest tak, aby rzecz była skończona, aby czegoś nie można było jeszcze
poprawić. W najbliższych latach, na nowo
pozyskanych terenach będziemy urządzali nowe ekspozycje, utworzymy obszar
przemysłu wiejskiego, składający się z browarów, kuźni, hut szkła, wapienników. Będzie obszar dworski, który przecież towarzyszył większości wsi. Na terenie drewnianego budownictwa industrialnego
w przyszłym roku stanie kościół z Bytomia-Bobrka. Będą tam fińskie domki, dom
żelazny, jak i szałas typu Brda. Planujemy
odtworzyć archeoskansen z obiektami z czasów prahistorycznych i ze średniowiecza.
Poza stawianiem nowych obiektów będziemy wydawać ciekawe publikacje o historii naszego regionu.
Nie sposób w tej krótkiej wypowiedzi
ująć wszystkich zamierzonych działań.
Nasz skansen, wbrew potocznemu używaniu tego słowa, jest instytucją nowoczesną, aktywną i ciągle się zmienia. Zresztą, proszę przyjść i zobaczyć.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Województwo śląskie
zagłębia się w eksport
Eksperci ogólnopolskiego Programu Rozwoju Eksportu wskazują, że Śląsk
wyróżnia nie tylko bogactwo zasobów i rozwinięty przemysł, ale także – będący nieco w cieniu – potencjał eksportowy innych branż.
iejscowi przedsiębiorcy są
już obecni za zachodnią granicą Polski, ale wielu z nich
rozważa także wejście na
dalekie rynki. Kuszą ich m.in. Ameryka Łacińska oraz Bliski i Środkowy Wschód.
Szanse na sukces są, bo Śląsk ma różnorodną i bogatą ofertę dla zagranicznych odbiorców.
W 2014 r. Śląskie zajmowało 2. miejsce wśród polskich województw pod względem wartości eksportu, notując wywóz na
poziomie 21,3 mld euro. Eksperci PRE
wskazują, że tak wysoka pozycja to zasługa bogactwa zasobów naturalnych i ludzkich. Podkreślają jednocześnie, że waga tych
pierwszych dla gospodarki i eksportu regionu maleje, przy rosnącym znaczeniu tych
drugich.

M

Eksport tradycyjnych
specjalności regionu
Na razie w strukturze śląskiego eksportu
dominuje przemysł ciężki oraz produkcja
firm, które zainwestowały w regionie, np.
biznesu motoryzacyjnego. Wśród najważniejszych produktów eksportowych województwa są maszyny, w tym urządzenia dla
górnictwa, sprzęt elektryczny i elektroniczny, żelazo i produkty ze stali, węgiel
i koks oraz części dla sektora automotive.
– Minerały i złoża mogą być eksportowane w stanie surowym, ale warto zwrócić uwagę, że innowacyjne rozwiązania pozwalają
sprzedawać je za granicą jako towary przetworzone. Koniecznie trzeba też dostrzec,
że pomimo wizerunkowej dominacji przemysłu wydobywczego, region jest bardzo
barwny i różnorodny w kontekście potencjału
eksportowego. Widzieliśmy to choćby podczas naszej konferencji PRE w Katowicach.
To wielka zaleta Śląska i pokazuje, jak kreatywne i przedsiębiorcze są tutejsze firmy
– mówi Dorota Konarska, dyrektor Centrum
Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w Katowicach. Poza przemysłem ciężkim, w Śląskim swój udział
w eksporcie wypracowuje także biznes chemiczny, tworzyw sztucznych i opakowań,
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branża farmaceutyczna i medyczna oraz
przemysł spożywczy.

Eksport nowoczesności
W kolejnych latach motorem rozwoju
eksportu województwa śląskiego mają być
innowacje i nowoczesne usługi. Już od kilku lat w regionie umacniają się firmy dzia-

łające w obszarach zupełnie odmiennych od
przemysłu wydobywczego, np. w zielonych
technologiach, rozwiązaniach informacyjnych i telekomunikacyjnych czy nowoczesnych technologiach medycznych. Dzięki
położeniu w centrum Europy region dynamicznie rozwija się także w sferze eksportu usług, będąc ważnym dostawcą
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usług BPO (outsourcingu usług biznesowych). – Przestawienie się na nowe eksportowe specjalizacje nie wydarzy się z dnia
na dzień. Ale biorąc pod uwagę, że Śląskie
jest drugim pod względem liczby ludności
województwem w Polsce, ma prężnie działające ośrodki kształcenia i po prostu

która w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, realizowanego jako
część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), pomoże rozwinąć
skrzydła innowacyjnym firmom o międzynarodowych ambicjach. Wspomoże

Na razie w strukturze śląskiego eksportu dominuje
przemysł ciężki oraz produkcja firm, które zainwestowały w regionie, np. biznesu motoryzacyjnego. Wśród
najważniejszych produktów eksportowych województwa są maszyny, w tym urządzenia dla górnictwa,
sprzęt elektryczny i elektroniczny, żelazo i produkty ze
stali, węgiel i koks oraz części dla sektora automotive.
przedsiębiorczych mieszkańców, zmiana
przemysłowego wizerunku regionu jest
kwestią czasu – mówi Dorota Konarska.
Innowacje są podstawą strategii województwa „Śląskie 2020”, a wśród jej celów
operacyjnych znalazł się też zapis o wsparciu działań na rzecz eksportu lokalnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Wsparcie oferuje też m.in. Unia Europejska,

ich internacjonalizację i promocję polskich marek produktowych za granicą.

Mapa kierunków śląskiego
eksportu wciąż się rysuje
Jeśli chodzi o kierunki eksportu województwa śląskiego, to głównym rynkiem
zbytu dla tutejszych firm są i prawdopodobnie nadal będą kraje Europy Zachod-

niej. Ten region wskazało prawie 52 proc.
przedsiębiorców obecnych na konferencji
PRE, zapytanych o najbardziej interesujące ich kierunki ekspansji. Tylko blisko co
dziesiąty uczestnik był zainteresowany rynkami zbytu w Europie Środkowej, na Bałkanach oraz za naszą wschodnią granicą
i w krajach WNP. Firmy, które chcą sprzedawać poza Stary Kontynent (86 proc.
wszystkich zapytanych), za najciekawsze
kierunki uznały rynki krajów Ameryki Łacińskiej (24 proc.) oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu (22 proc.).
Zapytani o największe trudności w prowadzeniu działalności eksportowej, śląscy przedsiębiorcy wskazali, że są to: znalezienie odbiorców na docelowym rynku
(25 proc. wskazań) i trafna analiza rynku
i ewentualnego popytu na własny produkt
(22 proc.). – Narzędzia pozwalające firmie
oszacować potencjał produktu za granicą,
wybrać najlepszy rynek i nawiązać realne
kontakty biznesowe są dostępne. Rozmawiamy o nich choćby na naszych konferencjach. Pokazujemy też, jak prowadzić
biznes międzynarodowy bezpiecznie. Okazuje się, że zagraniczny sukces naprawdę
jest w zasięgu ręki – mówi Dorota Konarska, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w Katowicach.
I

Śląski Ogród Zoologiczny – uczy, bawi, wychowuje

Promenada Generała Jerzego Ziętka 7
41-501 Chorzów,
Tel. 666 031 496
www.zoo.silesia.pl
www.facebook.com/slaskiezoo

Czynne cały rok od godz. 9:00

KRUSZEC BIZNESU 2016

Regionalne biznesy
na miarę Kruszca
16. gala podsumowująca konkurs Kruszec Biznesu, organizowany przez
Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, za nami. 27 sierpnia
w Pałacu w Brynku przedstawiciele najprężniej działających ﬁrm z regionu
odebrali przyznane im statuetki.
onkurs Kruszec Biznesu został
ustanowiony przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, aby uhonorować
najlepsze ﬁrmy regionu. Aby wskazać wzorowe przedsiębiorstwa zasługujące na miano lidera, kapituła konkursu, złożona z autorytetów naukowych związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach
oraz Uniwersytetem Warszawskim, ocenia
uzyskiwane wyniki ﬁnansowe oraz efekty, jakimi ﬁrma może się wykazać w poszczególnych obszarach: zarządzania, szkoleń,
kwaliﬁkacji i ﬂuktuacji kadr, realizowanej strategii rozwoju i opracowanych biznesplanów,
wzrostu zasobów, wdrażania nowoczesnych procesy produkcyjne, a także potencjał produkcyjny, wizerunek ﬁrmy i jej wpływ
na obraz społeczno-gospodarczy regionu
oraz zaangażowanie w życie społeczne.
Organizowany od 2001 roku konkurs
ma na celu przede wszystkim propagowanie przedsiębiorczości oraz dobrych praktyk w zarządzaniu. Uhonorowane statuetką firmy wyróżniają się na tle konkurencji
i stanowią wizytówkę regionu, a dzięki
nagrodzie dodatkowo podnoszą wiarygodność i konkurencyjność swojej firmy. Od
2008 roku statuetka Kruszec Biznesu przyznawana jest w dwóch dodatkowych kategoriach: produkt i usługa roku, a zasługują na nią najlepsze oferty z terenu powiatu tarnogórskiego.

Biznesu z Diamentem, który nagradza
najbardziej wartościowe firmy spośród
dotychczasowych laureatów – trafiła do firm
Remondis i Unimax. Ponadto przyznano indywidualne wyróżnienie za pracę włożoną
na rzecz rozwoju gospodarki regionu oraz
samorządu gospodarczego, a zasłużył na
nie Ireneusz Popiół.
Na gali wręczono też cztery inne nagrody przyznawane przez poszczególne
gminy. Radzionków wyróżnił Spiżowym
Jorgiem Firmę Wielobranżową Mateja Fabian, Tarnowskie Góry nagrodziły Śrybnym
Gwarkiem restaurację Brick Krakowska
18, gmina Świerklaniec przyznała Złotą
Grację Biznesu PW Willi, a gmina Krupski
Młyn doceniła FPH-U „Bod-met” Dębem Biznesu.
Przewodniczący kapituły konkursu
Kruszec Biznesu – prof. Henryk Bran-

K

Organizowany od 2001 roku konkurs ma na celu
przede wszystkim propagowanie przedsiębiorczości
oraz dobrych praktyk w zarządzaniu. Uhonorowane
statuetką firmy wyróżniają się na tle konkurencji
i stanowią wizytówkę regionu, a dzięki nagrodzie dodatkowo podnoszą wiarygodność i konkurencyjność
swojej firmy.

Laureaci nie do skruszenia
Tegoroczna gala licznie przyciągnęła
tarnogórskie środowisko biznesu oraz
przedstawicieli życia politycznego i społecznego oraz ludzi kultury i nauki. Najlepszymi firmami roku 2015 okazały się: Polmet, Amper, Nitroerg, Cafe Silesia,
NGplast, Akira, Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni.
Za usługę roku nagrodzono: restaurację
Appassionata – za połączenie tradycji z nowoczesnością, PEC Bytom – za komplek-
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sową usługę dostarczania ciepła systemowego z programem ograniczenia niskiej
emisji, Bi-Med – za kompleksową usługę
medyczną połączoną ze społeczną odpowiedzialnością. Za wyrób roku uznano
Spaw-Stal 100 – separator spawania firmy
Stal-Produkt.
Laureatami w kategorii firma rodzinna zostały przedsiębiorstwa: Mazur oraz
Kumibex. Szczególna statuetka – Kruszec

denburg z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach – został odznaczony medalem 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.
Po ceremonii wręczenia nagród i zakończeniu oficjalnej części uroczystości goście przystąpili do rozmów – tych biznesowych i tych bardziej towarzyskich, a zwieńczeniem pełnego emocji wieczoru był widowiskowy pokaz sztucznych ogni. I
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Konkurencji się nie kruszy
Rozmowa z wyróżnionym przez Izbę Przemysłowo-Handlową
w Tarnowskich Górach laureatem konkursu „Kruszec Biznesu”
– prezesem zarządu Amper Sp. z o.o., Michałem Szczyrą
Co nagroda „Kruszec biznesu” dla
państwa oznacza?
– Otrzymanie nagrody to dla nas wyróżnienie i prestiż. Wcześniej nie zabiegaliśmy o nią, ale 25-lecie istnienia Amper Sp.
z o.o. było ku temu odpowiednią okazją.
Niełatwy konkurs kwalifikacyjny i surowa
weryfikacja prowadzona przez jury konkursowe, a także znamienity skład kapituły podnoszą wartość uzyskanej nagrody.
Uroczyste jej wręczenie podczas gali Izby
Przemysłowo-Handlowej, jaka miała miejsce w ogrodach Pałacu w Brynku, w obecności wszystkich zaproszonych na nią
pracowników, było ważnym i wzruszającym
momentem.
Wyróżnienie ma charakter lokalny, ale
działalność Ampera nie ogranicza się do
regionu Tarnowskich Gór. W którą stronę zmierza ekspansja firmy?
– Firma Amper Sp. z o.o. działa nie tyle
na miejscowym, co raczej na branżowym

Baterie w lokomotywie SM-42
rynku, związanym z energetyką i obejmuje Polskę i niektórych jej sąsiadów. Tak więc
kierunki rozwoju nie są geograficzne, a raczej tematyczne. Aby być jednocześnie
uniwersalnym, profesjonalnym i unikalnym,
zarząd czyni starania podnoszące walory
techniczne i innowacyjne firmy.

Restauracja
41-922 Radzionków, ul. Anieli Krzywoń 1, www.appassionata.com.pl

Jakie czynniki sprzyjają „kruszeniu”
konkurencji, nawiązując do nazwy konkursu? A może państwa działalność jest na
tyle wąska, że nie ma tu mowy o rywalizacji?
– Konkurencji się nie „kruszy” – z konkurencją należy wypracować warunki kohabitacji, co jest o wiele bardziej sensowne i korzystają na tym współpracujące
strony. Oczywiście staramy się być najlepsi – tak przez nasze 25-letnie doświadczenie, przez liczne i często długoletnie kontakty, jak też przez posiadane certyfikaty, referencje i unikatowe kwalifikacje. Posługujemy się najnowocześniejszym sprzętem
i wypracowanymi metodami badawczymi,
podejmujemy się rozwiązywania ambitnych
zagadnień i staramy się być perfekcjonistami. Zaręczam, że takie podejście procentuje szczególnie w dłuższych okresach.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Nagroda
za SPAW – STAL 100
Rozmowa z Łukaszem Cichoń,
prezesem zarządu Stal-Produkt
– przedsiębiorstwa uhonorowanego
„Kruszcem Biznesu”

Zostali państwo nagrodzeni w konkursie „Kruszec Biznesu”, w którym znalazły się nie tylko firmy związane z obróbką
metali. Czy dla państwa, ze względu na specyfikę firmy, tak nazwane wyróżnienie miało szczególne znaczenie?
– Nazwa wyróżnienia nie ma dla nas
większej wagi. Oczywiście „Kruszec” to termin odnoszący się do metali, co wiąże się
z działalnością naszej firmy, jednak dla nas
najważniejszy jest charakter nagrody. Jest
to jedyny taki konkurs w naszym regionie.
Ideą jest promowanie i uhonorowanie
firm, które odnoszą sukcesy na terenie
powiatu tarnogórskiego i okolic, a oceny dokonują niezależni specjaliści z różnych
dziedzin gospodarki. Jesteśmy dumni
z otrzymania nagrody „Kruszec Biznesu
– Wyrób Roku” za nasz separator do spawania SPAW-STAL 100. Dzięki temu wyróżnieniu upewniliśmy się, mówiąc kolokwialnie, że to, co robimy jest „dobre” i że
obraliśmy właściwy kierunek rozwoju dla tak
młodego przedsiębiorstwa jakim jest Spółka Stal-Produkt.
Czym różnią się spółki wchodzące
w skład państwa grupy kapitałowej – Quest
Investment od Stal-Produkt?
– Quest Investment to starsza ze Spółek. Jej działalność ukierunkowana jest
głownie na wykonawstwo konstrukcji stalowych, elementów maszyn i urządzeń
oraz budownictwa infrastrukturalnego.
Spółka Stal-Produkt powstała w 2014 r.
i dominującym przedmiotem jej działalności
jest sprzedaż wyrobów hutniczych takich
jak: blachy, rury, kształtowniki, profile czy
pręty. Realizujemy zlecenia na obróbkę
skrawaniem wszelkiego rodzaju materiałów
oraz obróbkę mechaniczną m.in. toczenie,
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frezowanie, gięcie, gwintowanie. Oferujemy usługi cięcia i wypalania blach, kształtowników, profili za pomocą różnych technik (cięcie plazmowe, gazem, laserem,
wodą) oraz wykonawstwo różnego rodzaju odlewów i odkuwek, każdorazowo na indywidualne zlecenie klienta. W minionym
roku oferta została poszerzona o materiały i urządzenia spawalnicze oraz o innowacyjny preparat antyodpryskowy SPAW
– STAL 100, za który, jak wspomniałem,
Spółka otrzymała wyróżnienie „Kruszec
Biznesu 2016 r.”.
Czy spodziewana jest dalsza ekspansja spółki na rynki zagraniczne? Gdzie na
świecie i jakiego rodzaju produkty Quest
Investment i Stal-Produkt będzie można,
w pana najśmielszych wyobrażeniach,
spotkać za pięć lat?
– Myślę, że ekspansja na rynki zagraniczne jest, leży i powinna być w oczekiwaniach każdego prezesa zarządu. Zarówno Spółka Quest Investment i Stal-Produkt prowadzi obecnie rozmowy z zachodnioeuropejskimi kontrahentami, aby

wprowadzić tam nasze produkty i usługi.
Jest to bardzo długi proces, wymagający zarówno wiele poświęcenia, nakładów finansowych, jak i negocjacji. Plan ekspansji spółka Stal-Produkt rozpoczęła poprzez nawiązanie współpracy z uczelniami
wyższymi posiadającymi odpowiednie laboratoria do przebadania naszych produktów i wydania stosownych opinii. Obecnie przechodzimy fazę testów. Pierwsze wyniki są nadzwyczaj obiecujące. Następnym
krokiem było zaproszenie kontrahenta zagranicznego do siedziby spółki w celu
omówienia szczegółów logistyki i przyszłej
dystrybucji produktu. Uważam, że jak na
tak młody produkt posunęliśmy się już bardzo daleko. Nie planujemy ekspansji na inne
rynki niż Europa Zachodnia. Jak każdy właściciel firmy, patrząc realistycznie, chciałbym, aby część naszych produktów za
pięć lat zaczęła być rozpoznawana przez zagranicznych partnerów. Tego życzę moim
pracownikom, wspólnikowi i sobie.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Udany start
cyklu konferencji ZPUE S.A.
Sukcesem zakończyła się dwudniowa konferencja ZPUE S.A. zorganizowana
dla przedsiębiorców z obszaru przemysłu – pierwsza z rozpoczętego cyklu
„Innowacyjna i bezpieczna energetyka”.
czestnicy I Konferencji
z cyklu „Innowacyjna
i bezpieczna energetyka”
zatytułowanej „Nowoczesna energia w przemyśle” spędzili dwa dni w Jachrance koło Warszawy (13–14 października). Spotkaniu
towarzyszyły prelekcje ekspertów ze
świata nauki i biznesu, wykłady praktyków i liczne dyskusje dotyczące
bezpieczeństwa, optymalizacji kosztów i nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym ZPUE wspiera swoich
klientów.
Organizatorzy byli pozytywnie
zaskoczeni zainteresowaniem, frekwencją i aktywnym udziałem w wydarzeniu tak dużej liczby osób. Sukces przedsięwzięcia uwypuklił potrzebę jednoczenia środowiska ekspertów i pracowników zakładów przemysłowych z firmą. Zdaniem przedstawicieli ZPUE to kolejny dowód
na to, że budowanie wysokiej jakości wzajemnych relacji jest zasadne
i pożądane przez środowisko branżowe.
Organizacja cyklicznych branżowych spotkań przez cenioną polską markę z branży elektroenergetycznej – ZPUE S.A. – ma na celu
zbudowanie trwałej platformy wymiany doświadczeń i praktyk wśród
osób działających na polu krajowej
energetyki. Organizatorzy odnotowali duże zainteresowanie wydarzeniem – w konferencji wzięło
udział blisko dwustu zarejestrowanych uczestników. Rejestracji dokonywano elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej.
– To pierwsza tego typu inicjatywa ZPUE skierowana do przemysłu na tak dużą skalę. Chcieliśmy
przede wszystkim dotrzeć do firm
i osób, które nas jeszcze nie znają
i przekonać ich, że warto nam zaufać.
Argumenty, które przemawiają na

naszą korzyść to blisko trzydzieści lat
doświadczeń w elektroenergetyce,
liczne sukcesy, specjalistyczna wiedza
ekspercka, nowoczesne technologie
i przede wszystkim elastyczne, indywidualne podejście do klienta. Zależy nam
na tym, by nasi klienci obok specjalistycznej oferty znajdowali w nas partnera w biznesie, czuli wsparcie i konkretne korzyści wynikające ze współpracy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym ważnym dla nas
wydarzeniu – powiedział Andrzej Grzy-

U

Prezes ZPUE S.A. Andrzej Grzybek rozpoczął panel
wykładowy.

Dzięki ciekawym prelekcjom ekspertów z ZPUE
S.A. i prelegentów zewnętrznych uczestnicy mogli
poszerzyć swoją wiedzę.

W konferencji wzięło udział blisko 200 osób.

„Innowacyjna
i bezpieczna
energetyka”
to spotkania
mające na celu
stworzenie
strategicznego
partnerstwa
i platformy
wsparcia
dla klientów.

bek, prezes zarządu, dyrektor przedsiębiorstwa ZPUE S.A.
Obok uczestników i prelegentów
na Konferencji obecni byli Andrzej
Grzybek – prezes zarządu ZPUE S.A.,
dyrektor przedsiębiorstwa Stanisław
Toborek, dyrektor ds. sprzedaży krajowej ZPUE S.A., Agnieszka Całko, dyrektor marketingu ZPUE S.A., menadżerowie produktu, dyrektorzy regionalni
oraz kilkunastoosobowa grupa doradców techniczno-handlowych odpowiedzialnych za kontakty z klientami. I
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Energetyka
w nowoczesnym wydaniu
15 września zakończyła się kolejna edycja międzynarodowych targów energetycznych Energetab 2016. Tym razem swoje najnowsze produkty na 4 ha zaprezentowało 750 wystawców z 22 krajów Europy i Azji.
nergetab – największe spotkanie
branży energetycznej w Europie
Środkowej – jest dobrą okazją, by
zaprezentować najnowsze rozwiązania oraz maszyny i urządzenia, służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania.
Podczas tegorocznej edycji targów
wystawcy udostępnili zwiedzającym
szeroką gamę produktów, m.in. stacje
transformatorowe, agregaty prądotwórcze
i napędy, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, aparaty i systemy pomiarowe, kable i przewody, a także systemy automatyki, przesyłania i obróbki informacji,
urządzenia UPS oraz źródła światła, wykorzystujące technologię LED.
Na ekspozycjach nie zabrakło też specjalistycznych pojazdów, podnośników i innych narzędzi niezbędnych w pracach
modernizacyjnych w obszarze energetyki.

E

Większość wystawców promowała nowinki technologiczne, takie jak urządzenia
i systemy wspomagające produkcję energii z odnawialnych źródeł energii.
55 innowacyjnych propozycji zostało
poddanych ocenie w ramach konkursu na
najbardziej wyróżniający się produkt prezentowany na targach. Dodatkowo przyznano Puchar Ministra Energii za system
automatyzacji FDIR w oparciu o reklozer
THO-RC27 zgłoszony przez firmę ZPUE
S.A./Grupę Koronea. Odrębną nagrodę
przyznał prezydent Bielska-Białej – rzeźba „Energetyczny człowiek” stała się wyrazem uznania dla opraw oświetleniowych Cuddle z dedykowanymi wysięgnikami, produkowanych przez Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA”.
Fundacja im. Kazimierza Szpotańskiego
uhonorowała statuetką lwa równoległy
filtr aktywny wyższych harmonicznych
(APF-100), zgłoszony przez firmę ELSTA
Elektronika z Wieliczki.

Stałym punktem programu targów są indywidualne prezentacje firmowe oraz merytoryczne spotkania branży z ekspertami.
Nie inaczej było i podczas tegorocznej edycji. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne zorganizowało konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z technologiami Smart Grid, a Polskie Towarzystwo
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
przygotowało warsztaty, podczas których zostały omówione zagadnienia monitorowania i oceny stanu technicznego stacji transformatorowych SN/nn i rozdzielnic WN, automatycznej lokalizacji uszkodzeń w sieciach
SN oraz automatyzacji przełączeń w tych
sieciach. Na swój panel zaprosiła też Agencja Czech Trade, starająca się o wzmocnienie kooperacyjnych związków polskich
i czeskich producentów. Duże zainteresowanie wzbudziło stoisko partnera strategicznego targów – spółki TAURON Dystrybucja, na którym zachęcano do korzystania z pojazdów elektrycznych.
I
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Złoty Medal
za innowacyjny analizator
Jury 29. edycji Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich Energetab Złotym Medalem nagrodziło analizator jakości zasilania PQM-711.
nalizator jakości zasilania PQM711 jest zaawansowanym technicznie produktem, umożliwiającym wszechstronny pomiar,
analizę i rejestrację parametrów sieci energetycznych 50/60 Hz oraz jakości energii
elektrycznej zgodnie z europejską normą EN
50160 oraz rozporządzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Model wyposażono w interfejs Wi-Fi,
który umożliwia automatyczne parowanie
z dołączonym do zestawu tabletem, z dużym 10” dotykowym ekranem. Tablet
umożliwia pełną obsługę analizatora, podgląd danych bieżących oraz odczyt i analizę danych zapisanych w pamięci wewnętrznej. Dzięki temu rozwiązaniu analizator PQM-711 łączy w sobie zalety analizatorów z wbudowanym wyświetlaczem
oraz typowych analizatorów przenośnych
(tzw. czarnych skrzynek). Można bardzo
szybko skontrolować urządzenie, przez
krótki okres korzystając z tabletu.
Z drugiej strony można zostawić moduł analizatora na wielodniowe pomiary
jako typowy rejestrator bez wyświetlacza.
PQM-711 posiada rejestrację transjentów
z maksymalną częstotliwością próbkowania 10 MHz (szybkich zmian w napięciu)
oraz sygnałów sterujących. Minimalny
czas transjentu możliwy do zarejestrowania wynosi 650 ns.
– Jesteśmy dumni z wyróżnienia przyznanego analizatorowi PQM-711 podczas targów Energetab. Nasz produkt zdobył uznanie szanownej komisji za innowacyjność, nadążanie z duchem czasu i możliwość zarządzania produktem przez urządzenie mobilne, w tym przypadku tablet –
przyznał tuż po odebraniu Złotego Medalu
Wojciech Kwiatkowski, członek zarządu Sonel SA.
– Cieszy mnie fakt docenienia naszego rozwiązania, ale przede wszystkim jestem
zadowolony z pracowników Sonela, którzy
ten produkt zrobili, bo bez nich PQM-711
by nie powstał, nie zaistniał i nie byłby tak
dobrze sprzedawany – uważa Marcin

A

Szkudniewski, specjalista ds. produktu
w Sonel SA.
Analizator jakości zasilania PQM-711
jest adresowany do bardzo szerokiego
grona użytkowników, którzy chcieliby kontrolować jakość energii elektrycznej przy
użyciu urządzenia przenośnego.
Spełnia standardy wieloarkuszowej
normy IEC 61000 dla analizatorów klasy
A. Dotyczy to niepewności pomiarowych,
metod pomiarowych oraz synchronizacji
czasu z sygnałem wzorcowym. Ostatni
warunek zapewniony jest dzięki wbudowanemu modułowi GPS z wewnętrzną anteną. W przypadku instalowania analizatora wewnątrz pomieszczeń można zastosować dodatkową antenę z przewodem o
długości 10 m. Po umieszczeniu jej na zewnątrz, sygnał GPS będzie bez problemu
osiągalny i wykorzystywany do synchronizacji wewnętrznego zegara.
Analizator można wykorzystać praktycznie we wszystkich rodzajach sieci o napięciach znamionowych do 760 V w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez

przekładniki. Może również pracować w sieciach DC.
Dzięki temu PQM-711 może znaleźć
zastosowanie w obszarze energetyki zawodowej i służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, jak również wśród
osób prowadzących działalność usługową
w zakresie analizy sieci.
– Zalety PQM-a 711 docenili klienci, co
znajduje potwierdzenie w raportach sprzedaży i dużym zainteresowaniu kupnem tego
miernika w porównaniu do produktów
konkurencji. Uważam, że na tak krótki czas
funkcjonowania analizatorów jakości zasilania odnieśliśmy naprawdę spory sukces
na rynku konsumenckim – dodaje Marcin
Szkudniewski, specjalista ds. produktu
w Sonel SA.
W ofercie firmy, oprócz nagrodzonego
PQM-711, dostępne są także analizatory jakości zasilania: PQM-707 (nowość), PQM702, PQM-703, PQM-710, PQM-700,
PQM-701Zr, PQM-701Z.
www.sonel.pl

Wojciech Siergiej z PQM-711
i certyfikatem Slab
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Hybryda idealna
Nowy Inﬁniti Q70
nadal zachwyca
ekspresyjną stylistyką,
dynamicznymi
parametrami jazdy,
innowacyjnymi technologiami i najwyższej
jakości kunsztem
wykonania.

Cezary Głogowski
uż na pierwszy rzut oka uwagę przykuwają nowe reﬂektory. Będące znakiem rozpoznawczym marki światła
w technologii LED wywołują niezapomniane wrażenia, przypominają bowiem ludzkie spojrzenie. Z kolei nowa
stylistyka tylnych świateł tworzy poziomą,
lekko pofalowaną linię, a same światła, oczywiście wysokiej jakości i o charakterystycznym kształcie, nadają całości świeży
i elegancki wygląd.
Ze zmysłowymi liniami nadwozia nadal
pięknie współgrają dobrze rozplanowane
i gościnne wnętrza nowego Infiniti Q70,
w którym zastosowano wysokiej jakości materiały, takie jak ręcznie obrabiane drewno
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i specjalnie dobrana skóra. Wewnątrz widoczny jest rzemieślniczy artyzm, staranność wykończenia, a także podporządkowanie technologii użytkownikom.
Zgodnie z tradycyjnym dążeniem Infiniti do zapewnienia sportowej precyzji
auta, nowy Q70 został przez inżynierów
marki metodycznie dopieszczony. Aby
osiągnąć doskonałą równowagę komfortu
jazdy i prowadzenia oraz osiągów i ekonomiki spalania, zastosowali oni inteligentne technologie. Model dostępny jest
z całą gamą dynamicznych i wysoce wydajnych silników.
Testowany model zawiera wyróżnioną
wieloma nagrodami jednostkę hybrydową
z systemem Direct Response Hybrid marki Infiniti z podwójnym sprzęgłem. Układ
ten łączy 3,5-litrowy, 24-zaworowy silnik
V6 z systemem DOHC (wykonany ze stopu aluminium), z kompaktową, laminowaną baterią litowo-jonową oraz innowacyjnym systemem „jeden silnik elektryczny − dwa sprzęgła”. Moc nominalna silnika V6 wynosi 302 KM przy 6 800
obr./min., a moment obrotowy – 350 Nm
przy 5000 obr./min., natomiast moc zaawansowanego silnika elektrycznego to
67 KM, zaś moment obrotowy − 290 Nm.
W stosowanych przez Infiniti układach hybrydowych benzynowo-elektrycznych silnik
elektryczny ma zwiększać wydajność i moc
na podobnej zasadzie, na jakiej działałaby
tradycyjna sprężarka doładowująca. Daje
to Q70 natychmiastowy wzrost momentu
obrotowego przy niskich obrotach silnika,

zanim na całego wkroczy do akcji silnik V6
o pojemności 3,5 litra. Łączna moc systemu to 360 KM.

Zaawansowane bezpieczeństwo
Dla Infiniti bardzo ważne jest integralne
bezpieczeństwo, wykraczające daleko poza
tradycyjne rozwiązania i wymagania instytucji kontrolujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kluczowym elementem tej
strategii jest Tarcza Bezpieczeństwa Infiniti
(Safety Shield) – kompleksowe podejście do
kwestii bezpieczeństwa, na które składają
się różnorodne technologie chroniące na
różnych poziomach i zapewniające bezpieczeństwo oraz wygodę, monitorujące sytuację na drodze, pomagające kierowcy
uniknąć kolizji, a także chroniące pasażerów, jeśli już do niej dojdzie.
Do długiej listy wyposażenia w zakresie systemów bezpieczeństwa, dostępnych
w zależności od wersji, należy też panoramiczna kamera 360°, ułatwiająca parkowanie (AVM − Around View Monitor). Kolejne systemy bezpieczeństwa i wspierania
kierowcy zapewniają jeszcze większy komfort i spokój. Zarówno system ostrzegania
o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
(LDW − Lane Departure Warning), jak
i zapobiegania niekontrolowanej zmianie
pasa ruchu (LDP − Lane Departure Prevention). Inne funkcje bezpieczeństwa, takie jak inteligentny tempomat (ICC − Intelligent Cruise Control) i wspomaganie
kontroli dystansu (DCA − Distance Control Assist).
I
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Nowy Grand Santa Fe
Największy i najlepiej wyposażony SUV Hyundaia zyskał efektowne zmiany
stylistyczne oraz nowe elementy z zakresu aktywnego bezpieczeństwa
i komfortu. Grand Santa Fe jest najbardziej zaawansowanym modelem
w gamie SUV-ów i crossoverów Hyundaia, do której należą także Santa Fe,
Tucson oraz najmniejszy i20 Active.

Cezary Głogowski
owy Grand Santa Fe to największy i najbardziej przestronny SUV Hyundaia. Wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom klientów, poszukujących dużego
samochodu, idealnego na rodzinne wyjazdy,
w którym liczy się nie tylko funkcjonalność
umożliwiająca np. zapakowanie niezbędnych, wakacyjnych sprzętów, ale także
atrakcyjny design oraz zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i komfort – powiedział Raf van Nuffel, szef zarządzania produktem w Hyundai Motor
Europe.
Grand Santa Fe zachowuje najważniejsze elementy wizerunku samochodu rodzinnego, a jednocześnie przyciąga uwagę
charakterystycznym, sześciokątnym grillem
z chromowanym wykończeniem. Pojazd doskonale prezentuje się na drodze dzięki nowym zderzakom z pionowymi światłami
LED do jazdy dziennej, nowym światłom
przeciwmgielnym i LED w chromowanej
ramce oraz biksenonowym reflektorom
projekcyjnym.

N

We wnętrzu nowego Grand Santa Fe
zadbano o przestronność i wrażenie wytworności m.in. dzięki atrakcyjnej i łatwo dostępnej, środkowej konsoli oraz systemowi
multimedialno-nawigacyjnemu, które tworzą perfekcyjną całość. Idealne połączenie
stylu i funkcjonalności udało się utrzymać
dzięki zastosowaniu nowej, skórzanej tapicerki w kolorze burgund i zaprojektowanych na nowo listew ozdobnych deski
rozdzielczej.
System monitorowania martwego pola
(BSD) z asystentem pasa ruchu kontroluje obszar z tyłu pojazdu przy użyciu radaru. W razie wykrycia innego pojazdu zapalają się lampki ostrzegawcze w zewnętrznych lusterkach. Jeśli kierowca włączy wtedy kierunkowskaz, emitowany jest
sygnał dźwiękowy.
Kolejną przydatną funkcją, zapewniającą jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa jest system monitorowania otoczenia pojazdu. Składa
się on z szeregu kamer,

przez które kierowca widzi, co się dzieje
w promieniu 360º wokół samochodu. System sprawdza się szczególnie podczas
manewrowania w wąskich przejazdach
lub parkowania w ciasnych miejscach. Inteligentny układ wspomagania parkowania
został rozbudowany o funkcje parkowania
w zatoczce i parkowania równoległego.
Inną, nową funkcją wzbogacającą system nawigacji jest serwis TomTom LIVE
z funkcjami TomTom Traffic, Places, Speed Cameras i Weather. Kierowca oszczędza
czas, wyznaczając najszybszą trasę na
podstawie aktualnych informacji o natężeniu ruchu i otrzymuje ostrzeżenia o stacjonarnych i „ruchomych” fotoradarach
(o ile w danym kraju nie jest to zabronione), raporty o pogodzie oraz informacje
o lokalnych usługach i firmach.
Nowy Grand Santa Fe jest wyposażony w ekonomiczny, wysokoprężny silnik
2,2 l (Euro 6) o wysokiej mocy i momencie obrotowym. Czterocylindrowa, turbodoładowana jednostka osiąga maksymalną moc 200 KM (147 kW) i maksymalny
moment obrotowy 440 Nm przy średnim
zużyciu paliwa na poziomie 7,0 l/100 km.
Silnik współpracuje z sześciobiegową, automatyczną skrzynią biegów z przekładnią
hydrokinetyczną, która zapewnia płynną
i wygodną jazdę.
I
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