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Dług publiczny na ponad 1 bln zł
10 stycznia wielkość jawnego długu publicznego pokazywana na liczniku FOR
w centrum Warszawy przekroczyła bilion złotych

en bilion złotych to długi, które
w imieniu nas, mieszkańców Polski, zaciągnął rząd i władze samorządowe. W przeliczeniu na
jednego mieszkańca, oznacza to, że każdy
z nas został zadłużony na ponad 26 tys. zł.
To z naszych podatków rząd będzie spłacał odsetki od tego długu.
Rząd zaplanował w 2017 r. dalszy, niebezpieczny wzrost długu publicznego.
W budżecie na 2017 r. zakłada kontynuację
polityki zadłużania kraju i wzrost długu publicznego do 1075 mld zł. Zgodnie z planami rządu dług publiczny na koniec roku
ma osiągnąć poziom 55 proc. PKB, co będzie niebezpiecznie blisko unijnego progu
60 proc. PKB oraz zapisanego w konstytucji
progu 60 proc. PKB, według definicji krajowej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że z powodu różnic w definicjach, zgodnie z metodologią krajową dług będzie nieznacznie
niższy i zgodnie z planem rządu ma wynieść
52,3 proc. PKB. To nie znaczy, że będziemy mniej zadłużeni – po prostu kolejne rządy „majstrują” przy krajowej definicji,
ukrywając część faktycznej wielkości zadłużenia.
Wysoki i rosnący dług publiczny jest
niebezpieczny dla gospodarki. Po pierwsze,
wyższy dług publiczny to wyższe koszty odsetek, które musimy płacić z naszych po-
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datków. Po drugie, wyższy dług publiczny
to większe ryzyko kosztownego kryzysu finansów publicznych, czyli sytuacji, w której inwestorzy, bojąc się o wypłacalność danego kraju, stają się coraz mniej chętni, by
dalej pożyczać mu pieniądze i wymagają coraz wyższego oprocentowania. Po trzecie,
rosnący dług publiczny oznacza, że
oszczędności, które są w gospodarce, zamiast finansować inwestycje przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy, są wydawane na pokrycie dziury budżetowej.
Sama relacja długu publicznego do
PKB nie świadczy jeszcze o ryzyku z nim
związanym. Bogatsze państwa są w stanie
utrzymać wyższą relację długu do PKB niż
Polska. Dlatego pomimo, że Niemcy są bardziej zadłużone od Polski (68,1 proc.
PKB), to za obsługę tego zadłużenia płacą wielokrotnie mniej od nas (rentowność
obligacji niemieckich to 0,2 proc. wobec 3,7
proc. w przypadku Polski).
Bilion złotych długu jawnego to tylko
część zadłużenia państwa. Kolejne 3 biliony złotych to ukryty dług publiczny, również pokazywany na liczniku FOR. Dług
ukryty to inne niż kontrakty finansowe zobowiązania państwa do przyszłych płatności – w przypadku Polski przede wszystkim nabyte prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Obywatel, wpłacając

składkę emerytalną do ZUS, przekazuje
państwu pieniądze dziś, a państwo zobowiązuje się do wypłaty tej kwoty powiększonej o indeksację po jego przejściu na
emeryturę.

Techniczne szczegóły aktualizacji
licznika długu publicznego
Licznik długu publicznego FOR bazuje
na oficjalnych prognozach rządowych,
które ukazują się z dużym opóźnieniem.
Dopiero w marcu dowiemy się, jaki dokładnie był dług publiczny na koniec roku.
Istotne są tu znaczne środki zgromadzone
na lokatach Ministerstwa Finansów, które
rząd może wykorzystać do przesuwania zadłużenia pomiędzy latami budżetowymi,
drobne zmiany kursu złotówki, które podnoszą albo obniżają wartość zadłużenia zagranicznego, czy ostateczny stan wykonania budżetu państwa i samorządów.
Dlatego w obliczeniach konserwatywnie
przyjęliśmy kurs złotówki z października
2016 r., czyli jeszcze sprzed jej osłabienia.
Dzięki temu unikamy sytuacji, w której interwencja Ministerstwa Finansów lub niewielkie umocnienie się złotówki mogłoby
spowodować, że ogłosiliśmy przekroczenie
1 biliona złotych długu publicznego przedwcześnie.
FOR
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Coraz więcej kart podarunkowych
Fot. WYJĄTKOWY PREZENT

Jeśli chodzi o popularność
kart podarunkowych,
Polska wypada nieco
blado na tle świata.
Wciąż jesteśmy rynkiem
młodym, choć sukcesywnie
rozwijającym się
ynek kart podarunkowych na
świecie rozrósł się do olbrzymich
rozmiarów. Zakładając, że przychody z kupna kart w samym
2014 r. traﬁłyby do jednej ﬁrmy, to stałaby
się ona 39. największym przedsiębiorstwem
na świecie, z dochodem na poziomie 124 miliardów dolarów. W Stanach Zjednoczonych, które są liderem, jeżeli chodzi o sprzedaż kart podarunkowych, można już jednak
dostrzec oznaki stagnacji. Dotychczas roczny przyrost wspomnianego rynku liczony był
w wartościach dwucyfrowych. Zgodnie z aktualnymi prognozami ekspertów, w 2017 r.
rynek kart podarunkowych wzrośnie „jedynie” o ok. 5–6 proc.
Zupełnie inaczej ma się sprawa w Polsce, gdzie karty dopiero wchodzą do powszechnego użycia. Zgodnie z badaniami
przeprowadzonymi w 2015 r. przez PBS
wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Emiterów Kart Podarunkowych, prawie co drugi Polak wie, czym są karty podarunkowe.
Jest to spory wzrost w stosunku do 2011 r.,
kiedy znajomość kart podarunkowych de-

R

klarowało 38 proc. z nas. Dynamikę rynku
w Polsce odzwierciedla też liczba osób, które otrzymały bądź podarowały tego typu kartę – od 2011 r. wzrosła ona o 44 proc.

aplikacje na smartfony czy też w formie tzw.
„kart wirtualnych”. Sukcesywnie rośnie
też wachlarz upominków, które możemy kupić przy pomocy karty podarunkowej – od
materialnych po te w formie usług.

Skąd ten wzrost?
Co ma wpływ na rozwój polskiego rynku kart podarunkowych? Poza rosnącą
świadomością Polaków odnośnie tej formy
upominku, zmienia się sam wizerunek kart
podarunkowych. Nie są już odbierane jako
prezent „na ostatnią chwilę”, ale korzystne
i wygodne rozwiązanie stanowiące alternatywę dla nietrafionego upominku – w dodatku, w dużo subtelniejszej formie niż koperta z pieniędzmi. Wśród okazji do obdarowania kartą podarunkową największą
popularnością cieszą się urodziny lub imieniny, święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Coraz częściej widać je też wśród prezentów ślubnych. Na wzrost rynku kart podarunkowych wpływa też fakt, że są one coraz chętniej wykorzystywane przez firmy.
W dobie rosnącej konkurencji o talenty oraz
zmiany rynku pracodawcy na rynek pracownika, przedsiębiorcy dwoją się i troją,
żeby budować relacje oraz motywować swój
zespół. Coraz większą rolę odgrywają więc
świadczenia pozapłacowe, a wśród nich
właśnie karty podarunkowe.
Kolejnym czynnikiem rozwoju branży
jest zwiększająca się dostępność, ilość kanałów sprzedaży oraz forma kart. Dziś karty podarunkowe to stały element kas sklepowych, możemy je również nabyć poprzez

Prezenty coraz bardziej wyjątkowe
W ramach rynku kart podarunkowych
szczególnie prężnie rozwija się segment prezentów w formie przeżyć. Konsumenci
powoli odchodzą od standardowych, materialnych form podarunków na rzecz tych
bardziej wyszukanych, zapewniających
niezapomniane wspomnienia oraz pozwalających spełniać marzenia. Kolacja
„w ciemności”, skok ze spadochronem
czy przejażdżka po mieście sportowym
autem są odbierane przez większość z nas
jako dużo bardziej atrakcyjne niż zestaw filiżanek, krawat czy kolejna butelka perfum.
O potencjale takich prezentów świadczy
chociażby rosnąca liczba firm specjalizujących się w tym obszarze. – Potwierdzeniem rozwoju rynku kart podarunkowych
na wyjątkowe przeżycia są zresztą doświadczenia naszej firmy. Od 2007 r. Wyjątkowy Prezent zgromadził pulę ponad
2 tys. prezentów i pozyskał ponad 4 tys.
partnerów do współpracy, a od 2012 r.
otworzyliśmy ponad 30 wysp handlowych
w całej Polsce. Patrząc na te wyniki mogę
śmiało stwierdzić, że rynek kart podarunkowych zmierza w dobrym kierunku
– twierdzi Jakub Matuszewski z firmy Wyjątkowy Prezent.
I
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ABI w drodze do Inspektora
Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w ﬁrmach i organizacjach „zastąpi” inspektor ochrony danych (IOD). Tak zdecydowała Unia Europejska, przyjmując w maju
2016 r. nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych
BI jest obecnie „organem doradczym” powoływanym fakultatywnie przez organizacje, czyli administratorów danych osobowych (ADO), którzy odpowiadają za
ochronę danych. Na gruncie nowych przepisów wyznaczanie IOD będzie obowiązkowe w określonych sytuacjach nie tylko dla
ADO, ale także dla podmiotów, które
przetwarzają dane w imieniu administratora
(procesorów). Jest to duża zmiana w kontekście rozwiązań kadrowych. – Inspektor
Ochrony Danych nie tylko będzie musiał cechować się odpowiednią wiedzą teoretyczną, ale również praktyczną. Funkcję tę
będzie mogła pełnić zarówno osoba z personelu administratora, jak też zewnętrzna
ﬁrma wykonująca zadania na podstawie
umowy o świadczenie usług. Szczególnie
małe i średnie podmioty powinny rozważyć outsourcing Inspektora. Rozporządzenie nakłada na „nowego ABI” wiele dodatkowych obowiązków. Tym bardziej
przedsiębiorcy powinni zastanowić się nad
skorzystaniem z wyspecjalizowanego
podmiotu, który zapewni profesjonalne
wsparcie z zakresu ochrony danych osobowych i wdrożenia odpowiedniego systemu – mówi adw. Marcin Zadrożny, specjalista ds. ochrony danych w ODO 24.
Inspektor, tak jak obecnie ABI, podlegać będzie bezpośrednio najwyższemu
kierownictwu administratora oraz za prawidłowe wypełnianie swoich zadań nie

A

będzie mógł być przez niego karany ani odwołany. Warto zauważyć, że administrator
zobowiązany będzie do włączania IOD we
wszystkie bieżące sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Nowością przewidzianą w rozporządzeniu jest możliwość
wyznaczenia jednego inspektora danych
przez grupę przedsiębiorców oraz przez organy lub podmioty publiczne. A także to,
że IOD będzie punktem kontaktowym dla
osób, których dane przetwarza administrator oraz organu nadzorczego czyli
GIODO.
Nowe unijne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych wejdą w życie za około półtora roku. W rozporządzeniu nie zo-

stało zawarte, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni przekazać funkcję ABI Inspektorowi Ochrony Danych. – Zasadnym byłoby zobowiązanie przez polskiego ustawodawcę administratorów danych, w których obecnie powołany jest ABI, aby złożyli oświadczenie w określonym terminie
dotyczące tego, że w podmiocie od 25 maja
2018 r. nie będzie IOD, a brak oświadczenia będzie implikował automatyczną zmianę statusu ABI w IOD. Uchroni to Biuro
GIODO przed prawdopodobnym paraliżem, który spowodowany byłby napływem tysięcy wniosków dot. powołania
IOD po 25 maja 2018 r. – proponuje
adw. Marcin Zadrożny z ODO 24.
I
Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Innowacyjny projekt
BASF Polska i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ogłosiły rozpoczęcie współpracy w zakresie technologii
wychwytu CO2
odczas warszawskiej konferencji
Chemical Industry Summit and
Awards Gala, Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska
i Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu
Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW)
podpisali list intencyjny, otwierający możliwość realizacji wspólnych działań w obszarze redukcji emisji CO2 poprzez sepa-
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rację i oczyszczanie dwutlenku węgla z gazów spalinowych.
W opinii partnerów – współdziałanie,
wymiana doświadczeń i współpraca przedstawicieli biznesu i nauki są jednym z najskuteczniejszych sposobów stawiania czoła kluczowym wyzwaniom gospodarczym,
środowiskowym i społecznym.
JA

Andreas Gietl – dyrektor zarządzający
BASF Polska
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Nowoczesny autoreklozer
ze ZPUE S.A. Produktem Roku 2016
Automatyczny reklozer napowietrzny THO-RC27, jedyny polski produkt tego
typu dostępny na rodzimym rynku został okrzyknięty Produktem Roku na tegorocznych Międzynarodowych Targach Energetycznych Energetics w Lublinie. To innowacyjne urządzenie, stworzone przez konstruktorów z ﬁrmy
ZPUE S.A., bierze udział w „samonaprawie” sieci energetycznych średniego
napięcia (SN)
utoreklozer został określony mianem głównego narzędzia do obniżania wskaźników SAIDI (czas
trwania przerwy w dostawie prądu – długiej i bardzo długiej) i SAIFI (częstość długich i bardzo długich przerw w dostawach prądu). Zastosowanie nowatorskiego rozwiązania w znacznym stopniu poprawia te współczynniki.
Urządzenie umożliwia całkowitą współpracę z wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami automatyk w głębi sieci. Posiada funkcje, które pozwalają na separację wybranego
fragmentu sieci lub uszkodzonego odcinka. Spełnia również zadanie rejestratora zakłóceń, doskonale zabezpieczając całą sieć
energetyczną lub jej wybrany fragment
przed negatywnymi skutkami awarii. Dzięki temu znacznie ograniczamy liczbę miejsc
i osób pozbawionych napięcia.
To nie pierwsza nagroda, jaką zdobywa autoreklozer. W tym roku jego rolę w automatyzacji sieci średniego napięcia doceniło Ministerstwo Energii, przyznając opartemu o autoreklozer systemowi automatyzacji sieci FDiR Puchar Ministra Energii
podczas Bielskich Targów Energetycznych
ENERGETAB 2016.
Za ten produkt ZPUE S.A. otrzymała
w tym roku także NOVATORA 2015 – wyróżnienie, które jest potwierdzeniem znakomitych osiągnięć w dążeniu do unowocześniania technologii produkcji, oraz wyróżnienie w konkursie Złoty Amper na tegorocznych Targach AMPER w Czechach.
– Nasza firma stale dąży do rozwiązywania rzeczywistych problemów energetyki i automatyki. Aby automatyka działała
w niezawodny sposób, potrzebna jest pewna i sprawdzona aparatura łączeniowa.
Wdrożenie autoreklozera THO-RC27 przyniosło znakomite rezultaty. Sukcesem zakończyły się nasze pierwsze wdrożenia
nowoczesnych modułów automatyki FDiR

A

w oparciu o autoreklozery THO-RC27, rozłączniki i sekcjonalizery serii THO. Chcemy nadal rozwijać ten produkt – mówi Paweł Lichosik, product manager ZPUE
S.A.
ZPUE S.A. jest jedyną Polską firmą,
która posiada własne, nieimportowane
rozwiązanie tego typu. Urządzenie zostało opatentowane w Polsce. Spełnia najnowocześniejsze europejskie i światowe standardy (IEC, IEEE) zarówno w zakresie
energetyki, jak i ochrony środowiska oraz
wymogi stawiane przez inteligentne systemy elektroenergetyczne zwane „smart
grid”, które według specjalistów będą w najbliższych latach najsilniej rozwijającym
się sektorem rynku energetycznego.
I
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Biznes czeka
na swoją konstytucję

Zaciągnięty do polityki z sektora bankowego wicepremier
Mateusz Morawiecki od kilku miesięcy zapowiadał nowe
proceduralne otwarcie na przedsiębiorców. Niestety, jak
się już pojawiło na horyzoncie, to zamiast oceniać je merytorycznie, używa się go jako kolejnego instrumentu w wojnie polsko-polskiej
Michał Tabaka
rzeba na samym początku uczciwie stwierdzić, że od wielu lat faktycznie polskie prawo niezbyt
przychylnym okiem zerkało na rodzimego przedsiębiorcę. Kolejne ekipy rządzące – z lewej i z prawej strony – poza
przedwyborczą retoryką nie miały zbyt
wiele do zaoferowania właścicielom ﬁrm.
I bardziej w tym, a nie w niechęci do nurzania się w polityczne spory, należy upatrywać dosyć sceptycznej postawy przedsiębiorców. Nic dziwnego, że po wcześniejszych doświadczeniach słowa Morawieckiego traktowali jak dziesiątki innych,
wcześniejszych zapowiedzi.
Owszem, już kilka miesięcy temu pojawiały się eksperckie głosy wskazujące, że
tym razem biznesmeni mogą się mylić i wicepremier Morawiecki faktycznie przedstawi
realne rozwiązania. Swoje zdanie argumentowali koniecznością zbilansowania
sporych wydatków na politykę socjalną, na
czele ze słynnym Programem 500+.

T

Nowe otwarcie
Wreszcie w połowie listopada, podczas
„Kongresu 590” w Jasionce, Mateusz Morawiecki przedstawił pakiet projektów
ustaw, które zbiorczo nazwano „Konstytucją dla Biznesu”. O takim otwarciu dla
przedsiębiorców ostatni raz mogliśmy mówić przy okazji tzw. ustaw Wilczka, które
przyjęto pod koniec 1988 r., a które na kilka następnych lat wyznaczyły liberalny
kierunek rozwoju działalności gospodarczej.
„Państwo to nie jest krwiopijca, a przedsiębiorca nie jest krętaczem” – powiedział do
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uczestników Kongresu Morawiecki, prezentując swoje propozycje. Tym samym
dał do zrozumienia, że rząd chce przedsiębiorcy pomagać, a nie przeszkadzać,
i gorąco liczy przy tym na rewanż. Zaraz
potem obecni usłyszeli, że rząd będzie im
organizował jak najbardziej przychylną
z każdej strony przestrzeń, do ich zadań
z kolei będzie należeć tworzenie nowych
miejsc pracy.
Morawiecki pokaźny wór nowych przepisów zawiesił na głównym haku, który nie
bez przyczyny przypomina nam przepisy
Wilczka – wprowadzone jeszcze przez gabinet Rakowskiego. Otóż od teraz podstawową regułą, która powinna scalać cały system, jest zasada, że co nie jest prawem zabronione – jest dozwolone.

Interpretacja na korzyść przedsiębiorcy
Co więcej, „Konstytucja dla Biznesu”
zakłada tzw. interpretację indywidualną.
Prowadzący działalność gospodarczą będzie miał prawo prosić administrację publiczną o dokładne wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawa na przykładzie
jego konkretnej sytuacji. Propozycja legislacyjna zakłada, że owa czynność byłaby
prowadzona nie tylko dla spraw faktycznie
już istniejących, ale też dla tych możliwych,
przy założeniu takich, a nie innych działań
przedsiębiorcy. Dany urząd, do którego trafi wniosek o „interpretację indywidualną”,
będzie miał na nią 30 dni. Jeżeli jednak ów
termin będzie przekroczony, to już następnego dnia zostaje „wydana interpretacja indywidualna, stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku".

Innym, mocnym zapisem w zaprezentowanym pakiecie projektów ustaw jest
ten mówiący o domniemanej uczciwości
przedsiębiorcy. Przez ostatnie lata bywało,
że nie dość, że musiał udowadniać działania zgodne z prawem, to dodatkowo jeszcze swoją uczciwość. Konstytucja Morawieckiego ma to zmienić. Jak tylko nad propozycjami wicepremiera pochyli się Sejm
i Senat oraz podpis złoży prezydent (co przy
obecnym układzie sił powinno być zwykłą
formalnością), to wszelkie wątpliwości co
do okoliczności konkretnej sprawy sądy
mają już rozstrzygać na korzyść przedsiębiorców. To urzędnik będzie musiał udowodnić ewentualną winę biznesmena, a nie
– jak bywało w ostatnich latach i to na potęgę – na odwrót.
Kolejna propozycja dotyczy zasady
proporcjonalności, wedle której kary powinny być zdecydowanie lepiej przystosowane do przewinień. Przepisy z „Konstytucji…” mają zlikwidować „cwaniactwo”
urzędników, którzy do tej pory, zasłaniając
się setką przepisów, byli w uprzywilejowanej pozycji, wysnuwając kolejne żądania. Po
wejściu w życie propozycji Morawieckiego
nie będziemy mieli już do czynienia z sytuacją, gdy np. urzędnik zwróci się do przedsiębiorcy o dokumenty, którymi już dysponuje. Role nieco się zamienią, co zepchnie
sporą część odpowiedzialności właśnie na
barki administracji publicznej. Przesada?
Nie do końca. Udowadnia to inny fundament „Konstytucji dla Biznesu”, czyli zasada milczącej zgody. Według niej, jeżeli
prowadzący daną działalność gospodarczą
nie otrzyma z urzędu informacji o sprawie,
której termin już się zakończył, może sam
zakładać, że ma ona pozytywny finał.
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„Pracownicy administracji powinni
postępować profesjonalnie i poczuwać się
do odpowiedzialności za działania podejmowane w wykonaniu obowiązków służbowych. Urealnieniu takiej postawy urzędników służy zasada ich odpowiedzialności
za naruszenie prawa” – czytamy w pakiecie przepisów zaprezentowanych przez
Morawieckiego, co jest kolejnym dowodem
na zdecydowane zmiany w relacji urzędnikprzedsiębiorca.

Co jeszcze dla biznesu?
Zgodnie z nowym pakietem legislacyjnym, osoby stawiające pierwsze kroki
w działalności gospodarczej przez pół
roku mają być zwolnione z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. O ile biznesmen wyrazi zgodę, wszelkie czynności będą mogły być prowadzone przez telefon, e-mail lub inny sposób komunikacji. Powołany będzie Rzecznik
Przedsiębiorców, do którego kompetencji
ma należeć np. wstrzymywanie kontroli
urzędniczej, o ile wystąpi zasadne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Na
wniosek Rzecznika urzędy będą miały
obowiązek przedstawić swoją interpretację
nawet najbardziej skomplikowanych przepisów prawa. Będzie on też swoistym mediatorem między przedsiębiorcami a urzęd-

nikami. W końcu ma dojść do likwidacji numeru REGON (ma być stopniowo wycofywany z obrotu). Zadanie to przejmie numer NIP, który stanie się też oficjalnym identyfikatorem danego przedsiębiorcy w całym
systemie REGON.
Zupełną nowością w polskich warunkach ma być tzw. działalność nierejestrowana. To propozycja rządu dla tych, którzy ze swojej działalności mają nie więcej
jak połowę minimalnego wynagrodzenia,
czyli tysiąc złotych miesięcznie. W ten
sposób ci najdrobniejsi i początkujący biznesmeni będą mogli, przynajmniej na starcie, ominąć biurokratyczną górę. Bo ta,
prawdopodobnie nawet po zmianach, dalej będzie straszyć.

Prawda czy kolejna fikcja?
„Konstytucja” ma swoich oponentów.
Ci przypominają np. że domniemanie niewinności przedsiębiorcy we wszelkich możliwych postępowaniach skarbowych obowiązuje już od 2013 r. Niektórzy czekają na
wynik konfrontacji proponowanych rozwiązań chociażby z pomysłem zakazu
handlu w niedziele.
Większość głosów oceniających zaprezentowane projekty niestety wpisała się
w ciągnący się już zbyt długo i angażujący zbyt wielu Polaków spór, w którym głów-

ną rolę odgrywają emocje, spychając
merytoryczność na dalszy plan. Będący
w mniejszości, a starający się obiektywnie
analizować plan wicepremiera, podkreślali,
że najważniejsze, iż jakieś pomysły są. Zaraz potem jednak szybko sami tłumili
swój zapał i przypominali, że samych
propozycji dla przedsiębiorców na przestrzeni ostatnich 20 lat było bez liku.
Szkopuł w tym, że żadna z nich nie przebiła się do głównego nurtu legislacyjnego,
który skutecznie, rok w rok obrastał biurokratyczną warstwą przyprawiającą przedsiębiorców o ból głowy. – Czekamy na pojawienie się konkretnych ustaw z tożsamymi
zapisami, co w samej Konstytucji. Kolejnym, niezbędnym krokiem jest zmuszenie
samej administracji do stosowania nowych przepisów – przekonuje Marcin Nowicki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców.
Strona rządowa twierdzi, że to nie
jest ostateczna wersja dokumentu, że czekają go modyfikacje. Ogólnie przez większość zmiany oceniane są pozytywnie. Na
faktyczne odczucie ulgi przyjdzie czas,
gdy propozycje znajdą się w zapisach
ustawowych. Tylko wtedy biznesmeni realnie
odczują, że nie są kolejny raz „robieni w balona” i rzeczywiście stają się dla władzy pełnoprawnym partnerem.
I
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7 wspaniałych na Kongresie 590
Podczas uroczystej gali na Kongresie 590 w Rzeszowie Andrzej Duda wręczył
statuetki laureatom XIV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
Nagrodą indywidualną za szczególne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości
wyróżniono prof. Janusza Filipiaka, założyciela ﬁrmy Comarch
Fot. KRZYSZTOF SITKOWSKI / KPRP (3)

rezydent cieszył się z lokalizacji
kongresu w Rzeszowie, na Podkarpaciu, w województwie należącym do „ściany wschodniej”.
– Przez wiele lat mówiło się w mediach, że
to jest taka Polska B. Jeżeli ktoś uważa, że
to jest jakaś gorsza Polska, to bardzo serdecznie zapraszam do Rzeszowa, do tego
Centrum Konferencyjnego, zapraszam na
Podkarpacie – mówił prezydent.
Odniósł się też do nazwy kongresu, czyli liczby 590, która na kodzie paskowym
oznacza, iż dany produkt został wyprodukowany lub jest dystrybuowany przez
przedsiębiorstwo zarejestrowane w Polsce.
– To właśnie polski produkt chcemy promować, to właśnie polską przedsiębiorczość
chcemy promować, oczywiście zapraszając jednocześnie inwestorów zagranicznych – zapowiedział. – Było już takie hasło: „Dobre, bo polskie”. Ja wierzę w to głęboko, że będziemy mogli spokojnie mówić:
„Najlepsze, bo polskie”.

P

Wzmocnić konkurencyjność
– Niektóre zaszłości, powstałe na początku przemian w Polsce w latach 90., są
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bolączką Rzeczypospolitej do dzisiaj, a rolą
m.in. prezydenta i rządu jest czynić wszystko, by pomóc zaleczyć tamte rany. Andrzej
Duda mówił, że Polska równych szans,
zrównoważony terytorialnie rozwój gospodarczy kraju, były niezwykle ważne dla
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zaznaczył, że chciałby, aby ci, którzy wyjechali
poza granice Polski, wrócili do kraju. Przypominając czasy minione, wspomniał
o uwłaszczeniu polskiego majątku przez no-

menklaturę. Panowało też uwielbienie dla
wszystkiego, co z zagranicy i lekceważenie
tego, co produkowane w Polsce, co stanowiło wówczas produkty rodzime. Firmy polskie często przechodziły w zagraniczne
ręce, a zagraniczne firmy likwidowały w Polsce konkurencję. W efekcie – mówił prezydent – bardzo wielu ludzi straciło pracę,
a regiony doznały poważnego uszczerbku,
polegającego na dramatycznym spadku
standardów życiowych.
– Tylko poprzez budowę sprawnej,
niezwykle konkurencyjnej polskiej gospodarki, gdzie praca będzie miała wysoką wydajność, gdzie będzie produkcja artykułów
wysoko przetworzonych, gdzie będzie innowacyjna myśl techniczna, a przede
wszystkim solidność i etyka w biznesie, jesteśmy w stanie zbudować potencjał gospodarczy Polski, który przełoży się na poziom życia każdego Polaka – powiedział
prezydent. Dodał, że budowa takiej właśnie
gospodarki, dobrego klimatu dla przedsiębiorców w Polsce, jest jednym
z największych zadań prezydenta i rządu. – Głęboko jestem
przekonany, że to zadanie uda
nam się – ocenił.
Premier Beacie Szydło, wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu, rządowi i większości parlamentarnej prezydent
podziękował za dotychczasowe
działania. – Oczywiście ten wielki projekt Prawa i Sprawiedliwości, który w tej chwili wszyscy
realizujemy, on się dopiero rozpoczął. Ale wierzę w to, że on
właśnie jest ukierunkowany na
budowanie lepszej Rzeczypospolitej, w której będą lepsze warunki do życia dla zwykłych obywateli, w której będą lepsze warunki inwestycyjne dla przedsiębiorców,
w której władze publiczne będą promowały
rodzimą przedsiębiorczość, będą ją wspierały, to jest wielkie zadanie, które uda nam
się wszystkim wspólnie wykonać – zaznaczył Andrzej Duda.
Aby docenić polskich przedsiębiorców i zachęcić ich do zwiększania PKB, Pre-
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zydent RP patronował Nagrodzie Gospodarczej w jej XIV edycji. Najpierw kapituła nominowała 18 przedsiębiorstw nagrody w kategoriach: Lider Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny
Biznes. W tegorocznej edycji nagrody po raz
pierwszy pojawiły się dwie nowe kategorie:
STARTUP_PL oraz Badania + Rozwój,
skierowane do młodych, zdolnych przedsiębiorców-innowatorów. Ostateczny wybór zwycięzcy w każdej kategorii należał do
Prezydenta RP.
Ostatecznie nagrody podczas gali 17 listopada otrzymali:
• w kategorii Lider MŚP: ML System
(instytucja zgłaszająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)
– rodzinne przedsiębiorstwo powstałe
w 2007 r. w Zaczerniu, woj. podkarpackie.
Wykonuje kompleksowe systemy zabezpieczeń obiektów (m.in. systemy nagłaśniające, sieci strukturalne, sterowanie
oświetleniem, systemy zapobiegania powstawaniu pożarów i BMS) oraz systemy
pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych i ich integrację z budynkami.
Firma otworzyła pierwszą na świecie fabrykę
produkującą ogniwa fotowoltaiczne według
własnej technologii.
• w kategorii Narodowy Sukces: Wielton (instytucja zgłaszająca: Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz
Związek Klastry Polskie) – największy polski producent naczep, przyczep i zabudów
samochodowych. Spółka należy do grona
3 największych producentów w swojej
branży w Europie. Dotychczas na drogi Europy wyjechało ponad 65 tysięcy naczep
i przyczep. Grupa Wielton posiada zakłady produkcyjne w Polsce i Francji, a także
montownie we Włoszech i Rosji. W 2015 r.
Wielton otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego.
• w kategorii Międzynarodowy Sukces: Wawrzaszek Inżynieria Samochodów
Specjalnych (instytucja zgłaszająca: Fundacja Innowacyjna Polska oraz Związek
Klastry Polskie) – WISS jest liderem rynku samochodów specjalistycznych na świecie. Firma dostarcza produkty na rynek europejski, azjatycki oraz afrykański – samochody z logiem WISS jeżdżą po drogach
w ponad 40 krajach. Firma jako jedyna
w branży posiada własny nowoczesny zakład
produkcyjny zabudów kompozytowych.
Firma zapewnia szeroką gamę produktów
takich jak: samochody ratowniczo-gaśnicze,
lotniskowe, ratownictwa technicznego, specjalistyczne samochody dowodzenia i łączności, policyjne miotacze wody.
• w kategorii Odpowiedzialny Biznes:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (instytucja zgłaszająca: Urząd

Wokalista Iron Maiden i przedsiębiorca z branży lotniczej Bruce Dickinson
na Kongresie 590
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) – firma produkuje i prowadzi sprzedaż wyrobów higienicznych,
medycznych i kosmetycznych. Zatrudnia
ponad 7 tys. pracowników. W ramach
swojej działalności firma corocznie organizuje konferencje dotyczące opieki długoterminowej, jest sponsorem międzynarodowej ligi piłki nożnej osób niepełnosprawnych. Firma również prowadzi Fundację „Razem Zmieniamy Świat”, w ramach której m.in. wydawane są bezpłatne
poradniki dla osób zajmujących się opieką osób niesamodzielnych, organizowane
są bezpłatne warsztaty dla rodzin.
• w kategorii START-UP.PL: Zortrax
(instytucja zgłaszająca: Państwowa Inspekcja Pracy oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) – producent drukarek
3D, który pomimo krótkiej działalności gospodarczej, zdążył już z powodzeniem
wprowadzić na rynek autorską drukarkę
Zortrax M200, unikalne oprogramowanie
(Z-Suite) i materiały do druku (Z_Filament
Series). Tworzone w Polsce produkty Zortrax S.A. sprzedawane są w ponad 50 krajach świata, na 6 kontynentach.
• w kategorii Badania + Rozwój:
OncoArendi Therapeutics (instytucja zgłaszająca: Narodowe Centrum Nauki oraz
Związek Klastry Polskie) – firma założona
w 2012 roku specjalizuje się w poszukiwaniu i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych oraz nowotworowych. Celem firmy jest opracowanie skutecznej terapii nieuleczalnych
chorób, takich jak nowotwory mózgu, płuc
i jelita grubego. W realizacji prac B+R firma współpracuje z wiodącymi ośrodkami

badawczymi w UE, USA oraz Australii.
OAT zatrudnia wielu badaczy powracających do Polski ze staży podoktorskich na
czołowych uniwersytetach w USA.
• nagroda indywidualna dla Janusza
Filipiaka z firmy Comarch – profesora, doktora habilitowanego w zakresie nauk
technicznych. Od ponad trzydziestu lat zajmuje się nowoczesnymi technologiami.
W 1993 r. założył Comarch – pierwszą firmę w Polsce opartą na wiedzy. Ukończył
szkolenie menedżerskie w Japonii. Był
konsultantem naukowym France Telecom
oraz pełnił funkcję dyrektora pełnomocnego
Teletraffic Research Centre na Uniwersytecie
w Adelajdzie (Australia).

Z udziałem polityków i… rockmana
Podczas kongresu wystąpienia wygłosili też m.in. premier Beaty Szydło oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adama
Glapiński. Drugiego dnia kongresu wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił
„Konstytucję dla biznesu”, czyli pakiet
rozwiązań ułatwiających prowadzenie firm.
Do Jasionki, oprócz najważniejszych
przedstawicieli władz, przyjechali również
reprezentanci największych polskich i zagranicznych firm, m.in. PKO BP, PZU,
PGNiG, Asseco, CD Projekt, Google, Inglot, Intel, Orange, Pratt & Whitney. Jednym z gości imprezy został także wokalista
zespołu Iron Maiden i właściciel firmy zajmującej się serwisowaniem samolotów
pasażerskich Bruce Dickinson.
Głównym organizatorem Kongresu
590 była Fundacja im. Sławomira Skrzypka, b. prezesa NBP, a partnerem imprezy
– województwo podkarpackie.
I

Fakty 11

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP

Wielkie laboratorium badawcze
O innowacyjności i rozwoju rozmawia z nami dr Andreas Glenz, prezes ﬁrmy
PREVAC, nominowanej do Nagrody Prezydenta RP

Firma PREVAC znalazła się w gronie
osiemnastu nominowanych do Nagrody
Prezydenta RP, a w swojej kategorii – Badania i Rozwój – była w pierwszej trójce.
Co pana zdaniem zdecydowało o tym, że
duża centralna instytucja, jaką jest Polska
Rada Biznesu, postawiła właśnie na państwa przedsiębiorstwo?
– Polska Rada Biznesu miała okazję zapoznania się zarówno z moją osobą, jak
i firmą PREVAC podczas organizacji kon-

12 Fakty

kursu „Nagroda Polskiej Rady Biznesu im.
Jana Wejcherta”. Zostaliśmy wtedy zgłoszeni do udziału w konkursie z ramienia
Izby Gospodarczej. Spośród ponad siedmiuset zgłoszeń znaleźliśmy się w finałowej trójce. Wydaje mi się, że w tamtym czasie nasz profil działalności zaciekawił Polską Radę Biznesu, która zechciała poznać
naszą firmę trochę lepiej i myślę, że wyrazem pewnego zaufania stało się właśnie to
zgłoszenie do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, gdzie analogicznie znaleźliśmy
się w pierwszej trójce finalistów.
Czy wraz z ogłoszeniem laureatów
przyszło rozczarowanie, czy raczej duma?
– Wiadomo, że najlepiej smakuje zwycięstwo, jednakże sam fakt znalezienia się
w finale jest dla nas sporym wyróżnieniem.
Radość jest tym większa, że startowaliśmy
w kategorii cieszącej się w tegorocznej
edycji największą popularnością. Konkurentów było sporo, ale cieszy nas fakt, iż kategorie takie jak innowacyjność, badania
i rozwój, wynalazczość itp. cieszą się coraz
to większą popularnością. Świadczy to o powstawaniu w Polsce wielu nowych firm
opartych na wiedzy i kreatywności.
Kategoria, o której pan wspomina po
raz pierwszy pojawiła się w historii nagrody.

Jak bardzo zmieniało się podejście firmy
do segmentu badań i rozwoju na przestrzeni lat i jak można to porównać w perspektywie innych przedsiębiorstw?
– Ciężko mi określić, jaką rolę mają badania i rozwój w innych przedsiębiorstwach, ale u nas od samego początku stanowiły one trzon działalności. Można
śmiało rzec, że firma PREVAC to jedno
wielkie laboratorium badawcze. Nasze
aparatury nie są powtarzalne, więc dla każdej opracowywana jest nowa technologia,
która powstaje właśnie na bazie wyników
uzyskanych poprzez BiR. W ciągu 20 lat
działalności nasz pion badawczy został
mocno rozbudowany, kadrowo wzrósł nawet kilkukrotnie. Jesteśmy ściśle związani
z nauką i nowoczesnymi technologiami, naszymi klientami są topowi naukowcy z renomowanych jednostek naukowo-badawczych, tak więc BiR są niejako wpisane
w charakter naszych działań.
Zajmują się państwo produkcją aparatur naukowo-badawczych, ale i dystrybucją wielu rozwiązań. Czym muszą się wyróżniać produkty przeznaczone do badań
w wysokiej i ultrawysokiej próżni?
– Próżnia, z jaką pracujemy to próżnia
zbliżona do tej panującej w przestrzeni ko-
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smicznej, sięgająca rzędu 10-12 mbar. Używamy jej jako „czystego” medium do badań, gdyż powietrze atmosferyczne jest dla
nas środowiskiem zdecydowanie zbyt zanieczyszczonym, gęstym. W tym wspomnianym zakresie próżni naukowiec ma
gwarancję oddziaływania na próbkę jedynie zadanymi czynnikami. Gdyby takie
doświadczenia przeprowadzać w atmosferze, zbyt wiele niepożądanych czynników
miałoby wpływ na próbkę, co wpłynęłoby
z kolei na zakłamanie wyników badań. Dodatkowo gęstość powietrza atmosferycznego uniemożliwiałaby przelot cząsteczek
– elektronów, jonów itp. – którymi chcielibyśmy np. trawić próbkę. U nas przysłowiowo „diabeł tkwi w szczególe”. Operujemy na jednostkach, które ciężko zobrazować i sobie jakkolwiek wyobrazić. Dla
większości osób to „czarna magia”. Aparatury PREVAC to precyzyjne urządzenia,
badania na nich odbywają się w skali
nano. Nasz sprzęt musi spełniać cały szereg wymagań. Materiały, z których produkujemy aparatury muszą być niemagnetyczne oraz wytrzymywać szeroki zakres ciśnień i temperatur od bliskich zeru bezwzględnemu, które wynosi -273°C aż po ponad 2000°C. Wszelkie spawy muszą przejść
testy szczelności helem, który penetruje
dużo bardziej niż powietrze. Dodatkowo,
aby dokonywać pomiarów w takim zakresie ciśnień, elektronika PREVAC musi być
bardzo stabilna, poniżej 0,5 ppm. Zakresy
i dokładność mierzona jest w nanometrach,
angstremach czy mikroradianach. Napięcia od części tysięcznych po kilkadziesiąt tysięcy woltów, prądy od femto aż po tysiące amperów czy częstotliwości sięgające kilku gigaherzów – to dla firmy chleb powszedni.
Kto może skorzystać z waszych usług?
– Naszymi klientami, oprócz firm działających w różnych sektorach, są topowi naukowcy pracujący w renomowanych instytucjach naukowo-badawczych. Są to
m.in. synchrotrony, laboratoria, instytuty naukowe poruszające się w dziedzinach takich
jak inżynieria materiałowa, fizyka, chemia, metalurgia, medycyna, farmakologia, krystalografia, archeologia, biologia
i wiele innych.
Jakie znaczenie dla państwa miało
wprowadzenie ulgi podatkowej na badania i rozwój w 2016 roku? Dzięki temu udało się zwiększyć państwu obszar inwestycji?
– Naszą działalność badawczo-rozwojową w chwili obecnej finansujemy
głównie ze środków własnych, jak również
dzięki wsparciu pozyskanemu z funduszy
europejskich. Nasze projekty zyskały uznanie ekspertów w konkursach o dofinansowanie organizowanych w ramach regio-

Nasze aparatury nie są powtarzalne, więc dla każdej
opracowywana jest nowa technologia, która powstaje
właśnie na bazie wyników uzyskanych poprzez BiR.
W ciągu 20 lat działalności nasz pion badawczy został
mocno rozbudowany, kadrowo wzrósł nawet kilkukrotnie
nalnych i krajowych programów operacyjnych. Wprowadzenie nowej ulgi podatkowej na badania i rozwój postrzegamy jako
jedną z możliwości wsparcia kolejnych, planowanych inwestycji w obszarze B+R.
Obecnie jesteśmy na etapie analizy, w jakim
stopniu wprowadzona w 2016 roku ulga podatkowa stanowi realne wsparcie naszych
projektów. Czas zatem pokaże, czy dzięki
wprowadzeniu ulgi uda się zwiększyć obszar naszych inwestycji w obszarze badań
i rozwoju.
Czy przydałyby się jeszcze inne rozwiązania, które ułatwiłyby funkcjonowanie przedsiębiorstwom tworzącym nowe
technologie od strony naukowej? Czy
udało się porozmawiać o nich z rządzącymi
podczas Kongresu 590 w Jasionce?
– Działalność innowacyjna jest zjawiskiem dość nieprzewidywalnym, a co się
z tym wiąże, z definicji obarczona jest wysokim ryzykiem. Staramy się to ryzyko przekuwać w nasz sukces rynkowy. Cenimy zatem każde rozwiązanie, które ułatwia funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa, zarządzanie i prowadzenie naszych projektów.
Mając na uwadze znaczenie, jakie dla
ekosystemu innowacji ma współdziałanie
sfery biznesu, nauki i władz, od lat aktywnie poszukujemy możliwości, ale i staramy
się współtworzyć rozwiązania mające na
celu wprowadzanie usprawnień i ułatwień
dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Doceniamy zatem inicjatywy, w trakcie których
możliwa jest nie tylko wymiana doświadczeń, ale którym towarzyszy również chęć
poszukiwania wartościowych pomysłów dla
takich firm jak nasza. Firmy działające

w dziedzinie hitech są mocno wspierane i
dofinansowywane na świecie, szczególnie
to widać w Chinach. Kongres 590 w Jasionce zaliczam do jednej z ważniejszych inicjatyw mających na celu nie tylko wymianę doświadczeń, ale i poszukiwanie rozwiązań ułatwiających życie firmom innowacyjnym.
PREVAC jest znany w dziedzinie nowych technologii na całym świecie, na krajowym branżowym rynku – również, ale już
przeciętnemu Polakowi firma może się nie
kojarzyć. Czy państwu w ogóle zależy na
masowej popularności i czy w przypadku
tak skomplikowanych usług i produktów
jest to w ogóle możliwe i potrzebne?
– Śmiejemy się zawsze, że ci, co mają
o nas wiedzieć, to o nas wiedzą. Nasze działania PR-owe polegają głównie na promowaniu nauk ścisłych, innowacyjności, kreatywności a nie firmy samej w sobie. Nie zależy nam na „sławie”. Dbamy o wizerunek
lokalny, wizerunek firmy jako atrakcyjnego
miejsca zatrudnienia i rozwoju zawodowego. A w marketingu kładziemy nacisk na
obecnych i potencjalnych klientów – krajowych i zagranicznych. Bierzemy udział
w różnego rodzaju publikacjach – chociażby
tak jak teraz u państwa – gdzie staramy się
przybliżać czytelnikom nasz profil działalności i zaciekawić firmą, bo uważam, że jest
czym. Nasze produkty naprawdę kreują
przyszłość, wpływają na wynalazczość
– warto więc mieć świadomość, skąd dana
rzecz się wzięła, gdzie miała swój początek
i jaką drogę przeszła, aby dziś ułatwiać nam
życie.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Gruntowa szesnastka
Zakończyła się siódma już edycja konkursu „Grunt na Medal”. O tytuł najbardziej atrakcyjnej działki przeznaczonej pod projekt produkcyjny przez blisko
pół roku walczyły 142 gminy, które zaprezentowały łącznie 179 ofert

Fot. PAIiIZ

Laureaci konkursu
października w Warszawie,
prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Tomasz Pisula,
wspólnie z marszałkami województw i kierownictwem Centrów Obsługi Inwestora,
wręczył nagrody wojewódzkim zwycięzcom
konkursu, który odbywał się pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra
rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz
Związku Województw RP.
Organizowany co dwa lata przez
PAIiIZ, marszałków województw oraz Regionalne Centra Obsługi Inwestora (COI),
pod rządowym patronatem konkurs „Grunt
na Medal”, prowadzony jest równolegle
w szesnastu polskich województwach. Jego
zadaniem jest wyłonienie w każdym regionie najlepszego niezabudowanego terenu
inwestycyjnego (tzw. greenfield), o powierzchni co najmniej 2 hektarów, który
w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego przeznaczony został pod
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projekt przemysłowy. W rywalizacji mogą
wziąć udział wszystkie polskie gminy, zgłaszając dowolną liczbę ofert, pod warunkiem,
że nie są one objęte programem Specjalnych
Stref Ekonomicznych czy Parkiem Technologicznym.
Walka o tytuł „Gruntu na Medal” 2016
rozegrała się w dwóch głównych etapach.
Spośród 179 nadesłanych na konkurs zgłoszeń z całego kraju przedstawiciele Centrum
Obsługi Inwestora dokonali preselekcji
gruntów. W ten sposób do półfinału zakwalifikowało się 81 terenów inwestycyjnych,
czyli aż 45 proc. zgłoszonych na konkurs
aplikacji dotarło do półfinału. Wszystkie te
działki poddano kompleksowemu audytowi, w tym wizytacji terenów przez ekspertów
PAIiIZ oraz właściwe dla regionu COI
i urzędy marszałkowskie. Wymogiem, jaki
postawiono uczestnikom konkursu, była prezentacja zalet własnego terenu inwestycyjnego przed komisją konkursową. Spotkanie
to miało symulować wstępne rozmowy z po-

tencjalnym inwestorem. Na to zadanie
władze gmin miały tylko godzinę. Po zweryfikowaniu stopnia przygotowania wszystkich terenów pod przyszłe inwestycje komisja
konkursowa wytypowała jedną, najlepszą
działkę w każdym województwie, czyli wojewódzki „Grunt na Medal”.
W tegorocznym gronie zwycięzców
dominują działki do 5 hektarów – jest ich
aż siedem. Z danych PAIiIZ wynika, że zgłaszający się do Agencji potencjalni inwestorzy
najbardziej interesują się właśnie mniejszymi
terenami. Jedną ze zwycięskich ofert jest
grunt o powierzchni 4 hektarów w Zamościu. Miasto od lat uczestniczy w konkursie „Grunt na Medal”, dostrzegając jego
promocyjny efekt. – Dzięki proinwestycyjnej polityce władz miasta, ale także wsparciu PAIiIZ, zainteresowanie gruntami
lokalnych przedsiębiorców, w tym tych
spoza Lubelszczyzny, wyraźnie wzrosło
– mówi Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Ze-
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Laureaci:
Dolnośląskie – gmina Strzelin, teren Górzec 90,25 ha
Kujawsko-pomorskie – gmina Płużnica 3,97 ha
Lubelskie – miasto Zamość, teren przy ul. Hrubieszowskiej 4,19 ha
Lubuskie – gmina Witnica, teren przy ul. Stalowej 2,31 ha
Łódzkie – gmina Miasta Sieradz, teren Miejska Strefa Gospodarcza Wodociągi 5,4 ha
Małopolskie – gmina Miasta Bochnia, Bocheńska Strefa Aktywności
Gospodarczej ,23 ha
7. Mazowieckie – Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, teren Podstrefa
Chorzele I 93,77 ha
8. Opolskie – gmina Krapkowice, teren przy ul. Prudnickiej 6,57 ha
9. Podkarpackie – miasto Krosno, teren Krosno-Lotnisko 2,15 ha
10. Podlaskie – miasto Białystok, przy ul. Gen. F. Kleeberga 2,08 ha
11. Pomorskie – gmina Miasta Gdańska, teren PCL przy ul. Sucharskiego 4,5 ha
12. Śląskie – miasto Zabrze, teren przy ul. A. Borsiga i S. Isaaca 10,98 ha
13. Świętokrzyskie – miasto i gmina Końskie, teren 9,11 ha
14. Warmińsko-mazurskie – gmina Stawiguda, teren Tomaszkowo 13,80 ha
15. Wielkopolskie – gmina Stare Miasto, teren Barczygłów 3,07 ha
16. Zachodniopomorskie – miasto Białogard, teren 28,61 ha
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wnętrznych w Zamościu, wspominając
o 7 inwestorach, którzy zawitali do miasta.
W podobnym tonie wypowiada się wójt Starego Miasta w Wielkopolsce, Ryszard Nawrocki, którego gmina zgłosiła do konkursu teren trzyhektarowy. – Udział w kon-

kursie, podczas którego możemy wzmocnić własne kompetencje, traktujemy jako element budowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej – tłumaczy Nawrocki.
O inwestorów starają się również gminy z większymi terenami. Wśród tegorocz-

nych laureatów „Gruntu na Medal” są trzy
działki od 5 do 10 hektarów: teren w Sieradzu (łódzkie), w Krapkowicach (opolskie)
oraz w Końskich (świętokrzyskie). Mają one
duże szanse na inwestycyjny sukces. Aż jedna czwarta inwestorów pyta PAIiIZ o takie
działki. W gronie zwycięzców znalazło się
również 5 gruntów o powierzchni przekraczającej 10 hektarów – w tym dwa
w gminie Strzelin na Dolnym Śląsku oraz
w Chorzelach z Mazowsza – których powierzchnia przekracza 90 hektarów.
Wszystkie wyróżnione „Grunty na Medal” trafią do Bazy Ofert Inwestycyjnych
prowadzonej przez PAIiIZ i będą oferowane
w pierwszej kolejności polskim oraz zagranicznym inwestorom, którym pomaga
Agencja. Obecnie baza liczy już ponad 2 000
rekordów.
Dobrze skrojona oferta oraz zwycięstwo
w konkursie „Grunt na Medal” to przepustka do lukratywnego kontraktu inwestycyjnego. Statystyki agencji pokazują, że
już ponad połowa z dotychczasowych
zwycięzców konkursu zyskała inwestora.
Zwłaszcza dla gmin z obszarów, gdzie pozornie rzadziej sięga wzrok inwestorów, jest
to szansa, której nie wolno przeoczyć.
Aleksandra Łuczak

Górzec czeka na inwestora
Rozmawiamy z Dorotą Pawnuk,
burmistrzem gminy Strzelin,
nagrodzonej w konkursie „Grunt na medal”

Czy 90-hektarowa nieruchomość
w Górcu, nagrodzona tytułem „Grunt na
medal”, pełni już funkcje inwestycyjne?
– Teren jest przeznaczony pod inwestycje przemysłowe i wciąż czeka na nabywcę. Z uwagi na sporą powierzchnię
i znakomitą lokalizację daje potencjalnemu
inwestorowi lub inwestorom naprawdę
szerokie możliwości. Bardzo liczę na to, że
szybko znajdzie się chętny i konkretny inwestor, który właśnie w naszej gminie ulokuje swój biznes.
Czemu jest to atrakcyjna lokalizacja
dla inwestorów? Dla jakiego rodzaju firm
może być szczególnie użyteczna?
– Przede wszystkim ze względu na
wspomniane już bardzo korzystne położenie komunikacyjne, To największy atut
tej nieruchomości i myślę, że to głównie

z tego powodu działka nie będzie długo
czekać na inwestora. Dodam, że teren leży
przy naszej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tuż przy
drodze wojewódzkiej, łączącej nasze miasto z Wrocławiem. Istnieje możliwość
włączenia go do podstrefy. Do najbliższego zjazdu autostradowego jest zaledwie
14 km, a do Wrocławia można dojechać
mniej więcej w 30 minut. Liczymy na to,
że w tym miejscu powstaną zakłady produkcyjne, które przyczynią się do ożywienia lokalnego rynku pracy, będą kooperować z tutejszymi firmami i nie będą generowały poważniejszych uciążliwości
dla mieszkańców.
Na ile pani zdaniem zwiększają się
szanse inwestycyjne Górca po znalezieniu
się w gronie laureatów konkursu „Grunt
na medal”?
– Myślę, że dzięki temu sukcesowi poważnie rosną szanse na pozyskanie inwe-

stora, który stworzy nowe miejsca pracy
i przyczyni się do rozwoju naszej gminy. Za
sprawą konkursu o nieruchomości z gminy Strzelin usłyszała cała Polska, a za pośrednictwem Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych, dowiedzą się
o niej również zagraniczni inwestorzy, szukający miejsca na swój biznes. Wiele sobie
obiecywaliśmy po udziale w tym prestiżowym konkursie i dlatego staraliśmy się jak
najlepiej zaprezentować zgłoszoną nieruchomość. Zapewniam jednak, że nie zapominamy też o promocji pozostałych
gruntów inwestycyjnych. Na przestrzeni
ostatnich lat sprzedaliśmy trzy takie nieruchomości. Inwestorzy mogą u nas skorzystać z atrakcyjnego pakietu ulg i zachęt. Terenów inwestycyjnych w naszej gminie nie
brakuje, więc serdecznie zapraszamy do nas
wszystkich zainteresowanych.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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O konkursie „Grunt na
medal” i oczekiwaniach inwestorów rozmawiamy z Tomaszem
Pisulą, prezesem Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych, która na początku 2017 roku
zmieni się w Polską
Agencję Inwestycji
i Handlu

Fot. PAIiIZ

Trzeba być o krok
przed inwestorem
Za nami 7. edycja konkursu „Grunt na
Medal”. Jak polskie gminy spełniają oczekiwania PAIiIZ, a docelowo inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału
w Polsce?
– Z każdą edycją konkursu „Grunt na
Medal”, a odbywają się one co dwa lata od
2005 roku, widzimy, jak rośnie wiedza samorządów. Co zmieniło się przez ten czas?
Dziś większość samorządowców wie, że inwestor nie przyjdzie sam. Po drugie, że konkurencja jest ostra, a konkurujemy z całą Europą Środkowo-Wschodnią. Dlatego o inwestora trzeba powalczyć w przemyślany
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sposób: poznać swoje mocne i słabe strony, dobrze wytypować teren, uzbroić go. Konieczne są też inwestycje w ludzi, którzy
będą pracować z inwestorem w taki sposób,
aby chciał zostać u nas dłużej. Na tej podstawie powinna powstać przemyślana strategia promocji własnej oferty inwestycyjnej,
z dobrze zdefiniowanym potencjalnym
klientem, po którego czasami – z nami lub
samodzielnie – trzeba pojechać na przykład
za granicę.
To bardzo dobrze, że dla sporej części
gmin elementem marketingu inwestycyjnego
jest właśnie udział w „Gruncie na Medal”.

Konkurs ten, ale także realizowane co
roku przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i SGH badanie
„Atrakcyjność inwestycyjna regionów”
sprzyjają podnoszeniu jakości obsługi inwestycyjnej. Rywalizując ze sobą, samorządy podpatrują swoje atuty. Gminy zyskują też lepsze rozeznanie w kwestii oczekiwań inwestorów. A ci bacznie śledzą dokonania samorządów. Wystarczy przyjrzeć się przykładowi Wrześni. Wytypowany kilka lat temu do konkursu „Grunt na
Medal” teren zyskał inwestora klasy premium, czyli Volkswagena. To nie odosobniony przypadek. Dzięki wsłuchiwaniu się
w rynek co drugi teren, który zwyciężył
w dotychczasowych edycjach konkursu,
znalazł już inwestora.
Również patrząc na ostatnią edycję konkursu, widać, że wiele gmin bardzo skrupulatnie przygotowało się do konkursu.
Wiele z nich wyselekcjonowało tereny pod
kątem tych najbardziej pożądanych aktualnie przez inwestorów. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tegoroczny zwycięzca
z województwa zachodniopomorskiego –
grunt w Białogardzie – właśnie zyskał inwestora, który w nowej fabryce da pracę aż
400 pracownikom.
Czy któreś regiony Polski wyróżniają
się na tle pozostałych pod względem oferty terenów inwestycyjnych?
– Typując liderów, na inwestycyjną
mapę Polski można spojrzeć przekrojowo
lub regionalnie. W pierwszym przypadku
oczywiście najbardziej atrakcyjne – zwłaszcza dla inwestorów usługowych – są stolice województw lub duże miasta wojewódzkie. W cenie są też lokalizacje blisko
dużych centrów przemysłowych czy przykładowo tam, gdzie działają klastry. Są to
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lokomotywy rozwoju regionów, ważne
ośrodki akademickie, miejsca z rozwijającym się biznesem. To przyciąga. Nowi inwestorzy chcą przecież mieć styczność
z otoczeniem okołobiznesowym, być blisko
poddostawców, dobrej kadry czy z łatwym
i szybkim dostępem do rynku zbytu. Widzimy jednak, że i na mniejsze ośrodki rośnie popyt – zwłaszcza wśród tych firm usługowych, które szukają przewag cenowych.
Jest tu jednak pewne „ale”: mniejsze miejsca muszą być dobrze skomunikowane
z metropoliami i zapewnić dobrą kadrę.
Natomiast patrząc oczami inwestora na
polskie regiony, widać związek między poziomem rozwoju gospodarczego danych
części kraju a ich ofertą inwestycyjną.
Przygotowany pod koniec 2016 roku przez
nas i SGH raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw” jako wyróżniające się
wskazuje mazowieckie, dolnośląskie, śląskie
i małopolskie. I faktycznie, w te rejony Polski trafi najwięcej projektów inwestycyjnych,
które w tym roku pomyślnie zakończyliśmy.
Na uwagę zasługują też opolskie i zachodniopomorskie. Działające tam Centra
Obsługi Inwestora otrzymały od nas w tym
roku najwyższe noty w procesie certyfikacji. Bardzo wysoko oceniliśmy też pracę
COI w lubelskim i podkarpackim. Te
wschodnie województwa Polski zasługują
na więcej uwagi, ponieważ są atrakcyjne zarówno dla nowoczesnych usług, dla biznesu,
jak i zaawansowanej technologicznie pro-

dukcji np. lotnictwa. Przyznając certyfikaty za jakość obsługi inwestora, doceniliśmy
też pomorskie, dolnośląskie i śląskie.
Jakie projekty przemysłowe mają największe szanse na realizację na nagrodzonych przez PAIiIZ gruntach w świetle
oferowanych warunków, lokalizacji i oczekiwań inwestorów? O jakie tereny pytają
inwestorzy najchętniej: greenfield czy
brownfield?
– Największą szansę na realizację mają
przede wszystkim takie projekty, które najbardziej skorzystałyby biznesowo z imple-

łek produkcyjnych od 2 do 5 hektarów,
a także tych o powierzchni między 5 a 10
hektarów. Wiele samorządów dopasowuje się do tych potrzeb. Nieprzypadkowo
wśród tegorocznych zwycięzców „Gruntu
na Medal” dominują działki do 5 hektarów.
Drugi trend to rosnące zainteresowanie gotowymi halami produkcyjnymi średniej wielkości (do 5 tys. m2) i tymi powyżej
10 tys. m2. Oznacza to, że część firm nie
chce tracić czasu na budowę nowej fabryki, ale szybko rozpocząć produkcję lub inną
działalność w gotowym obiekcie. Tak jest

Rywalizując ze sobą, samorządy podpatrują swoje
atuty. Gminy zyskują też lepsze rozeznanie w kwestii
oczekiwań inwestorów. A ci bacznie śledzą dokonania
samorządów
mentacji w danym miejscu. Dlatego też warto jeszcze raz powtórzyć: gminy muszą być
o co najmniej krok przez potencjalnym inwestorem. To one powinny wiedzieć, jaki typ
inwestora, a nawet jakie konkretnie firmy są
ich grupą docelową.
Samorządy muszą też znać trendy.
Ponad połowa zapytań, jakie aktualnie
otrzymujemy od inwestorów dotyczy dzia-

w przypadku BG Production, który będzie
rozwijać swój biznes u wspomnianego
przeze mnie wcześniej zwycięzcy „Gruntu
na Medal” z zachodniopomorskiego. Firma działać będzie w postawionej i wynajętej inwestorowi przez Białogardzki Invest
Park hali produkcyjnej. Hala ma właśnie
5000 m2. Jak więc widać, Białogard dobrze
skorzystał ze swojej szansy.
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Łukasz Filipiak, dyrektor ds. samorządu terytorialnego północno-zachodniej Polski, przedstawia prezentację dotyczącą czynników
decydujących o efektownym pozyskaniu inwestycji do gmin
Oprócz audytu ocena konkursowa
obejmowała symulację rozmowy z ewentualnym inwestorem. Czy samorządy są
przygotowane do rozmów biznesowych
i promocji zarządzanych jednostek przez
pryzmat oferowanych terenów?
– Jeszcze raz muszę pochwalić samorządy uczestniczące w konkursie „Grunt na
Medal” 2016. Ta edycja pokazała, że gminy nie tylko dobrze wybrały grunty, ale i były
bardzo dobrze przygotowane na pytania komisji konkursowej. Eksperci Agencji wizytowali każdy teren, który przeszedł do tego
etapu konkursu. Natomiast gmina – zaledwie w ciągu godziny – musiała siebie, jak
i tę działkę dobrze „sprzedać”. My wcieliliśmy się w rolę potencjalnych inwestorów,
a rolą urzędników było przekonanie nas, że
to atrakcyjne miejsce z kompetentnymi
ludźmi do obsługi. Samorządy pokazywały
filmy promocyjne lub nowoczesne prezentacje. Musiały też szczegółowo odpowiedzieć na pytania dotyczące infrastruktury, mediów, planów rozwoju gminy. Samorządowcy potraktowali to wyzwanie
bardzo poważnie, o czym świadczy obecność władz lokalnych podczas wizytacji.
Dobre przygotowanie i gotowość do
rozmów na odpowiednim szczeblu daje
nam pewność, że kiedy inwestor zawita do
gminy, ta dołoży wszelkich starań, by rzetelnie przedstawić swoje walory i zachęcić
do realizacji inwestycji właśnie tu.
Jakie najważniejsze zadania stoją
przed PAIiIZ oraz Centrami Obsługi Inwestora, aby pomóc samorządom skutecznie przekonywać, że warto inwestować
w Polsce?
– Obecnie intensywnie działamy na
rzecz maksymalnego uproszczenia proce-
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Ponad połowa zapytań, jakie aktualnie otrzymujemy od
inwestorów dotyczy działek produkcyjnych od 2 do 5
hektarów, a także tych o powierzchni między 5 a 10
hektarów. Wiele samorządów dopasowuje się do tych
potrzeb
dur i skrócenia dystansu między wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces inwestycyjny. Temu służyć ma zjednoczenie
sił, a przez to i narzędzi oferowanych
przez wiele instytucji pod wspólnym szyldem Polskiego Funduszu Rozwoju. W ramach Grupy nasza Agencja jest „szybkim
łączem” na linii inwestor – samorząd.
Oznacza to m.in. intensyfikację marketingu inwestycyjnego oraz więcej okazji do bezpośredniego spotkania samorządów z inwestorem pod każdą szerokością geograficzną. Od naszych partnerów z Grupy PFR
samorządy dostaną też szyte na miarę instrumenty finansowe, wspierające przykładowo rozwój infrastruktury. Wszystkie te
narzędzia będą dostępne w jednym „wirtualnym okienku”.
W ramach PFR będziemy kontynuować projekt mentoringu dla samorządów
w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów, tak więc samorządowcy mogą
spodziewać się bardzo dobrze dopasowanych do ich potrzeb szkoleń czy warsztatów, ale i porad eksperckich. Jak wynika
z naszych rozmów z inwestorami, jest
jeszcze wiele do zrobienia w kwestii dopasowania działań w gminach do po-

trzeb firm zainteresowanych inwestycjami.
Będziemy więc nadal wypracowywać z samorządami i stale podnosić standardy
pierwszego kontaktu z inwestorem. Na realnych przykładach uświadamiamy też, jak
ważna jest tzw. opieka poinwestycyjna, kiedy implementacja projektu dobiegnie już
końca. Taka długofalowa troska zachęca do
reinwestycji czy niweluje ryzyko przeniesienia po pewnym czasie części lub całości operacji firmy do innej lokalizacji.
Ważnym elementem naszej współpracy jest też aktywizacja otoczenia okołobiznesowego w regionach. Chodzi o tworzenie klastrów, rozwój czy zwiększenie powiązań między samorządami a firmami, na
przykład w dziedzinie prac badawczych czy
szkolnictwa zawodowego.
Jak widać, wyzwań jest wiele, bo zagraniczna konkurencja nie śpi. Ale mamy
świetnych partnerów w regionach, zarówno po stronie Centrów Obsługi Inwestora,
Specjalnych Stref Ekonomicznych, jak i samorządów. Dlatego też w Polsce realizowane są i nadal będą naprawdę imponujące
inwestycje.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Nawet Japończycy stawiają
na Bochnię
Z burmistrzem Bochni,
Stefanem Kolawińskim,
rozmawiamy
o Bocheńskiej Streﬁe
Aktywności Gospodarczej, nagrodzonej po
raz kolejny w konkursie „Grunt na medal”

Teren Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

18 listopada 2016 r. został pan uho– Uściślijmy pewne pojęcia. Każdą
– Rozmowy z partnerem japońskim
norowany prestiżową nagrodą „Krakownagrodę, którą otrzymałem imiennie, traktrwały od wiosny ubiegłego roku. Krakowski
ski Dukat”, przyznawaną przez Kapitułę
tuję jako owoc pracy wszystkich zaangaPark Technologiczny wskazał nas jako jedskładającą się z wybitnych postaci majążowanych w daną sprawę ludzi. Owszem,
ną z możliwych lokalizacji, dysponującą docych związek z rozwojem gospodarki i injak w każdej instytucji czy firmie jest preskonałymi warunkami i położeniem dla tego
nowacyjnych technologii, powołaną przez
zydent, burmistrz, wójt, starosta lub prezes
typu inwestycji. Jak stwierdził prezes konKrakowską Izbę Przemysłowo-Handlową.
czy dyrektor, podejmujący kluczowe decycernu: „O tym, że postawiliśmy na BochZa co to wyróżnienie?
zje, określający, co i jak ma być realizowanię, zdecydowała z jednej strony uczciwość
– Trudno oceniać samemu własne
ne. Są też inne osoby zarządzające i te, któi otwartość pana burmistrza i jego współdziałania i ich efekty. „Krakowski Dukat”,
re wykonują określone zadania na każdym
pracowników, ale również życzliwość Krazostał mi przyznany w kategorii Samorząszczeblu. Bez dobrej współpracy i zaankowskiego Parku Technologicznego. To
dowy Kreator Przedsiębiorczości. Sądzę, że
gażowania kompetentnych współpracowbyło najważniejsze również ze względu na
przesądziło aktywne rozwijanie i promoników po prostu nie ma szans na realizatakie długoterminowe podejście do naszej
wanie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gocję zamierzeń. My taki zespół ludzi w Bochinwestycji” – mówił Hiroo Okoshi. Oczyspodarczej. Tereny BSAG są położone
ni mamy i to procentuje. Faktycznie od jawiście wymieniono także dobry dostęp do
przy zjeździe z autostrady A4, w pełni
kiegoś czasu BSAG jest motorem napękadry inżynieryjnej, zarówno miejscowej, jak
uzbrojone i posiadają infrastrukturę droi z Krakowa czy Tarnowa, oraz świetną lodowym dla Bochni i dzięki niej miasto jest
gową. To przyciąga inwestorów. Oczywiście
laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jedkalizację strefy.
bez szerokich działań promocyjnych efekt
nak Bochnia to nie tylko strefa. NajważZa BSAG otrzymał pan już wiele nabyłby zapewne nieporównywalnie słabszy.
gród…
niejsze są zrównoważony rozwój i planoW przeddzień uroczystości wręwanie bez szaleństw, które później
czania wyróżnień „Krakowski
pokutują trudnymi do spłaty kreDukat” w Bochni gościła deledytami. Wiele miast w Polsce bogacja gości z Japonii, z firmy Maryka się z olbrzymim zadłużeniem.
buchi Motor. Największy na świeŁatwo zaciąga się pożyczki pod
cie koncern reprezentowany na
efektowne inwestycje, trzeba jednak
tym spotkaniu przez samego
pamiętać, że banki upomną się
prezesa Hiroo Okoshi, ogłosił
o spłatę, a bardzo często obiekty
oficjalnie podjęcie decyzji o busłużące społeczeństwu nie mają
dowie u nas swojej pierwszej
szans na to, żeby ich działalność
w Europie fabryki. To także barprzynosiła zysk lub choćby nawet
dzo ważny impuls dla kolejnych,
zerowała koszty utrzymania. Dlaprzyszłych inwestorów, którzy
tego właśnie prowadzimy tak inzadadzą sobie na pewno pytanie:
tensywne działania w celu pozydlaczego Japończycy spośród
skiwania kolejnych inwestorów
bardzo wielu możliwych lokaliw strefie, którzy pozostawią u nas
zacji, w całej Europie wybrali właczęść podatków i dzięki temu stać
śnie Bochnię?
nas będzie na więcej.
No właśnie, dlaczego kon- Stefan Kolawiński z nagrodą za zwycięstwo w Ogólnopolskim
cern Mabuchi wybrał Bochnię? Konkursie „Grunt na medal 2016”
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Zainwestuj w Polsce
Targi Terenów Inwestycyjnych „Investate Poland” to pierwsza tego typu impreza w Europie Środkowej, na której spotkają się ci, którzy dysponują terenami inwestycyjnymi oraz ci, którzy chcą zainwestować
rzez ostatnich 25 lat Polska dokonała ogromnego skoku gospodarczego. Ma nowoczesną infrastrukturę, w tym coraz więcej dobrych dróg. Ma świetnie wykształconą i doświadczoną kadrę. Ma naukowców, których
badania mogą przyczynić się do rozwoju
wielu dziedzin gospodarki. Ma wreszcie tereny inwestycyjne, które czekają na przedsiębiorców.
Dlatego właśnie warto w Polsce zainwestować, właśnie tutaj prowadzić działalność gospodarczą. Jak jednak znaleźć odpowiedni dla siebie teren? Czy trzeba przemierzyć kraj wszerz i wzdłuż w jego poszukiwaniu? To nie jest potrzebne, warto natomiast wybrać się na Targi Terenów Inwestycyjnych „Investate Poland”, które
odbędą się od 21 do 23 kwietnia 2017 r.
w Nadarzynie k. Warszawy.
W odległości 10 minut od lotniska
Chopina i 15 minut od centrum Warszawy
jest nowoczesne Międzynarodowe Centrum
Targowo-Konferencyjne „Ptak Warsaw
Expo” mające 120 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej,
z 15 tysiącami miejsc parkingowych. To właśnie tu spotkają się już wkrótce na targach
terenów inwestycyjnych dysponenci terenów
z całej Polski z potencjalnymi inwestorami.
Wielkim atutem targów „Investate Poland” będą konferencje i seminaria poświęcone działalności gospodarczej w Polsce, temu, jak w naszym kraju inwestować,
jak stawiać tu pierwsze biznesowe kroki.
Część spotkań poświęcona będzie polskiemu prawu i partnerstwu publiczno-prywatnemu, stwarzającemu możliwość współinwestowania przez podmioty prywatne
i należące do sektora publicznego.
– To pierwsze takie targi w Europie
Środkowej – mówi Roman Pikuła, prezes
Targów Pomorskich Sp. z o. o., będących
organizatorem targów „Investate Poland”.
– Naszą ambicją jest, by stały się trzecią największą tego typu imprezą w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat. Nie mamy żadnych wątpliwości, że będzie to dla inwestorów doskonałe miejsce do poznania
możliwości inwestycyjnych istniejących
w naszym kraju, bo na targach będą przedstawiciele parków technologiczno-prze-

P
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mysłowych, specjalnych stref ekonomicznych, agencji rozwoju regionalnego, miast,
gmin i powiatów oraz innych właścicieli
gruntów inwestycyjnych, a także banków
i instytucji finansowych. Liczymy na to,
funkcjonowanie naszej imprezy przełoży się
z czasem na liczbę inwestycji biznesowych realizowanych w Polsce. Już dziś zapraszamy wszystkich potencjalnych inwestorów, bo w Polsce po prostu warto rozpocząć działalność. Nie tylko z uwagi na infrastrukturę czy kadrę, ale i dlatego, że part-

nerzy biznesowi i kontrahenci potencjalnych
inwestorów już tu są.
www.investate-poland.eu
Targi Terenów Inwestycyjnych „Investate Poland” odbędą się w dniach
od 21 do 23 kwietnia 2017 r.
w Nadarzynie k. Warszawy w Międzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym „Ptak Warsaw Expo”.
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Zrób biznes
w historycznym mieście

Rynek Wielki w Zamościu

Fot. W. WÓJCIK

Zamość – jeden z większych ośrodków administracyjnych, gospodarczych i kulturowych wschodniej
Polski, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO – jest nie tylko miastem o bogatej tradycji i walorach architektonicznych, ale
również miejscem, w którym łączą się harmonijnie
nowoczesność, innowacyjność, przedsiębiorczość
i wyjątkowa historia
Andrzej Wnuk
prezydent Miasta Zamość
iasto Zamość jest otwarte na
oferty inwestorów, tak krajowych, jak i zagranicznych.
– Kierunek, w którym chcemy podążać jako miasto doskonale obrazuje uruchomienie Podstrefy Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
Mielec. Mając świadomość potencjału
w postaci transgranicznego położenia
– a dokładniej bliskości granicy z Ukrainą,
wschodniej granicy Unii Europejskiej, Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, a także
dostępu do szerokiego toru PKP Linii
Hutniczej Szerokotorowej – chcemy, by Zamość, drugie co do wielkości miasto województwa lubelskiego, stało się silnym
ośrodkiem gospodarczym. Nasze atuty to
m.in. coraz lepsza komunikacja z Europą
Zachodnią, rosnąca wartość miasta jako
marki turystycznej, duży kapitał społeczny
rozwijający się w oparciu o miejscowe
szkoły wyższe i zawodowe, stwarzający doskonałe warunki do prowadzenia biznesu,
rozwoju sektora usług oraz innowacyj-

M

nych, przyjaznych środowisku technologii.
Wart podkreślenia jest fakt, że region należy
do jednego z najważniejszych i największych
obszarów rolniczych kraju, z silnie rozwiniętym przemysłem oraz zapleczem naukowo-badawczym w sektorze rolno-spożywczym – podsumowuje Andrzej Wnuk,
prezydent Miasta Zamość.
Zamojska Podstrefa Ekonomiczna to
ponad 50 ha powierzchni, na których
przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach.
Jednym z zasadniczych atutów przemawiających za inwestowaniem w Podstrefie
jest możliwość korzystania z ulgi w podatku dochodowym w wysokości do 70 proc.
wartości prowadzonej inwestycji. Aby ją
otrzymać, przedsiębiorca powinien zrealizować inwestycję o wartości powyżej
100 tys. euro. Administracja samorządowa
wspiera nowe przedsięwzięcia, skracając do
minimum procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę, ale również stosując zwolnienia z podatków lokalnych.
Dzięki temu możemy mówić o pierwszych
sukcesach i efektach w postaci innowacyjnych przedsiębiorstw działających w branżach związanych z przemysłem metalur-

gicznym, produkcją energii ze źródeł odnawialnych czy budownictwem.
Potwierdzeniem tego, że Miasto Zamość posiada atrakcyjną ofertę do prowadzenia działalności gospodarczej, jest
przyznana nagroda w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”.
Dzięki proinwestycyjnej polityce władz
miasta, a także wsparciu Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych
oraz Centrum Obsługi Inwestora Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie zainteresowanie gruntami ze strony lokalnych przedsiębiorców i tych spoza Lubelszczyzny wyraźnie wzrosło. Do końca II połowy 2016 r.
Zamość pozyskał aż 7 nowych inwestorów,
a nowe firmy oznaczają przecież nowe miejsca pracy, czyli realny spadek bezrobocia
wśród mieszkańców.
To, co nas niezmiernie cieszy to również
zmiana wizerunku Miasta Zamość postrzeganego do niedawna wyłącznie jako
ośrodek turystyczny wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Aktualnie to miasto o dużym potencjale gospodarczym, otwarte na innowacje i stwarzające dla napływającego kapitału atrakcyjne warunki funkcjonowania.
I
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Stwórzmy klimat dla inwestycji
Atrakcyjnych inwestorów zagranicznych może przyciągnąć do Polski odpowiednia polityka gospodarcza, pewność prawa oraz proste, przejrzyste
przepisy podatkowe i zamówień publicznych – to główne wnioski raportu
opracowanego przez think-tank Warsaw Enterprise Institute
Michał Sztuk
zrost inwestycji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
jest krytycznym elementem
programu Zrównoważonego Rozwoju Polski. Wszystkie modele ekonomiczne dowodzą, że bez zwiększenia nakładów inwestycyjnych tempo zbliżania
się PKB Polski do średniej europejskiej będzie trudne do utrzymania. Tymczasem, jak
wynika z danych GUS-u, po trzecim kwartale tego roku inwestycje w Polsce wyhamowują. Według „Financial Times”, powołującego się na dane ﬁrmy Emerging
Portfolio Fund Research (EPFR) z kwietnia 2016 r., przepływy inwestycyjne polskich
aktywów spadły w marcu aż o 34,32 mln
dol. z poziomu 149,83 mln dol. (23 proc.).
– Przez blisko rok, rozpoczynając od
wyborów prezydenckich, atmosfera wokół
inwestorów zagranicznych bardzo się zagęszczała. Retoryka repolonizacyjna pod adresem instytucji finansowych czy koncernów
medialnych, oskarżenia o niepłacenie podatków przez wielkie sieci handlowe czy rabunkową prywatyzację wykorzystaną przez
obce firmy, nawet jeżeli znajdowała pokrycie
w faktach, to skoncentrowana w krótkim
czasie i prezentowana masowemu odbiorcy, sprawiała wrażenie politycznej nagonki – uważa Robert Gwiazdowski, prezes
Warsaw Enterprise Institute.

W

Szukanie wroga poza Polską
Wydaje się, iż w słusznej sprawie poprawy pozycji firm krajowych niektórzy komentatorzy robią wroga z firm uznanych za
niepolskie, nie doceniając, jakim motorem
i mostem są dla polskich firm i polskiego
rynku. Premier Morawiecki wypowiadał się
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na temat zdolności przedsiębiorców polskich w wykorzystaniu kontaktów, jako
poddostawców jednego zakładu, żeby rozwinąć się na lokalnym i globalnym rynku.
To jest tylko jedna z kluczowych korzyści
płynących z obecności firm globalnych
w Polsce – mówi prezes Amerykańskiej Izby
Handlowej w Polsce, Tony Housh.
Według WEI, przychylności kapitału
spoza Polski nie sprzyja brak działań rządu, osłabienie złotego, zastój na giełdzie
oraz zapowiedzi dotyczące repolonizacji
banków, nowych obciążeń podatkowych,
zwiększonych wydatków socjalnych, które
mogą doprowadzić do niewypłacalności budżetu. Starania wicepremiera Mateusza
Morawieckiego, który w Europie stara się
przekonać inwestorów do inwestowania
w Polsce, są w ocenie ekspertów think-tanku cenne, jednak można uzyskać dużo więcej i szybciej, podejmując w kraju działania
mogące poprawić wizerunek i rozwiać
obawy inwestorów.
– Wysłuchaliśmy uwag inwestorów,
którzy już zainwestowali w naszym kraju
i uważnie obserwują, co dzieje się obecnie
w Polsce. Na tej podstawie przygotowaliśmy rekomendacje dla rządu. Pozwolą
one zrealizować ambitne zapowiedzi przedwyborcze i pomyślnie sfinalizować działania związane z tzw. planem Morawieckiego, a co najważniejsze utrzymać tempo
wzrostu gospodarczego na zakładanym poziomie – mówi Tomasz Wróblewski, wiceprezes WEI.

Zapisy raportu
Efektem działań WEI jest raport „Klimat dla inwestycji w Polsce. Diagnoza sytuacji, propozycje rozwiązań”, który został
zaprezentowany podczas konferencji

z udziałem ekspertów Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A., Amerykańskiej Izby
Handlowej oraz CVC Capital Partners.
Wśród rekomendacji zawartych w dokumencie jest traktowanie inwestycji zagranicznych jako priorytetu polskiej polityki
gospodarczej, zmiana narracji rządu pod
adresem inwestorów i potwierdzenie, że zasada „pewności prawa” rozciąga się w równym stopniu na wcześniejsze umowy prywatyzacyjne i kontrakty z państwem, proste i przejrzyste prawo podatkowe oraz zamówień publicznych a także utworzenie
Rady Inwestorów Zagranicznych – ciała pozwalającego na bieżące konsultacje i wypracowywanie rozwiązań gwarantujących
podtrzymywanie dobrej inwestycyjnej reputacji Polski.
Wśród ciekawych wniosków znalazła się
propozycja wyeliminowania Specjalnych
Stref Ekonomicznych, które zdaniem twórców raportu przestały spełniać swoje zadanie, a przeciwnie, stają się źródłem nowych anomalii i kłopotów. Należy myśleć
najlepiej rokującymi branżami innowacyjnymi i dla nich stworzyć nadzwyczajne warunki inwestycyjne – ogólnopolską strefę
wolności gospodarczej i niskich obciążeń
publicznoprawnych, na wzór strategii przyjętej swego czasu przez Irlandię.

Zostańcie z nami
Gra toczy się o to, aby ci, którzy
przyszli do nas w złotych latach 90. zostali
i reinwestowali dalej. Od rekordowego
2000 r., kiedy napłynęło do nas w formie
zagranicznych inwestycji ponad 10 mld
euro, ich wartość prawie co roku spada.
Mimo wszystko zagraniczni inwestorzy
ciągle jeszcze chcą lokować swoje bizne-
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sy nad Wisłą. Firmy amerykańskie planują realizację w Polsce 49 inwestycji
o łącznej wartości 634,6 mln euro. Amerykanie zadeklarowali też utworzenie ponad 11 tys. miejsc pracy, jeśli wdrożą
wszystkie planowane projekty. Niemieckie
firmy z kolei chcą po polskiej stronie Odry
zrealizować 23 inwestycje o wartości ponad 1 mld euro. Dzięki nim zatrudnienie
znajdzie 7310 pracowników. Na trzecim
miejscu wśród inwestorów, z którymi rozmawia PAIiIZ, uplasowały się firmy szwajcarskie. Mają one w planach 13 projektów
o łącznej wartość 95,17 mln euro. Zade-

klarowali oni stworzenie 5446 miejsc pracy. Zainteresowani nami są też: Korea Południowa, Francja oraz polscy inwestorzy
z 9 projektami o wartości całkowitej
192,62 mln euro i ponad tysiącem zadeklarowanych miejsc pracy.
Zgodnie z danymi PAIiIZ najważniejszy jest sektor nowoczesnych usług. W Polsce może powstać nawet 70 ośrodków
Share Service Centres, ICT czy BPO (centra usługowe wykonujące zadania zlecone
przez korporacje znajdujące się za granicą,
np. księgowość, call centre, wsparcie informatyczne). Oznacza to możliwość stwo-

rzenia aż 20 tys. miejsc pracy w kraju. Na drugim miejscu pod względem liczby projektów
jest sektor motoryzacyjny – firmy reprezentujące ten dział planują realizację inwestycji o łącznej wartości ponad 1,3 mld euro.
13 projektów o wartości 568 mln euro zgłoszono w branży spożywczej, ma tu powstać
3,4 tys. nowych miejsc pracy. W 2015 r., jako
miejsce lokowania kapitału, Polskę wybrał
m.in. Heinz. Kolejne projekty należą do sektorów: 11 do badań i rozwoju B+R, 7 do
materiałów budowlanych, 6 wiąże się z sektorem AGD, 5 z medycznym, po 4 z lotnictwem i elektroniką.
I

Zaufało nam 900 firm
Rozmowa z wójtem gminy Stare Miasto, Ryszardem Nawrockim
Fot. PAIiIZ

Podczas gali „Grunt na medal” podkreślił pan, że udział w konkursie traktują państwo jako element budowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej w gminie.
Na czym owa strategia polega?
– Nasza strategia to szereg inicjowanych i wykonywanych przez nas działań,
które długofalowo mają zaowocować zainteresowaniem ze strony inwestorów.
Chcemy w pełni wykorzystać potencjał
gminy Stare Miasto. W tym celu współpracujemy z organizacjami takimi jak Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Centrum Obsługi Inwestora
oraz bierzemy udział w krajowych i międzynarodowych targach branżowych. Pojawiliśmy się chociażby na październikowych poznańskich targach czy wcześniej
w Monachium i Cannes. Jednak jednym
z najważniejszych elementów jest budowanie pozytywnego wizerunku, na który
jako samorząd pracujemy od wielu lat. Jesteśmy postrzegani jako gmina przyjazna
inwestorom, ponieważ wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Chcę podkreślić, że jest to kluczowy element, sprawdzany
przez każdego finalnego inwestora – pozwala podkreślić naszą rzetelność i budować wiarygodność. Nie zapominamy również o tych, którzy już nam zaufali, a więc

o blisko 900 firmach. Z myślą o nich każdego roku organizujemy śniadania biznesowe, na których wymieniamy się doświadczeniami i wsłuchujemy się w ich potrzeby.
Co oznacza dla pana zwycięstwo
w konkursie? Jakie są szanse, że znalezienie się w gronie laureatów przekuje się
w konkrety?
– Formuła konkursu przewidywała wizytację terenów, zadawane pytania były
stricte techniczne, a każda odpowiedź dokładnie weryfikowana, dlatego zwycięstwo
w obecnej edycji ma dla mnie duże znaczenie, ponieważ świadczy o wysokiej ocenie pracy wykonanej przez nasz samorząd
w ostatnich latach. Inwestycje w drogi dojazdowe do terenów czy uzbrojenie ich
w media, tak jak przed laty przekonywaliśmy, były zasadne i dzisiaj owocują. Bycie
laureatem to prestiż i reklama sama w sobie, bo, jak pokazuje historia, zwycięskie
grunty stosunkowo szybko znajdują na-

bywców. Dla mnie najważniejsze jest, że
dzięki temu wyróżnieniu mamy okazję pokazać się i zaprezentować pełną ofertę
gminy Stare Miasto.
Ile zatem terenów ma do zaoferowania Gmina Stare Miasto i jakie są ich walory?
– Nasza oferta jest bogata i różnorodna. Przede wszystkim mamy na terenie
gminy dwa węzły autostradowe położone
3 km od siebie. Przy obu węzłach dysponujemy terenami inwestycyjnymi o różnej
wielkości, w sumie jest to blisko 200 ha powierzchni inwestycyjnej. W zdecydowanej
większości są one uzbrojone w media i asfaltowe drogi dojazdowe. Reasumując – nasze walory to: przyjazny samorząd, dobra
lokalizacja i przygotowany pod inwestycję
grunt – dzięki nim możemy konkurować ze
strefami inwestycyjnymi, samemu takiej nie
posiadając.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Laury za innowacyjność
23 listopada br. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas uroczystej gali
podsumowano szóstą edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze
produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2016”
Fot. NOTFSNT-NOT

onkurs „Laur Innowacyjności”,
zainicjowany przez Naczelną
Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych – NOT, jest organizowany
dla ﬁrm, które z powodzeniem wdrożyły
najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniające im sukces gospodarczy. Celem tego Konkursu jest przede
wszystkim promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych
rozwiązań mających nowatorski charakter. Ideę Konkursu stanowi przekonanie,
że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki
jest rozwój innowacyjności w naszym
kraju, promowanie nowych technologii
i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji nowoczesnych rozwiązań
w Polsce i na świecie.
W Konkursie mogą brać udział polskie
i zarejestrowane w Polsce podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne z Polski
i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo-techniczne. Mogą
także uczestniczyć podmioty zagraniczne,
których innowacyjnymi produktami zainteresowana jest polska gospodarka.
Kapitułę Konkursu co roku od 13 lat
stanowią wybitne osobistości z Polski i z zagranicy, reprezentujące różne dziedziny
techniki i gospodarki. W tym roku Statuetki
Staszica oraz honorowe dyplomy jury
konkursowe przyznało 29 firmom i instytutom spośród wielu zgłoszonych kandydatur, łącznie w 13 kategoriach. Wśród nagrodzonych znaleźli się tacy giganci jak
TAURON, Mostostal czy Główny instytut
Górnictwa KGHM.
Gośćmi uroczystości w tym roku byli
m.in.: prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, prezes FSNT NOT Ewa
Mańkiewicz-Cudny, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Leszek Król, prezes
Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Edward Połaski, wiceprezes Polskiej
Izby Informatyki i Telekomunikacji Wiesław
Paluszyński, prezes Warszawskiego Domu
Technika NOT Jerzy Rożek, prezes Zespołu
Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT
Tomasz Karwat oraz przewodniczący Ze-
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społu Ekspertów Kapituły Konkursu „Laur
Innowacyjności” prezes Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Michał Szota. Obecny był także przedstawiciel głównego sponsora konkursu, członek zarządu firmy Microsoft Michał Jaworski (drugim głównym sponsorem była
firma EuRoPol GAZ S.A). Patronat honorowy nad konkursem objęły m.in. ministerstwa energii i rozwoju, ale także wielu
marszałków województw, co tylko świadczy o tym, jak dużą wagę obecnie przykłada się do tematyki innowacyjności. Nie bez
powodu jednym z pięciu filarów w „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”, minister
rozwoju Mateusz Morawiecki uczynił właśnie ten dział naszej gospodarki.
Galę tradycyjnie i znakomicie prowadziła znana i lubiana aktorka Laura Łącz,
a nagrody wręczali ww. wybitni goście.
W programie gali przewidziano także losowanie upominków ufundowanych przez
sponsorów, partnerów i laureatów konkursu.
Po tym losowaniu uczestnicy gali zostali zaproszeni do restauracji „Awangarda” w Warszawskim Domu Technika NOT,
gdzie przy bufetach i w luźnej już atmosferze mogli miło spędzić resztę wieczoru,
prowadząc przy okazji ciekawe rozmowy,
stanowiące doskonałą okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń.
I
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Surfaktanty na zamówienie
PCC EXOL SA jest jednym z wiodących producentów środków
powierzchniowo czynnych w Europie Środkowo-Wschodniej
swojej ofercie Spółka posiada około 160 produktów, 300
formulacji, a także świadczy
usługi w zakresie produkcji
surfaktantów na specjalne zamówienie
klienta (tailormade products). Portfolio
produktowe obejmuje wyroby dla przemysłu
kosmetycznego (personalcare) oraz branży przemysłowej, takie jak np. farby i lakiery,
obróbka metali, tekstylia, włókiennictwo
i wiele innych.
Wyzwania, które stoją przed producentami chemikaliów dotyczą w głównej
mierze tworzenia innowacyjnych produktów, wzrostu wydajności produkcji

W

Fabryka PCC EXOL SA w Brzegu Dolnym
przy jednoczesnym ograniczaniu zasobów
naturalnych oraz redukowaniu negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.
Dlatego PCC Exol SA stale inwestuje
w nowe technologie, opracowuje i wdraża
nowe produkty, poszerzając spektrum zastosowań aplikacyjnych surfaktantów. Prowadzone inwestycje w niedługim czasie
otworzą Spółce nowe możliwości w zakresie
rozwijania portfela produktów, a przez to
pozyskania klientów na kolejnych europejskich i światowych rynkach.

Obecnie PCC Exol SA skupia się na
działaniach mających na celu zwiększenie
udziału surfaktantów specjalistycznych
w różnych gałęziach przemysłu. Spółka konsekwentnie realizuje założenia długoterminowej strategii, związane z utrzymaniem
pozycji lidera na rynkach Europy Wschodniej i Środkowowschodniej oraz stale intensyfikuje działania na trudnych rynkach
zachodnioeuropejskich, gdzie prowadzi
ekspansję w krajach Ameryki i Azji.
www.pcc-exol.eu

Innowacyjny składnik formulacji kosmetycznych

WYSTAWA IWIS 2016

Podpis pod zdjęcie

Innowacyjny przemysł
w zasięgu ręki
o raz kolejny wystawę honorowym
patronatem objął prezydent RP
Andrzej Duda. Patronat nad tegoroczną edycją sprawowały również instytucje i organizacje, m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców
(AEI), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska
Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa
Izba Gospodarcza, Akademia Inżynierska w Polsce, Warszawska Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
IWIS to największa w Polsce międzynarodowa wystawa promująca wyna-
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lazczość i innowacje. Dotychczas w ramach IWIS zaprezentowano rozwiązania
z 26 państw, w tym z Malezji, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Czech, Indonezji, Iranu,
Tajwanu, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jemenu.
Polscy wynalazcy zaprezentowali ponad 130 rozwiązań z różnych dziedzin nauki, które łącznie z zagranicznymi dały
przegląd ponad 415 osiągnięć technicznych, mających już swoje miejsce w przemyśle oczekujących na wdrożenie. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma w głównej mierze pomóc przedsiębiorcom zaprezentować
osiągnięcia polskiej nauki i techniki oraz
umożliwić polskim twórcom nawiązywanie komercyjnych kontraktów, a tym samym wspomóc wdrażanie innowacji do
przemysłu, które mogą wpływać na

W dniach 10–12 października 2016 roku
w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej
odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Międzynarodowej Wystawy
Wynalazków IWIS. Tak
jak w latach poprzednich, wydarzenie zostało zorganizowane
przez Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów
we współpracy
z Urzędem Patentowym RP oraz Politechniką Warszawską
wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.
Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(w ramach umowy 893/P-DUN/2016 ze
środków resortu przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę) SPWiR
mogło zorganizować wystawę IWIS 2016,
na której zaprezentowano innowacyjne
rozwiązania prawie 40 jednostek naukowych. Międzynarodowe jury przyznało
polskim wystawcom za ich pracę oraz wynalazki medale: 18 platynowych, 29 złotych
z wyróżnieniem, 27 złotych, 35 srebrnych,
22 brązowe. Ponadto polscy wystawcy
otrzymali szereg nagród specjalnych od jednostek oraz organizacji, które uczestniczyły
w wystawie.
Ceremonię otwarcia 10. edycji wystawy IWIS uświetniły m.in. wystąpienia prof.
dra hab. inż. Stanisława Wincenciaka,
prorektora ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej, Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT oraz Jana Strzyżka,
przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak każdego roku, również 10. wystawie IWIS towarzyszyły prelekcje oraz wykłady z zakresu zarządzania
własnością przemysłową prowadzone przez
Urząd Patentowy RP, adresowane w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, środowiska naukowego oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Se-
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minaria były poświęcone budowaniu strategii ochrony z uwzględnieniem wybranych
przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych. Zaprezentowane zostały praktyczne aspekty uzyskiwania ochrony oraz ostatnie zmiany w przepisach prawnych w tym zakresie.

Morze nagród dla wystawców
Członkowie międzynarodowego jury
IWIS 2016 mieli przed sobą niełatwe zadanie. Ponad 400 zaprezentowanych rozwiązań „trzymało” bardzo wysoki poziom
merytoryczny i technologiczny. Ostatecznie nagroda Grand Prix IWIS 2016 trafiła
w ręce młodych wynalazców z Chingshin
Elementary & Middle School z Tajwanu za
opracowanie wynalazku pt. „An Intelligent
Plant” (pol. „Inteligentna Roślina”). Wynalazek ten służy m.in. zapobieganiu chorobom roślin. Może być też stosowany do

analizy wpływu podlewania i nawożenia
oraz pozwala na wykorzystanie roślin
ogrodowych jako systemu alarmowego
poprzez mierzenie zmiany potencjałów.
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów uhonorowało uczestników wystawy IWIS 2016 nagrodami
specjalnymi w kilku kategoriach. Special
Award SPWiR Best Domestic Youth Invention przyznano projektowi „The system
EduSpec supporting education of people
with disabilities”. Rozwiązanie to pozwala na wspomaganie procesu nauczania
uczniów i studentów, również niepełnosprawnych oraz z różnymi dysfunkcjami.
Special Award SPWiR Best Foreign Youth
Invention trafiła do zespołu, w skład którego weszli: A. Khantachawana, N. Sulatchaneenopdon, K. Mokdara z King Mongkut's University of Technology Thonburi
z Tajlandii, za rozwiązanie „Retriever Braided Stent from Smart Material”. Ich patent skupiał się przede wszystkim na dobraniu odpowiednio zmodyfikowanego
materiału i wytworzeniu z niego specjalnych
stentów – niezwykle ważnych w czasach,

kiedy choroby naczyń wieńcowych lub udar mózgu należą do
głównych przyczyn śmierci na
całym świecie.
Special Award SPWiR Best
Domestic Invention zdecydowano przyznać zespołowi reprezentującemu Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG
(PIB) w Puławach, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut
Nowych Syntez Chemicznych (INS) w Puławach, Grupę Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” SA w Puławach (Jan Szczepaniak, Włodzimierz Talarczyk, Tomasz Szulc,
Łukasz Łowiński, Mariusz Pikosz, Tamara Jadczyszyn, Jan Łabętowicz, Tadeusz Filipek, Piotr Rusek, Monika Karsznia) za rozwiązanie „A Multi-purpose Unit for The
Belt Planting of Soil and Low Cost and
Environmentally Safe System of Fertilization and Sowing The Seeds for Crops on
Wide Row Planting”. Z kolei nagrodę Special Award SPWiR Foreign Invention zdobył zespół z True Corporation Public CO.
LTD. z Tajlandii (Sunsanee Chuntanawaree, Julapong Soattiphaisal, Suchart Nakkrajib, Jaiphet Seehawong) za rozwiązanie
„Autistic Edu Platform”, które wspomaga
możliwości uczenia dzieci z autyzmem.

Pozostaje „tylko” wdrożyć
Swoje osiągnięcia zaprezentowały zarówno instytuty badawcze, przedsiębior-

stwa, uczelnie wyższe, szkoły, jak i indywidualni wynalazcy. Wszystkie rozwiązania
były kwalifikowane według 20 różnych kategorii, począwszy od ekologii i ochrony środowiska, przez mechanikę, elektronikę,
energetykę, aż po rozwiązania z zakresu medycyny. W trakcie wystawy odbyła się 5. edycja Międzynarodowego Konkursu Chemicznego, organizowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Nagrodę główną w konkursie zdobył Instytut
Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
za rozwiązanie „Dioctyl Terphthalate Manufacturing Process”. Laureatami czterech wyróżnień Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego zostały Instytut Ciężkiej
Syntezy Organicznej „Blachownia” (za
„Paraffin emulsion for various applications”), Instytut Nafty i Gazu (za „A process of waste sulfuric acid purification”), Politechnika Krakowska (za „A new method
for the synthesis of long-chain arylpiperazines (LCAP) under microwave irradiation”) oraz Mołdawska Akademia Nauk za
(„Production of nanotubular TiO2 and reactor for photo-catalytic detoxcation and
treatment of water”).
Podsumowując, jubileuszowa edycja
Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy
Wynalazków IWIS zakończyła się wielkim
sukcesem. Impreza z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i zwiedzających.
Mamy nadzieję, że wystawa zaowocuje szeregiem wdrożeń prezentowanych wynalazków i innowacyjnych rozwiązań.
I
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Hat-trick Instytutu
Włókiennictwa na IWIS 2016
Na X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków „IWIS 2016”
Instytut Włókiennictwa zaprezentował 3 wynalazki, które zostały nagrodzone medalami
edal Platynowy za wynalazek
„Nowej generacji barierowe
materiały włókiennicze chroniące przed szkodliwym działaniem promieniowania nadﬁoletowego
(UV)” (PL 21930 i GB 2500125), który
opracował zespół w składzie: dr hab. inż.
Jadwiga Sójka-Ledakowicz prof. nadzw., dr
inż. Anetta Walawska, mgr inż. Joanna Olczyk, prof. dr hab. inż. Teoﬁl Jesionowski (PP), dr inż. Katarzyna Siwińska-Stefańska (PP), mgr inż. Agnieszka Przybylska (PP). Przedmiotem wynalazku jest
sposób otrzymywania innowacyjnych włókienniczych materiałów barierowych wobec
promieniowania ultraﬁoletowego i drobnoustrojów oraz charakteryzujących się bardzo dobrą aktywnością fotooksydacyjną.
Gotowy materiał zapewnia ochronę
UPF>40, hamuje rozwój mikroorganizmów, w szczególności bakterii M. ﬂavus
B., obecnych m.in. w powietrzu, a także
przyspiesza rozkład, prawie w 98 proc., toksycznych związków do prostych związków
nieorganicznych. Wyroby o takich właściwościach przeznaczone są do zastosowań specjalnych, a chronią przed działaniem promieniowania UV.
Medal Złoty z wyróżnieniem za wynalazek „Sposób produkcji materiału włókienniczego o zwiększonej trwałości użytkowej” (PL 222260) otrzymali jego twórcy: prof. dr hab. Stefan Brzeziński, dr inż.
Dorota Kowalczyk i dr Beata Borak (PWr).
Efektywnym sposobem zwiększenia trwałości użytkowej materiałów włókienniczych
jest nanoszenie na powierzchnię włókien
trwale związanych powłok ochronnych. Nanopowłoka ochronna, wytwarzana metodą „zol-żel” z zolu hybrydowego na powierzchni włókien, zwiększa trwałość użytkową tekstyliów, a w szczególności ich odporność na ścieranie oraz tworzenie pillingu.
Trwałość użytkowa w tym zakresie ma decydujące znaczenie dla wyrobów włókienniczych takich jak: odzież robocza czy rekreacyjna, inne wyroby techniczne, zwłaszcza intensywnie użytkowane i narażone na
silne oddziaływania mechaniczne.
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Medal Srebrny za wynalazek „Przestrzenna struktura włókienna” (PL 221072)
przypadł dr hab. inż. Małgorzacie Cieślak,
dr inż. Ewie Witczak i mgrowi inż. Markowi Lao. Przedmiotem ich wynalazku
jest przestrzenna struktura włókienna,
przeznaczona szczególnie na obicia siedzeń
samochodowych i siedzisk na stanowiskach
pracy, a także siedzisk i miejsc leżących dla
osób niepełnosprawnych i długotrwale
unieruchomionych. Przestrzenne elementy liniowe, zastosowane w tkaninie lub
dzianinie, zapewniają po ustąpieniu nacisku powrót do pierwotnego kształtu,
a w trakcie użytkowania poprawę komfortu fizjologicznego przez rozwinięcie przestrzenne całej struktury wyrobu.

Instytut Włókiennictwa w Łodzi
IW w swojej ponad 70-letniej działalności zawsze odgrywał znaczącą rolę w tworzeniu nowych technologii włókienniczych
i współpracował w tej dziedzinie z zakładami przemysłowymi. Dzisiaj jest uznaną

w kraju i na arenie międzynarodowej jednostką badawczą o znaczącym dorobku naukowym i wdrożeniowym, działającą w obszarze nauk technicznych.
Kierunki badań Instytutu ewoluują.
W miejsce tradycyjnych wyrobów włókienniczych wchodzą innowacyjne wyroby
typu high-tech: funkcjonalne materiały
włókiennicze, np. materiały barierowe chroniące człowieka przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska, kompozyty włókienno-polimerowe do zastosowań specjalnych, medycznych i technicznych. Takie materiały włókiennicze nowej generacji
coraz częściej są wykorzystywane np. w produkcji odzieży ochronnej i specjalnej, elementów wyposażenia wnętrz, a także samochodów. IW poprawia konkurencyjność zakładów przemysłowych poprzez
wprowadzanie do praktyki przemysłowej innowacyjnych technologii nowej generacji
materiałów włókienniczych. Większość nowych rozwiązań jest objęta ochroną patentową w kraju, a także za granicą. I
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Ustawa o innowacyjności
podpisana
Ulgi podatkowe i ułatwienia proceduralne – to podstawowe rozwiązania dla
ﬁrm chcących inwestować w badania i rozwój. Pierwsza ustawa o innowacyjności, którą przygotowało MNiSW, 23 listopada została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę
Fot. ANDRZEJ HRECHOROWICZ / KPRP (2)

rezydent Andrzej Duda zatwierdził
ustawę z dnia 4 listopada 2016 r.
o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia
działalności innowacyjnej. Jak zaznaczył
prezydent, nowa ustawa dotyczy rozwoju w Polsce innowacyjności, „podniesienia
poziomu innowacyjności, a tym samym
– poprawy funkcjonowania polskiej gospodarki, poprawy funkcjonowania polskiej
nauki, a przede wszystkim – poprawy
naszej pozycji na świecie, jeżeli chodzi
o wydatki inwestycyjne w działalność i jej
skutki o charakterze innowacyjnym”. Jest
to tzw. pierwsza ustawa innowacyjna.
Nad projektem pracowały Rada i Międzyresortowy Zespół ds. innowacyjności.
Ostateczny tekst ustawy (uwzględniający
3 poprawki przedstawione przez Senat RP)
został uchwalony przez Sejm 4 listopada
2016 r.
Projekt ustawy prezentuje szeroki pakiet rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej.
Zachęty w postaci ulg podatkowych, ustabilizowania finansowania komercjalizacji
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wyników badań naukowych czy ułatwień
proceduralnych mają przyczynić się do osiągnięcia w 2020 roku poziomu wydatków na
B+R w wysokości 1,7 proc. PKB. W stosunku do 2014 roku byłby to wzrost aż
o 0,76 punktu procentowego.
Główne założenia ustawy to:
a) zniesienie (na stałe) opodatkowania
podatkiem dochodowym od własności intelektualnej wnoszonej do spółki
Akcje spółki otrzymane w zamian za
wniesioną własność intelektualną nie podlegają opodatkowaniu – rozwiązanie to od
1 stycznia br. zostało wprowadzone na
lata 2016–17 przez Ustawę o innowacyjności z 2015 r. Niniejszy projekt zakłada
wprowadzenie tego mechanizmu na stałe.
b) wydłużenie z 3 do 6 lat możliwości
odliczenia kosztów na działalność B+R
Zdarza się, że podatnik w roku, w którym poniósł wydatki na B+R poniósł
równocześnie stratę (lub dochód jest niższy niż te wydatki) i nie ma możliwości odliczenia. Sześcioletni okres rozliczania
daje możliwość „przesunięcia” odliczenia
na później.

c) zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw (pierwsze dwa
lata działalności)
Przedsiębiorca, który w danym roku poniósł wydatki na B+R i jednocześnie
nie osiągnął zysku, mógłby otrzymać zwrot
gotówkowy, w wysokości 18 proc. (lub
19 proc., w zależności od sposobu rozliczania się) potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia. Przedmiotowe rozwiązanie to alternatywa do przedstawionego
powyżej wydłużenia okresu odliczenia.
d) ustabilizowanie finansowania działań związanych z komercjalizacją wyników
badań naukowych i prac rozwojowych
Jednostki naukowe będą miały obowiązek przeznaczania 2 proc. środków z dotacji przyznanej na utrzymanie potencjału
badawczego – na finansowanie działań
związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
e) modyfikacja (o charakterze deregulacyjnym) procedury „uwłaszczenia naukowców” (nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków)
Obecna procedura, regulująca zasady
nabywania przez naukowców praw do
wyników swoich badań naukowych lub prac
rozwojowych nakłada wiele obowiązków
biurokratycznych na uczelnie. Natomiast
przypadki uwłaszczenia są bardzo rzadkie
(także z powodu braku zainteresowania tym
procesem samych naukowców). Po zmianach procedura uwłaszczeniowa (jako
opcja) będzie stosowana przez uczelnie wyłącznie wtedy, kiedy naukowiec zgłaszający wyniki badań poinformuje (w formie
oświadczenia) o zainteresowaniu uwłaszczeniem. W przeciwnym przypadku procedura ta nie będzie uruchomiana i uczelnia automatycznie przejmie prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
f) usunięcie ograniczenia czasowego
(obecnie maksymalnie do pięciu lat), w jakim twórcom wynalazków przysługiwały
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udziały w korzyściach z komercjalizacji
W przypadku wielu innowacji
najwyższe przychody uzyskiwane
są dopiero po pięciu latach od
udzielenia licencji. Takie ograniczenie zniechęcało naukowców
do częstszej komercjalizacji badań.
g) uelastycznienie zasad dysponowania przez państwowe osoby prawne posiadaną infrastrukturą, również badawczą
Osoby te, w tym uczelnie, instytuty badawcze, PAN i jej instytuty naukowe – bez zgody Ministra
Skarbu Państwa – będą mogły zawierać
krótkie (do 90 dni), odpłatne umowy najmu i dzierżawy mienia, np. sali konferencyjnej, sprzętu audio-wizualnego.
Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach
od daty ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów
podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki, które mają obowiązywać od
1 stycznia 2017 r.
Obecnie na ukończeniu są również
prace nad drugą (dużą) ustawą innowacyjną, czyli tzw. Białą księgą innowacyjności. Dokument powstaje w szerokim dialogu
społecznym ze środowiskiem naukowców,

przedsiębiorców, inwestorów i administracją publiczną. Na jej podstawie powstanie „druga ustawa innowacyjna”. Na
obecnym etapie (konsultacje projektu Białej księgi) nie jest możliwe ostateczne przesądzenie jej zakresu tematycznego, ale
wśród postulatów najczęściej pojawiają
się propozycje promowania pracowników
naukowych zajmujących się komercjalizacją, dalszego zwiększania zachęt podatkowych czy ułatwiania startu przedsiębiorstw
innowacyjnych. Projekt ustawy zostanie
skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych na począt-

ku 2017 r., po przeprowadzeniu
szczegółowych analiz co do możliwości wykorzystania przedstawionych propozycji.
W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wziął także udział m.in.
wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin
oraz zespoły badawcze, których
projekty są współfinansowane
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w tym
OncoArendi Therapeutics, laureat Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii specjalnej
Badania i Rozwój.
– Od roku rząd realizuje bardzo śmiały projekt przebudowy cywilizacyjnej
i gospodarczej Polski. Ustawa o innowacyjności jest elementem tego projektu – powiedział wicepremier Jarosław Gowin na
uroczystości w Pałacu Prezydenckim.
Szef resortu nauki zauważył, że jedynym
sposobem na budowę prawdziwie innowacyjnej gospodarki jest skonstruowanie
pomostu pomiędzy światem nauki a biznesu, które oddziela tzw. „dolina śmierci”.
Tym pomostem jest ustawa o innowacyjności.
I

4 medale dla Instytutu
Chemii i Techniki Jądrowej
Jako laureat głównej nagrody Grand Prix wystawy IWIS 2015, przyznanej
za patent „Sposób otrzymywania sferycznych ziaren trójtlenku itru”,
w 2016 roku Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zaprezentował
4 wynalazki, które dzięki innowacyjnym i nowatorskim rozwiązaniom
zostały nagrodzone medalami
edal Platynowy zdobył wynalazek „Radiofarmaceutyk
terapeutyczny oparty na
znakowanych astatem-211
nanocząstkach złota oraz sposób jego wytwarzania”. Wynalazek ten otrzymał
również nagrodę specjalną przyznaną
przez Rumuńskie Forum Wynalazców,
będące współorganizatorem Europejskiej Wystawy Kreatywności i Innowacji
(European Exhibition Of Creativity and
Innovation). Według koncepcji autorów,
otrzymany w ten sposób radiofarmaceutyk ma szanse znaleźć zastosowanie

M

w leczeniu nowotworów złośliwych, wykazujących odporność na chemio- i radioterapię, np. glejaka wielopostaciowego.
Medal Złoty zdobył przyznano wynalazkowi „Biokompatybilny nośnik żelaza,
sposób jego syntezy i zastosowanie medyczne”. Zaprezentowane rozwiązanie
otwiera nowe horyzonty w badaniach nad
biokompatybilnymi nośnikami leków w terapiach celowanych.
Medal Srebrny otrzymał wynalazek
„Sposób otrzymywania tlenkowych prekursorów paliw mieszanych typu MOX ,

w postaci proszków o ziarnach sferycznych”. Przedmiotem tego wynalazku jest
sposób otrzymywania tlenkowych prekursorów paliw mieszanych typu MOX
(Mixed Oxide Fuel) o ziarnach sferycznych
<100μm.
Medal Brązowy zdobył wynalazek
„Sposób wytwarzania stabilizowanego ditlenku cyrkonu w postaci inertnej matrycy
do transmutacji aktynowców mniejszościowych”. Pomysł ten może zostać wykorzystany w procesie transmutacji jądrowej
długożyciowych aktynowców do krótkożyciowych nuklidów.
I
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Innowacyjna technologia
uprawy kukurydzy
Innowacyjna technologia uprawy kukurydzy jest wynikiem projektu o akronimie „Azomais”, ﬁnansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
rojekt o akronimie „Azomais” został zrealizowany w latach 2012–
2016 przez konsorcjum badawcze
w składzie:
• Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Puławy (lider),
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• Instytut Nowych Syntez Chemicznych
w Puławach,
• Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
• Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
Spółka Akcyjna.
Celem konsorcjum było opracowanie
taniej i przyjaznej dla środowiska technologii uprawy kukurydzy. Zaproponowano
rozwiązanie polegające na znaczącym
ograniczeniu ilości wykonywanych zabiegów agrotechnicznych w porównaniu do
stosowanych obecnie technik.
W nowej technologii uprawa roli, siew
i nawożenie wykonywane są jednocześnie,
przy pomocy specjalnego agregatu uprawowo-siewnego, dzięki czemu znacznie
zmniejsza się zużycie paliwa i nakład pracy. Podczas jednego przejazdu agregatu po
polu wykonywana jest pasowa uprawa
roli, aplikacja nawozu i siew kukurydzy. Nawozy pod kukurydzę stosuje się obecnie co
najmniej 2–3 razy, natomiast w nowej
technologii nawozy aplikowane są tylko jeden raz w sezonie. Umożliwia to nowa,
opracowana w ramach projektu, formuła
nawozu.
Jest to wolnodziałający nawóz azotowo-fosforowy z dodatkiem mikroelementów (boru, miedzi i cynku), w którym proporcje składników dostosowano do specyficznych wymagań pokarmowych kukurydzy. Stopniowe uwalnianie składników
pokarmowych z nawozu gwarantuje optymalne odżywienie roślin podczas całego
okresu wegetacji, zwiększa efektywność nawożenia i ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Nawóz aplikowany jest w postaci minigranul (o średnicy2–5 mm) na
głębokość 5 cm poniżej nasienia kukurydzy jako tzw. nawożenie startowe zabez-
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Agregat do jednoczesnego siewu i nawożenia kukurydzy

Minigranule i supergranule nawozu
pieczające żywienie roślin w fazach początkowego wzrostu, oraz w postaci supergranul (o średnicy 8–10 mm) na głębokość ok. 25 cm poniżej nasienia jako
główna dawka składników na cały okres
wegetacji. Wgłębna aplikacja nawozu powoduje, że cała pula składników pokarmowych lokowana jest na odpowiedniej
głębokości w rzędzie, a więc tam, gdzie rozwija się główna masa systemu korzeniowego roślin. Dzięki temu, że rośliny mają
ułatwiony dostęp do składników pokarmowych można zmniejszyć dawki nawozów w stosunku do ilości stosowanych
w systemie rozsiewu rzutowego. Wgłębna aplikacja nie tylko eliminuje straty gazowe azotu z nawozu, ale także stymuluje rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w kierunku pionowym. Dzięki temu rośliny lepiej wykorzystują rezerwy wody

w głębszych warstwach gleby, co ma istotne znaczenie dla wzrostu i plonowania
w warunkach coraz częściej występujących
w Polsce niedoborów wody. Ochronie zasobów wody glebowej sprzyja także pozostawienie na powierzchni pola produktów ubocznych przedplonu aż do momentu siewu kukurydzy. Konstrukcja agregatu umożliwia siew w mulcz. W ten sposób w innowacyjnej technologii wyeliminowano konieczność wykonywania uprawek pożniwnych i przedsiewnych. Zmniejszenie ilości przejazdów maszyn rolniczych
po polu ogranicza procesy zagęszczania
gleby i niszczenia jej struktury.
Przeprowadzone badania polowe wykazały, że w innowacyjnej technologii uzyskiwano takie same lub wyższe, w zależności
od stanowiska i roku badań, plony niż
w technologii tradycyjnej. Nakłady na produkcję były natomiast o ponad 20 proc.
mniejsze dzięki zastosowanym uproszczeniom.
Urządzenie do wgłębnej aplikacji nawozów pod kukurydzę opracowane w ramach projektu zostało wyróżnione platynowym medalem na 10. Międzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS
2016.
Opracowanie:
dr inż. Tamara Jadczyszyn
dr inż. Piotr Ochal

POLSKIE WYNALAZKI WODOCIĄGOWE
NA RYNKI MIĘDZYNARODOWE

Polska myśl techniczna branży wodociągowej została doceniona podczas Międzynarodowej Warszawskiej
Wystawy Wynalazków 2016. MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach razem z Politechniką Lubelską i Politechniką Warszawską zostali laureatami medali IWIS 2016. Międzynarodowe jury
konkursowe przyznało nagrody w postaci medali i dyplomów w następujący sposób:
PLATYNOWY MEDAL
za wynalazek pt. „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesyłanej w sieciach
wodociągowych” PATENT nr 222928
Autorzy:
MPWiK „Wodociągi Puławskie”: Stanisław Dziak, Wiesław Duklewski, Aneta Mierzwa, Sławomir Czajka
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski
ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM
za wynalazek pt. „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesyłanej w sieciach wodociągowych”
PATENT nr 222929
Autorzy:
MPWiK „Wodociągi Puławskie”: Stanisław Dziak, Wiesław Duklewski, Aneta Mierzwa, Sławomir Czajka
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

Wynalazki służą praktycznym zastosowaniom na rynku krajowym
i międzynarodowym
w trosce o wypełnianie postulatów ochrony środowiska naturalnego w zakresie gospodarki
wodnej. Istotą wynalazków jest
minimalizacja nakładów ﬁnansowych na rozwiązania systemowe
dotyczące efektywnego zarządzania różnymi procesami związanymi z dystrybucją wody.
Zachęcamy do korzystania z wynalazków na podstawie nabywania praw licencji.

BRĄZOWY MEDAL
za wynalazek pt.: „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych” PATENT nr 222930
Autorzy:
MPWiK „Wodociągi Puławskie”: Stanisław Dziak, Wiesław Duklewski, Aneta Mierzwa, Sławomir Czajka
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski
Wynalazki zostały opracowane dla potrzeb rozwoju Innowacyjnej Gospodarki w związku ze zrealizowanym przez MPWiK „Wodociągi Puławskie”
Spółka z o.o. w Puławach projektem pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.
Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, lata 2007–2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i Działanie
4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Zarząd MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stara się, aby prowadzenie działalności statutowej przedsiębiorstwa współgrało z postępem technicznym. Spółka kieruje się inicjowaniem działań użytecznych dla odbiorców usług i sprzyjających rozwojowi gospodarki polskiej.
Nagrodzone podczas konkursu wynalazki, których właścicielem na podstawie patentów są MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach oraz Politechnika Lubelska, stanowią doskonały przykład efektywności połączenia
przemysłu z nauką i prowadzenia prac B+R, gdzie w wyniku powiązania praktyki i wiedzy powstaje produkt innowacyjny i dostosowany do potrzeb dziedziny
wodociągowej oraz ochrony zasobów wodnych środowiska naturalnego.
Pierwszym sprawdzonym i praktycznie zastosowanym wdrożeniem wynalazków
była implementacja punków monitoringu na sieci wodociągowej w Puławach.
Obecnie wynalazki cieszą się dużym zainteresowaniem ﬁrm i przedsiębiorstw zarówno w kraju, jak i za granicą.
Więcej informacji o wynalazkach i korzyściach wynikających z ich zastosowania
jest dostępnych pod adresem: http://www.mpwik.pulawy.pl/patenty.html
Zarząd MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach z medalami IWIS 2016

Dodatkowych informacji udziela Komórka Badawczo-Rozwojowa w MPWiK
„Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
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Użytecznie
i pomysłowo
w Brukseli

Fot. EUROBUSINESS-HALLER

19 listopada zakończyły się 65. Jubileuszowe Międzynarodowe Targi „Brussels
Innova 2016”, poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Tegoroczna edycja Targów zgromadziła rozwiązania z ponad
15 krajów świata. Polscy wystawcy zaprezentowali 50 wynalazków
Piotr Nowacki
olscy wystawcy mieli okazję zaprezentować swe rozwiązania ambasadorowi RP w Brukseli, Arturowi Orzechowskiemu, który odwiedził polskie stoiska w pierwszym dniu
Targów, oraz radcy, kierownikowi Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP, Kamilowi Ochmańskiemu. Z gości
honorowych polską ekspozycję odwiedził też
między innymi wicepremier i minister
spraw zagranicznych Belgii Didier Reynders,
uczestniczący w uroczystości oﬁcjalnego
otwarcia „Brussels Innova 2016”. Pierwszego dnia Targów przedstawiciele polskiej delegacji zostali zaproszeni na uroczyste spotkanie w siedzibie Ambasady RP
w Brukseli.
Wybitne osobistości świata nauki zostały odznaczone belgijskimi i europejskimi Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości. Ceremonia dekoracji, pod przewodnictwem burmistrza, odbyła się 18 li-
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stopada w Urzędzie Komunalnym Saint-Josse-ten-Noode w Brukseli.
Pawilon polski został objęty honorowym patronatem nie tylko wspomnianego ambasadora RP w Królestwie Belgii,
Artura Orzechowskiego, ale także przewodniczącego Rady Głównej Instytutów
Badawczych – prof. Leszka Rafalskiego
– i prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii – prof. Ryszarda Pregiela.
Udział polskich wystawców w „Brussels Innova” został szeroko nagłośniony
również w polskich mediach, dzięki wizycie na Targach polskich korespondentów
w Brukseli: TVP info, Polskiego Radia SA,
i Radia RMF. Dziennikarze przeprowadzili
szereg wywiadów z autorami prezentowanych wynalazków. Wsparcie medialne zaoferował również Magazyn Gospodarczy
„Fakty”.
Kolejnym polskim akcentem na brukselskich targach było polskie seminarium
„Nano Science”, przygotowane w ramach

programu konferencyjnego „Brussels Innova”. Swoje wystąpienie mieli przedstawiciele Instytutu Fizyki PAN, którzy zaprezentowali następujące bloki tematyczne: wprowadzenie do Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, badanie struktur niskowymiarowych, nanostruktury dla zastosowań w biologii i medycynie, lokalne
właściwości optyczne pojedynczych nanodrutów z półprzewodników szerokoprzerwowych.
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zaprezentował z kolei zagadnienie dotyczące
produkcji składników szczepionki podjednostkowej przeciwko wirusowi grypy oraz
opracowanie czułych narzędzi diagnostycznych. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
skupił się na strukturach i przyrządach optoelektronicznych na bazie azotku galu.

Wystawcy tryumfują z medalami
Polacy prezentują swe osiągnięcia na
Targach w Brukseli od 26 lat. Wystawcami
tegorocznej edycji były instytuty badawcze,
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wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa innowacyjne, start-upy oraz młodzież szkół
średnich i wyższych. Przedstawione przez
nich rozwiązania obejmowały zagadnienia
z różnych dziedzin, m.in. ekologii, medycyny, bezpieczeństwa, lotnictwa, przemysłu
samochodowego i transportu, metalurgii,
włókiennictwa, maszyn i urządzeń, chemii,
mechaniki, inżynierii, elektroniki, rolnictwa
i żywności, energetyki, informatyki. Na
Targach były również stoiska promocyjne
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Brukseli, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski
Wschodniej oraz województwa łódzkiego.
Celem udziału w Targach jest prorynkowa i prowdrożeniowa promocja prezentowanych nowatorskich rozwiązań i nawiązanie kontaktów naukowo-biznesowych.
Prezentowane rozwiązania zostały
zgłoszone do konkursu „Eureka” odbywającego się w ramach Targów „Innova”.
Grono ponad 100 międzynarodowych ekspertów reprezentujących środowiska naukowe i przemysłowe, pod przewodnictwem
prezesa jury Oliviera Nagelmackersa, dokonało oceny wynalazków, przyznając nagrody i medale. Oceniający polskie wyna-

• nagrody belgijskich instytucji rządowych,
• 2 nagrody polskiego wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego:
• 2 nagrody za Najlepszy Wynalazek Targów w kategoriach Zdrowie i Medycyna
oraz Inżynieria Chemiczna,
• nagrody stowarzyszeń i delegacji zagranicznych (z Rumunii, Mołdawii, Iranu, Rosji, Bośni i Hercegowiny),
• 12 medali złotych ze specjalnym wyróżnieniem jury,
• 26 medali złotych,
• 7 medali srebrnych,
• 5 medali złotych w kategorii Młody Wynalazca.

Na choroby i nie tylko
Spośród polskich wystawców największe uznanie zdobył Instytut Fizyki PAN,
który zaprezentował innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do detekcji zmian
nowotworowych w płucach. Jednostka
otrzymała złoty medal z wyróżnieniem,
Nagrodę Specjalną „Innova 2016” w kategorii Zdrowie i Medycyna, Nagrodę
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), nagrodę mołdawskiej

Warto wrócić uwagę na pomysły młodych polskich
wynalazców, którzy już teraz mają szansę podbić rynek
dzięki swojej kreatywności naukowo-badawczej.
Najwięcej laurów zebrał bardzo 22-letni Petrus Psyllos
z Politechniki Białostockiej
lazki podkreślili ich szczególnie wysoki
poziom w tym roku, duże znaczenie społeczne oraz znaczne zaawansowanie w
procesie badawczo-wdrożeniowym, a co za
tym idzie potrzebę i realne możliwości ich
aplikacji do przemysłu i komercjalizacji. Ta
wysoka nota była również wynikiem wysiłku włożonego w profesjonalną prezentację wynalazków w postaci funkcjonujących
prototypów, filmów i materiałów multimedialnych obrazujących działanie i potwierdzających efekty zastosowania. Duże
wrażenie zrobiła również bogata dokumentacja merytoryczna, przygotowana dla
jurorów oceniających rozwiązania.
W ramach konkursu jury przyznało medale – brązowe, srebrne i złote. Najwyżej
ocenione rozwiązania otrzymały złote medale ze specjalnym wyróżnieniem jury oraz
nagrody specjalne ufundowane przez belgijskie i międzynarodowe instytucje rządowe.
Polacy otrzymali 50 medali oraz inne
wysokie nagrody i wyróżnienia, m.in.:

AGEPI (Mołdawia) i nagrodę rumuńskiego Ministerstwa Edukacji i Rozwoju. Doceniony produkt cechuje wydajna fotoluminescencja w zakresie światła widzialnego, trwałość i brak tzw. migotania
i fotowygaszania. Dzięki innowacji istnieje
możliwość określenia zakresu zmian nowotworowych w przypadku nowotworów płuc. W tym przypadku znaczniki penetrują wyłącznie miejsca zmian chorobowych. Otwiera to szansę na precyzyjną
lokalizację zmian chorobowych, a także
w dalszej perspektywie opracowania nowej metody terapii. Instytut Fizyki otrzymał ponadto złoty medal za innowacyjne
detektory światła UV oparte o półprzewodniki szerokoprzerwowe.
Dla pacjentów szczególne znaczenie
może mieć także wynalazek Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach – granulat do regeneracji
tkanki kostnej. Preparat może być zastosowany do zaopatrywania ubytków kostnych, a wyróżnia się tym, że jest bezpiecz-

ny dla chorego, zgodny biologicznie,
oczyszczony z pozostałości białek, lipidów
oraz komórek, liofilizowany, pozbawiony
immunogenności oraz posiadający określoną, standaryzowaną granulację.
Nasze zainteresowanie wzbudził epokowy wynalazek Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk. Otrzymane
przez zespół dra hab. Arkadiusza Miążka,
mgr inż. Marty Lisowskiej i dra hab. Andrzeja Rapaka monoklonalne przeciwciała rozpoznające swoiście antygen DLA-DR
na powierzchni komórek psich białaczek
i chłoniaków mogą być wykorzystane zarówno w diagnostyce, jak i terapii psich białaczek i chłoniaków typu B, a także innych
schorzeń, w których następuje podwyższenie ekspresji antygenu DLA-DR.
Osoby zajmujące się zwierzętami
z pewnością zaciekawi nowy sposób otrzymywania szczepu bakteriofaga, opracowany przez firmę farmaceutyczną Proteon. Celem tego rozwiązania jest dostarczenie technologii produkcji preparatu
przeciwbakteryjnego nadającego się do stosowania jako dodatek paszowy dla drobiu
i trzody chlewnej, który jednocześnie byłby specyficzny wobec patogennych szczepów Salmonella ssp. wywołujących zachorowania na salmonellozę, zwłaszcza
u ludzi.

Chemicznie
Po dwa wynalazki przywiozły ze sobą
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof.
Ignacego Mościckiego oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Przedmiot prezentacji pierwszej instytucji stanowił sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne oraz nowe ekologiczne uniepalniające środki pomocnicze
dla PVC. CIOP – PIW pokazał z kolei system zdalnego monitoringu parametrów
wibroakustycznych środowiska pracy z
wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej
do jego zasilania, a także zestaw odzieży
ochronnej i bielizny o właściwościach termoregulacyjnych dla ratowników górniczych.
Specjalną nagrodę w kategorii inżynieria
chemiczna otrzymał Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach za nowoczesny sposób przetwarzania roztworów
siarczanu sodu. Składa się na niego węzeł
nanofiltracji (NF) i elektro-elektrodializy
(EED). Odpadowy roztwór jest zatężany
metodą NF do uzyskania pożądanego
stężenia. Węzeł EED pozwala przetworzyć
odpadową sól odzyskując kwas siarkowy
i ług sodowy, tym samym łącząc odsolenie
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odpadowego roztworu z odzyskiem surowców. Produkt uboczny stanowi woda o
niskiej zawartości siarczanów (<300 mg/L),
która może zostać użyta lub bezpiecznie odprowadzona do środowiska.

Nadzieja w młodych
Jak już zostało wcześniej wspomniane,
wicepremier i minister rozwoju Mateusz
Morawiecki przyznał dwie nagrody: Polskiej
Wytwórni Papierów Wartościowych za
OVLaserImage image – rozwiązanie zwiększające poziom bezpieczeństwa dokumentów identyfikacyjnych, bazujące na
możliwości personalizacji warstw farb
optycznie zmiennych stosowanych powszechnie w produkcji dokumentów identyfikacyjnych, a także Instytutowi Automatyki Systemów Energetycznych za system MASTER100 do sterowania za pośrednictwem wejść/wyjść złożonymi algorytmami automatyki.
Warto też zwrócić uwagę na pomysły
młodych polskich wynalazców, którzy już
teraz mają szansę podbić rynek dzięki
swojej kreatywności naukowo-badawczej.
Najwięcej laurów zebrał bardzo młody, bo
22-letni Petrus Psyllos z Politechniki Białostockiej. Opracowując MATIA – tzw.
„sztuczne oko”, niewielki, mobilny moduł

wizyjny, który może być przypięty do klatki piersiowej, pasa lub głowy osoby niewidomej – otrzymał złoty medal w Kategorii Młody Wynalazca oraz Nagrodę Andre
Flahaut, ministra budżetu i funkcji publicznej w Belgii. Jego system jest wyposażony w dwie kamery, czujniki ultradźwiękowe i położenia oraz 10 innych sensorów,
które za pośrednictwem jednostki centralnej wysyłają dane do smartfona, z którym
system ściśle współpracuje. Smartfon,
przetwarzając dane, pozwoli osobie niewidomej na pełną orientację w otoczeniu
i dokładne objaśnienie widzianych przez
układ przedmiotów.
Doceniono też m.in. Julię Radwan-Pragłowską za biodegradowalne aerożele chitozanowe o hierarchizowanych właściwościach jako rusztowania do hodowli
komórkowych czy Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, który zaproponował RopeRidera, czyli mobilnego robota do inspekcji linii wysokiego napięcia.
Posiada zdolność poruszania się po przewodach oraz wykrywania i pokonywania
występujących na nich rozmaitych przeszkód (na przykład izolatorów). Robot
dokonuje oględzin powierzchni przewodu
oraz bada jego strukturę wewnętrzną w poszukiwaniu uszkodzeń.

Pomocna dłoń
Organizacja uczestnictwa polskich
przedsiębiorstw i promocja polskich wynalazków prezentowanych na Targach odbywa się we współpracy i ze wsparciem promocyjnym Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Królestwie Belgii. Wspólne stoisko Ambasady Polskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
i Domu Polski Wschodniej sfinansowało
prezentację trzech wynalazków zgłoszonych
do konkursu „Eureka”. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego sfinansował prezentację 5 wynalazków przedsiębiorstw innowacyjnych z regionu. Udział
czterech prac młodych wynalazców został
sfinansowany przez Fundację Haller Pro Inventio z Katowic. O finansowaniu polskich
wynalazców przez polskie jednostki budżetowe więcej informacji znajdą państwo
na str. 40–41 w wywiadzie z szefową Fundacji Haller Pro Inventio i firmy wystawienniczej Eurobusiness-Haller, Barbarą
Haller.
Kompleksową organizację udziału polskich wystawców w Targach zapewniła
firma Eurobusiness-Haller, oficjalny przedstawiciel Targów BRUSSELS INNOVA na
Polskę, we współpracy z Fundacją Haller
Pro Inventio.
I

Granulat do regeneracji tkanki kostnej
Wynalazek Banku Tkanek, funkcjonującego w ramach Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, zdobył Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „Brussels Innova” 2016
spółczesna ortopedia odczuwa brak wystarczającej podaży allogenicznych przeszczepów tkanki kostnej gąbczastej. Pobranie tkanki własnej chorego nie
zawsze jest możliwe (np. u dzieci),
a u dorosłych wydłuża czas zabiegu
oraz zwiększa ryzyko np. zakażenia
ze względu na dwa pola operacyjne
(miejsce pobrania i przeszczepienia).
Obecnie niewystarczająca liczba
dawców tkanek powoduje, że dostępne przeszczepy tkanki kostnej
gąbczastej nie są w stanie zabezpieczyć wszystkich potencjalnych chorych, stąd poszukiwanie nowych
syntetycznych materiałów kościozastępczych lub stosowanie tkanek
od zwierząt – przeszczepy ksenoge-
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niczne. Jednak żaden z tych materiałów
i substytutów nie jest tak efektywny w działaniu jak naturalna kość ludzka.
Celem wynalazku było opracowanie
nowej technologii otrzymywania granula-

tu – przeszczepu do regeneracji tkanki kostnej, zwłaszcza ludzkiej, przy założeniu,
że technologia ta znajdzie zastosowanie
przede wszystkim w przypadku materiału
wyjściowego, jakim jest kość zbita, kość gąbczasta, jak i korowo-gąbczasta.
Efektem nowej technologii jest
standaryzowany kostny granulat – przeszczep do regeneracji
tkanki kostnej, który może być stosowany w ortopedii, onkologii
odtwórczej, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz stomatologii.
Jego zalety to przede wszystkim:
biologiczna zgodność, brak immunogenności, standaryzowana
granulacja, natychmiastowa gotowość do użycia i efektywność
ekonomiczna.
I
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Przełom w leczeniu psich chorób
Fot. BEV LUSSIER / PL.FREEIMAGES.COM

Wynalazek „Przeciwciała
monoklonalne rozpoznające swoiście antygeny
zgodności tkankowej psa
(DLA-DR) i ich zastosowania” zespołu dra hab.
Arkadiusza Miążka,
mgr inż. Marty Lisowskiej
i dra hab. Andrzeja Rapaka zdobył złoty medal
na targach Innova 2016
w Brukseli
sie chłoniaki i białaczki stanowią
około 20 proc. wszystkich nowotworów występujących u tego gatunku zwierząt, a z racji braku metod całkowitego ich wyleczenia są wyzwaniem dla współczesnej onkologii weterynaryjnej. W większości diagnozowane są nowotwory wywodzące się z dojrzałych limfocytów B lub ich prekursorów, rzadziej
z limfocytów T. Aktualnie w terapii chłoniaków stosuje się tradycyjne schematy stosowane u ludzi z wykorzystaniem klasycznych leków cytostatycznych (doksorubicyna, winkrystyna, prednisolon, etopozyd) podawanych pojedynczo lub w połączeniu.
Wadą takiej terapii jest mała swoistość przy
dużych efektach niepożądanych.
Bardziej kompleksowa terapia daje szybsze wyleczenie oraz dłuższy czas przeżycia,
jednak taka procedura jest bardziej kosztowna
i obarczona większą toksycznością. Z kolei terapia pojedynczymi chemoterapeutykami
jest tańsza, ale mniej efektywna. Pomimo początkowej remisji choroby, konwencjonalna
chemioterapia powoduje powstawanie oporności i nawrót choroby. Aktualnie brak jest
innych skutecznych i jednocześnie łagodnych
i tanich metod leczenia.
W przeciwieństwie do schematów leczenia ludzkich białaczek i chłoniaków
brak jest obecnie w farmakopei weterynaryjnej nowoczesnych leków opartych na wykorzystaniu przeciwciał monoklonalnych.
Ich opracowanie mogłoby znacząco przedłużyć czas przeżycia pacjentów weterynaryjnych leczonych cytostatykami, wynoszący obecnie średnio 11–14 miesięcy.
Poprzez immunizację myszy komórkami linii psiego chłoniaka B-komórkowego otrzymano dwa mysie przeciwciała
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monoklonalne (B5 i E11) rozpoznające
z dużym powinowactwem epitopy konformacyjne na antygenach DLA-DR (MHCklasy II). Wykazano, że ekspresja cząsteczek
DLA-DR wykrywana przez przeciwciała B5
i E11 na komórkach nowotworowych jest
o około 100 razy wyższa od ekspresji DLADR wykrywanej na powierzchni prawidłowych limfocytów B, T lub innych profesjonalnych komórkach prezentujących
antygeny. Przeciwciała B5 i E11 wykazują
efekt cytotoksyczny wobec linii psich chłoniaków i białaczek in vitro w teście z dopełniaczem. Przy użyciu obu przeciwciał
opracowano test ELISA oraz prosty i szybki test paskowy do wykrywania antygenu
DLA-DR w różnych materiałach biologicznych. Na rycinie 1 przedstawiono zasadę testu immunologicznego. Jedno przeciwciało związane jest z fazą stałą, natomiast drugie znakowane jest enzymem lub
barwnymi nanocząsteczkami. Rycina 2
pokazuje pozytywny wynik testu ELISA
w postaci niebieskiego zabarwienia roztworu lub dwie linie w teście paskowym. Zastosowanie przeciwciał B5 i E11 pozwala
na swoiste rozpoznanie ponad 94 proc. rozrostów nowotworowych z limfocytów B lub

Rycina 1

mieszanych B/T zajmujących węzły chłonne metodą analizy bioptatów cienkoigłowych (jest to obecnie złoty standard postępowania diagnostycznego). Wykazano
natomiast, że bioptaty powiększonych węzłów chłonnych psów nie chorujących na
chłoniaki lub białaczki typu B lub psów chorujących na boreliozę nie dają dodatniej reakcji z przeciwciałami B5 i E11. Dotychczas
stosowane przeciwciała przeciwko niektórym antygenom (np. CD20, CD33) są mało
swoiste i zabijają prawidłowe limfocyty.
Otrzymane przeciwciała monoklonalne, zastosowane same lub skoniugowane
z lekiem, mogą zostać użyte do skutecznego
leczenia psich białaczek i chłoniaków przy
minimalnych skutkach ubocznych. Przeciwciała te mogą zostać wykorzystane do
wykrywania i monitorowania przebiegu
leczenia.
Arkadiusz Miążek, Marta Lisowska,
Andrzej Rapak
Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
www.iitd.pan.wroc.pl

Rycina 2
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W tym roku skromniej,
ale z sukcesami
Rozmowa z Barbarą Haller de Hallenburg – założycielem fundacji Haller Pro
Inventio, prezesem ﬁrmy Eurobusiness-Haller oraz organizatorem polskiego
pawilonu narodowego na targach „Brussels Innova 2016”
Fot. EUROBUSINESS-HALLER

Barbara Haller de Hallenburg w towarzystwie Ambasadora RP
w Królestwie Belgii Artura Orzechowskiego
Jak pani odebrała informację, że polscy naukowcy nie dostaną dofinansowania
na promocję podczas targów „Brussels Innova”? Czy miało to jakiś wpływ na organizację targów z pani perspektywy?
Czy przez to była mniejsza liczba polskich
uczestników?
– To nie do końca tak było. W 2016 r.,
dzięki wsparciu Ambasady Polskiej w Brukseli, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Domu Polski Wschodniej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Fundacji Haller Pro Inventio,
13 polskich wystawców uzyskało cenną pomoc w postaci sfinansowania przez wymienione instytucje kosztów udziału
w targach i zorganizowania ich prezentacji na tej imprezie. Pozostali wystawcy,
w tym jednostki sfery nauki, sami ponieśli
koszty udziału.
W przypadku tych ostatnich, aby zminimalizować ich wysiłek związany z finansowaniem udziału w targach w Brukseli,
musieliśmy ciąć koszty. Zaproponowaliśmy
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więc oszczędniejszy wariant udziału w targach, węższy zakres oferty. Zmniejszyliśmy
powierzchnię wystawienniczą przypadającą na prezentację jednego wynalazku.
Aranżacja plastyczna polskich stoisk była
skromniejsza. Dawniej tablice z informacjami o wynalazkach wykonywane były
przez jedną profesjonalną agencję reklamową, dzięki czemu zawierały one wspólne elementy graficzne odróżniające stoiska
pawilonu polskiego od reszty wystawców
i były „dopieszczone” przez projektantów.
W tym roku każdy wystawca musiał je wykonać we własnym zakresie. Mniej było tłumaczy języka francuskiego wspomagających wystawców w kontaktach z jurorami
i zwiedzającymi. Byliśmy też zmuszeni
wydać mniejszy katalog pawilonu narodowego i zmniejszyć jego nakład. Było więc
skromniej i większe obciążenie w przygotowaniu udziału w Targach spadło na poszczególnych wystawców.
Jak sprawa dofinansowania wygląda
na świecie? Czy wszędzie wynalazcy otrzy-

mują pieniądze od państwa na udział w targach, czy też jego sfinansowanie leży w ich
gestii?
– Na pewno jest bardzo różnie. Moja
wiedza na ten temat nie jest kompletna.
W krajach azjatyckich, w Hiszpanii, Rumunii
i w innych krajach rządy wspierają finansowo
i promocyjnie zarówno organizatorów targów wynalazczości odbywających się w ich
krajach, jak i uczestnictwo rodzimych wystawców w podobnych imprezach organizowanych za granicą. W Belgii i Francji wysocy przedstawiciele rządu obejmują patronat honorowy nad targami, fundują nagrody dla wystawców, udostępniają swe siedziby na ważne wydarzenia towarzyszące
targom, np. na galę wręczania odznaczeń
dla zasłużonych wynalazców. W 2016 roku
targi „Brussels Innova” zostały uroczyście
otwarte przez wicepremiera Królestwa Belgii, który po ceremonii zwiedził stoiska
wystawiennicze, sporo czasu poświęcając
również na rozmowy z polskimi wystawcami. Z tego, co wiem, te kraje nie udzielają dotacji na tego typu działalność. Polskie
firmy sektora MSP mogą ubiegać się o dofinansowanie na działalność promocyjną na
rynkach zagranicznych, np. na udział w targach, głównie z Funduszy przyznawanych
przez Regionalne Programy Operacyjne
(RPO). Jednostki sfery nauki nie mogą niestety korzystać z tych programów. Mogą natomiast ubiegać się o dofinansowanie ze
środków budżetowych, z programu upowszechnienia nauki. W 2016 roku udział jednostek naukowych w części targów został
objęty dofinansowaniem, np. w Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji „INTARG” w Katowicach. Wystawcy sfery nauki w 2016 roku nie uzyskali
wsparcia finansowego z tego programu na
wiele innych targów, w tym na udział
w „Brussels Innova”.
Kto w tym roku wzbudził największe
zainteresowanie podczas targów Brussels
Innova? Mam na myśli zarówno naszych
krajowych, jak i zagranicznych wystawców?
– Polskie wynalazki spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających
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i otrzymały bardzo wysoką ocenę jury.
Zespół ekspercki brukselskich Targów składał się z ponad 100 specjalistów z różnych
branż, reprezentujących naukę i przemysł,
co spowodowało, że każde z rozwiązań było
indywidualnie oceniane przez kilkunastu
specjalistów branżowych. Tym bardziej jesteśmy dumni z medali i prestiżowych nagród przyznanych tegorocznym wystawcom. Jurorzy i prezes jury podkreślali wysoki stopień zaawansowania polskich wynalazków, ich duży potencjał wdrożeniowy
oraz walory społeczne i ekonomiczne.
Oferta była szeroka. Prezentowaliśmy
50 rozwiązań z różnych dziedzin.
Profesor Marek Godlewski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk był nominowany do Grand Prix za innowacyjne
znaczniki fluorescencyjne, które pozwalają na precyzyjną lokalizację zmian nowotworowych w płucach. Znaczniki penetrują wyłącznie miejsca zmian chorobowych.
Metoda polega na wprowadzeniu do organizmu bardzo małych markerów, które
pozostają wyłącznie tam, gdzie są zmiany
nowotworowe. Dobierane są tak, by wyraźnie świeciły, więc analizując potem wycinki, widać, który obszar jest zaatakowany, a który nie.
Andrzej Kukwa, szef Kliniki Laryngologii w Olsztynie zaprezentował maskę, któ-

ra ułatwia leczenie chrapania. Wyjątkowość
wynalazku polega na tym, że umożliwia badanie osobno nosa, ust, a także jamy ustnej.
Iwona Kamińska z Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych przedstawiła
nową metodę zabezpieczania dowodów
przed podrabianiem, wykorzystującą znakowanie laserowe, które umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji w celu
ochrony danych posiadacza i zabezpieczenia ich przed niepożądaną manipulacją.
Dużo się mówi ostatnio o innowacyjności. Jak to się przekłada na branżę wystawienniczą?
– Istotnie, wiele się mówi i zapewne wiele się też czyni. Droga od pomysłu do przemysłu jest długa i generuje wielkie koszty na
każdym jej etapie. Udział w targach jest bardzo ważnym narzędziem marketingowo-promocyjnym, wspomagającym wynalazców w osiągnięciu sukcesu rynkowego.
Pomoc finansowa na rozwój i badania oraz
upowszechnianie wyników badań, w tym
także na udział w targach, jest szczególnie
istotna. Środki te zostaną niejako „zwrócone”, może nawet z nawiązką, poprzez
wszystkie udane wdrożenia i efekty tych
wdrożeń – zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. Odczuje to nie tylko gospodarka, ale każdy z nas.

Mówi się często, że w Polsce jest mało
wdrożeń, mało patentów. I jest to smutna
prawda. Jednak na podstawie naszego
doświadczenia możemy stwierdzić, że niezwykła aktywność i determinacja podmiotów, z którymi mamy przyjemność współpracować w związku z ich udziałem w targach wynalazczości, sprawia, że częściej
udaje im się osiągnąć sukces w postaci
wdrożenia i komercjalizacji, a ich rozwiązania są objęte ochroną patentową – polską i coraz częściej również międzynarodową. Rośnie także intensywność prezentowania wynalazków czy innowacji, które
są owocem współpracy nauki i przemysłu
i są coraz bardziej zaawansowane – po badaniach i próbach, gotowe do wdrożenia
bądź przygotowywane do szerokiej komercjalizacji. Statystyki wdrożeniowe wielu jednostek naukowych, z którymi współpracujemy są często bardzo wysokie i odbiegają od przeciętnej. Zapewne udział
w targach wynalazczości również składa się
na ten sukces. Konkretne przykłady podawane przez wystawców targów są liczne, co
jest dla nas dużą satysfakcją, jako firmy oferującej promocję osiągnięć naukowo-technicznych poprzez targi wynalazczości,
konferencje czy spotkania biznesowe.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Nagrodzone szczepy bakteriofagów
Proteon Pharmaceuticals S.A. została uhonorowana złotym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova 2016 za patent pt. „Sposób otrzymywania szczepu
bakteriofaga, specyﬁczne szczepy bakteriofagowe oraz ich zastosowanie”
roteon Pharmaceuticals S.A., z siedzibą w Łodzi, z sukcesem rozwija
działalność badawczo-rozwojową
skoncentrowaną na opracowywaniu preparatów przeciwbakteryjnych
nowej generacji, wykorzystujących działanie bakteriofagów w medycynie weterynaryjnej.
Dotychczas firma Proteon opracowała dwa produkty przeznaczone do zwalczania chorobotwórczych bakterii: BAFASAL® i BAFADOR®. BAFASAL® jest dodatkiem paszowym, który zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii Salmonella
wśród drobiu hodowlanego. Preparat wypełnia istotną lukę związaną z wprowadzeniem w UE w 2006 r. zakazu stosowania antybiotyków jako dodatków paszowych. W 2015 r. BAFASAL® został zareje-
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strowany na Ukrainie. Obecnie trwają zaawansowane prace zmierzające do zarejestrowania preparatu w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności. Preparat BAFASAL® jest chroniony patentem
w Polsce, Rosji, USA i na Ukrainie.

Drugi preparat – BAFADOR® – jest
przeznaczony do zwalczania patogennych
bakterii u ryb hodowlanych. W 2016 r. Spółka dokonała zgłoszenia wynalazku w polskim Urzędzie Patentowym. Po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji, firma
planuje wprowadzenie produktu na rynki
światowe w 2017 r.
W 2016 r. firma Proteon Pharmaceuticals S.A. uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów badawczo-rozwojowych
przewidzianych m.in. na dalszy rozwój produktu BAFASAL®, a także na badania nad
kolejnymi preparatami bakteriofagowymi dla
drobiu oraz bydła. Łączna kwota dofinansowania wynosi 13,5 mln zł.
www.proteonpharma.com
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Honory dla jakości
11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się
wręczenie certyﬁkatów Polskiej Nagrody Jakości
Fot. ARCH. POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI (2)

egoroczna edycja zaskoczyła organizatorów dużą liczbą zgłoszeń
w porównaniu z ubiegłorocznymi plebiscytami. Skład komitetu
oceniającego zgłoszenia liczył 71 członków,
a tworzyli go 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.
Wśród nich znalazły się wybitne postaci
świata biznesu, edukacji, nauki i opieki zdrowotnej, ale także świetnie prosperujące
przedsiębiorstwa, docenione za
wzorcowe stosowanie zasad zarządzania jakością.
Za najlepsze pod względem
jakości uznano takie firmy jak Flextronics International Poland Sp.
z o.o., Grupa Azoty Zakłady
Azotowe Kędzierzyn S.A., BorgWarner Poland Sp. z o.o., Seoyon Electronics Poland Sp. z o.o.
i Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. Dwie statuetki
laureatów przypadły także
w udziale Urzędowi Miejskiemu
w Bielsku-Białej i Powiatowemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach. Wyróżnienie
trafiło do VIVADENTAL Sp. z o.o.
30 sierpnia 2016 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło
także finalistów X edycji konkursu „Znakomity Przywódca” (Małgorzatę ZaławęDąbrowską – dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Żoliborz i Urszulę
Wojciechowską – dyrektorkę Zespołu Szkół
w Otrębusach) oraz finalistów VII edycji
konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” (Mirosławę Borzęcką z POLMO Łomianki S.A. i Agnieszkę
Morawską-Wolkiewicz z TÜV NORD
POLSKA). Laureatami Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego utytułowano prof. Małgorzatę Wiśniewską z Uniwersytetu Gdań-
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skiego oraz Antoniego Kleniewskiego
– z Klubu Polskie Forum ISO 9000.

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 Management (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. Realiza-

cja przywództwa w zarządzaniu systemami jakości to ustalanie celów i kierunków rozwoju systemów zarządzania,
wspieranie ich realizacji oraz
kontrola uzyskiwanych efektów.
Celem Modelu „Znakomity Pełnomocnik Systemów
Zarządzania” jest wdrażanie
zasad, które pomogą 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.
Nagrody zespołowe, wyróżnienia oraz
dyplomy dla finalistów przyznane zostały
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
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Potentat w branży automotive
rośnie w siłę i jakość
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. Na naszym rynku przedsiębiorstwo coraz silniej
zaznacza swoją obecność
rocznie. Zakończenie inwestycji nastąpi
w pierwszym kwartale 2017 roku.
Inwestycja związana jest z umacnianiem pozycji firmy na rynku europejskim
i globalnym, jako wiodącego dostawcy
technologii doładowania silników dla producentów samochodów osobowych i użytkowych.

Finisz inwestycji

Projekt rozbudowy BorgWarner Poland Sp. z o.o.
orgWarner Inc. to obecnie 6 wyspecjalizowanych dywizji w 19 krajach na świecie, zatrudniających około 30 tysięcy pracowników w 74 lokalizacjach. Jedną z nich jest
umiejscowiona w naszym kraju spółka
BorgWarner Poland. Firma specjalizuje
się w produkcji systemów doładowania silników, sterowania rozrządem, termiką,
emisją spalin oraz przeniesieniem napędu
dla branży motoryzacyjnej. Stosowane
technologie przyczyniają się do zmniejszenia
zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych, przy równoczesnej poprawie własności jezdnych.
Zakłady produkcyjne oraz nowoczesne Centrum Techniczne zlokalizowane są
w pobliżu rzeszowskiego lotniska, w miejscowości Jasionka, w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym koło Rzeszowa. BorgWarner w Polsce to obecnie
zakłady produkcyjne dwóch spółek tworzące Campus: BorgWarner Poland
Sp. z o.o. obejmująca Turbo Systems
– produkcja turbosprężarek oraz nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe,
gdzie od podstaw projektowane, testowane
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i wdrażane do produkcji są turbosprężarki, Morse Systems – produkcja łańcuchów rozrządów, napinaczy i modułów
rozrządów ze zmiennymi fazami oraz
BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o. obejmująca Transmission Systems – produkcję elementów przekładni automatycznych i elementów sprzęgieł.
BorgWarner w podrzeszowskim Campusie zatrudnia obecnie ponad 1 tys. osób,
w tym ok. 150 wysoko wykwalifikowanych
inżynierów w Centrum Technicznym . W latach 2017–2020 planowany jest dalszy
wzrost zatrudnienia poprzez rozbudowę istniejących zakładów pracy.

Turboinwestycja
Rozpoczęta jesienią 2016 roku rozbudowa zakładu dywizji Turbo Systems, będącej częścią BorgWarner Poland Sp. z o.o,.
zwiększająca do ponad 17 tys. m2 powierzchnię użytkową zakładu, zbliża się ku
końcowi. Inwestycja pozwoli na instalację
nowych linii produkcyjnych, produktowych oraz innowacyjnych technologii wytwarzania. Planowane docelowe moce
wzrosną do ok. 3 mln turbosprężarek

Z końcem stycznia planowane jest zakończenie prac budowlanych w obszarze
hali produkcyjnej, pozostałe prace budowlane zostaną zakończone do końca lutego br. Rozpoczęcie instalacji linii produktowych planuje się na II kwartał 2017.
Projekt kontynuowany i realizowany jest
zgodnie z wymaganiami LEED Green
Building, według których zaprojektowane
rozwiązania wpływają na zmniejszenie zużycia mediów, a tym samym przyczyniają
się do lepszej ochrony środowiska. Wszystkie istniejące budynki Campusu BorgWarner Poland posiadają srebrne i złote certyfikaty LEED Green Building.

Jakość to priorytet
– Podstawowymi narzędziami transferu
nowoczesnej wiedzy i technologii są innowacyjne, nowatorskie rozwiązania, a stały
i zrównoważony rozwój jest gwarantem istnienia przedsiębiorstw na rynku – podkreśla Marek Zabielski, dyrektor BorgWarner
Poland Sp. z o.o., i dodaje: – Nasze najnowsze inwestycje zapewniają nie tylko szerszą i ulepszoną ofertę dla branży motoryzacyjnej, wysoką jakość wyrobów oraz zabezpieczenie produkcji na najbliższe lata,
ale również gwarantują nowe miejsca pracy. Prawidłowe funkcjonowanie firmy,
zwłaszcza w tak wymagającej branży, jaką
jest automotive, zależne jest od posiadanych
standardów, określających i wymuszających
wysoki poziom usług. Tytuł laureata Polskiej
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Nagrody Jakości w 2016 r. jest dla naszej
spółki ogromnym wyróżnieniem i dowodem, że obrana strategia, konsekwentny system zarządzania i kierunek, w jakim zmierzamy, jest poprawny.

Wysoki standard bezpieczeństwa
BorgWarner na pierwszym miejscu
stawia bezpieczeństwo, które promuje hasłem „Safety First / Quality always”. Proaktywny program wsparcia bezpieczeństwa oparty został o restrykcyjne zasady bezpieczeństwa pracy i standard Global Safety
Star Frame (GSSF), który pozwala ocenić
organizację wielowymiarowo w celu określenia elementów doskonalenia. Dzięki
odpowiednim narzędziom i szczelnemu systemowi zarządzania podejście do bezpieczeństwa pracy jest zauważalne na każdym
kroku.
– Ustanowione normy zachowań i ich
przestrzeganie przez pracowników sprzyjają podnoszeniu wydajności i jakości pracy. Z kolei poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie pracowników przekładają się na
wyniki ekonomiczne. Odpowiedni poziom
stabilizacji, który udało się nam osiągnąć,
to niewątpliwie zasługa wykwalifikowanej, doświadczonej i odpowiednio wykształconej kadry, dlatego jej bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem – mówi Marek Zabielski, dyrektor BorgWarner Poland
Sp. z o.o.
Dowodem na to, jak dużą wagę spółka przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa
pracy, jest zdobycie przez nią po raz drugi nagrody CEO Safety Excellence Award,
asygnowanej za przepracowanie miliona
godzin bez wypadku. Statuetka, którą corocznie przyznaje zarząd światowego koncernu BorgWarner Inc., została wręczona
przedstawicielom polskiego oddziału 14 listopada 2016 r. podczas uroczystości
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce.
W związku z uzyskaniem przed pracowników spółki najwyższego uznania za
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nagrodę pieniężną w wysokości 60 tys. dolarów, która jest elementem wyróżnienia, przekazano na lokalne cele charytatywne w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Społecznie odpowiedzialni
Jednym z kluczowych elementów strategii oraz integralną częścią działalności
BorgWarner Poland Sp. z o.o. jest idea
zrównoważonego rozwoju i budowania
kultury organizacji opartej na wrażliwości
i otwartości na potrzeby innych. Bezinteresowna pomoc w imię idei społecznego
solidaryzmu lokalnego od początku działalności spółki wpisuje się w takie warto-

Marek Zabielski, dyrektor BorgWarner Poland odbiera nagrodą CEO Safety Excellence Award wraz z Wojciechem Chciukiem, dyrektorem Dywizji Morse Systems, oraz
Pawłem Tetelą, dyrektorem BorgWarner Rzeszów. Nagrodę wręcza Daniel Paterra
– VP, Enterprise Reliability and Sustainability BorgWarner Inc.

Dowodem na to, jak dużą wagę spółka przywiązuje
do kwestii bezpieczeństwa pracy, jest zdobycie przez
nią po raz drugi nagrody CEO Safety Excellence
Award, asygnowanej za przepracowanie miliona
godzin bez wypadku

ści jak odpowiedzialność, rzetelność i zaufanie.
Dlatego też spółka angażuje się w liczne inicjatywy dobroczynne, ukierunkowane na społeczność lokalną, udziela pomocy finansowej lub rzeczowej bezpośrednio
osobom fizycznym, a wartość nakładów
ponoszonych przez BorgWarner Poland
Sp. z o.o. na działalność charytatywną
z roku na rok systematycznie wzrasta.
– Biznes społecznie odpowiedzialny jest
skuteczny tylko wtedy, gdy angażuje wszyst-

kie strony, wsłuchuje się
w rzeczywiste potrzeby beneficjentów. Istotnym warunkiem, niezbędnym do
osiągnięcia sukcesu w tym
obszarze, jest również edukacja pracowników oraz budowanie ich świadomości
dotyczącej podejścia firmy do
społecznej odpowiedzialności biznesu. Filantropia to nie
tylko doraźne przekazywanie
darowizn, ale przemyślane
i długofalowe działania, zbudowane w oparciu o analizę
potrzeb społecznych i własnych możliwości, tak by działać naprawdę skutecznie i transparentnie – mówi
Marek Zabielski i dodaje: – Nasze aktywne podejście, ale przede wszystkim profesjonalne i zgodne z zasadami odpowiedzialnego biznesu działanie pozwala nam
realizować cel podstawowy – budowanie
wartości BorgWarner dla naszych interesariuszy. Taka strategia działania otwiera
nam nowe możliwości w sferze biznesu,
a równocześnie umożliwia pomoc najbardziej potrzebującym.
I
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W interesie

dy oglądałem stare filmy, zawsze zastanawiałem się, jak to być mogło, że gdy np.
Europa tonęła we krwi w czasie II wojny światowej, w Ameryce kwitło życie towarzyskie, a nawet w niektórych państwach europejskich, takich jak Szwecja czy Szwajcaria, wojna występowała tylko w tle. Dzisiaj widzę, że postępujemy podobnie. Życie toczy się prawie normalnie, choć w Aleppo giną setki tysięcy ludzi, a drugie tyle tonie w Morzu Śródziemnym podczas desperackich przepraw w ucieczce od głodu i przemocy.
Nie ulega wątpliwości, że świat powtarza od tysiącleci ten sam schemat. Dominuje w nim
przede wszystkim żądza władzy. W każdym społeczeństwie i na każdym etapie rozwoju pojawiają się grupy ludzi, którym marzy się zdobycie przewagi nad innymi. W Afryce może to być
jakiś sierżant z gromadą zabijaków, a w Europie nawiedzony populista z gromadą zwolenników. Nawet państwa o utrwalonej demokracji nie są wolne od tych zagrożeń.
Obserwujemy obecnie, jak wykorzystywane są złe nastroje społeczne do przewracania systemów ustrojowych do góry nogami. Najbardziej irytuje ludzi ogromne zróżnicowanie w dochodach. I nie ma znaczenia, że np. w Polsce nigdy nie żyło się tak dobrze jak obecnie. Znaczenie ma to, że innym wiedzie się dużo lepiej. Wystarczy podgrzać te nastroje, by móc się ogłosić wyrazicielem woli ludu. Na tym właśnie polega populizm. Mówi się ludziom to, co chcą
usłyszeć (np. że ktoś inny odpowiada za ich niepowodzenia), a później obiecuje, że tylko określona opcja polityczna potrafi ich kłopotom zaradzić. A na jej czele stoi nieomylny przywódca.
W skali świata do tych walk zaprzęgnięta jest też religia. Sam, mimo starań, nie mogę się
wyzbyć niechęci do islamu. Wiem, że jest to wyznanie nastawione pokojowo, ale widzę i słyszę, że terroryści mordują niewinnych ludzi z okrzykiem „Allah jest wielki” na ustach.
To również ma analogie w przeszłości. Islam jest religią młodszą od chrześcijaństwa o kilkaset lat. Cofnijmy się więc w naszym kręgu kulturowym do średniowiecza. I co zobaczymy?
Najpierw wyprawy krzyżowe. Później nawracanie pogan, prowadzące czasami do ich unicestwienia. A w końcu wojny religijne między różnymi odłamami chrześcijaństwa, przypominające
te, jakie obecnie toczą szyici i sunnici. Gdy krzyżowcy pytali przedstawiciela papiestwa, jak mają
odróżnić wiernych od niewiernych, usłyszeli, że powinni zabijać wszystkich, a Pan Bóg swoich rozpozna. W tym, co się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, nie ma więc nic odkrywczego.
Europa dawno to przećwiczyła. Nasz kontynent był też zarzewiem ludobójstwa i światowych
konfliktów.
Na szczęście te niechlubne karty historii kilkadziesiąt lat temu zostały w naszym kręgu kulturowym zamknięte. Nie wiadomo jednak tylko – czy na zawsze. Raczej należy w to wątpić.
Walka o władzę trwa nieustannie, a jej uczestnicy nie zawsze liczą się z kosztami, zwłaszcza
cudzymi.
Na naszych oczach odbywa się demontaż struktur, które były hamulcem dla prób dominacji jednych nad drugimi. Ten gorset nie podoba się ambicjonerom, marzącym o władzy. Sprzęgają powoli swoje siły. I nie jest wykluczone, że uda im się zapanować nad umysłami zagubionych ludzi.
Nie ulega wątpliwości, że liberalne nurty w życiu społecznym i gospodarce znacznie się do
tego przyczyniły. Pisałem przed laty, że ekonomia jest nie tylko nauką, ale także sztuką. Nie ma
żadnych niepodważalnych wskazań, że należy działać w sferze gospodarczej według dogmatów, bo zmieniają się warunki wewnętrzne i zewnętrzne. A część społeczeństwa, nie angażującego się na co dzień w politykę, też ma coś do powiedzenia. Trzeba to słyszeć, gdy wychodzą na ulice.
Popatrzmy na stare polskie filmy dokumentalne z lat 30. ubiegłego wieku. Co widzimy?
Parady wojskowe. Uroczystości państwowe. Ruchliwe ulice miejskie, po których krzątają się
zajęci codziennymi sprawami ludzie. Wydarzenia kulturalne. A nad tym wszystkim wisi ogromne zagrożenie, z którego mało kto zdaje sobie sprawę. A może jest tak i teraz?
Ktoś musi nad tym zapanować. Francis Fukuyama tłumaczy się do dzisiaj z niefortunnego tytułu swojej książki „Koniec historii”. Nie zawiera ona koncepcji, które mu się przypisuje,
że jak rozpadł się Związek Radziecki, to w świecie zapanuje demokracja i szczęśliwość. Nostradamus też w swoich przepowiedniach napisał, że tak będzie, gdy zjednoczą się królowie
północy. Ale chyba nie o takich królów mu chodziło, jakich mamy obecnie.
I

G

Czesław Rychlewski

46 Fakty

ludu

DIAGNOZY – PROGNOZY

Nikt nic nie wie
Jeden ze znawców ekonomii, nieżyjący już red. Tadeusz Mosz, mawiał, że
ekonomiści mają taki wpływ na gospodarkę, jak meteorolodzy na pogodę

Cezary Rybski
e ograniczone możliwości widać
wyraźnie, gdy próbuje się zestawić różne prognozy, a także ich
sprawdzalność. Warto jednak im
się przyglądać, bo często zawierają sygnały niekorzystnych zmian, których można
uniknąć, gdy mamy świadomość zagrożeń.
Innymi słowy – na możliwy deszcz trzeba
wziąć parasol, a na huśtawki na giełdzie
zmienić rodzaj inwestycji. Gdy ostrożność
okaże się przesadzona, stracimy niewiele,
a gdy uzasadniona, unikniemy poważnych strat.

T

Trudne czasy – śmiałe decyzje
Najbardziej szokujące prognozy opracowuje od lat Saxo Bank. Tym razem też sobie nie żałował. Według jego analityków,
w roku 2017 przyjdzie czas na śmiałe decyzje, które odwrócą niekorzystne trendy
w światowej gospodarce. Po prostu przychodzi czas na ludzi odważnych, nie liczących się ze wskazaniami sondażowymi,
tylko patrzących śmiało w przyszłość.
W Saxo Bank za podstawę prognoz
przyjęto starą zasadę, że to, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Kryzys, według jego
analityków, musi w końcu wyzwolić nie-
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Najbardziej szokujące prognozy opracowuje od lat
Saxo Bank. Tym razem też sobie nie żałował. Według
jego analityków, w roku 2017 przyjdzie czas na śmiałe
decyzje, które odwrócą niekorzystne trendy w światowej gospodarce
konwencjonalne działania. Trzeba odejść od
dominującej roli banków centralnych i zaciskania pasa według zaleceń Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Fachowcy z Saxo, podobnie jak wszyscy inni, którzy zastanawiają się nad przyszłością globalnej gospodarki, patrzą w stronę Chin. To potężne państwo z rosnącą
szybko gospodarką, przeżywa ostatnio
niemałe kłopoty. Tempo wzrostu słabnie,
a problemy wewnętrzne narastają.
Pekin musi otworzyć się na rynki kapitałowe oraz skierować gospodarkę w stronę rozwoju opartego na konsumpcji
– twierdzą analitycy Saxo Bank. – To ma
spowodować ponowne przyspieszenie
wzrostu produktu krajowego brutto do
8 proc. w roku 2017.
Innym problemem jest Brexit. Gdyby
Brytyjczycy rzeczywiście opuścili Unię, by-

łoby to i dla nich, i dla Wspólnoty niezwykle szkodliwe. Saxo Bank uważa, że do tego
nie dojdzie. Dzięki temu inwestorzy z kapitałem w Wielkiej Brytanii odetchnęliby
z ulgą, a funt zyskałby na wartości, ponieważ firmy finansowe zdecydowałyby się na
kupno brytyjskiej waluty.

Co zrobi Trump?
Wiele zależy jednak od decyzji podejmowanych przez administrację amerykańską, ciągle największą gospodarkę świata. Nad pytaniem, co zrobi Trump, wisi wielki znak zapytania.
Jak sugeruje „Financial Times”, nie jest
wykluczone, że nowy prezydent USA może
posunąć się tak daleko w protekcjonizmie
dla swojej gospodarki, że wywoła wojny
handlowe. Ma on duże uprawnienia wobec
traktatów handlowych i obsesję, że to, co
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jest zyskiem dla Chin, staje się stratą dla
Ameryki.
„Do swojego zespołu od handlu powołał już dwóch instynktownych protekcjonistów, palących się do konfrontacji
z Chinami, Wilbura Rossa na ministra handlu i Petera Navarro na dyrektora Państwowej Rady Handlu. Rolą Kongresu
może być ograniczenie administracji w jej
najdzikszych impulsach protekcjonistycznych, przy czym mielibyśmy do czynienia
z sytuacją, przypominającą powierzenie
dzieciom prowadzenia przedszkola”– informuje „FT”.
To może być największym od dziesięcioleci wyzwaniem dla globalnej gospodarki.
Biznes będzie trwożliwie czekał na efekty
nieodpowiedzialnej polityki gospodarczej
największego mocarstwa świata.

Potrzebne nowe regulacje
W Chinach, kraju mającym ogromny
wpływ na światową gospodarkę, też toczą
się debaty o globalizacji. Yang Xiyu, analityk z China Institute of International
Studies, twierdzi, że trzeba na nią nałożyć
ograniczenia i struktury.
Tego zapewne oczekuje także administracja amerykańska. Tani eksport chiński
do USA narobił już dostatecznie dużo
szkód. Chiny są też właścicielami największej części amerykańskich obligacji. Ostatnio doszło też do tego, że chińskie inwestycje w Ameryce są większe niż amerykańskie
w Chinach.
Inwestorzy z Państwa Środka przejmują
najchętniej amerykańskie biznesy i nie zajmują się realizacją nowych projektów. Prezydent Donald Trump groził wprowadzeniem wysokich ceł na import z Chin (do 45
proc.) i tym, że powstrzyma manipulowanie kursem chińskiej waluty.
Prawdopodobnie do frontalnego starcia dwóch potęg gospodarczych nie dojdzie.
Na razie harcownicy buszują na przedpolu. W końcu trzeba będzie usiąść do stołu
i uregulować to, co rzeczywiście nie działa dobrze.
Pekinowi zależy zapewne na ustabilizowaniu stosunków z Waszyngtonem wobec piętrzących się problemów, takich jak
zwalniająca gospodarka, reformy wewnętrzne i perspektywa zmian na najwyższych szczeblach władzy. W Ameryce też
powinno dojść do opamiętania. Wiele do
powiedzenia będą mieli w tej sprawie amerykańscy biznesmeni, którzy na współpracy z Chinami wiele dotąd zarobili i chcą zarobić jeszcze więcej.

Widmo populizmu
A co będzie w Europie? Nikt nic nie wie.
Ludzie zatroskani o przyszłość naszego kontynentu i jego gospodarki wstrzymują od-

Ostatnio odnotowuje się stabilizację nastrojów w krajach strefy euro. Jest to po prostu czas oczekiwania
na to, co nadejdzie. Krąży nad nami widmo populizmu

dech przed wyborami we Francji i Niemczech. Jeżeli zwyciężą w nich politycy, grający cynicznie na emocjach wyborców,
może być niedobrze. Najlepszy w historii
projekt w tej części świata, czyli Unia Europejska, może się rozsypać.
Ostatnio odnotowuje się stabilizację nastrojów w krajach strefy euro. Jest to po prostu czas oczekiwania na to, co nadejdzie.
Krąży nad nami widmo populizmu. Taki
wniosek płynie z raportu Banku Światowego
„Polaryzacja i populizm”.
Eksperci BŚ twierdzą, że nastroje społeczne się radykalizują, więc wyborcy odwracają się od umiarkowanych sił politycznych. A to osłabia perspektywy wzrostu gospodarczego. Być może jednak przyjdzie opamiętanie.
– Obecny umiarkowany wzrost gospodarczy należy odbierać pozytywnie – powiedział wiceprezydent Banku Światowego na region Europy i Azji Centralnej, Cyril Muller. – Jednak to nie wystarczy, aby
zmniejszyć obawy ludzi o ich perspektywy
ekonomiczne. Potrzeba działań i wsparcia
władz publicznych. Przykładowo rządy
mogą inwestować w programy uczenia się
przez całe życie, aby pomagać znajdować
i utrzymać pracę. Można też bardziej
wspierać opiekę na dziećmi i starszymi, poprawiając sytuację pracujących. Tego typu

działania zapewniają równość szans
i w konsekwencji przyspieszają rozwój gospodarczy. Poszczególne kraje mogą także
wspierać swoje firmy w poszukiwaniu różnych możliwości eksportu towarów poprzez
na przykład kreowanie przyjaznego otoczenie biznesu, obniżanie kosztów zakładania firmy czy zmniejszanie barier na rynku pracy. Tego typu działaniom powinna
również towarzyszyć właściwa polityka
zatrudnienia i polityka socjalna, aby utrzymać konieczną spójność społeczną z uwzględnieniem potrzeb najsłabszych grup.
Postulaty zmniejszania różnic społecznych i wspomagania tych, którzy sobie
nie radzą, trafiły już nawet do programów
partii liberalnych. Jest to chyba jedyny
pozytywny efekt kryzysu w gospodarce i polityce.
Aby uciec do przodu, trzeba też postawić na innowacyjność. – Budujemy środowisko innowatorów, które rozciąga się od
Estonii po Chorwację – mówił w Polskim
Radiu 24 Wojciech Przybylski z Fundacji
Res Publica. – Liderzy zmian i innowatorzy obecni są nie tylko w biznesie. To także ludzie mediów, społecznicy, pracownicy administracji czy politycy. Oni chcą
zmian w skali globalnej i potrafią przekuwać swoje projekty na rzeczywistość.
Oby tak się stało.
I
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Spowolnienia i ostrzeżenia

Opublikowane w listopadzie i grudniu prognozy potwierdziły wcześniejsze
przewidywania międzynarodowych instytucji ﬁnansowych. Uznały one, że
polski PKB spowolni wzrost w 2016 r. do poziomu między 2,5 a 3 proc.
Zygmunt Słomkowski
godne były opinie, według których
ten spadek spowodowało głównie zmniejszenie inwestycji. Ale
w grę weszły również inne czynniki, co razem może wpłynąć na obniżenie
wzrostu PKB w 2017 r. Wprawdzie przekroczy on nieznacznie 3 proc., ale jest to nieco mniej, niż przewidywano jeszcze
w końcu lata ubiegłego roku. W opiniach
tych brak było jednoznacznej oceny, czy to
zahamowanie jest przejściowe, czy też
utrwali się na dłużej.

Z

Dlaczego?
W listopadowym raporcie Komisji Europejskiej unijni eksperci uznali, że zawinił
wolny start projektów finansowanych przez
fundusze strukturalne UE. Jednocześnie
ujawniła się niższa aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw państwowych lub będących pod wpływem państwa, po zmianie
rządu w końcówce 2015 r.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
(EBOiR) obok słabości inwestycji w 2016 r.
wskazał na „niepewność wynikającą z podatków sektorowych oraz szybkie zmiany
w zarządach państwowych przedsiębiorstw,
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wskutek czego firmy wstrzymały się z rozpoczynaniem nowych projektów”. W raporcie dodano też, że „głównym czynnikiem napędowym gospodarki pozostała
konsumpcja prywatna, wspierana przez
5 proc. wzrost realnych płac, rekordowo niskie bezrobocie oraz program Rodzina
500 plus. Tak silna konsumpcja powoduje
jednak pogorszenie eksportu netto”.
Agencja ratingowa Fitch również uznała, że spowolnienie wzrostu PKB odzwierciedla przede wszystkim mocny spadek wydatkowania funduszy unijnych oraz jego
wpływ na wydatki kapitałowe rządu. Ale
równocześnie podkreśliła, że „najnowsze
dane pokazują, iż potrzeba więcej czasu niż
zakładano, by zwiększone transfery dla rodzin (program 500+) wpłynęły na konsumpcję”. Agencja ocenia, iż ostatnie zmiany w polityce gospodarczej oraz zwiększona niepewność związana z Brexitem mogły
wpłynąć na inwestycje prywatne w Polsce.
W związku ze wzrostem popytu wewnętrznego oraz niepewności w otoczeniu
zewnętrznym, Fitch nie spodziewa się dodatniego wkładu do PKB ze strony popytu zewnętrznego.
Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD), obniżając swoją pro-

gnozę wzrostu PKB, zaznaczyła, że najwyraźniej wcześniejsze oczekiwania były
zbyt optymistyczne i nie wytrzymały próby czasu w starciu z realnymi danymi. I tak
na przykład w 2016 r. inwestycje spadły zamiast wzrosnąć.
Przeceniano też wydatki publiczne,
które miały zwiększyć się o 4,7 proc., a na
początku grudnia 2016 r. prognozowano
o 1 procent mniej. Nastąpił wzrost handlu
zagranicznego, co jest korzystne dla gospodarki, ale niewidoczne w statystyce
PKB, bo efekt eksportu zrównoważy się
z importem. Ponadto OECD prognozowała, że o ile w 2016 r. taki efekt nadwyżki w handlu będzie jeszcze pozytywny dla
PKB (+0,1 proc.), to zmniejszy go o 0,1 proc.
w 2017 r. i 0,2 proc. w 2018 r. Dużo lepiej
niż oczekiwano jest z zatrudnieniem. O ile
jeszcze w czerwcu OECD spodziewała
się stopy bezrobocia na poziomie 6,6 proc.,
to w najnowszym raporcie jest to już tylko
6,1 proc. W ten sposób po raz pierwszy
w czasie naszego 20-letniego członkostwa
w OECD mamy zejść poniżej średniej dla
krajów rozwiniętych.
Paneliści portalu ekonomicznego
www.focus-economics.com w grudniu również obniżyli swe prognozy tempa rozwo-
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ju Polski w 2016 i 2017 r. Negatywnie ocenili przyszłe skutki obniżenia wieku emerytalnego. Nieznacznie, w mniejszym stopniu niż inni analitycy, obniżyli na 2017 r.
wskaźniki wzrostu inwestycji, konsumpcji
i produkcji przemysłowej.

Dobre rady
OECD, która skupia 35 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw, nie
ograniczyła się do prognoz. Przedstawiła
również swój pogląd na to, co państwa
członkowskie powinny robić, by zapewnić
równomierny rozwój. W raporcie podkreślono, że Polska w ciągu 20 lat po przystąpieniu do OECD przeżyła imponujący
rozwój. W tym czasie osiągnęła ogromne
postępy pod względem poziomu życia
swoich obywateli. Udało się nie tylko
znacznie dogonić inne państwa OECD pod
względem PKB na mieszkańca, lecz także
nadrobić zaległości w kilku innych dziedzinach warunkujących dobrobyt. Obecnie
należy m.in. zapewnić trwałe finansowanie
nowych wydatków, obniżkę podatków oraz
specjalizowanie się w usługach opartych na
wiedzy o wyższej wartości dodanej. Wymaga to stworzenia należytych struktur i odpowiednich warunków zachęcających firmy do wdrażania nowych technologii i tworzenia nowych procesów, produktów i metod zarządzania. Ponadto OECD sugeruje konieczność podwyższenia wieku emerytalnego zgodnie z wcześniejszymi planami. Zwiększenie zatrudnienia starszych
pracowników, kobiet i młodzieży jest kluczowe dla zwiększenia wzrostu gospodarczego – podkreśla raport. Stwierdza następnie: – Szereg przyjętych ostatnio regulacji i podatków stanowi obciążenie dla
rentowności i kapitalizacji banków, a władze w dalszym ciągu poszukują rozwiązania kwestii restrukturyzacji kredytów hipotecznych w walucie obcej. Ze względu na
konieczność lepszego kredytowania młodych i innowacyjnych firm, koszty dla banków należy uważnie wyważyć w stosunku
do korzyści wynikających z restrukturyzacji.
Raport proponuje powołanie niezależnego organu do przeprowadzania dogłębnego przeglądu regulacji w sektorach
kluczowych dla polskiej gospodarki przy pomocy metod OECD, aby zidentyfikować
i wycofać regulacje, które nadmiernie ograniczają konkurencję lub nakładają na firmy
niepotrzebne obciążenia regulacyjne. Zwraca również uwagę na konieczność dążenia
do tego, by system szkolnictwa zawodowego i szkoleń lepiej reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy. Sugeruje także:
„Przy pomocy Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju rząd planuje rozwiązać
wiele wyzwań w dziedzinie zarządzania pu-

blicznego. Ważne będzie monitorowanie postępów i ocena, czy zidentyfikowane reformy
zarządzania faktycznie umacniają zdolności
rządu do osiągnięcia wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu dla obywateli
i regionów uznanych za priorytetowe”.
We wstępie do tego raportu sekretarz
generalny OECD Angel Gurria pisze, że
dokument przygotowano z myślą o wsparciu rządu w dążeniu do nadrabiania zaległości wobec bardziej zaawansowanych gospodarek OECD oraz podnoszenia poziomu życia obywateli. Jego zdaniem „niektóre z zaleceń mogą pomóc w zwiększeniu PKB na jednego mieszkańca o 2–3
proc. w ciągu najbliższych 5–10 lat, dzięki podniesieniu wydajności i zatrudnienia”. Zasadniczo stanowią one wsparcie
w przygotowaniu gruntu pod rozkwit innowacji.
Pośrednio pewne zalecenia formułuje
agencja ratingowa Standard & Poor’s. Ku
zaskoczeniu wielu obserwatorów i analityków w grudniu utrzymała rating Polski na
poziomie BBB plus, lecz perspektywę podniosła w górę z negatywnej do stabilnej.
W uzasadnieniu agencja oceniła, że krótkoterminowe obawy o dalsze osłabienie kluczowych polskich instytucji osłabły, a pozycja budżetowa Polski nie uległa pogorszeniu, pomimo niższego od oczekiwań
wzrostu gospodarczego. Dodaje: „Stabilna perspektywa w dwuletnim horyzoncie
prognostycznym wskazuje na zbilansowanie ryzyk wynikających z bardziej ekspansywnego podejścia fiskalnego i wzrostu wydatków socjalnych z jednej strony,
a z drugiej kontynuacji, lekko osłabionego,
wzrostu gospodarczego”.
Bardziej otwarte i bezpośrednie ostrzeżenie zaprezentowali w listopadzie eksperci
Moody’s Investor’s Service. W specjalnym
oświadczeniu stwierdzili, że ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego stanowi czynnik negatywny dla ratingu, bowiem osłabia finanse publiczne, negatywnie wpływa
na wzrost gospodarczy i niweluje efekty poprawy ściągalności podatków. Ponadto
„wraz z trwającym kryzysem konstytucyjnym oraz napięciami w relacjach z Unią
Europejską, odzwierciedla zmianę w prowadzeniu polityki przez Polskę w stronę
mniejszej przewidywalności oraz nieszablonowych rozwiązań”. Zdaniem Moody’s odwrócenie reformy emerytalnej wystawi system ubezpieczeń społecznych
na nieoczekiwane negatywne czynniki
związane ze starzejącą się populacją i siłą
roboczą. Analitycy Moody’s zaznaczyli
jednocześnie, że „efekty odwrócenia reformy emerytalnej dla polskich finansów
publicznych w przyszłym roku nie będą
znaczne, gdyż nowa ustawa dotyczy jedynie ostatniego kwartału 2017 r. Ocze-

kujemy, że w 2017 r. koszt fiskalny obniżenia wieku emerytalnego wyniesie
ok. 2 mld zł (0,1 proc. PKB). W 2018 r.
i 2019 r. koszty te wyniosą 10,2 mld zł rocznie (0,5 proc. PKB). Zwiększa to ryzyko,
iż deficyt budżetu państwa przekroczy
3 proc. kryterium z Maastricht nawet
w 2018 r., a Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu już w dwa
lata po jej zdjęciu”.
Podobne ostrzeżenie przekazała tydzień wcześniej agencja Fitch, która wyraziła nadzieję, że polski rząd podejmie działania dostosowawcze, aby po obniżeniu wieku emerytalnego deficyt nie przekroczył progu 3 proc. PKB.

Sygnały nadziei
Do dobrych wiadomości, ale jeszcze
z ograniczeniami, należą wyniki ostatniego rankingu ukazującego skomplikowanie
systemu podatkowego na świecie w 2016 r.
Polska zajęła 47. miejsce – o 11 pozycji wyżej w porównaniu z zestawieniem w poprzednim roku. Raport „Paying Taxes
2017”, przygotowany przez firmę doradczą
PwC i Bank Światowy informuje, że podobnie jak rok wcześniej polski przedsiębiorca przeciętnie dokonuje siedmiu rocznych płatności podatkowych, co zabiera mu
271 godzin pracy (średnia w krajach UE
i EFTA to 164 godziny, ale – dla pocieszenia średnia światowa to aż 251 godzin). Następuje więc postęp, głównie dzięki realizowaniu programu e-administracja.
Jeszcze mniejszą pociechą okazał się
ranking oceniający przychylność procedur
i regulacji prawnych dla przedsiębiorczości.
Opublikowany przez Bank Światowy w końcu października raport „Doing Business
2017” pokazał, że od poprzedniego roku
wśród 190 badanych krajów awansowaliśmy o 1 miejsce do 24. pozycji. Jednakże
spadek nastąpił w 5 z 10 badanych obszarów. Na przykład w kategorii „Zakładanie
firmy” w 2015 r. zajęliśmy 85. miejsce,
a w tym roku „obsunęliśmy się” aż na 107.
Podobnie jest w kategorii „Płacenie podatków” – spadek o 11 oczek i „Ochrona
inwestorów” – spadek o 7. Natomiast w kategorii „Handel zagraniczny” nie odnotowano zmian i wciąż plasujemy się na
1. miejscu na świecie. Lokatę z poprzedniego raportu zdołaliśmy utrzymać także
w egzekwowania umów (miejsce 55.).
Natomiast „ranking” Eurostatu ujawnił, że od 2008 r. odsetek osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
spadł w Polsce z 30,5 proc. do 23,4 proc.
Na drugim biegunie znalazła się Grecja,
gdzie odsetek ten wzrósł do 35,7 proc. No
cóż, nie jest to wynik, który może zadowalać,
ale wskazuje na skromną, ale jednak poprawę.
I
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Sabotaż czy
niepewność?
Jednym z największych problemów
polskiej gospodarki jest obecnie
spadek inwestycji. Przedsiębiorcy czują się
niepewnie. Dlatego
wolą trzymać swoje aktywa
na rynku ﬁnansowym niż lokować
je w produkcję czy rozwój usług.
Padają jednak także podejrzenia, że robią
to celowo, by zaszkodzić obecnej władzy.
Co o tym sądzą sami zainteresowani?
Wspólny komunikat
Krajowa Izba Gospodarcza, Business
Centre Club, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy RP
wystosowali wspólne stanowisko w sprawie wypowiedzi prezesa PiS Jarosława
Kaczyńskiego.
Stwierdził on, że część przedsiębiorców
powstrzymuje inwestycje, by dokuczyć nowemu rządowi, są bowiem mocno związani
z poprzednią władzą. Przedsiębiorcy odpowiedzieli tak:
„Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale 2016 r. wyhamował do 2,5 proc., co jest
najgorszym wynikiem od trzech lat. Gospodarka wolniej się rozwija głównie z powodu spadku inwestycji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński winą obarcza polskich
przedsiębiorców, a szczególnie tych związanych jakoby z opozycją. Stwierdził, że nie
chcą podejmować nowych, zyskownych
przedsięwzięć gospodarczych i rozwijać
swoich firm, bo czekają, aż wrócą dawne
czasy.
To absurdalny pogląd. Każdy przedsiębiorca wie, że jeśli nie będzie się rozwijał, w szybkim tempie zniknie z rynku. Polscy przedsiębiorcy przy decyzjach inwestycyjnych nie kierują się motywami politycznymi czy partyjnymi. Decyduje rachunek ekonomiczny: opłacalność, po-
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ziom ryzyka, perspektywa rozwojowa.
A o tych parametrach decyduje z pewnością polityka rządu, która kreuje otoczenie
działalności gospodarczej. I to niekorzystne regulacje dla biznesu i perspektyw rozwojowych kraju, a nie polityczna niechęć do
rządzącej partii, powstrzymują przedsiębiorców od inwestowania.
Część obaw już się zmaterializowała.
Rząd wprowadził podatki branżowe, znacząco podwyższył płacę minimalną, obniżył wiek emerytalny, znowelizował ustawę
o VAT, która ma pomóc w ściganiu oszustów, a w rzeczywistości może stać się narzędziem nękania biznesu. Karanie 25 letnim więzieniem i konfiskatą firm, coraz
większy poziom penalizacji działalności gospodarczej, zwiększanie długu publicznego, niejasne zapowiedzi drastycznych
zmian w podatkach, rujnujące giełdę zaangażowanie narodowych czempionów
w szkodliwe projekty gospodarcze państwa,
pomysł wyrzucenia do kosza obowiązujących interpretacji podatkowych, eliminacja
prywatnych firm z ochrony zdrowia, dystans do Unii Europejskiej – to tylko niektóre z rosnących ryzyk, dostrzeganych
przez przedsiębiorców i inwestorów.
Atmosferę niepewności pogłębia przyjmowanie ustaw skrajnie sprzecznych z celami i propozycjami Strategii Odpowie-

dzialnego Rozwoju i zapowiadanej Konstytucji dla biznesu, o czym, dzień po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, mówi
się podczas konferencji 590 Rzeszów. Co
w takim razie jest prawdą, a co tylko grą polityczną?
Nieodpowiedzialna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który oskarża polskich
przedsiębiorców o sabotowanie własnych
firm i gospodarki nie służy budowaniu zaufania biznesu do władzy. A tego zaufania
teraz szczególnie brakuje. Dzielenie przedsiębiorców na tych „swoich” i tych „opozycyjnych”, nieprzychylnych rządowi jest
otwieraniem kolejnego, bardzo niebezpiecznego konfliktu.
Polscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają ponad 70 proc. PKB, nie oczekują zbyt
wiele. Chcieliby rozwijać swoje biznesy
w klimacie gospodarczym, który sprzyja,
a nie zniechęca do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Premier Beata Szydło kilkakrotnie
ostatnio mówiła, że teraz jest czas, żebyśmy
przede wszystkim myśleli o wspieraniu
polskich przedsiębiorców. Plan odpowiedzialnego rozwoju ma dać im szansę inwestowania nie tylko w Polsce, ale też konkurowania z najsilniejszymi na całym świecie. Oczekujemy od rządu spełnienia tych
obietnic.”
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Business Centre Club
Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Jest on istotną dla gospodarki regulacją prawną, ponieważ odnosi się do
sposobu postępowania ze wszystkimi elementami majątku, jakie są w posiadaniu
państwa. Dotychczas obszar ten regulowały
zapisy zawarte w Ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w ponad 90 innych
ustawach i rozporządzeniach, które często
nie prezentowały jednorodnego podejścia.
Obecny projekt likwiduje Ministerstwo
Skarbu Państwa, a kwestie związane z zarządzaniem majątkiem państwowym rozwiązuje kompleksowo, niezależnie od tego,
co to jest za majątek i komu on bezpośrednio podlega. Jest to duży atut projektu, bo ujednolica i porządkuje postępowanie urzędników w obszarze dóbr materialnych i niematerialnych, jakimi dysponuje gospodarka państwowa.
Rozwiązania szczegółowe budzą jednak szereg zastrzeżeń, zwłaszcza z punktu widzenia celów, jakie wynikać mają
z działania ustawy. Ma ona bowiem sprawić, by gospodarowanie majątkiem państwowym było bardziej efektywne i prowadziło do wzrostu wartości tego majątku.
Zapisy szczegółowe temu pożądanemu
zamierzeniu przeczą.
Z treści ustawy nie wynika, by rząd
przewidywał dokończenie rozpoczętych
procesów prywatyzacyjnych czy też jakąkolwiek sprzedaż tzw. resztówek akcji lub
firm zupełnie nieistotnych dla gospodarki.
Bardzo utrudni to zarządzanie majątkiem
państwowym, ponieważ w rękach różnych
ministerstw branżowych, pełniących funkcje właścicielskie, pozostaną nic nieznaczące
pakiety akcji, o które będzie trzeba zadbać,
a to kosztuje. To znacząca ułomność nowej
regulacji. W odniesieniu do grupy spółek,
kryjących się pod nazwą „państwowe osoby prawne”, zastrzeżenia budzą te przepi-

sy ustawy, które mówią o ich misyjnym charakterze. W celu realizacji misji publicznej
spółki takie nie zawsze będą mogły działać
w sposób najbardziej efektywny z biznesowego punktu widzenia.
Dużo większe wątpliwości rodzą jednak
zapisy dotyczące zarządzania akcjami
spółek z częściowym tylko udziałem Skarbu Państwa, ponieważ w tym przypadku postępowanie przedstawicieli państwa oddziałuje na pozostałych właścicieli, będących podmiotami prywatnymi. Opisany
mankament jest szczególnie dolegliwy
w spółkach, które ustawa określa jako
podmioty o istotnym znaczeniu dla gospodarki, gdyż jest to grupa dużych firm

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 samorządowych, prowadzące do obniżenia
tempa wzrostu gospodarczego. Zaznaczyć jednak należy, że w 2016 r. wykonanie
równie ekspansywnego budżetu jest wyraźnie lepsze od oczekiwań.
Deficyt budżetowy w 2017 r. 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 de-

Deficyt budżetowy w 2017 r. 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
mających w swojej strukturze kapitałowej
poważnych inwestorów prywatnych, często
również giełdowych.

Konfederacja Lewiatan
Z budżetu na 2017 r. wynika, że rząd
postawił na fiskalną stymulację spożycia
krajowego. Limit wydatków podwyższono
o 35 mld zł wobec 2016 r. 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.

ficytów utrzymać w ryzach jest jednak największe od lat. Nie będzie w 2017 r. tak
łatwo dostępnych jak w 2016 r. dodatkowych źródeł dochodów jak przychody
z aukcji częstotliwości i wysoki zysk
NBP.
„Uszczelnienie” systemu podatkowego
to dochody bardzo niepewne, podobnie jak
trudne będzie osiągniecie ograniczenia
kosztów administracji i obsługi długu.
W 2017 r. rząd powinien być więc przygotowany na konieczność dokonania szybkiej
nowelizacji budżetu w razie znaczącego pogorszenia warunków zewnętrznych, osłabienia tempa wzrostu PKB lub dochodów
budżetowych.
CZR

PRAWO

Co łączy różne postępowania

restrukturyzacyjne?
Przekazujemy państwu kolejną część przewodnika dla przedsiębiorców po
obszarze prawa restrukturyzacyjnego, które zostało wprowadzone w życie
z początkiem 2016 roku. Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie
wspólnego mianownika dla wszystkich modeli restrukturyzacyjnych
odjęcie konkretnych działań naprawczych zawsze powinno zostać
poprzedzone kompleksową i rzetelną diagnozą stanu przedsiębiorstwa. Umożliwi to bowiem właściwą
ocenę zarówno przyczyn oraz skal ﬁnansowych, jak i nieﬁnansowych problemów
dłużnika. To z kolei pozwoli na zastosowanie wobec przedsiębiorcy najodpowiedniejszego z dostępnych modeli postępowania:
• o zatwierdzeniu układu,
• układowego przyspieszonego,
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• układowego czy wreszcie
• postępowania sanacyjnego, nie wykluczając
• wariantu ograniczającego restrukturyzację jedynie do części istniejących zobowiązań.
Świadomość potrzeby monitorowania prowadzonego przedsiębiorstwa zwiększa szansę na podjęcie działań naprawczych
w momencie, w którym istnieje największa
szansa na powodzenie, a jednocześnie, gdy
dolegliwość będzie dla restrukturyzowanego
podmiotu stosunkowo najniższa.

Odpowiednio wcześnie
Należy pamiętać, że postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek
złożony przez dłużnika (z wyjątkiem postępowania sanacyjnego, gdzie uprawnienie przysługuje także wierzycielowi). Odpowiednie działania warto podjąć już w obliczu zagrożenia niewypłacalnością (np.
w razie upadłości naszego głównego kontrahenta, który nie zapłacił za dostarczony
mu towar). Podobnie jest w przypadku przedłużającego się sporu sądowego dotyczącego znacznej wierzytelności.

PRAWO

Umiejętność sprawnego działania
i przewidywania (a niekiedy – szybkiego reagowania) samego przedsiębiorcy jest o tyle
ważna, że pomimo ogólnej zasady pierwszeństwa postępowania restrukturyzacyjnego względem upadłościowego, w razie ich
zbiegu, w sytuacji, w której uprawomocni
się postanowienie o ogłoszenie upadłości,
nie będzie możliwości skorzystania z postępowania restrukturyzacyjnego.

Przedsiębiorca
powinien dobrze rokować
Koszty postępowania restrukturyzacyjnego obciążają dłużnika, a jednocześnie
jego celem jest umożliwienie mu dalszego
prowadzenia działalności gospodarczej.
W związku z tym kolejną rzeczą, którą musi
brać pod uwagę podmiot chcący poddać się
restrukturyzacji, jest konieczność uprawdopodobnienia zdolności do bieżącego
zaspokajania kosztów wybranego postępowania oraz wszelkich zobowiązań powstałych już po jego otwarciu. W przeciwnym razie, do otwarcia restrukturyzacji
w ogóle nie dojdzie. O ile bowiem zobowiązania powstałe przed otwarciem restrukturyzacji, są, co do zasady, z mocy samego prawa objęte układem (co ma umożliwić dłużnikowi racjonalne zaplanowanie
ich spłaty w przyszłości), o tyle w toku postępowania dłużnik, przy udziale nadzorcy/zarządcy, musi generować przychody. Co
więcej, ich wysokość ma wskazywać na to,
że dzięki zastosowaniu instrumentów naprawczych dłużnik nie tylko będzie w stanie wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z bieżącej działalności gospodarczej, ale także zdoła w przyszłości spłacić wierzycieli objętych układem.
Wniosek restrukturyzacyjny spełniający wymogi formalne należy złożyć do
sądu restrukturyzacyjnego, którym jest sąd
rejonowy (gospodarczy). Wszelkie dotychczasowe analizy stanu przedsiębiorstwa
okażą się przydatne także na tym etapie, konieczne jest bowiem złożenie m.in. wstępnego planu restrukturyzacyjnego zawierającego analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd
planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów oraz
wstępny harmonogram wdrożenia posiadanych środków.

Dłużnik nie jest sam
Ponieważ postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter stosunkowo złożony
i sformalizowany, przedsiębiorca w jego
toku dysponuje obowiązkowym „pomocnikiem” w osobie doradcy restrukturyzacyjnego. Jest nim nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca. W celu uniknięcia jakichkolwiek podejrzeń o stronni-

czość, dla zabezpieczenia interesów ogółu
wierzycieli przewidziany został obszerny katalog wyłączeń doradcy restrukturyzacyjnego od udziału w danym postępowaniu
w przypadku stwierdzenia powiązań z którąkolwiek ze stron.
Rola nadzorcy/zarządcy nie ogranicza
się jedynie do wsparcia dłużnika w przygotowaniu wymaganej dokumentacji. Powinien on także informować przedsiębiorcę o dostępnych źródłach finansowania,
w tym pomocy publicznej, a także współpracować z nim w celu uzyskania tego finansowania – co mocno różni się od działań i nastawienia syndyka w postępowaniu
upadłościowym. Nad prawidłowością działań doradcy restrukturyzacyjnego czuwa sędzia-komisarz, wobec którego składane
są miesięczne sprawozdania z przebiegu postępowania oraz sprawozdania rachunkowe dłużnika.

Dostęp do akt restrukturyzacyjnych
Możliwość zapoznania się z aktami
sprawy restrukturyzacyjnej może mieć bardzo istotne znaczenie dla wierzycieli/inwestorów. Pozwala bowiem zapoznać się
kontrahentom z realną sytuacją dłużnika

żadnych dodatkowych opłat sporządzać we
własnym zakresie fotokopie.

Restrukturyzacja
to nie stygmatyzacja
Pomimo otwarcia restrukturyzacji,
dłużnik może dokonywać czynności tzw.
zwykłego zarządu (jedynie w postępowaniu sanacyjnym taka sytuacja ma charakter wyjątkowy). W dalszym ciągu ma zatem
realny wpływ na bieżące funkcjonowanie
przedsiębiorstwa. Jednak na dokonanie
czynności przekraczających zakres zwykłego
zarządu będzie potrzebował odtąd zgody
nadzorcy sądowego/zarządcy, chyba że
przepisy przewidują zezwolenie rady wierzycieli. Warto dodać, że czynności dokonane przez dłużnika, co do których nie był
już uprawniony na skutek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, będą nieważne.
Od momentu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, przedsiębiorca
posługuje się wprawdzie nadal dotychczasową firmą, powinien jednak zamieścić
dodatkowe oznaczenie „w restrukturyzacji”. Jest to kolejny krok w kierunku uniknięcia jakichkolwiek powiązań restruktu-

Od momentu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, przedsiębiorca posługuje się wprawdzie nadal
dotychczasową firmą, powinien jednak zamieścić dodatkowe oznaczenie „w restrukturyzacji”. Jest to kolejny krok w kierunku uniknięcia jakichkolwiek powiązań
restrukturyzacji z postępowaniem upadłościowym
i na tej podstawie podjąć dalsze działania
(np. co do ryzyka kontynuacji współpracy
gospodarczej, pomimo otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego). Akta sądowe
udostępnia się w sekretariacie sądu uczestnikom postępowania restrukturyzacyjnego
oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Uczestnikami, oprócz samego dłużnika, są także
jego wierzyciele osobiści, czyli tacy, którzy
nie dysponują żadnymi zabezpieczeniami
na majątku dłużnika (najczęściej hipoteką
lub zastawem rejestrowym). Jeżeli natomiast roszczenie danego wierzyciela jest
sporne, taki wierzyciel dla uzyskania statusu
uczestnika musi uprawdopodobnić swoje
roszczenie oraz zostać dopuszczony do
udziału w sprawie przez sędziego-komisarza.
Warto dodać, że osoby uprawnione do
zapoznania się z aktami sprawy mogą
otrzymywać z akt odpisy i wyciągi oraz bez

ryzacji z postępowaniem upadłościowym.
Wydźwięk obligatoryjnego dodatku do
firmy po ogłoszeniu upadłości (w tym
w wersji z możliwością zawarcia układu)
jest bowiem w praktyce niewątpliwie niekorzystny dla dłużnika. Właściwie automatycznie kojarzy się z pozbawieniem lub
znacznym ograniczeniem szans na odzyskanie przez wierzyciela przysługujących
mu należności.
Tomasz Mihułka,
radca prawny i partner w Kancelarii
Chałas i Wspólnicy;
Michał Warchoł,
aplikant adwokacki w Kancelarii
Chałas i Wspólnicy
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Polska na hamulcu
Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że polska gospodarka nie straci
impetu. W drugiej połowie ubiegłego roku tempo wzrostu zaczęło jednak
słabnąć
Maciej Otrębski
złonkowie Rady Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w grudniu 2016 r. wyrazili opinię, że niższa dynamika rozwoju gospodarki
może się utrzymać jeszcze co najmniej kilka
miesięcy. Jest to spowodowane głównie
spadkiem działalności inwestycyjnej. Wynika on ze zbyt wolnego uruchamiania środków unijnych oraz z rosnącej niepewności,
jaka ogarnia polskich przedsiębiorców.
Dodatkowym czynnikiem, powodującym spadek inwestycji, jest osłabienie dy-
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namiki eksportu. Polska weszła w 2017 r.
z niejasną sytuacją w sprawie budżetu. Opozycja utrzymywała, że został on uchwalony nielegalnie, ekipa rządząca, że wszystko jest w porządku. Przekaz, płynący do kręgów biznesowych w kraju i na świecie, jest
jednak niekorzystny. Państwo bez przyjętego
zgodnie z prawem budżetu nie może być
rzetelnym, przewidywalnym partnerem dla
przedsiębiorców.
Ponadto niekończący się zatarg z Komisją Europejską nie będzie sprzyjał szybszemu uruchomieniu środków pomocowych. Zdaniem byłego premiera Kazimie-

rza Marcinkiewicza Komisja Europejska
może zastosować wobec naszego rządu coś
w rodzaju strajku włoskiego. Każdy wniosek o dofinansowanie inwestycji będzie skrupulatnie i długo badany, trzeba będzie
składać wyjaśnienia i dosyłać dodatkowe
dokumenty.
Większość analityków uważa też, że założenia, zawarte w ustawie budżetowej są
zbyt optymistyczne. Ministerstwo Finansów przewiduje, że produkt krajowy brutto wzrośnie w 2017 r. o 3,6 proc., a deficyt nie przekroczy 2,9 proc. Byłyby to
wskaźniki korzystne. Większość ekono-
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mistów uważa jednak, że wzrost PKB nie
przekroczy 3 proc. Mogą być też kłopoty
z deficytem. Jeżeli będzie nawet trochę
wyższy od zakładanego, można się spodziewać reakcji Komisji Europejskiej. Nałoży ona na nasz kraj procedurę nadmiernego deficytu. To spowoduje przede
wszystkim wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego. A na dodatek złoty się osłabił i wielkość długu zagranicznego, w przeliczeniu na naszą walutę,
wzrosła.
Nie ma też pewności, że zrealizowane
będą dosyć optymistyczne przychody budżetowe. A wydatki rosną… Obok programu 500+ pojawi się nowe obciążenie
– ok. 300 tys. dodatkowych emerytów,
którzy mogą skorzystać z obniżenia wieku
emerytalnego i prawdopodobnie tak zrobią.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który nie
ma w tej sprawie wiele do powiedzenia
i musi wykonywać decyzje polityczne, apelował w grudniu ubiegłego roku, żeby potencjalni nowi emeryci pozostawali w pracy w trosce o wielkość swojego przyszłego
świadczenia.
Nic więc dziwnego, że optymizm przedsiębiorców słabnie. Jak podał w grudniu
Główny Urząd Statystyczny, menedżerowie,
działający w przemyśle, budownictwie,
handlu i usługach, oceniają koniunkturę gorzej niż przed miesiącem. Ponadto przewidują dalszy spadek produkcji. Maleje bowiem portfel zamówień, zwłaszcza krajowych.

Robert Gwiazdowski powiedział, że jeżeli
Polska nie zaproponuje Ukraińcom lepszych warunków pobytu i pracy, to po zniesieniu dla nich wiz przez Unię, pojadą dalej na Zachód i będziemy ich mogli tylko odprowadzić wzrokiem.
Sytuacja polityczna także nie wróży gospodarce niczego dobrego. W całym świecie pokazywane są w głównych wydaniach
informacje, że polski rząd chce ograniczyć
wolność prasy, że ludzie wychodzą tłumnie
na ulice i demonstrują przeciwko łamaniu
prawa, że opozycja okupuje parlament,
a przedsiębiorcy wstrzymują inwestycje.
– Zrobiliśmy sobie fatalną reklamę – powiedział w TVN24bis prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PwC.

Źródło wysycha
Duński minister finansów Kristian
Jensen kreśli też czarną wizję dla budżetu
unijnego po Brexicie. Gdy w kasie Unii zabraknie brytyjskich pieniędzy, trzeba będzie
obciąć wydatki pomocowe dla biedniejszych
krajów UE. Obejmie to oczywiście między
innymi Polskę.
Będzie mniej na fundusze strukturalne, badania naukowe czy rolnictwo. Dziwi w tej sytuacji kibicowanie przez nasze
władze Brytyjczykom, którzy postanowili
Unię opuścić. Nie wiadomo też, z czego się
cieszy część naszej klasy politycznej, obserwując sytuację w Stanach Zjednoczonych. A co będzie po wyborach we Francji? Czy Polska znajdzie się w grupie

tym, że w III kwartale ub.r. produkt krajowy brutto wzrósł tylko o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To najgorszy wynik od
trzech lat. Wyników za czwarty kwartał jeszcze nie ma, ale nie należy się spodziewać poprawy. „Dziennik Gazeta Prawna” twierdzi
nawet, że rząd liczy się z dalszym spadkiem tempa wzrostu w ostatnich trzech miesiącach poprzedniego roku. Ma to być
ok. 1,8 proc.
Analitycy Fundacji Kaleckiego twierdzą,
że Polska musiałaby osiągnąć wzrost na poziomie gospodarki chińskiej lub indyjskiej,
aby mieć w 2030 r. zakładany w tzw. Planie Morawieckiego, czyli Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, poziom dochodu
rozporządzalnego na poziomie 80 proc.
średniej unijnej. To mało realny scenariusz.
Jedną z przyczyn jest słabszy wzrost gospodarczy, który w tym roku zamiast zakładanych początkowo 3,8 proc. może
wynieść ok. 3 proc. Inną przyczyną są wydłużające się konsultacje społeczne. Eksperci
podkreślają też, że założenia SOR są nadzwyczaj ambitne.
Eksperci z Fundacji Kaleckiego twierdzą również, że poza zapowiedzią uszczelnienia systemu podatkowego trudno doszukać się przejawów wdrażania SOR w finansach publicznych.
Sytuacji gospodarczej w Polsce przyglądają się z uwagą agencje ratingowe. Na
razie nie reagują zbyt ostro. Moody’s obniżyła jednak prognozę wzrostu PKB Pol-

Wyczerpywanie rezerw
Od początku transformacji ustrojowej
politycy przekonywali społeczeństwo, że
będziemy doganiać rozwinięte kraje Zachodu pod względem wielkości produktu
krajowego brutto na mieszkańca i pod
względem poziomu życia. To samo mówi
obecnie wicepremier Mateusz Morawiecki. Przez część ostatniego ćwierćwiecza to się nawet udawało. Tymczasem z aktualnej analizy makroekonomicznej wynika, że Polska wyczerpała rezerwy i finansuje swój rozwój zadłużeniem. Taki
wniosek płynie z raportu Warsaw Enterprise Institute. Wiceprezes Instytutu Tomasz Wróblewski zwrócił uwagę, że zadania, jakie stoją przed naszym krajem, są
ponadpartyjne, ponadideologiczne i ponadczasowe.
Na horyzoncie pojawiło się też ryzyko
niewypłacalności. Całkowity dług (publiczny i prywatny) wzrósł w ciągu ostatnich
16 lat niemal o 100 proc. Ciągle utrzymuje się też wysokie tempo emigracji. Liczba
osób, które opuściły nasz kraj (czasowo
i na stałe), zbliża się do 3 mln.
Lukę na rynku pracy zapełniają na razie przybysze z Ukrainy. Prezes WEI prof.

Od początku transformacji ustrojowej politycy
przekonywali społeczeństwo, że będziemy doganiać
rozwinięte kraje Zachodu pod względem wielkości produktu krajowego brutto na mieszkańca i pod względem
poziomu życia. To samo mówi obecnie wicepremier
Mateusz Morawiecki
państw, które wezmą się za demontaż
Unii od środka?
Wszystkie nasze plany gospodarcze
będzie można powiesić na kołku, gdy dotychczasowy ład światowy i europejski się
rozsypią. A na przyszły rok założono w budżecie państwa deficyt w wysokości 59 miliardów złotych. Nie ma więc żadnego
pola manewru. Gdy światowa gospodarka
choćby lekko się zachwieje, nie będziemy
mogli na to zareagować tak, żeby obywatele tego nie odczuli zbyt dotkliwie. Pozostanie wówczas tylko jedno wyjście – podwyższanie podatków. Przypomnijmy przy

ski na rok 2017 z 3 proc. do 2,9 proc. Jej
analitycy twierdzą, że spowolnienie obniża zaufanie firm i konsumentów do polskich
planów rozwojowych, tworząc błędne koło
niskich inwestycji, popytu i słabnącego
wzrostu.
Henryka Bochniarz, szefowa Konfederacji Lewiatan, zapytana w TVN24, czy
rok 2016 zapisze się w historii polskiej gospodarki pozytywnie, odpowiedziała, że będzie kojarzony z początkiem gospodarczych
problemów. A Bogusław Grabowski, były
członek Rady Gospodarczej przy premierze Tusku, dodał, że lepiej już było.
I
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Świadczenie na kredyt
„500 zł na dziecko” stanowiło w ostatniej kampanii wyborczej jasną
i precyzyjną obietnicę. I stosunkowo szybko została ona zrealizowana,
ku dużej aprobacie społecznej. Jeszcze do końca jednak nie wiadomo,
jakie konsekwencje gospodarcze przyniesie ten pomysł
edług sondażu Instytutu
IBRiS program „500+” pozytywnie oceniło 59 proc. respondentów (37 proc. badanych było przeciwnego zdania). Wydaje się to zaskakujące w kraju, w którym nawet zasiłek dla bezrobotnych powoduje opinie o gratyﬁkowaniu „nierobów”.
Funkcjonowanie programu zostało uregulowane w Ustawie o pomocy państwa w
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wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Zgodnie z art. 4.
świadczenie wychowawcze ma na celu
częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka, w tym opieki
nad nim i zaspokojenia jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko (własne, małżonka, przysposobione lub znajdujące się
pod opieką prawną), z wyjątkami przewi-

dzianymi przez art. 8. Istnieje też możliwość
otrzymania pieniędzy na pierwsze dziecko
w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł lub
gdy dochód rodziny na osobę nie przekracza 1200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci
jest osobą niepełnosprawną.
Warto pamiętać, że na mocy znowelizowanego w tym roku art. 833 § 6 k.p.c.
„500 plus” nie podlega egzekucji sądowej.
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Dodatkowe zabezpieczenie przed egzekucją stanowią specjalne subkonta, na które
przelewane są świadczenia wychowawcze. Chodzi o to, żeby komornik nie zajął
ich przez przypadek.

Gdzie jest źródełko?
Do końca listopada br. świadczenia
„500 plus” pochłonęły ponad 15 miliardów złotych. Ale to nie wszystko, ponieważ szacowany koszt obsługi programu
w 2016 r. wynosi 440 milionów złotych
(2 proc. zakładanych wydatków związanych z „500 plus”). Od samego początku wątpliwości budziło, skąd rząd zamierza czerpać środki na realizację programu. Zgodnie z konsekwentnymi za-

w sposób, który uderzy w dobrze zarabiające blogerki i blogerów (chodzi o kwestię
zaliczenia wydatków związanych z prowadzeniem bloga do kosztów działalności gospodarczej). Niedawno wyszło na to, że
kwota wolna od podatku dla osób o wyższych dochodach to w Polsce także zbędna fanaberia. Aktualnie rząd planuje kompleksową reformę systemu podatkowego
wraz z wprowadzeniem „jednolitego podatku”.
Podczas spotkania z sympatykami PiS
w Bydgoszczy minister Morawiecki oświadczył wprost, że „500 plus jest na kredyt”.
I rzeczywiście – od początku roku do końca drugiego kwartału dług publiczny wzrósł
o 59,6 miliarda złotych.

Do końca listopada br. świadczenia „500 plus”
pochłonęły ponad 15 miliardów złotych. Ale to nie
wszystko, ponieważ szacowany koszt obsługi programu w 2016 roku wynosi 440 milionów złotych (2 proc.
zakładanych wydatków związanych z „500 plus”)

pewnieniami pieniądze miały zostać „znalezione” w budżecie. Jednocześnie prowadzone były prace legislacyjne nad nowymi podatkami: bankowym (od sumy aktywów) oraz od sprzedaży detalicznej. Nie
stanowiło tajemnicy, że chodzi o pozyskanie środków na wypłatę przyszłych
świadczeń. W końcu „przerzucalność” podatków nadal nie jest zjawiskiem powszechnie znanym, a strata dla chciwych bankierów lub równie chciwych
sieci hipermarketów mało kogo przejmuje. Nawiasem mówiąc, podatek od
sprzedaży detalicznej jest prawdopodobnie niezgodny z prawem UE. Sprawa
podlega obecnie badaniu przez Komisję
Europejską, która we wrześniu wydała nakaz zawieszenia polskiego podatku od
sprzedaży detalicznej.
Tak czy inaczej, szybko okazało się, że
nowe podatki nie wystarczają, pieniędzy
trzeba szukać gdzie tylko się da. I bynajmniej nie wszystkie efekty kreatywności rządu w tym zakresie są znane szerokiej opinii publicznej. Przykładowo można tutaj
wskazać obniżenie stypendium dla aplikantów aplikacji ogólnej, prokuratorskiej
i sędziowskiej KSSiP (zmiany objęły jako
pierwszy rocznik rozpoczynający aplikację
w 2016 r.), zaś w sferze wykładni prawa
– wydanie przez ministra Morawieckiego interpretacji podatkowej, zmieniającej dotychczas przyjęte rozumienie przepisów

Gdyby jednak faktycznie środki na realizację programu zostały „znalezione”, to
trzeba zadać sobie pytanie, czy nie lepiej byłoby przeznaczyć je na poprawienie jakości usług publicznych, np. na szkolnictwo,
co również wzmocni sytuację rodzin i samych dzieci?

Dysfunkcyjnie
Państwo nie ma żadnej kontroli nad
tym, jak wydawane są pieniądze pochodzące z programu. Krąg jego beneficjentów
obejmuje oczywiście „normalne” rodziny,
z drugiej zaś rodziny patologiczne i dysfunkcyjne. Nie trzeba szukać dalej niż
wśród własnych znajomych, by przekonać
się, że nawet te zwykłe rodziny dysponują
comiesięcznym świadczeniem w sposób
różny, często z zaspokajaniem podstawowych potrzeb dzieci mający niewiele wspólnego.
Ciekawa pod tym względem jest analiza Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji we
Włocławku dokonana w połowie 2016 r., według której po rozpoczęciu realizacji programu drastycznie wzrosła liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu. Piotr Grudziński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we
Włocławku, dostrzegł nawet zależność
między harmonogramem wypłat „500
plus” a nasilaniem się tego zjawiska – do
libacji alkoholowych ma dochodzić naj-

częściej zaraz po wypłacie pieniędzy. Dyrektor MOPR w rozmowie z dziennikarzem
Onetu mówi: „ustawodawca nie wyposażył nas w odpowiednie narzędzia w przypadku podejrzenia o marnotrawienie środków”.
W sondażu CBOS przeprowadzonym
między 21 września a 12 października
ub.r. okazało się, że blisko połowa (44 proc.)
osób pobierających „500 plus” nie wydziela
tych środków z budżetu rodziny. Zaskakujący może też wydawać się rezultat badania IRBiS, który pokazuje, że gospodarstwa domowe korzystające z programu
„500 plus”, wydadzą w 2016 r. na prezenty gwiazdkowe przeciętnie o 70 proc. więcej niż rok wcześniej.
Według analizy CenEA wskutek programu „500 plus” z rynku pracy może zniknąć nawet 200 tys. osób. Dotyczy to głównie osób z podstawowym i średnim wykształceniem oraz mieszkańców mniejszych miast i wsi. W niektórych branżach
– związanych z sezonowym zatrudnieniem pracowników – zaczęło niedawno brakować rąk do pracy. Podobno taki efekt jest
pożądany, a praca za pewne pieniądze miałaby być rzekomo „niegodna”. Niestety, realia są takie, że nie każdy wykonuje pracę
spełniającą jego oczekiwania. Poza tym zauważmy, że praca, nawet pomimo pewnej
presji ekonomicznej, pozostaje dobrowolna.

Więcej refleksji w słusznej sprawie
Ratio „500 plus” wydaje się bezdyskusyjne – zwiększenie przyrostu demograficznego. W ocenie skutków regulacji
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej prognozuje 278 tys. dodatkowych urodzeń w ciągu 10 lat. Szacunki wydają się mało prawdopodobne. Są jednak
alternatywne rozwiązania tego problemu,
np. otwarta polityka imigracyjna. Szczególnie obecnie w czasie „kryzysu uchodźczego”.
Przechodząc zaś na koniec do aspektu aksjologicznego omawianego zagadnienia, wskazuje się, że pomoc ze strony
państwa dla rodzin wielodzietnych jest po
prostu słuszna. I rzeczywiście, intuicyjnie
większość osób zgodzi się z taką oceną.
Jednak wymaga to nieco głębszej refleksji.
Ktoś te pieniądze wcześniej wypracował...
Ktoś je zarobił i następnie uczciwie zapłacił
podatki... Podatki, które mają służyć zaspokajaniu wspólnych potrzeb społeczeństwa – takich jak chociażby zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
opieki medycznej czy edukacji, a nie wzbogacaniu pewnej grupy społecznej kosztem
innej.
Paweł Wiśnik
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Niebezpieczne rozmowy

Od początku 2017 r. każdy, kto będzie chciał kupić przedpłaconą kartę SIM
(tzw. prepaid), będzie musiał okazać dowód osobisty, z którego dane zostaną
spisane przez sprzedawcę i przekazane operatorowi, u którego wykupimy
usługę. Ten z kolei, na wniosek odpowiednich służb, udostępni dane kupującego
bez żadnych dodatkowych pozwoleń i zapytań
ontrowersyjny przepis budzi wątpliwości przede wszystkim ze
względu na argumentację, którą posługują się jego twórcy.
W założeniu rejestracja kart prepaid ma na
celu uniemożliwienie wykorzystywania
anonimowej łączności GSM w działalności przestępczej. Od żartownisiów wywołujących fałszywe alarmy bombowe, przez
przestępczość zorganizowaną, a na terrorystach kończąc. Jednak w praktyce wspomniani żartownisie są już skutecznie wyłapywani w ciągu pierwszych kliku dni po
wykonaniu połączenia, a pozostali i tak
w żaden sposób nie odczują zmian w

K
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przepisach. Będą musieli wprawdzie przedsięwziąć pewne kroki pozwalające korzystać
z dobrodziejstw nierejestrowanych kart
SIM, niemniej jednak ich przestępcze plany nie legną przez to w gruzach. Wystarczy
tylko zrozumieć, że dla kogoś, kto z działalności przestępczej uczynił sobie stałe źródło dochodu, kradzież telefonu, sfałszowanie dokumentu czy posłużenie się tzw.
słupem będzie jedynie małym, dodatkowym
elementem logistyki działań. Myślenie, że
przerzucona tysiące kilometrów od obozów
szkoleniowych komórka terrorystyczna zrezygnuje z planów przeprowadzenia zamachu z powodu utrudnień w zakupie kart

SIM jest tak naiwne jak próby odebrania
dziecku lizaka bez płaczu. Terroryści nie
mają też prawa kupować broni i materiałów wybuchowych, a jak dotąd trudno
stwierdzić, by nie byli uzbrojeni.

Wbrew pozorom
Zmiany uderzą najbardziej w zwykłych
ludzi, którzy czasem z własnej woli, a czasem z konieczności, pragną pozostać anonimowi. Obowiązek obnażenia się ze swojej anonimowości będzie miała np. maltretowana matka z dziećmi, ukrywająca się
przed chorobliwie zazdrosnym, agresywnym byłym mężem czy zwykły obywatel,
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wierzący niezłomnie w spisek rządu światowego i obawiający się kradzieży swojej
tożsamości. Pełni obaw powinni być także przedsiębiorcy. Wszak pieniądze lubią ciszę, a anonimowość jest niejednokrotnie jedynym sposobem na utrzymanie tajemnicy przedsiębiorstwa i ochronę własnego
know-how. Rozgłos przeszkadza w prowadzeniu negocjacji i zdradza plany. Dyskrecja to przecież podstawa umiejętnego
zarządzania, pozwalająca pozostawać w
czołówce peletonu. Anonimowość to wolność. I tak długo, jak nie wiąże się z faktycznym łamaniem prawa, powinna być
niezbywalną częścią swobód obywatelskich.
Restrykcje i obostrzenia powinny pojawiać
się dopiero w chwili, gdy dochodzi do przestępstwa, a nie stanowić element przyjętego
z góry założenia, że każdy, kto ceni sobie
swobodę komunikacji pozbawionej nadzoru, jest potencjalnym zagrożeniem dla
ładu i bezpieczeństwa publicznego. Nie zapominajmy również o tym, że ta rzekomo
szkodliwa anonimowość niejednokrotnie
jest bardzo skutecznym narzędziem walki z urzędniczym bezprawiem i elementem
ośmielającym tych, którzy są świadkami
przestępstw, ale nie informują o nich w obawie o swoje bezpieczeństwo. Podobnie
rzecz ma się z dziennikarzami i ich źró-

dłami, które chronione są przecież tajemnicą dziennikarską. Z jednej strony gwarantuje się im swobodę wykonywania zawodu i teoretycznie zapewnia respektowanie tajemnicy zawodowej, z drugiej –
próbuje ograniczyć metody, które służą
temu pierwszemu.

Nie dajmy się zwariować
Patrząc racjonalnie na implementowane w ustawie antyterrorystycznej zapisy,
trudno nie odnieść wrażenia, że kiedy
ustawodawca chce coś za wszelką cenę
unormować w interesie bezpieczeństwa
obywateli, następuje przysłowiowe wylanie
dziecka z kąpielą. Jeśli bowiem kontrowersyjny zapis faktycznie skomplikuje komuś życie, to z całą pewnością nie tym,
w których jest oficjalnie wymierzony. Przestępcy będą nadal robić swoje, z tą różnicą, że prawdopodobnie poszerzą działalność o czarnorynkową sprzedaż zarejestrowanych już „prepaidów”, albo tysiącami
będą sprowadzać karty SIM z innych krajów UE, w których podobne regulacje nie
obowiązują. Nawet koszty połączeń nie
będą stanowić bariery, ponieważ roaming
przechodzi do historii. W ten sposób temat
pozostanie nierozwiązany, a rodzimi operatorzy komórkowi po pierwsze stracą

część klientów, a po drugie zapewne wzrosną również koszty obsługi.
Na całe szczęście dla tych, którzy cenią
sobie prywatność w domu, anonimowość
w biznesie czy bezpieczeństwo wykonywania wolnego zawodu, istnieją metody
bezpiecznej komunikacji. Są to narzędzia,
które nawet w przypadku niezdrowego
zainteresowania osób postronnych gwarantują bezpieczeństwo ich użytkownikom. I wcale nie muszą to być rozwiązania
drogie ani nadmiernie skomplikowane. Są
w Polsce firmy, które świadczą profesjonalne wsparcie dla bezpieczeństwa biznesu i ochrony informacji. Ich właściciele i pracownicy to zwykle eksperci z wieloletnim doświadczeniem w wywiadzie i kontrwywiadzie, którzy dostosowują swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb odbiorcy
i biorą odpowiedzialność za swoje działania.
A może źle na to wszystko patrzymy?
Może taki zapis to rzeczywiście genialny
sposób na to, jak za nasze pieniądze zafundować prawodawcy kolejną maszynkę
do masowej kontroli. Tyle, że cel tej maszynki ma niewiele wspólnego ze zwalczaniem zagrożeń, a koncentruje się jedynie na kontroli. A kontrola, jak to już ktoś
kiedyś ładnie ujął, jest najwyższą formą zaufania.
I

W razie śmierci właściciela firmy
Uregulowanie skutków cywilnych w razie śmierci przedsiębiorcy będącego
osobą ﬁzyczną przewidują przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby ﬁzycznej
myśl założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby ﬁzycznej możliwe będzie posługiwanie się przez prokurenta mortis causa (na wypadek śmierci)
ﬁrmą przedsiębiorcy po jego śmierci
w okresie przejściowym działalności przedsiębiorstwa, tj. od dnia otwarcia spadku do
działu spadku. W całości lub w części obejmującego przedsiębiorstwo, z jednoczesnym obowiązkiem używania dodatkowego oznaczenia „w spadku”, bez konieczności uzyskania zgody na posługiwanie się nazwiskiem zmarłego przedsiębiorcy.
Prokurentem mortis causa będzie mogła zostać wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności

W

prawnych. Prokurent mortis causa będzie
ustanowiony niezależnie od tego, czy
przedsiębiorca przed śmiercią zawiesił
działalność gospodarczą, czy nie.
Prokurent mortis causa będzie miał dostęp rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy i do określonej wysokości środków
pieniężnych związanych z działalnością
przedsiębiorstwa. Wysokość tę będzie mógł
określić: w zależności od okoliczności danej sprawy sam przedsiębiorca, a po jego
śmierci osoba przez niego upoważniona,
osoba uprawniona do ustanowienia prokurenta mortis causa albo sąd, który go powołał. W przypadku nieustanowienia prokurenta przez przedsiębiorcę za życia oraz
braku porozumienia między spadkobiercami, prokurenta mortis causa będzie mógł
powołać sąd spadku.

Wniosek o ustanowienie prokurenta
mortis causa będzie trzeba złożyć w terminie 1 miesiąca od dnia śmierci przedsiębiorcy (otwarcia spadku). Opłata od wniosku ma wynosić 50 zł. Procedura ustanowienia prokurenta mortis causa będzie
oparta o rozwiązana analogiczne do przepisów dotyczących zabezpieczenia spadku.
Omawiane zmiany mają wejść w życie
1 stycznia 2018 r.

Autorem obydwu artykułów jest:
Kancelaria Prawna Skarbiec,
specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu
urzędniczemu i w kontrolach podatkowych
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Nie ma sprawiedliwości
społecznej w ekonomii

O pomysłach podatkowych PiS-u i niepewności inwestycyjnej
rozmawiamy z głównym ekonomistą Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców Mariuszem Pawlakiem
Czy był pan zwolennikiem wprowadzenia jednolitego podatku dla przedsiębiorców?
– Trudno skomentować, czy był to
dobry pomysł, bo nigdy tak naprawdę nie
został przedstawiony. Funkcjonowały jedynie hasła dotyczące stawek i zamierzeń,
ale nigdy nie poznaliśmy szczegółów tej koncepcji.
A może jego wprowadzenie zostało zablokowane sprzeciwem środowisk biznesowych, lub PiS przestraszył się czegoś innego?
– Zakładam, że być może odezwał się
w politykach partii rządzącej wewnętrzny
głos rozsądku. Oczywiście bazując na
deklaracjach ministra Kowalczyka i mając
w pamięci ogłoszoną przez wicepremiera
Morawieckiego „Konstytucję dla biznesu”
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Dzisiaj potrzebujemy zupełnie nowego ładu podatkowego, obecnego nie da się już uratować.
Wprowadzanie zmian jedynie w poszczególnych obszarach spowoduje, że w innych będzie dochodziło do
nowych patologii. Wierzę, że w niedługim czasie rząd
przedstawi nową, pełną i spójną koncepcję zmian
prawa podatkowego
mam nadzieję, ze prace miały na celu
uproszczenie systemu podatkowego,
a przez to stworzenie przyjaznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Na pewno wprowadzenie jednolitego podatku od pracy likwidującego nie-

potrzebne płatności było dobrym pomysłem.
Czyli jednak czegoś dobrego można
było się tam doszukać?
– Obecnie potrzebujemy zupełnie nowego ładu podatkowego, obecnego nie da
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się już uratować. Wprowadzanie zmian jedynie w poszczególnych obszarach spowoduje, że w innych będzie dochodziło do
nowych patologii. Wierzę, że w niedługim
czasie rząd przedstawi nową, pełną i spójną koncepcję zmian prawa podatkowego.
Mam też nadzieję, że za inspirację posłuży koncepcja Nowego Ładu Podatkowego
wypracowana w ramach Parlamentarnego
Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego,
kierowanego przez posła Adama Abramowicza, a przy współudziale Związku
Przedsiębiorców i Pracodawców, Centrum
im. A. Smitha oraz Forum dla Wolności
i Rozwoju. Czyli powszechnego i prostego
podatku przychodowego uwzględniającego rozmiar i przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej.
Jakie są te „patologie” systemu podatkowego, o których pan wspomniał?
– Dzisiejszy system podatkowy jest
skrajnie nieprzyjazny dla prowadzenia
działalności gospodarczej, szczególnie małej i średniej, która generuje 60 proc. PKB
i zatrudnia na co dzień 70 proc. pracowników. Natomiast podatek CIT jest w rzeczywistości podatkiem dobrowolnym, gdyż
płaci go zaledwie 1/3 podatników, zdecydowana większość dużych podmiotów od
dawna go nie uiszcza. Prawo podatkowe jest
dzisiaj w pewnym sensie narzędziem opresji wobec przedsiębiorców, którzy, nawet
chcąc się do niego stosować, ze względu na
jego zawiłość nie są w stanie, a dodatkowo
często padają ofiarą zmienności poglądów
administracji skarbowej. Dlatego rzeczywiście nasz system podatkowy wymaga
zmian, ale radykalnych, należy wprowadzić
nowy system opodatkowania, chociażby
oparty na koncepcji podatku przychodowego.
Byłoby wtedy lepiej?
– Taki system spełnia wszystkie akceptowalne funkcje podatku: jest powszechny,
tani w poborze i nie do uniknięcia, a więc
nie daje możliwości stosowania nieuczciwej konkurencji podatkowej. Dodatkowo
kładzie kres odwiecznej grze operacyjnej pomiędzy przedsiębiorcami a urzędami skarbowymi co do np. kwalifikacji podatkowych
kosztów uzyskania przychodu.
Cytując Jean Baptiste Say, nie ma dobrych podatków, wszystkie są złe, ale niektóre są gorsze od innych.
Usatysfakcjonował pana zabieg PiS-u
z kwotą wolną od podatku, która de facto została podniesiona, ale tylko najuboższym? Wiadomo, jaka jest skala tej obniżki?
– To oczywiście niczego nie rozwiązuje, bo w rzeczywistości pozbawiono ulgi
tych, co zarabiają więcej, aby symbolicznie
ulżyć biedniejszym. Rachunek wyszedł

Mariusz Pawlak

prawie na zero. Kwota wolna od podatku
powinna być powszechna i taka sama dla
każdego, a jej wysokość powinna zapewniać
samodzielne utrzymanie się pracownika.
Kwota wolna wyznacza poziom, do którego
państwo nie ingeruje w dochód obywatela, gdyż służy on mu do przetrwania. Dopiero dochody ponad ten poziom powinny podlegać podatkowaniu, w innym przypadku państwo świadomie wypycha część
osób z rynku pracy, aby następnie płacić im
zasiłki socjalne. Dzisiaj powodem niskich
zarobków jest wysokie, prawie 40-proc. opodatkowanie pracy, które zniechęca do
wzrostu zatrudnienia przez pracodawców.
Powoduje to, że obciążenia podatkowe
w gospodarce są postawione na głowie, najmniej zarabiający płacą 18 proc. stawkę podatku, podczas gdy najbogatsze, globalne
korporacje nie płacą podatków w ogóle i to
od wielu lat.
Nie jest więc pan zwolennikiem podwyższania podatków dla przedsiębiorców?
– Gdyby rząd wprowadził większe obciążania podatkowe dla przedsiębiorców, to
i tak nie wzrosłyby dochody budżetowe.
Spowodowałoby to jedynie, że jeszcze
większa liczba przedsiębiorczych Polaków
wybrałaby bardziej przyjazne systemy podatkowe, jakimi są chociażby Wielka Brytania czy Irlandia, a optymalizacja podatkowa byłaby codziennością. Przedsiębiorcy chcą płacić podatki, ale muszą wiedzieć,
jakie są reguły i wówczas podatek wliczą
jako jeden z elementów kosztu działalności. Polska powinna dzisiaj wprowadzić takie warunki prawno-podatkowe, aby była
gospodarką konkurencyjną wobec innych
państw europejskich. Jeżeli cały kraj stanie
się specjalną strefą ekonomiczną, to nie tylko wrócą nasi przedsiębiorcy, ale także i zagraniczny biznes przeniesie się do nas i to
bez żadnych subwencji.

gówny Ekonomista Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców. Ekspert
w zakresie inwestowania i zarządzania majątkiem. Współtwórca Lorek
Pawlak Family Ofﬁce
– pierwszego na rynku
polskim podmiotu family
ofﬁce, gwarantującego
kompleksową obsługę
ﬁnansową i pozaﬁnansową zamożnych rodzin. Specjalizuje się
w działaniach, które znacząco wpływają na skuteczne zabezpieczenie
majątku i jego dalsze
pomnażanie.
Makler Papierów Wartościowych
z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego (licencja KNF nr 2519). Przez
wiele lat pracował w biurach maklerskich. Od 1994 roku w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w zespole
sprzedaży dla zagranicznych klientów
instytucjonalnych, natomiast w latach
1997–2002 w Societe Generale Securities Polska S.A. jako institutional equity and derivatives salesman. Zdobył
doświadczenie w zakresie relacji inwestorskich, pracując jako dyrektor
ds. relacji inwestorskich w IR Services
Sp. z o.o. (Grupa CAIB Polska) oraz
partner w MMT Management Sp. z
o.o. Obecnie jest wiceprezesem
Lorek Pawlak i Wspólnicy Sp. z o.o.
W PKN Orlen S.A. pełnił funkcję doradcy zarządu ds. ﬁnansowo-ekonomicznych oraz kierownika działu
kontrolingu operacyjnego. W PolimexMostostal S.A. pracował jako project
manager w biurze fuzji i przejęć,
w Presspublica Sp. z o.o. (wydawca
„Rzeczpospolitej” i „Parkietu”) jako wiceprezes ds. operacyjnych. Był także
wiceprezesem funduszu private equity Inﬁnity Capital S.A.
Niezależny członek rad nadzorczych
spółek giełdowych: Platforma Mediowa Point Group S.A. (przewodniczący komitetu audytu). W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Black Lion NFI S.A. (członek
komitetu audytu), Hawe S.A. (wiceprzewodniczący rady nadzorczej),
IKS Solino S.A., Apator S.A. (członek
komitetu audytu) oraz Arteria S.A.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
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Mówi się o pięciu progach dochodowych. Popiera pan taki pomysł, czy jednak
dodatkowo skomplikuje już i tak skomplikowaną sytuację podatnikom?
– To nie ma znaczenia, ile będzie progów, przecież tak naprawdę nikt nie płaci
podatków ponad stawkę ok. 22 proc. Nawet gdyby wprowadzono w najwyższym
przedziale stawkę 80 proc., to nikt tego nie
zapłaci. Podatek nie może powodować, że
pracownik czy przedsiębiorca nie ma motywacji do wzrostu przychodu, bo i tak powyżej jakiejś kwoty zdecydowana jego
część zostanie mu zabrana w formie podatku. Jeżeli chcemy, żeby rosły dochody
budżetowe państwa, to należy zwiększyć
bazę do naliczania podatków. Przecież jeżeli będzie rosła liczba przedsiębiorców, to
wzrośnie zatrudnienie, będą rosły wynagrodzenia, w konsekwencji zwiększy się wartość generowanego przychodu i konsumpcji, a wówczas przy tych samych
stawkach podatkowych dochody budżetowe będą znacznie większe. Jak to uzyskać?
Zwrócić obywatelom wolność prowadzenia działalności gospodarczej poprzez proste i przyjazne otoczenie prawno-podatkowe, resztę już zrobią razem pracodawcy
i pracobiorcy.
Jakich innych zmian oczekiwałby pan
ze strony rządzących? Czy wszelkie udogodnienia w formie ulg będą jeszcze bardziej negatywnie wpływały na przedsiębiorczość Polaków?
– Recepta na rozwój przedsiębiorczości w Polsce jest bardzo prosta. Uproszczenie prawa podatkowego, w taki sposób,
żeby podatki były płacone przez wszystkie
podmioty gospodarcze, ich naliczanie było
proste, a wysokość umożliwiałaby wkalkulowanie ich jako akceptowalnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Uporządkowanie tego bałaganu prawnego,
który na co dzień utrudnia prowadzenie
działalności gospodarczej, przyczyniłoby się
do powstawania nowych firm, dających zatrudnienie i godziwe wynagrodzenie pracownikom. W konsekwencji byłaby możliwość obniżenia klina podatkowego dla
dochodów z pracy. Wówczas nikt nie oczekiwałby żadnego wsparcia w postaci ulg czy
innych preferencji od państwa, gdyż polscy
przedsiębiorcy doskonale sami radzą sobie
w konkurencyjnej gospodarce. Rolą państwa
i administracji skarbowej powinna być eliminacja patologii i działalności przestępczej, takich jak „karuzele VAT” kosztujące
50 mld zł rocznie czy trwałe unikanie płacenia podatku CIT, szacowane na 46 mld
zł rocznie. Dla porównania budżet obronny to 36 mld zł rocznie. Jeżeli udałoby się
także usprawnić działanie sądów odnośnie
sporów gospodarczych i wyeliminować
nadmierną biurokrację, to w końcu temat
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Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, autor pomysłu
wprowadzenia jednolitego podatku dla przedsiębiorców
rozwoju przedsiębiorczości rozwiązalibyśmy na zawsze.
Jak ocenia pan koncepcję podatkową
PiS-u z punktu widzenia sprawiedliwości
społecznej? W którą stronę partia rządząca
bardziej zmierza – uprzywilejowania mniej
zamożnych czy bogatszych?
– Nie ma sprawiedliwości społecznej
w ekonomii, przecież to właśnie nierówności
są motorem rozwoju. Nie można z jednej
strony karać zdolniejszych, zaradnych czy
bardziej pracowitych, a z drugiej strony nadmiernie nagradzać tych, którzy uchylają się
od aktywności zawodowej. Wszelkie patologie w rozkładzie dochodów powstają
wtedy, kiedy państwo nie zapewnia powszechnych reguł i nie eliminuje tych, co łamiąc prawo bogacą się kosztem innych
uczciwych podatników. Mamy tu do czynienia także z pewnym paradoksem.
Jakim?
– Jeżeli partia rządząca zajmuje się jedynie wspieraniem uboższych kosztem zamożniejszych, to tak jakby wskazywała, że
jej wyborcy na stałe mają być biedni! Ja rozumiem, że celem jest, aby ci, co dzisiaj są
biedniejsi, jutro byli zamożni. I co wtedy
– będą musieli za karę płacić większe podatki! Sprawiedliwość oznacza, że każdy ma
takie same szanse być zamożnym i nie będzie za to nadmiernie karany.
Czy przestój inwestycyjny w tym roku
był kwestią naturalną, wynikającą z pewnej cykliczności gospodarczej, czy jednak
wiązał się z „atmosferą” polityczną w naszym kraju?
– Tu mogę stwierdzić zdecydowanie:
przedsiębiorcy zawsze kierują się rachunkiem ekonomicznym. Nigdy nie zrezygnują z możliwości zarobku, jeżeli powstaje taka

możliwość, ale i nie podejmą dodatkowego ryzyka, żeby się jedynie przypodobać
władzy. Fundamentem przedsiębiorczości
jest racjonalne działanie, także jeżeli podejmuje się ryzyko, którego poziom jest wynikiem chłodnej analizy. W tym roku z pewnością negatywny wpływ miał niski poziom
wykorzystanych środków z UE.
A może to rzeczywiście, jak mówi
rząd, nie brak prywatnych inwestorów, ale
obawy samorządowców, którzy wolą budować w okresie bliżej wyborów, a nie
w niepewnym politycznie czasie? Czy widzi pan szansę na poprawę wskaźników inwestycyjnych w przyszłym roku?
– Główną przyczyną ograniczenia inwestycji jest wzrost niepewności co do
przyszłej kondycji gospodarki. Przecież inwestycja to nic innego jak poniesienie
kosztów dzisiaj, często na kredyt, w oczekiwaniu na zyski w przyszłości. Otoczenie
makroekonomiczne i geopolityczne zmusza do zwiększonej ostrożności. Przed Europą jest jeszcze wiele problemów do rozwiązania, np. program naprawczy w Grecji, tragiczna kondycja włoskich banków
i możliwość kryzysu bankowego, Brexit i kolejne potencjalne wyjścia państw z UE, deflacja i ciągle niski popyt konsumpcyjny. Jeżeli do tego dodamy agresję Rosji na Ukrainę i protekcjonistyczne zapowiedzi prezydenta-elekta USA, to pomimo niskich stóp
procentowych, a w więc i tanich kredytów,
nie powinna nas dziwić powściągliwość
przedsiębiorców odnośnie planów inwestycyjnych. Dlatego w przyszłym roku nie
spodziewałbym się znaczącego wzrostu inwestycyjnego.
Rozmawiała Agnieszka Żądło
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Potrzebujemy miliona pracowników
Jak wynika z opublikowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
raportu „Jak zapobiec polskiej katastroﬁe demograﬁcznej”, sytuacja demograﬁczna naszego kraju jest nader niepokojąca. Do 2020 r. na rynku pracy
może zabraknąć 1 mln pracowników
Wojciech Ostrowski
ozwiązanie tego stanu rzeczy
– według autorów opracowania
– powinno dokonać się na trzech
płaszczyznach. Pierwsza to spójna polityka prorodzinna, zachęcająca do rodzenia dzieci i zmniejszająca obciążenia ﬁnansowe wynikające z ich posiadania. Jednak nawet gwałtowny wzrost liczby urodzin
nie zniweluje problemów demograﬁcznych, które narosły w ciągu ostatnich 26 lat.
Dlatego autorzy postulują ułatwienia
w przyjmowaniu imigrantów. Ułatwienia te
mają dotyczyć głównie osób pochodzących
z krajów, gdzie wyznaje się podobny system
wartości i o podobnym dziedzictwie kulturowym, co ułatwi imigrantom asymilację.
Trzecią płaszczyznę ma stanowić dążenie
do powrotu emigrantów, którzy opuścili
Polskę po 2004 r.
Tylko 4 proc. badanych deklaruje, że nie
chce mieć dzieci w ogóle. Większość potencjalnych rodziców zwraca uwagę na problemy, które ograniczają możliwości w tej
sferze. Za najważniejsze uznaje się problemy ekonomiczne: głównie niskie zarobki
netto, następnie małe wsparcie ze strony
państwa, słaby dostęp do opieki medycznej oraz małą dostępność żłobków i przedszkoli. Zaledwie 8 proc. badanych uznało,
że powodem nieposiadania przez nich
dzieci jest chęć kontynuowania kariery
zawodowej.
W dziedzinie wspierania rodzin zaszły
w ciągu ostatniego roku istotne zmiany. Wprowadzono tzw. nowe becikowe,
czyli wsparcie comiesięczne dla rodzin
przez pierwszy rok po urodzeniu dziecka.
W świadczeniach rodzinnych stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”, przez co osoby przekraczające próg dochodowy nie utracą świadczeń. Jednak najistotniejszym
czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu liczby urodzin jest Program 500+. W badaniach opinii społecznej to właśnie ten program spośród wszystkich programów
wsparcia wskazuje się jako najczęściej brany pod uwagą przy podejmowaniu decyzji
o urodzeniu dziecka. Autorzy raportu
zwracają jednak uwagę, że istotna jest
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konsolidacja wszystkich świadczeń w jednej instytucji.
Powrotowi emigrantów do kraju nie
sprzyjają głównie czynniki ekonomiczne. Jak
wskazują dane GUS, w 2014 r. poza granicami przebywało 2,3 mln osób na stałe
zameldowanych w Polsce. Szacuje się, że
połowa z nich może pozostać na stałe za
granicą. 13 proc. osób dorosłych rozważa
emigrację zarobkową, a wśród ludzi młodych odsetek ten wynosi 40 proc. Szokująca jest odpowiedź na pytanie, jakie zarobki
skłoniłyby osoby badane do zaniechania
emigracji? Odpowiadały one, że 2400 zł
miesięcznie, co świadczy o skali ubóstwa naszego społeczeństwa.
Jedną z przyczyn niskich zarobków są
jedne z najwyższych w świecie składki na
obowiązkowe ubezpieczenia. Przy zarobkach brutto 4000 zł pracodawca ponosi
koszt 4824 zł, a pracownik otrzymuje do ręki
2854 zł. Wysokie składki na ubezpieczenia
niszczą drobną przedsiębiorczość. Minimalna składka w Polsce jest znacznie wyż-

sza niż w Wielkiej Brytanii i wynosi 1100 zł.
bez względu na to, czy firma przynosi zysk.
Dodatkowymi problemami zniechęcającymi
do pozostania w Polsce są: brak mieszkań
na wynajem, oraz opanowanie rynków
pracy (zwłaszcza w małych miejscowościach) przez układy towarzysko-koleżeńskie.
Kolejną metodą przełamania kryzysu
demograficznego wskazaną przez autorów
raportu stanowi imigracja. Jako najbardziej
korzystne dla Polski uznali oni przyjmowanie obywateli: Ukrainy, Białorusi i Wietnamu. Szacuje się, że obecnie na terytorium
Polski przebywa ok. 1 mln Ukraińców.
Uznawani są oni za dobrych pracowników,
chętnych do nauki języka i nowych zawodów. Podobnie wysoko oceniono imigrantów z Białorusi i Wietnamu. Autorzy postulują, by zalegalizować pobyt w Polsce
obywateli wspomnianych państw oraz
wprowadzić możliwie duże ułatwienia
w uzyskiwaniu pracy przez chętnych do
przyjazdu stamtąd i osiedlenia się.
I

Fakty 65

BIZNES

LEK-AM stawia na innowacje
Innowacyjność, wysoka jakość produktów i aktywna polityka CSR
– to znak rozpoznawczy polskiej ﬁrmy farmaceutycznej LEK-AM,
która z powodzeniem od ponad szesnastu lat buduje swoją
pozycję na trudnym rynku medykamentów
irma od początku działalności
prowadziła prace w zakresie technologii postaci leku oraz analityki farmaceutycznej. Jednym z najważniejszych celów działalności LEK-AM
jest stały rozwój i dostarczanie pacjentom
nowoczesnych leków generycznych w przystępnej cenie. W celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań prowadzone są badania nad nowoczesnymi formami o modyﬁkowanym uwalnianiu, innowacyjnym
sposobie podania, dotyczące nowoczesnych opakowań, a także nad rozwiązaniami prowadzącymi do obniżania kosztów
wytwarzania w rutynowej produkcji.
W ostatnich latach w Dziale Badań
i Rozwoju dokonano znaczącej reorganizacji, polegającej zarówno na przeniesieniu
całego Działu do nowoczesnych pomieszczeń, na zwiększeniu ilości wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów (w całej
firmie pracuje już ponad 500 osób) oraz
na inwestycjach w najnowszej generacji
sprzęt analityczny i technologiczny. Firma
w szerokim zakresie współpracuje również
z krajowymi uniwersytetami, instytutami
i placówkami naukowymi oraz światowymi ekspertami w dziedzinie farmacji.
W ramach strategii budowania „produktów przyszłości”, firma LEK-AM dba nie
tylko o jakość produkcji i zakładu, ale również uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach poświęconych najnowszym technologiom, dzieląc się przy tym swoją wiedzą,
pomysłami i zdobywając prestiżowe nagrody
i wyróżnienia. Jej marka w świecie farmacji
staje się już symbolem sukcesu.

F

Polska Nagroda Innowacyjności
W październiku, w Lublinie odbył się
IV Polski Kongres Przedsiębiorczości, na
którym nie mogło zabraknąć firmy LEKAM. Najważniejszym celem kongresu było
stworzenie forum do rozmów o przyszłości polskiej gospodarki, centrum wymiany
myśli i poglądów dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków.
Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta Gala, podczas której najprężniejsze
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Wojciech Pomarański, prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, i Danuta Hanna
Jakubowska, PR Manager LEK-AM

W ramach strategii budowania „produktów
przyszłości”, firma LEK-AM dba nie tylko o jakość produkcji i zakładu, ale również uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach poświęconych najnowszym
technologiom, dzieląc się przy tym swoją wiedzą,
pomysłami i zdobywając prestiżowe nagrody
i wyróżnienia. Jej marka w świecie farmacji
staje się już symbolem sukcesu
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polskie firmy i instytucje zostały uhonorowane nagrodami przyznawanymi przez
Polską Agencję Przedsiębiorczości. Wśród nagrodzonych firm po raz drugi
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM otrzymało
statuetkę Polskiej Nagrody
Innowacyjności.
– Wnikliwa analiza rynku, prowadzona przez Polską
Agencję Przedsiębiorczości,
pozwala na wysnucie wniosku, że bez efektywnej współpracy świata nauki, biznesu
oraz samorządów polska gospodarka nie będzie miała
możliwości rozwoju. Nie bez
znaczenia jest również rola
instytucji pośredniczących
w przekazywaniu środków
z Unii Europejskiej, takich jak
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, które stymulują rozwój oraz postęp technologiczny polskich firm i przedsiębiorstw, skupionych wokół
innowacyjnych działań na
rzecz polskiej gospodarki.
Dlatego tak ważne jest wyróżnianie i nagradzanie firm
z polskim kapitałem, takich
jak Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM – powiedział, wręczając statuetkę,
prezes Wojciech Pomarański
z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

gwiazdkowego hotelu „Monopol” na dorocznej gali
wręczenia nagród programu
Symbol 2016 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. otrzymało
prestiżową nagrodę „Symbol Innowacji 2016”. Kapituła
programu doceniła starania
firmy w kierunku innowacyjności i nieustające dążenia
przedsiębiorstwa z polskim
kapitałem ku dalszemu rozwojowi.
Tym samym LEK-AM
znalazł się w gronie laureatów, którzy, choć różnią się
potencjałem ekonomicznym,
wielkością załóg, sposobami
Podczas gali „Symbol Innowacji” firmę reprezentowała Anna Kilijan,
i siłą oddziaływania na rzestarszy specjalista, przedstawiciel Medyczny ZPM7
czywistość, to ich wspólnym
mianownikiem jest nowatorski stosunek do realizowanych zadań, znakomita organizacja pracy i dbałość
o wysokie standardy funkcjonowania.
Od sześciu lat redakcja „Monitora Rynkowego”
w „Dzienniku Gazecie Prawne”, a od dwóch lat także
„Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej” wyróżnia Symbolami najbardziej twórcze,
dynamiczne podmioty, funkcjonujące w różnych sferach
życia publicznego począwszy od świata nauki, poprzez
gospodarkę, medycynę, na
szeroko pojętych usługach
Arkadiusz Hejduk, dyrektor Działu Badań i Rozwoju,
kończąc. Taką innowacyjną
oraz Danuta Hanna Jakubowska, PR manager
firmą jest bez wątpienia
Polska Nagroda
ostatnich lat we współpracy z jednostkami
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM
Inteligentnego Rozwoju
naukowymi. Prezentacja spotkała się z
– ukierunkowane na rozwój, bezpieczeństwo
Także w październiku przedstawiciele
dużym zainteresowaniem nie tylko uczesti jakość oferowanych produktów.
firmy uczestniczyli w Forum Inteligentneników panelu, ale także przedstawicieli
NCBiR oraz PARP.
W planach dwa projekty
go Rozwoju, które odbyło się w Centrum
Najbliższe plany firmy również oscylują
Wystawienniczo-Kongresowym w JesionNa zakończenie forum odbyła się uroczysta gala, na której wręczono Polską
wokół tematyki innowacyjności. Prezes firce k. Rzeszowa. W tym ogólnopolskim spomy LEK-AM, Andrzej Wyrzykowski, zatkaniu biznesowo-naukowo-samorządoNagrodę Inteligentnego Rozwoju 2016 dla
wym, pod patronatem redakcji „Puls Biznajbardziej innowacyjnych firm. Firma
pytany o najbliższą przyszłość przedsięLEK-AM znalazła się w zaszczytnym grobiorstwa, tłumaczy: „Nie o wszystkim
nesu”, LEK-AM reprezentowali Arkadiusz
mogę mówić, ale już niedługo rozpoczyHejduk, dyrektor Działu Badań i Rozwonie laureatów w kategorii Innowacyjna
Firma za opracowanie szeregu technologii
namy dwa duże projekty we współpracy
ju oraz Danuta Hanna Jakubowska, PR
manager.
otrzymywania innowacyjnych produktów
z Wyższą Szkołą Medyczną w BiałymstoPodczas forum dyskutowano o możleczniczych. Nagrodę odebrał dyrektor Arku oraz Polską Akademią Nauk. Planujeliwości budowania synergii pomiędzy nakadiusz Hejduk. Należy podkreślić, że to
my także kooperację z Uniwersytetem Mewłaśnie prace prowadzone przez jego zedycznym im. Piastów Śląskich we Wrocłauką, biznesem i samorządem. W trakcie paspół przyczyniają się do postrzegania firmy
wiu. To dla nas bardzo ważne przedsięnelu poświęconego rozwojowi branży meLEK-AM jako innowacyjnej.
wzięcia, które bezpośrednio wiążą się z nadycznej i farmaceutycznej omówiono najnowsze trendy, a także kierunki innowacji.
szym udziałem w programie rozwoju inSwoją prezentację przedstawił ArkaSymbol Innowacji 2016
nowacyjnej postaci leku”.
Z kolei 23 listopada 2016 r. w histodiusz Hejduk. Dotyczyła ona doświadczeń,
jakie firma zgromadziła na przestrzeni
rycznych wnętrzach katowickiego pięciowww.lekam.pl
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Krajobraz
po dyrektywie tytoniowej
Zakaz sprzedaży w Internecie, pojemniki zapasowe
o pojemności do 10 ml,
maksymalne stężenie nikotyny do 20 mg/ml, obowiązkowe zgłoszenia
produktu i wysokie opłaty
– to tylko niektóre wymogi
rewolucyjnej nowelizacji
Ustawy Tytoniowej

Katarzyna Lipska
prowadzenie nowego prawa, modyﬁkującego zapisy
Ustawy z dnia 9 listopada
1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r. poz. 298 z późn. zm.), w znacznym stopniu zmienia reguły działalności
polskich producentów branży elektronicznych papierosów, którzy od niedawna
muszą spełnić szereg wymagań zapisanych
w Ustawie Tytoniowej. Dotyczą one nie tylko samych e-papierosów, ale przede wszystkim płynów do ich napełniania, tzw. e-liquidów.
Akt prawny był iście kontrowersyjny
i wywoływał masowe protesty, ustawa została odebrana jako lobbing koncernów tytoniowych i farmaceutycznych, wprowadzony pod pozorem dbania o zdrowie
społeczeństwa. Według przeciwników wprowadzenia tej nowelizacji nie wzięto pod
uwagę licznych badań stwierdzających
mniejszą szkodliwość e-papierosów w stosunku do ich klasycznych odpowiedników. Pomimo wniosku o udzielenie informacji publicznej złożonego przez Mirosława Dworniczaka (doktora chemii, dziennikarza i popularyzatora e-papierosów),
urzędnicy Ministerstwa Zdrowia nie potrafili
merytorycznie uzasadnić wprowadzenia
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Dla rynku e-papierosów istotne są zmiany związane
nie tylko z samą sprzedażą produktów, ale także
obostrzeniami związanymi z ich promocją i reklamą
ustawy, a ich wyjaśnienia miały charakter
wybiórczy i niespójny.

Co się zmieniło?
Podstawową zmianą, wynikającą z nowelizacji ustawy, której przepisy weszły
w życie we wrześniu 2016 r., są ograniczenia wobec e-liquidu – płyn ten może być
obecnie produkowany w pojemnikach zapasowych o maksymalnej pojemności 10 ml
i zawartości nikotyny do 20 mg/ml.
Podmioty działające w branży mają ponadto obowiązek podania na opakowaniu
e-liquidów wykazu wszystkich składników
wyrobu w porządku malejącym według
masy. Oznacza to, że konsumenci otrzymają
więcej informacji dotyczących produktu,
z którego korzystają, a zawartość nikotyny
w produkcie będzie limitowana. Tym bardziej, że ustawodawca zobligował producentów i importerów do przeprowadzania
szczegółowych badań wyrobów oraz podawania zarówno danych toksykologicz-

nych składników płynu, jak również substancji wydzielanych podczas „palenia”
e-papierosa.
– Choć z perspektywy ekonomicznej
dbanie o bezpieczeństwo produktu generuje
spore koszty, mogące sięgać nawet kilku tysięcy złotych za badaną próbkę e-liquidu,
jesteśmy przekonani, że ma to na celu dbanie o interes konsumentów. Jest to związane
z obowiązkiem specjalistycznych badań nie
tylko samego płynu, ale także aerozolu wytworzonego podczas podgrzania. W naszym przypadku całkowite koszty w związku z nowymi przepisami sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych – mówi Justyna Lipowicz, prezes LIPRO e-Liquid Production.

Obowiązkowe
zgłoszenia produktów
Każdy producent i importer musi teraz
zgłosić swoje produkty w specjalnie przygotowanej platformie internetowej ECAS
(System Uwierzytelniania Komisji Euro-

pejskiej). W Polsce podmiotem nadzorującym Ustawę Tytoniową jest Inspektor ds. Substancji Chemicznych. Obowiązki producenta związane
z rejestracją są restrykcyjne – w zgłoszeniu, oprócz szczegółowych informacji dotyczących składów produkowanych wyrobów, należy wskazać dane
toksykologiczne składników i wydzielanych substancji również po podgrzaniu
e-liquidu. Każdy producent zobowiązany jest także do składania corocznych
sprawozdań dotyczących wielkości sprzedaży w podziale na marki i rodzaje produktu oraz preferencji różnych grup konsumentów, form sprzedaży wyrobów i streszczeń badań rynkowych.
Oprócz obowiązku uzupełniania panelu zgłoszeniowego o bardzo
szczegółowe dane dotyczące działalności przedsiębiorstwa, firmy ponoszą także wysokie opłaty. Producent lub importer musi zapłacić za zgłoszenie każdego produktu kwotę w wysokości przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za
ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
– Obecnie kwota za rejestrację jednego produktu wynosi 4120,15 zł
i jest mnożona o ilość wariantów smakowych i mocy e-liquidów (zawartości nikotyny), które dana firma zamierza sprzedawać. Dodatkowym utrudnieniem jest termin zgłoszenia – co najmniej 6 miesięcy przed dniem planowego wprowadzenia produktu na rynek. Jedynym ułatwieniem jest fakt,
że w trakcie procesu legislacyjnego projektu Ustawy Tytoniowej, przedsiębiorcom udało się obniżyć opłatę zgłoszeniową. Średnie firmy zapłacą 50 proc. kwoty wyjściowej, a mikro i małe przedsiębiorstwa będą zobowiązane uiścić 30 proc. stawki – informuje Justyna Lipowicz, prezes
LIPRO e-Liquid Production.

E-papierosy na cenzurowanym
Dla rynku e-papierosów istotne są zmiany związane nie tylko z samą
sprzedażą produktów, ale także obostrzeniami związanymi z ich promocją i reklamą. Nowe przepisy wprowadzają bowiem całkowity zakaz obrotu produktami na odległość, np. w Internecie, jak również udostępnianie e-papierosów osobom nieletnim i zakaz palenia w miejscach publicznych.
Zabrania się handlu produktami w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych, podmiotach leczniczych, punktach samoobsługowych (z wyjątkiem sklepów wolnocłowych)
oraz wszelkich automatach.
W przypadku promocji i reklamy zakazane są m.in. takie działania jak:
publiczne rozdawanie elektronicznych papierosów i e-liquidów, organizowanie degustacji, premiowanej sprzedaży, konkursów oraz promocji. Zabrania się rozpowszechniania komunikatów reklamowych z wizerunkiem
marki papierosów elektronicznych, e-liquidów i ich producentów oraz symboli z nimi związanych. Producenci oraz importerzy mają całkowity zakaz sponsorowania imprez kulturalnych, oświatowych, zdrowotnych i sportowych. Za złamanie przepisów dotyczących sprzedaży, promocji i reklamy
grozi grzywna do 200 tys. złotych lub nawet kara ograniczenia wolności
albo obie te kary łącznie.
– Wprowadzone zmiany w Ustawie Tytoniowej mają na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości w obszarze e-palenia – uważa Justyna Lipowicz z LIPRO e-Liquid Production. – Producenci muszą odnaleźć się
w nowej rzeczywistości i dostosować do nowych przepisów. Jest to pierwszy akt prawny, który harmonizuje rynek e-papierosowy i potrzeba czasu, aby przedsiębiorstwa dostosowały się do wprowadzonych zapisów.
W przyszłości sprawi to jednak, że zaufanie do szeroko rozumianego rynku elektronicznych papierosów powinno wzrosnąć – dodaje.
Polski rynek e-papierosów nieustannie się rozwija i według prognoz
Euromonitor International do 2030 roku możliwy jest nawet 17-krotny
wzrost sprzedaży e-papierosów na świecie. Jak na biznes, który rozkwitł
na początku tego dziesięciolecia, możemy mówić o rynku, który wzbudza
coraz większe zainteresowanie nie tylko po stronie klientów, ale i również
organów państwowych. Tzw. dyrektywa tytoniowa uchwalona w kwietniu
2014 roku przez Parlament Europejski i nowelizacja polskiej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
z września ub.r. są na to dowodem.
I

RANKING SZPITALI 2016

Zwycięska Bydgoszcz
Centrum Onkologii w Bydgoszczy zwyciężyło w tegorocznej edycji
„Rankingu Szpitali 2016”, zdobywając 918 punktów na 1000 możliwych
Fot. ARCH. ORGANIZATORA (2)

imieniu zwycięskiej placówki
z Bydgoszczy przemówił jej
dyrektor prof. Janusz Kowalewski: – Gratuluję moim
poprzednikom, to dzięki państwa zaangażowaniu nasze świadczenia medyczne są na
coraz wyższym poziomie, a to przełoży się
na dobro naszych pacjentów – zapewniał,
spoglądając w stronę prof. Zbigniewa
Pawłowicza, wieloletniego dyrektora centrum, dziś posła.
Na drugiej pozycji uplasował się słynny „Latawiec”, czyli Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, uzyskując 895 punktów. – Po 13 latach
wreszcie znaleźliśmy się na podium. Zakładam, że szybko go nie opuścimy – cieszył się dyrektor Grzegorz Kloc. Jego placówka o jeden punkt wyprzedziła trzecie na
liście Pleszewskie Centrum Medyczne,
którego prezes zarządu Tadeusz Stefaniak podkreślał: – Wszystko, co robimy, robimy dla naszych pacjentów. Nie dla siebie.
Najlepszy wśród szpitali monospecjalistycznych okazał się Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (884
pkt), a wśród szpitali niezabiegowych zwyciężył Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.
– Czubek listy jest ustabilizowany od lat,
co świadczy o tym, że szpitale, które postawiły na jakość, inwestują w siebie, w rozwój i w jakość, a tym samym bezpieczeństwo dla pacjentów – podkreślał wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, który rok wcześniej, wówczas jeszcze jako dyrektor SPZZOZ – Szpitala Specjalistycznego w Staszowie, odbierał nagrodę dla najlepszej placówki w województwie świętokrzyskim. Wiceminister podkreślał, że najważniejsze, że ranking się rozwija i pomaga w podnoszeniu poziomu szpitali. A ten
– jak wynika z tegorocznej punktacji – stale rośnie.
– Obawiałem się, że 13. ranking będzie
miał znamiona pechowości, ale okazuje się,
że wyniki najlepszych szpitali poprawiły się
jeszcze bardziej, a nawet ostatni szpital
w tzw. złotej setce poszedł w górę – mówił
Andrzej Warunek z Centrum Monitorowania Jakości (CMJ), który przedstawił metodologię rankingu. – W tym roku w rankingu wzięło udział 226 szpitali na 1050 za-

W

70 Fakty

proszonych. Ktoś mógłby powiedzieć, że to
niewielka liczba. Jednak szpitale obecne
w rankingu reprezentują 42 proc. bazy łóżkowej i realizują 67 proc. hospitalizacji
w Polsce – tłumaczył Andrzej Warunek.
Najlepsze pod względem średnich wyników okazały się województwo warmińskomazurskie, świętokrzyskie oraz kujawsko-pomorskie.
– Dla „Rzeczpospolitej” tematyka zdrowia publicznego i leczenia jest szczególnie

ważna. Piszemy o niej nie tylko na stronach
„Rzecz o zdrowiu”, ale na co dzień. Nie wynika to wyłącznie z tego, że każdy z nas
może potencjalnie zostać pacjentem lub już
nim jest, ale z tego, że służba zdrowia jest
ważnym elementem spraw publicznych i gospodarczych. Bardzo się cieszymy, że możemy być partnerem rankingu i wskazać liderów – mówił redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota.
Nagrody w stołecznym hotelu „Radisson Blu Sobieski” odebrali nie tylko najlepsi
ze złotej setki, ale także zwycięzcy w poszczególnych kategoriach.
Zwycięzcą w rankingu jakości opieki
medycznej zostało Centrum Onkologii im.
prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, a najlepszą placówką prywatną okazał się szpital ginekologiczny „Pro-Familia” z Rzeszowa oferujący trzeci, najwyższy poziom
referencyjności i nowatorskie metody leczenia.
Przedstawiciele szpitali podkreślali, że
Ministerstwo Zdrowia, układając listę
szpitali, które od lipca 2017 r. mają znaleźć się w tzw. sieci szpitali, powinno
mieć na względzie, że dyrektorzy placówek,
dbając o jakość i systematycznie podnosząc kwalifikacje personelu, dbają przede
wszystkim o pacjentów. I że to ci pacjenci poniosą konsekwencje rewolucji w służbie zdrowia.
I
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Nowocześnie i z „Fantazją”

Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy jest jednym z najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Od lat wyznacza nowe trendy w opiece medycznej
o diagnostyki i leczenia pacjentów Ośrodek wykorzystuje
najnowszy sprzęt. Badania obrazowe wykonuje się m.in. na
aparatach, które są najwyższym osiągnięciem techniki medycznej: PET-CT, PET-MR
oraz 3T rezonans magnetyczny. Zabiegi
operacyjne przeprowadzane są technikami
małoinwazyjnymi oraz przy użyciu urządzeń NanoKnife, Green Laser, Hipek i techniki termoablacji.
Centrum Onkologii realizuje Pakiet
Onkologiczny. Pacjent, który otrzyma tzw.
„zieloną kartę” ma zagwarantowane przyjęcie przez lekarza w poradni Polikliniki tego
samego dnia, co zapewnia skrócenie czasu koniecznej diagnostyki. W Centrum
Onkologii terminy badań dodatkowych
realizowane są w czasie krótszym niż przewiduje to NFZ.
Na tle innych szpitali Centrum wyróżnia także nowy model żywienia pacjentów.
Chorzy spożywają posiłki w restauracji
„Fantazja”, w której mają możliwość samodzielnego wyboru dań w odpowiedniej
dla siebie ilości (all inclusive). Dla pacjentów hospitalizowanych dostępne są sale
1- i 3-osobowe z węzłem sanitarnym, darmową telewizją i Wi-Fi.
W 2016 r. zakończono dwie duże inwestycje. Oddano do użytku Poliklinikę
Centrum z poradniami specjalistycznymi
oraz gabinetami zabiegowymi działającymi w systemie modułowym oraz godzino-
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wą rejestracją przyjęć. Otwarty został również Zakład Radioterapii we Włocławku wyposażony w najwyższej jakości sprzęt do
planowania i leczenia, w którym rocznie napromienianych będzie 700–900 pacjentów w trybie dwuzmianowym.
W Centrum Onkologii wyposażonym
w 312 łóżek szpitalnych hospitalizowanych
jest rocznie ponad 18 tysięcy pacjentów, natomiast w przychodniach udziela się niemal
180 tysięcy porad. W szpitalu przeprowadza się blisko 6 tysięcy zabiegów operacyjnych w skali roku, podaje ponad 40 tysięcy wlewów chemioterapii oraz wykonuje 6 tysięcy zabiegów radioterapeutycznych.
Badania z zakresu diagnostyki obrazowej
szacuje się na poziomie 95 tysięcy rocznie,
z czego prawie 14 tysięcy tomografem

komputerowym a 12,5 tysiąca to badania
Rezonansem Magnetycznym. Przeprowadza się również ponad 5 tysięcy badań PET.
O potencjale ośrodka świadczy również
współpraca z Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Na terenie szpitala działa 8 oddziałów klinicznych 2 zakłady łączące funkcje diagnostyczno-lecznicze z działalnością dydaktyczną i naukową. Kadrę Centrum stanowi 5 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 65 doktorów nauk medycznych oraz 132 lekarzy
specjalistów.
Do dyspozycji pacjentów przeznaczono Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARIS) oraz blisko 950 darmowych miejsc
parkingowych w obrębie infrastruktury
Ośrodka.
Z nagród, którymi Centrum Onkologii
może się poszczycić jest wygrana w prestiżowym „Rankingu Szpitali 2016” dziennika „Rzeczpospolita”. Ośrodek zyskał
918 na 1000 możliwych punktów w kategorii „Szpitale zabiegowe, wielospecjalistyczne i onkologiczne”. Zajął również
pierwsze miejsce w kategorii „Jakość opieki medycznej” oraz pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Zdobył
12. miejsce na „Liście Największych Szpitali w Polsce pod względem przychodów”
(319 mln przychodu rocznie) według rankingu „Puls Medycyny”.
www.co.bydgoszcz.pl
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Bez finansowania
i konsultacji społecznych
O strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce rozmawiamy
z Zenonem Wasilewskim, ekspertem BCC ds. prawa medycznego

Rząd premier Beaty Szydło deklaruje słowami ministra zdrowia Konstantego
Radziwiłła , że w roku 2017 priorytetem będzie reforma ochrony zdrowia w Polsce.
Zapowiada się jak zawsze dobrze. Jaka jest
pana ocena przedstawionej „Strategii zmian
w systemie ochrony zdrowia w Polsce”
– Wiele propozycji ministra zdrowia zawartych w „Strategii zmian w systemie
ochrony zdrowia w Polsce” ma nawet merytoryczne uzasadnienie i kierunkowo są
słuszne. Martwi mnie jednak, że w wielu
przypadkach zapowiadane zmiany dokonują się bez uwzględnienia głosu strony społecznej. Ta „Strategia” wymaga dopracowania i powinna być poddana szerokiej społecznej debacie. Niestety, wynikające z niej
konkretne projekty ustaw nie zawsze są korzystne dla systemu ochrony zdrowia i pacjentów. Przykładowo te dotyczące „sieci
szpitali” czy państwowego ratownictwa
medycznego stanowią zagrożenie dla dalszego istnienia na polskim rynku wielu pod-
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miotów prywatnych, świadczących usługi
medyczne na najwyższym poziomie. Ich inwestycje w nasz system ochrony zdrowia
sięgają ponad 7 mld zł. Proponowane
przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązania
dotyczące „sieci szpitali”, m.in. ryczałtowe
finansowanie, nie będą stanowiły wystarczającej motywacji do podnoszenia jakości
świadczeń zdrowotnych i konkurencyjności na rynku szpitalnym, co w konsekwencji nie poprawi sytuacji pacjentów i całego
systemu zdrowia.
Dlaczego uważa pan dekomercjalizację szpitali za krok w tył? Co przemawiało za ich dalszą prywatyzacją?
– Wypada przypomnieć, że na podstawie art. 70–82 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o działalności leczniczej w okresie rządów
koalicji PO-PSL ponad 200 szpitali przeszło proces urynkowienia swej działalności
czyli komercjalizacji. W mojej ocenie był to
niewątpliwie pragmatyczny i rozsądny proces restrukturyzacji szpitali podległych samorządom. Nie brakuje przykładów, że
w jego rezultacie wiele wcześniej zadłużonych szpitali, np. powiatowych, zaczęło
funkcjonować bez ponoszenia strat. Nie
brakuje też przykładów negatywnych, na co
wskazuje raport NIK z marca 2015 r.:
„część szpitali skorzystała jedynie z chwilowego oddłużenia, choć później sytuacja
finansowa niektórych wróciła do normy,
czyli do generowania strat”. Po przekształceniu szpitali w kapitałowe spółki handlowe – z o.o. lub akcyjne – działające
w oparciu o przepisy kodeksu prawa handlowego okazało się, że nie brakuje przykładów nawet publicznych szpitali funkcjonujących bez strat.
Moim zdaniem zahamowanie tych
procesów jest spełnieniem obietnic wyborczych ze strony obecnie rządzącej partii. I raczej propagandowym sukcesem
przesadzonym i znacznie wyolbrzymionym.
Oceniam ,że dekomercjalizacja szpitali
stanowi zdecydowany krok wstecz w zakresie reformowania systemu ochrony
zdrowia w Polsce i nie służy pacjentom. Przy
podejmowaniu decyzji „dekomercjaliza-

cji” zabrakło racjonalnego wyważenia plusów i minusów „komercjalizacji”.
W jaki sposób owa dekomercjalizacja
się odbywała? Jakie przepisy temu celowi
służyły?
– Obecny minister zdrowia wielokrotnie wskazywał na konieczność zatrzymania przez państwo procesu zbywania
podmiotom prywatnym udziałów i akcji
w szpitalach. Wprowadzona dekomercjalizacja szpitali odbywa się na podstawie znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r.
Głównym celem tej ustawy jest zahamowanie komercjalizacji szpitali i umożliwienie samorządom, co jest przez nie krytykowane, wykupywania świadczeń zdrowotnych dla swoich mieszkańców. W ustawie zapisano także zakaz wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych, w których
Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego bądź uczelnia medyczna mają
ponad 51 proc. akcji lub udziałów. Takie regulacje budzą szereg wątpliwości natury
konstytucyjnej, przede wszystkim w zakresie gwarancji swobody działalności gospodarczej. Ograniczają prawa właścicielskie jednostek samorządu terytorialnego co
do ich samodzielności i prawa do decydowania o własnym majątku. W konsekwencji spowoduje to ograniczenie udziału sektora prywatnego w finansowanie systemu
ochrony zdrowia.
Czy samorządy mogą spodziewać się
teraz większych obciążeń? Kto na tej
zmianie ministerialnej strategii najbardziej
zyska, a kto straci?
– Błędem jest przerzucenie obowiązku
pokrywania strat finansowych zakładów
opieki zdrowotnej na jednostki samorządu
terytorialnego bez zagwarantowania im
wsparcia z budżetu państwa. Zgodnie ze
znowelizowaną ustawą o działalności leczniczej w przypadku wystąpienia ujemnego
wyniku finansowego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
(SPZOZ) ma on pokryć stratę netto we własnym zakresie. Jeśli to nie wystarczy, wówczas podmiot tworzący będzie zobowiązany
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do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż
do wysokości wynikającej z sumy straty netto
i kosztów amortyzacji. Gdy szpital nie będzie
w stanie samodzielnie pokryć straty netto, wówczas
możliwa będzie jego likwidacja. Przyjęcie takiej regulacji może skutkować przeniesieniem niestabilności finansowej z konkretnego podmiotu leczniczego na jego organ założycielski (JST).
Pragnę przy okazji zwrócić uwagę ,że jednostki
samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów finansowania podległych im placówek
ochrony zdrowia w bardziej zdecydowany sposób
powinny wykorzystywać partnerstwo publicznoprywatne.(PPP). Niestety, przy wprowadzonych
zasadach dekomercjalizacji staje się to w zasadzie
niemożliwe.
Obywatele polscy przeważnie boją się prywatyzowania szpitali, bo wydaje im się, że stracą dostęp do służb zdrowia. Czy częściowo pokrywa to się z prawdą?
– To częściowo pokrywa się z prawdą. Po prostu Polacy nie do końca rozumieją na czym polega prywatyzacja szpitali. I dlatego jej się boją.
A często nawet nie wiedzą, kto jest właścicielem
szpitali publicznych. Wiedza pacjentów o prywatyzacji szpitali, jak potwierdzają badania jest
wciąż znikoma. Stąd ten lęk. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej wciąż oceniane jest przez pacjentów przeważnie źle. W ciągu ostatnich lat oceny
te nie uległy zmianie na korzyść. I nie jest to bezpośrednio związane z problemem prywatyzacji
szpitali. Pacjenci narzekają przede wszystkim na
ceny leków i ich dostępność oraz kolejki do lekarzy specjalistów i długi okres wyczekiwania na przyjęcie do szpitali. Blisko dwie trzecie Polaków jest
niezadowolona z publicznej służby zdrowia. Najlepsze zdanie mają o dostępie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
I tu odniosę się do działań Ministra Zdrowia
w tym zakresie, które oceniam pozytywnie. Szczególnie powszechny dostęp do POZ oraz fakt skierowania projektu ustawy o POZ do konsultacji
społecznych zasługuje na poparcie. Jest to bardzo
ważny projekt systemowy. Jego wadą jest, że nie
zapewnia spójności rozwiązań dotyczących projektowanego systemu podstawowej opieki zdrowotnej z innymi obszarami systemu opieki zdrowotnej, w szczególności ambulatoryjną opieką specjalistyczną oraz opieką szpitalną. Również temat
opieki nad pacjentem geriatrycznym został potraktowany marginalnie.
O jakich propozycjach mówił pan w stanowisku BCC, że ograniczają ekonomiczne prawa
równości świadczeniodawców niepublicznych?
Czemu w tej sytuacji podmioty prywatne są zagrożone?
– Jako przykład podam proponowane zmiany np. w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym. Ograniczą one podmiotom niepublicznym możliwości kontraktowania świadczeń
zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego. Pozostaje to w sprzeczności z zasadą konstytucyjnej równości oraz swobody działalności
gospodarczej.

Zapowiadane tempo wzrostu nakładów jest
zbyt wolne. Pułap 6 proc. PKB osiągniemy
dopiero w 2025 r. Przy tak planowanym tempie
wzrostu finansowania nie należy oczekiwać nie
tylko w 2017 r., ale także w trakcie dalszej
kadencji tego rządu

«
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Dlaczego te propozycje miałyby być
niezgodne z Konstytucją?
– Podam to na przykładzie ustawy „dekomercjalizacyjnej oraz projektów ustawy
o „sieci szpitali”, a także o państwowym ratownictwie medycznym. Niektóre regulacje
budzą moje wątpliwości natury konstytucyjnej wynikające z art. 2. Konstytucji RP:
naruszenie zasady zaufania obywateli do
demokratycznego państwa prawa oraz z art.
30 (w zw. z art.68 ) Konstytucji RP: o godnym dostępie do świadczeń medycznych.
Powtórzę jeszcze raz jak wyżej. Przedstawione propozycje dotyczące „sieci szpitali”, a także ratownictwa medycznego ograniczają ekonomiczne prawa równości
świadczeniodawców niepublicznych. Będą
bez szans w rywalizacji o pieniądze z NFZ
z publicznymi placówkami. Jestem krytyczny wobec tych projektów. Na te ustawy trzeba także spojrzeć nie tylko pod katem medycznym, ale również ekonomicznym i prawnym, ocenić ich zgodność z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej.
Czy obecna sytuacja w ochronie zdrowia jest zachęcająca dla inwestorów
w branży?
– Niestety, nie. I to nie dotyczy tylko obszaru ochrony zdrowia. W Polsce dominuje
tendencja rozwiązania zaistniałych problemów za pomocą nadmiernie szczegółowych procedur i często zmienianych aktów prawnych przy niedoborze finansowania i niedocenianiu roli partnerów z różnych grup zawodowych. Stosowana jest nagminnie praktyka legislacyjna „ustawy
o zmianie ustawy”. Ustawa o działalności
leczniczej jest tego potwierdzeniem. Niestabilność prawa jest poważną barierą
przedsiębiorczości. Częste zmiany otoczenia prawnego skutkują brakiem przejrzystości, błędnymi decyzjami biznesowymi, zwiększonymi kosztami, a nawet zaniechanymi inwestycjami. To częsta zraża
poważnych inwestorów. Proponowane
rozwiązania dotyczące sieci szpitali i podmiotów ratownictwa medycznego nie gwarantują równego traktowania świadczeniodawców z sektorem publicznym. To zagraża istnieniu wielu prywatnych podmiotów świadczących opiekę specjalistyczną.
Poza siecią mogą pozostać szpitale dysponujące nowoczesnym sprzętem i wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną.
Powtórzę ponownie. W ochronie zdrowia rozumianej jako obszar usług publicznych nie wykorzystywana jest w pełni formuła PPP, czyli partnerstwa publicznoprywatnego, jako sprawdzonej formy współpracy pomiędzy jednostkami administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (rozumianej jako administracji
publicznej ) a podmiotami prywatnymi w
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zakresie usług publicznych, a takimi jest
ochrona zdrowia.
Jak można by doprecyzować przepisy,
również pomysły w „Strategii odpowiedzialnego rozwoju”, aby stały się skuteczniejsze? Co powinno się pana zdaniem
znaleźć na pierwszym miejscu w konstruowaniu przepisów dotyczących ochrony zdrowia w Polsce?
– „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju” dotyczy również całego obszaru
ochrony zdrowia. Jest to dobry dokument.
Niestety, szereg propozycji Ministra Zdrowia, na które wskazuję w dalszej perspektywie, może spowodować negatywny wpływ
na realizację strategicznych celów w niej opisanych. W efekcie może zniechęcić także inwestorów zagranicznych oraz prywatne
podmioty medyczne, nie tylko szpitale, do
dalszego inwestowania na rzecz polskiego
rynku ochrony zdrowia. Koniecznym jest
doprecyzowanie przepisów gwarantujących równe kryteria dla wszystkich świadczeniodawców obecnych na polskim rynku ochrony zdrowia bez względu na formę
własności.
Jeśli chodzi o „Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju”, chciałbym zwrócić
uwagę nie tylko na świadczeniodawców medycznych. Przedsiębiorcy wciąż oczekują
konkretnych rozwiązań oraz zapewnienia
spójnych i stabilnych warunków dla przemysłu farmaceutycznego i wyrobów medycznych. Największe oczekiwania wiążą się
z innowacyjnością. Polskie firmy farmaceutyczne i wyrobów medycznych są coraz
bardziej innowacyjne. Stanowią jedną
z głównych branż innowacyjnych w polskiej
gospodarce. Ale głównym problemem pozostaje pozyskiwanie środków na badanie
i rozwój. Rozważenia wymaga zgłaszany
przez branżę postulat opracowania rządowego programu rozwoju przemysłu farmaceutycznego i wyrobów medycznych.
Konieczne jest przygotowanie takiego programu określającego jego znaczenie w realizacji „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”. Powinien to być strategiczny dokument rządowy – zbiór regulacji , wspierający niezależnie od źródła pochodzenia zainwestowanego kapitału polskiego lub
zagranicznego rozwój, krajowych producentów leków oraz centrów badawczorozwojowych i stanowić element Polityki
Lekowej Państwa, nad którą wciąż trwają prace.
Koniecznością jest rozwiązanie problemu znacznego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na lecznictwo.
– To jest podstawa powodzenia reformy ochrony zdrowia. Wspomniałem
o tym na wstępie. W projektach ustaw, m.in.
dotyczących „sieci szpitali” czy państwowego ratownictwa medycznego, oraz usta-

wie o POZ brakuje mi przede wszystkim
gwarancji finansowania. Brak jest koordynacji pomiędzy planowanymi zmianami
przy braku dostatecznej ilości środków finansowych na ich wdrożenie, co w perspektywie prowadzi do realnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
Rząd zapowiada podwyższenie nakładów na publiczną ochronę zdrowia.
Chwała mu za to. Wzrost nakładów
na ochronę zdrowia jest konieczny. I to dobrze, że minister zdrowia o tym mówi. Jednakże zapowiadane tempo wzrostu nakładów jest zbyt wolne. Pułap 6 proc. PKB
osiągniemy dopiero w 2025 r. Przy tak planowanym tempie wzrostu finansowania nie
należy oczekiwać nie tylko w 2017 r., ale także w trakcie dalszej kadencji tego rządu
żadnych realnych podwyżek nakładów
w ochronie zdrowia nie będzie. Opowiadam się za przeprowadzeniem publicznej
i poważnej debaty na temat wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i odważnego
podjecia przez obecny rząd i stronę społeczną wrażliwego tematu dotyczącego
wzrostu składki lub wprowadzenia współpłacenia.
Wszelkie zmiany zapowiadane przez resort zdrowia, by były skuteczne, wymagają społecznej akceptacji. Mój podstawowy
zarzut to nieuwzględnianie uwag zgłaszanych w procesie konsultacji społecznych.
Problemem wciąż pozostaje znaczny niedobór środków przeznaczonych na lecznictwo w stosunku do „koszyka” świadczeń
gwarantowanych. Na mój krytycyzm zasługuje także brak kontynuacji regulacji dotyczących m.in. równego traktowania podmiotów na rynku ochrony zdrowia bez
względu na ich formę własności.
Czy czeka nas coś dobrego w 2017 r.
w ochronie zdrowia?
– Jestem pesymistą. Będzie to kolejny
rok braku zauważalnego wzrostu nakładów
na ochronę zdrowia. Narodowy Fundusz
Zdrowia nie będzie miał więcej pieniędzy,
ale mimo wszystko stawiam pod znakiem
zapytania sens likwidacji tej instytucji.
Zmiany organizacyjne połączone ze zmianami sposobu rozliczania świadczeń to nie
najlepszy czas na pozbywanie się instytucji obecnego płatnika.
Z przykrością dodam, że kolejki do lekarzy się nie skrócą. Podobnie do szpitali.
Leki nie stanieją. W wielu zawodach medycznych pogłębi się deficyt kadrowy. Będzie to rok dalszych konfliktów dotyczących
najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Rozmawiała Agnieszka Żądło
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Remont pediatrii po 35 latach
Rozmowa z prezesem zarządu Kutnowskiego
Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.,
Markiem Kiełczewskim

Znaleźli się państwo w „złotej setce
szpitali”. Jakie czynniki miały na to
wpływ?
– Jesteśmy zadowoleni, że po raz kolejny do niej się zakwalifikowaliśmy. Stosowne miejsce w rankingu nie byłoby możliwe bez zaangażowania i współpracy
wszystkich pracowników naszego szpitala,
jak również nie istniałoby bez obdarzenia
nas zaufaniem przez naszych pacjentów.
Ubiegły rok mogą państwo zaliczyć do
szczególnie udanych m.in. ze względu na
remont oddziału pediatrycznego. Przy
okazji remontu w szpitalnych salach pojawił się też system monitoringu. Czy
chodzi o bezpieczeństwo pacjentów?
– Tak, ubiegły rok możemy zaliczyć do
udanych. Między innymi wyremontowaliśmy Oddział Pediatryczny po prawie 35 latach. Koszt remontu wyniósł ok. 75 tys. złotych, założyliśmy monitoring w części oddziału ze względu na bezpieczeństwo naszych małych pacjentów. Nasi mali podopieczni i ich rodzice są zadowoleni i jak
twierdzą, ku naszemu zadowoleniu i dumie
– jest ładnie, czysto i kolorowo. W 2016 zakupiliśmy niezbędny przy nowoczesnej
diagnostyce i leczeniu sprzęt medyczny za
kwotę ok. 440 tys. zł.
Jakimi głównymi zasadami kieruje się
szpital? Na co zwracają państwo szczególną
uwagę, ustalając priorytety w podejściu do
pacjentów i planowaniu budżetu?
– Misja szpitala brzmi: ,,Jesteśmy dla
Ciebie. Twoje zdrowie to nasz priorytet”.
Naszą wizją jest osiągnięcie jak najwyższego standardu oferowanych świadczeń
medycznych przy zachowaniu odpowiedniego komfortu oraz pełnej satysfakcji pa-

cjenta z pobytu w naszym szpitalu. Na dzisiejszym, w pełni konkurencyjnym rynku,
chcemy być nowoczesnym szpitalem,
sprawnie działającym podmiotem leczniczym oferującym lokalnej społeczności
wysoką jakość usługi w zakresie ochrony
zdrowia przy zachowaniu należytej dbałości o efektywne wykorzystanie środków
publicznych. W codziennej naszej działalności przykładamy wielkie znaczenie do
współpracy, wiarygodności, uczciwości i rzetelności w kontaktach z pacjentami, dotyczy to wszystkich pracowników zatrudnionych w naszym szpitalu.
Nasze główne cele strategiczne to
przede wszystkim jak najszybsze zbilansowanie szpitala oraz uzyskanie dodatniego
EBITDA, przeciwdziałanie spadkowi rentowności świadczonych usług, polepszenie
wizerunku szpitala w świadomości lokalnej
społeczności, uzyskanie II stopnia poziomu referencyjnego w nowym schemacie finansowania przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, inwestycje w infrastrukturę np. wykonanie termomodernizacji budynku szpitala, zakup sprzętu medycznego i uruchomienie świadczenia nowych usług medycznych. Planując dynamiczny rozwój, nastawiamy się na pozyskanie nowych pacjentów.

Przy planowaniu budżetu istotą jest
odpowiednie zarządzanie przychodami
i kosztami w aktualnie obowiązującym systemie refundowania świadczeń kontraktowanych przez płatnika jakim jest NFZ.
Zbierają państwo pieniądze, słynny
1 proc., na sprzęt medyczny. Co obecnie znajduje się w zakresie najpilniejszych potrzeb?
– Współpracujemy z organizacją pożytku publicznego, dzięki której uprzejmości
zbieramy pieniądze z odpisu 1 proc. podatku dochodowego. Są to środki na zakup
sprzętu medycznego jak np. wózki do
transportu chorych czy stoliki zabiegowe,
które są niezbędne przy wykonywaniu procedur medycznych. W tym roku dla zrównoważonego rozwoju stawiamy na Oddziały Internistyczne, SOR i Blok Operacyjny. Duże znaczenie ma również współpraca z fundacją Radość Macierzyństwa
i Fundacją Holenderską, dzięki której między innymi mamy nowocześnie wyremontowany Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Udało się go wyposażyć w nowoczesne łóżko porodowe. Dzięki tej współpracy podnieśliśmy w oddziale standard pobytu matek z nowo narodzonymi pociechami.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Twoje zdrowie jest dla nas ważne
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jest
nowoczesnym ośrodkiem świadczącym usługi
medyczne na wysokim specjalistycznym poziomie
zpital realizuje świadczenia w następujących zakresach: lecznictwo szpitalne wraz z chemioterapią, lecznictwo ambulatoryjne,
lecznictwo ambulatoryjne – świadczenia
diagnostyczne, rehabilitacja lecznicza
– szpitalna i ambulatoryjna, opieka dla
przewlekle chorych – stacjonarna i ambulatoryjna, podstawowa opieka zdrowotna
– medycyna szkolna, nocna opieka lekarska i pielęgniarska ambulatoryjna i wyjazdowa, transport sanitarny szpitalny i w ramach POZ.
Poddębickie Centrum Zdrowia posiada
w swojej strukturze nowoczesne oddziały
szpitalne: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Oddział Ortopedyczny, Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Neonatologii, Oddział Pediatryczny, Oddział
Rehabilitacyjny, Oddział Rehabilitacji
Dziennej dla Dzieci, Oddział Rehabilitacji
Prewencji ZUS, Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
W strukturze Szpitala funkcjonuje
Przychodnia Wielospecjalistyczna. Prowadzimy także szeroką diagnostykę obrazowo-laboratoryjną: laboratorium analityczne i bakteriologiczne, Pracownię
RTG i USG, Gabinet Tomografii Komputerowej, Pracownię Endoskopii. Na terenie Szpitala znajdują się również basen,
siłownia, sauna oraz nowocześnie wyposażona kuchnia.
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
jako jeden z nielicznych ośrodków w województwie łódzkim, posiada Oddziała Onkologii Stacjonarnej. Zajmujemy się leczeniem nowotworów, stosując chemioterapię
oraz leczenie objawowe powikłań po chemioterapii. Dodatkowo, jako jeden z elementów terapeutycznych, dla pacjentów onkologicznych opracowana jest specjalna dieta składająca się z pięciu odpowiednio zbilansowanych posiłków oraz świeżo wyciskanych soków owocowo-warzywnych.
Uzupełnieniem leczenia w Poddębickim
Centrum Zdrowia jest szeroka oferta re-
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habilitacyjna z rozwiniętą balneologią i fizykoterapią. W procesie leczenia i rehabilitacji wykorzystywane są wody geotermalne znajdujące się na terenie Poddębic.
Szpital posiada również nowoczesną kriokomorę, dzięki czemu stosuje zabiegi krioterapii jako doskonałe uzupełnienie programów rehabilitacyjnych.
Szpital posiada certyfikat jakości ISO
9001:2008 oraz ISO 14001:2004.
Poddębickie Centrum Zdrowia jest
laureatem wielu nagród i wyróżnień („Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców” w kategorii Medycyna Zdrowie i Uroda w 2012
roku, „Złota Perła Medycyny” w kategorii

szpitali niepublicznych do 400 łóżek w 2013
roku, „Srebrny Lider 2014” w kategorii Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia,
„Supermedicus” w 2014 roku, „Szpital
Przyjazny Pacjentom” w 2014 roku, Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie
Zdrowia” w 2014 roku, eyróżnienie w rankingu szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych „Bezpieczny
Szpital” w 2014 roku, laureat w rankingu
szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych „Bezpieczny Szpital” w 2015 roku, laureat w Rankingu
szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych
i onkologicznych „Bezpieczny Szpital Przyszłości” w 2016 roku, II miejsce w Polsce
w kategorii Zarządzanie w Rankingu Szpitali „Bezpieczny Szpital Przyszłości”
w 2016 roku).
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
tel. 43 828 82 50; fax. 43 828 82 55
e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Zarząd:
Prezes zarządu
dr hab. n. med. prof. nadzw.
Jan Krakowiak
Wiceprezes zarządu
lek. med. Urszula Marjańska

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem to nowoczesna placówka medyczna, posiadająca zarówno znakomitą kadrę zarządzającą, jak
i pełen poświęcenia wykwaliﬁkowany personel medyczny. Dyrektorem Szpitala od 2003 roku jest Regina
Tokarz.
Placówka dysponuje 262 łóżkami w oddziałach o charakterze zachowawczym i zabiegowym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (łącznie 11 oddziałów).
W ciągu ostatnich dziesięciu lat wszystkie oddziały doczekały się pełnej modernizacji, tak aby pacjentom zapewnić maksymalnie komfortowe warunki leczenia. Dla
pacjentów z chorobami układu krążenia, po operacjach
kardiochirurgicznych i zabiegach kardiologicznych powstał Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej.
Szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem i aparaturą
medyczną. W pracowniach diagnostycznych Szpitala wykonywane są badania w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej, endoskopii,
USG, RTG, TK oraz kardiologii. Szpital zabezpiecza również świadczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej w Pracowniach: Hemodynamiki i Elektroﬁzjologii.
Ponadto Szpital udziela świadczeń w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (18 poradni, w tym 2 zlokalizowane są w Czarnym Dunajcu), podstawowej opieki zdrowotnej (w tym Poradnia Lekarza POZ oraz ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), ﬁzjoterapii ambulatoryjnej, a także ratownictwa medycznego (zespoły ratownictwa medycznego). W 2015 roku zakupiono
3 nowe karetki na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego. W sezonie zimowym i letnim uruchamiany
jest dodatkowy zespół ratownictwa medycznego w celu zapewnienia sprawnego udzielania świadczeń podczas zwiększonego ruchu
turystycznego.
W planach Szpitala jest dalsza modernizacja zarówno wyposażenia, jak i pomieszczeń. Planuje się także rozszerzenie działalności
w celu dostosowania oferty medycznej Szpitala do potrzeb pacjentów.
Szpital posiada Certyﬁkat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a także
Certyﬁkat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Ponadto dzięki podejmowanym działaniom organizacyjnym przez Szpital,
w 2016 roku Powiat Tatrzański uzyskał I miejsce w Rankingu Zdrowia Polski „Dziennika Gazety Prawnej”.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
tel. 18-20-120-21, tel./fax 18-20-153-51
e-mail: sekretariat@szpital-zakopane.pl
www.szpital-zakopane.pl
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Liga Krajowa dla samorządowców
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

Zespół muzyki dawnej Il Tempo

agroda im. Grzegorza Palki
nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. W tym
roku przyznawano ją w dziedzinie ogólnopaństwowej, działalności samorządowej
o wymiarze ogólnokrajowym, działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Ponadto wręczono wyróżnienia.
– Kapituła miała bardzo trudne zadanie dokonania wyboru spośród 34 bardzo
dobrych kandydatów, charakteryzujących
się znaczącym dorobkiem samorządowym. Cieszyło nas to, że obecna edycja nagród, tak jak poprzednie, była budującym
wspólnotę i trwałe więzi spotkaniem ludzi
samorządu – przyznał nam przewodniczący
kapituły, a zarazem przewodniczący Ligi
Krajowej, Tadeusz Wrona.
Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie
i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność
o hasło: „Rodzina – wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform. Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga
Krajowa pragnie uhonorować jednego
z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.
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 starają się odpowiadać na potrzeby swoich wspólnot.
Wykonana została ogromna praca, a inicjatywy podejmowane na różnych szcze-

N
Laureaci Nagrody im. Grzegorza Palki

Sylwetka laureata

Konrad Rytel
Za upamiętnienie postaci bohaterów narodowych Nagrodę im. Grzegorza Palki przyznano Konradowi
Rytlowi, obecnemu zastępcy burmistrza Piastowa i szefowi Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.
Konrad Rytel to absolwent Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa lądowego. Nadzorował roboty budowy dróg i wielu obiektów
inżynierskich na terenie całego kraju, m.in. na Centralnej Magistrali Kolejowej, Linii Hutniczo-Siarkowej, na budowie Metra Warszawskiego.
Od 1990 r. działacz samorządowy – radny gminy
Wołomin, radny powiatu wołomińskiego, wicestaFot. ARCH. LIGI KRAJOWEJ
rosta i następnie starosta powiatu wołomińskiego,
obecnie wiceburmistrz miasta Piastów, a także za- Konrad Rytel z rodziną
łożyciel i prezes zarządu Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej.
„Realizujemy przedsięwzięcia mające na celu ratowanie miejsc pamięci narodowej,
pamiątek kultury regionalnej, szczególnie w gminach okołowarszawskich. Staramy
się o rewitalizację miejsc pamięci związanych z obroną Warszawy w Powstaniu Kościuszkowskim, Powstaniu Styczniowym, w wojnie 1920 roku, a także z działalnością
żołnierzy AK, NSZ oraz żołnierzy niezłomnych – przyznał laureat.
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blach samorządu mają coraz większy
wpływ na tempo rozwoju cywilizacyjnego
całego naszego kraju”. Wyraził również
uznanie i złożył serdeczne gratulacje laureatom, podkreślając ich dokonania. „Dziękuję za trud i oddanie, za odpowiedzialną
pracę i przywiązanie do swojej małej ojczyzny oraz tej dużej – Rzeczypospolitej”
– przeczytano podczas uroczystości.
Duże wrażenie na wszystkich obecnych
zrobiło wystąpienie żony śp. prezydenta
Płocka i wojewody płockiego Andrzeja
Drętkiewicza, przyjmującej nagrodę męża.
Wspominano go jako szlachetnego państwowca, pełnego niezłomnych zasad,
uczciwego i pracowitego człowieka. Spore
uznanie zdobyło przemówienie Lesława Fijała, skarbnika Krakowa, eksperta finansów
samorządowych o niezwykłej osobowości.
Tegoroczną XIX edycję uroczystości
uświetnił ponadto koncert zespołu muzyki dawnej IL Tempo. Jest to jedna z najlepszych w Polsce i w Europie grup tego
typu. Powstała w 1990 roku z inicjatywy
Agaty Sapiehy. IL Tempo wykonuje muzykę
instrumentalną i wokalno-instrumentalną od wczesnego baroku po klasycyzm,
kameralną i orkiestrową. Współpracuje
z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami grającymi muzykę dawną zgodnie
z założeniami epoki i na instrumentach historycznych. Występował w Europie, USA,
Kanadzie, w ramach znaczących festiwali muzycznych takich jak Festiwal Flandryjski w Brugii, Europalia, Lamèque, Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim, a także w cyklu Euroradia zatytułowanym Muzyczne Stolice Europy oraz na
światowych konferencjach muzykologicznych. Zespół ma w swoim dorobku liczne
nagrania fonograficzne (radiowe i płytowe),
telewizyjne, a także transmisje radiowe
(w tym w ramach EBU).
Patronat nad Nagrodą objęły oraz
udzieliły wsparcia: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, ogólnopolskie
organizacje samorządowe, będące stroną
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich,
Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich,
Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasto Łódź. Wsparcia
podjęły się również Estrada Warszawska,
Bank Gospodarstwa Krajowego, Nord
Partner Sp. z o. o. i Nadleśnictwo Zdroje.
Patronat medialny nad uroczystością
objęły: TVP INFO, Polskie Radio S. A., Serwis samorządowy PAP, Gazeta Administracji i Samorządu, Dwutygodnik Wspólnota, Miesięcznik Fakty Magazyn Gospodarczy, Forum Samorządowe, TVP3 Łódź,
Portal Samorządowy i Portal Tereny Inwestycyjne INFO.
I

Wyróżnieni Nagrodą im. Grzegorza Palki
Laureaci nagrody im. Grzegorza Palki:
W dziedzinie ogólnopaństwowej:
śp. Andrzej Drętkiewicz – prezydent Płocka, wojewoda płocki, pracownik samorządowy – za osobiste świadectwo szlachetnej samorządowej i państwowej służby
publicznej oraz idealizm i bezkompromisowość w walce o dobro,
Olgierd Tomasz Geblewicz – prezes zarządu Związku Województw RP, marszałek
województwa zachodniopomorskiego – za działanie na rzecz umocnienia współpracy subregionalnej państw Morza Bałtyckiego oraz rozwoju regionalnego,
Prof. dr hab. Hubert Ireneusz Izdebski – profesor nauk prawnych, redaktor naczelny miesięcznika „Samorząd Terytorialny” – za wybitny wkład naukowy w rozwój
idei samorządu terytorialnego i działania na rzecz doskonalenia aktów prawnych
z zakresu administracji publicznej.
W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
Lesław Fijał – skarbnik Miasta Krakowa – za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
z zakresu ﬁnansów do praktyki samorządowej,
Konrad Rytel – prezes zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, zastępca
burmistrza Piastowa – za działania na rzecz ratowania miejsc pamięci narodowej
i upamiętniania postaci bohaterów narodowych,
Sławomir Snarski – wiceprezes zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski (woj. podlaskie) – za działania na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców z wykorzystaniem środków z programów współpracy transgranicznej.
W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
Marian Adam Buras – wójt gminy Morawica – za działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy,
Janusz Gromek – prezydent Miasta Kołobrzeg – za działania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta i lokalnej społeczności,
Dariusz Wróbel – wiceprezes zarządu Unii Miasteczek Polskich, burmistrz Opola
Lubelskiego – za inicjowanie współpracy lokalnych środowisk na rzecz rozwoju
z istotnym udziałem środków europejskich.
Wyróżnienia:
Jacek Jerzy Czarnecki – wójt gminy Chełmża – za działania na rzecz rozwoju
społecznego i infrastrukturalnego gminy,
Józef Adam Matysiak – starosta rawski – za działania na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej i społecznej Ziemi Rawskiej,
Waldemar Miśko – burmistrz Karlina – za integrowanie gmin dorzecza Parsęty dla
ochrony środowiska i tworzenia przedsięwzięć gospodarczych przyjaznych środowisku naturalnemu oraz agroturystyki,
Ewa Przybyło – burmistrz Rabki-Zdrój – za działania na rzecz wzmocnienia pozycji
Rabki-Zdroju, jako miejscowości o szczególnym potencjale turystycznym i uzdrowiskowym,
Mieczysław Wójcik – wójt gminy Stoczek – za budowanie wizerunku gminy jako
aktywnego, przyjaznego mieszkańcom i innowacyjnego samorządu,
Andrzej Wyganowski – burmistrz miasta i gminy Stepnica – za budowanie współpracy między administracją publiczną i mieszkańcami.
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Nowoczesne bulwary
w uzdrowiskowej gminie

Rabka-Zdrój – gmina turystyczna, uhonorowana ostatnio
Nagrodą im. Grzegorza Palki – pracuje nad kolejną inwestycją.
W ciągu najbliższych dwóch lat nad rzeką Poniczanką powstaną
efektowne Rabczańskie Bulwary
ulwary zostaną zagospodarowane zarówno dla funkcji uzdrowiskowo-leczniczej, jak i sportowo-rekreacyjnej. Obie funkcje połączone zostaną atrakcyjnym traktem pieszym i ścieżką rowerową, odnowionymi
kładkami, oświetleniem i ciekawymi aranżacjami zieleni. Ponadto goście będą mieli możliwość skorzystania z tężni solankowych, a dla potrzeb wodolecznictwa udostępnione zostanie oczko wodne, basen kamienny do brodzenia, ścieżka z fontannami oraz solankowy wodospad. Częścią rekreacyjną projektu będzie ścianka wspinaczkowa, park linowy, siłownia zewnętrzna
i boiska do siatkówki plażowej. Wszystko zostanie uzupełnione ciekawymi elementami
małej architektury oraz miejscami spotkań.
– Chcemy stale podnosić atrakcyjność
naszej gminy, dlatego co roku oddajemy kolejne obiekty infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej. Budowa Bulwarów wpisuje
się w naszą strategię – przyznaje Ewa
Przybyło, burmistrz Rabki. – Mam nadzieję,
że dzięki temu nasza gmina będzie się kojarzyła nie tylko z dziećmi i lecznictwem
uzdrowiskowym, ale także z innowacyjnością i nowoczesnością. Inwestycja ma
kosztować ok. 8 mln zł. O pieniądze na budowę miasto stara się w ramach konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego. Inwestycja

B
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rozpocznie się w 2017 roku, natomiast zakończy w 2019. Plany inwestycyjne wynikają
wprost z przyjętej niedawno Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014–
2020, w której wyznaczono kilka celów strategicznych. Najważniejsze z nich to tworzenie nowoczesnej infrastruktury wspierającej turystyczno-uzdrowiskowy charakter gminy, dbałość o wysoką jakość życia
i o najwyższe standardy ekologiczne, wspieranie lokalnych twórców oraz tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wizualizacja Bulwarów nad Poniczanką

Rabka-Zdrój nazywana jest „Miastem
dzieci świata”, ale od kilku lat to również
„Miasto na cztery pory roku”. Uzdrowisko
nasze przez cały rok oferuje doskonałe warunki nie tylko do leczenia, ale również do
wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 26 92 000
urzad@rabka.pl
www.rabka.pl
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W mieszkańcach i przedsiębiorcach
tkwi siła Morawicy
Nowe miejsca pracy, oświata na najwyższym poziomie, sukcesywnie
wzrastająca liczba mieszkańców i zrównoważony rozwój gminy
– o tym wszystkim rozmawiamy z laureatem nagrody im. Grzegorza Palki,
burmistrzem Morawicy Marianem Burasem, pełniącym funkcję włodarza
gminy już siódmą kadencję, należącym do pionierów i współtwórców
polskiej samorządności lokalnej
W ostatnim ćwierćwieczu miasto i gmina Morawica zmieniły się
nie do poznania, stając się wzorem
do naśladowania w całym kraju.
Czuje pan satysfakcję?
– Czuję wielką satysfakcję, chociaż pragnę podkreślić, że sukces rozwoju gminy to nie tylko moja zasługa. Jest to wspólny wysiłek wielu ludzi. Począwszy od radnych, sołtysów,
urzędników, po pracowników jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń i wielu innych osób. Na pewno
jako – od nie tak dawna – burmistrz
tej gminy cieszy mnie, że razem,
wspólnie udało nam się wykonać tak Burmistrz Marian Buras (z lewej) odbiera nagrodę
wiele rzeczy. Nie tylko jeżeli chodzi im. Grzegorza Palki
o inwestycje w infrastrukturę, ale
również o nasze społeczeństwo, o inwestycje w kapitał ludzki. OkreśliłMorawica już dawno przestała
bym, że jesteśmy gminą, która stworzyła dobre warunki do mieszkania,
być wsią. Nie ma tu już rolnictwa,
inwestowania i rozwoju.
a sama miejscowość nabrała
Funkcję burmistrza pełni pan
od zaledwie paru dni, za to wójtem
cech miejskich. Nadanie praw
był pan nieprzerwanie przez 26 lat.
miejskich jest potwierdzeniem
Jaki jest pana przepis na sukces
w pracy samorządowca?
istniejących realiów
– Nie ma prostego przepisu na
to, aby dobrze pełnić funkcję włodarza gminy przez siedem kadencji.
Z całą pewnością trzeba mieć dobre relałań jest bardzo wysokie poparcie mieszcje z mieszkańcami i pamiętać o tym, że bykańców w kolejnych wyborach. W ostatnich
cie samorządowcem to przede wszystkim
wsparło mnie aż 83 procent. Nasza już posłużba ludziom. Ponadto trzeba też być donad 15-tysięczna gmina sukcesywnie się rozbrym organizatorem, zarządcą i ekonomiwija. Przybywa nam mieszkańców. Od
stą. Trzeba też mieć długofalową politykę
1990 roku jest ich o ponad 5 tysięcy więcej.
rozwoju gminy. Z jednej strony wójt czy burStąd pomysł, aby wnioskować o pramistrz musi posiadać umiejętność zarząwa miejskie dla Morawicy?
dzania menadżerskiego, a z drugiej strony
– Morawica już dawno przestała być
powinien być wrażliwym na potrzeby spowsią. Nie ma tu już rolnictwa, a sama miejłeczne i musi umieć działać kolegialnie. Odscowość nabrała cech miejskich. Nadanie
zwierciedleniem tych wszystkich cech i dziapraw miejskich jest potwierdzeniem istnie-

jących realiów. Pomysł wynikał również z konieczności wzmocnienia pozycji i prestiżu zarówno samej Morawicy, jak również całej gminy. Z pozycji miasta i gminy nasz samorząd
stanie się atrakcyjniejszy dla potencjalnych inwestorów oraz osób chcących tu zamieszkać.
A chętnych do życia i inwestowania w tej gminie jest coraz więcej?
– I to nas cieszy. Nasza gmina staje się coraz bardziej nowoczesna.
Mamy dobrą infrastrukturę, wybudowane drogi, kanalizację, gazociąg,
wodociągi, obiekty użyteczności publicznej takie jak: nowoczesna kryta
pływalnia z grotą solankową, jacuzzi, mniejszymi basenami i brodzikiem
dla dzieci, hala sportowa, zbiornik
wodny czy Centrum Samorządowe.
Gmina stale się zmienia, co sprawia,
że ludziom po prostu żyje się lżej, łatwiej i przyjemniej. Staramy się także stwarzać jak najlepsze warunki do
inwestowania.
Głównie dzięki Specjalnej Strefie Ekonomicznej?
– Na pewno to, co nas wyróżnia
w stosunku do innych gmin, to Specjalna Strefa Ekonomiczna. Stale
pojawiają się u nas nowi inwestorzy,
a to przekłada się na wzrastającą ilość
miejsc pracy. Na dzień dzisiejszy mamy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia
w świętokrzyskim. Perspektywy są tutaj bardzo obiecujące, zgłaszają się kolejni chętni do nabycia gruntów i zrealizowania
swoich zamierzeń inwestycyjnych. Obszar
dotyczący gospodarki ma dla mnie, ale też
dla przyszłości tej gminy, kluczowe znaczenie.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Pracuję nad tzw. Ustawą 2.0
Rozmowa z prof. Hubertem Izdebskim, laureatem Nagrody im. Grzegorza
Palki, radcą prawnym, teoretykiem administracji, specjalizującym się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach samorządowych
Fot. LIGA KRAJOWA

Obecnie przewodniczy pan jednemu
z trzech zespołów opracowujących tzw.
Ustawę 2.0. dla Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Jak zostały rozdzielone kompetencje poszczególnych
grup badawczych? Na którym aspekcie ma
się skupić pana formacja, wywodząca się
z uczelni prywatnej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej?
– Istotnie, do 31 stycznia powinniśmy,
jak dwa pozostałe zespoły, przedstawić Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt założeń do nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym, tzw. Ustawy 2.0 – i projekt taki
jest już merytorycznie gotowy. Wszystkie zespoły mają przedstawić propozycje w tym
samym zakresie wskazanym przez Ministerstwo, mogąc najwyżej podjąć jeszcze
inne kwestie wymagające, ich zdaniem, nowych rozstrzygnięć ustawodawczych.
Wiadomo dobrze, jakie są propozycje
zespołu kierowanego przez prof. Marka
Kwieka z UAM, ten bowiem bardzo szybko przedstawił swoje założenia – i to w formie książkowej; dużo jednak wiadomo
także o pomysłach zespołu reprezentującego Instytut Allerhanda z Krakowa. Pomysły są istotnie dość, choć nie we wszystkim całkiem, rozbieżne, a jeżeli by mówić
nie o tym, czym się różnią merytorycznie,
lecz na jakich aspektach skupiają się ich autorzy, można zapewne – z tym zastrzeżeniem, że nie znamy całości projektu krakowskiego – twierdzić, że pozostałe zespoły
skupiają się, choć w inny sposób, na problematyce ustroju szkolnictwa wyższego,
oraz że zespół poznański przywiązuje wielką wagę do zwiększenia nakładów budżetowych, a zespół krakowski na radykalną
zmianę „ścieżki” kariery naukowej. Nasz zespół, przedstawiając propozycje zmian w zakresie ustroju i w zakresie „ścieżki” kariery, podejmuje szeroko kwestie kształcenia
na poziomach wyższych oraz statusu nauczycieli akademickich, podnosząc przy tym
fundamentalną, naszym zdaniem, potrzebę traktowania szkolnictwa wyższego jako
składnika nie tylko systemu nauki, ale także systemu edukacji narodowej.
O ile się nie mylę, w ramach projektu
współpracował pan z CBOS przy robieniu
badań na uczelniach wyższych, tych z wy-
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Prof. Hubert Izdebski odbiera Nagrodę im. Grzegorza Palki od przewodniczącego Ligi
Krajowej Tadeusza Wrony

Nasz zespół, przedstawiając propozycje zmian w zakresie ustroju i w zakresie „ścieżki” kariery, podejmuje szeroko kwestie kształcenia na poziomach
wyższych oraz statusu nauczycieli akademickich, podnosząc przy tym fundamentalną, naszym zdaniem,
potrzebę traktowania szkolnictwa wyższego jako składnika nie tylko systemu nauki, ale także systemu
edukacji narodowej

nikami opublikowanymi w listopadzie
2016 r. Co pana tam najbardziej zaskoczyło
w zakresie stworzenia nowych regulacji
prawnych? Czy pojawiły się tam na tyle

stare problemy polskich uczelni, że nie było
elementu zaskoczenia? A może jednak problemy też można rozpatrywać w kontekście rzeczywistości 2.0?
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– Wyniki badania opinii środowiska
akademickiego, przeprowadzone przez
CBOS na zlecenie naszego zespołu (i dostępne na internetowej stronicy Uniwersytetu SWPS jako reprezentanta uczelni delegujących członków zespołu), wykazują
umiarkowane, ale jednak, poparcie środowiska dla proponowanego kierunku reform.
Nie jest zatem tak, że środowisko jest z góry
przeciwne zmianom. Nie może być zaskoczeniem to, że przedstawiciele politechnik
są bardziej otwarci na zmiany niż przedstawiciele uniwersytetów. Zastanawiać
może natomiast inny fakt – iż występuje daleko idąca zbieżność stanowisk adiunktów,
czyli doktorów, i profesorów tytularnych,
przy nieco innym, bardziej zachowawczym, podejściu profesorów nadzwyczajnych, czyli doktorów habilitowanych. Można mieć nadzieję, że socjologowie będą
w stanie wyjaśnić przyczyny tak uchwyconego zjawiska.
Według pierwotnych założeń z wiosny ubiegłego roku, kiedy to ogłoszono
przygotowania Ustawy 2.0, propozycje
rozwiązań dotyczących szkolnictwa wyższego miały zostać przedstawione w styczniu. Czy wszystko idzie zgodnie z planem?
– Jak już to stwierdziłem, projekt założeń jest merytorycznie gotowy, co ozna-

cza, że wymaga on jeszcze tylko ostatnich
prac redakcyjnych. Wszystko zatem idzie
zgodnie z planem.
Jakie są szanse, że to właśnie pana „zestaw reformatorski dla uczelni” zostanie
wybrany? A może Ustawa 2.0 ma być kompilacją prac trzech zespołów?
– Można przypuszczać, że za pomysłem wyłonienia trzech zespołów przedstawiających równoległe założenia w jedynie tym samym minimalnym zakresie
przedmiotowym – przy umożliwieniu wykroczenia poza ten zakres – stało przyjęcie
możliwości wybierania rozwiązań dotyczących poszczególnych materii spośród
propozycji przedstawionych przez wszystkie zespoły. Jest to jednak tylko przypuszczenie, a pytanie powinno być zadane nie
przedstawicielowi jednego z zespołów, ale
przedstawicielowi Ministerstwa – i to, co
więcej, po daniu mu możliwości zapoznania się z owocem pracy wszystkich trzech
zespołów.
Zajmuje się pan tak wieloma gałęziami prawa administracyjnego. Która
z nich jest najbliższa pana prawniczemu
sercu?
– Jest w pewnym sensie o tyle jeszcze
gorzej, że zajmuję się – w działalności naukowej, ale też wykonując od ponad 30 lat

zawód radcy prawnego – różnymi aspektami prawa publicznego, tj. także prawa
konstytucyjnego, w szczególności jego
podstawami doktrynalno-aksjologicznymi, a do tego problematyką stykową prawa publicznego i prawa cywilnego. Tym niemniej, sądzę, że, poza, coraz bardziej docenianym w praktyce prawa, obszarem
doktrynalno-aksjologicznym prawa publicznego, najbliższa mojemu sercu jest problematyka prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego wraz z prawem budowlanym. Zanim zdecydowałem
się na studia prawnicze, przymierzałem się
do architektury (i urbanistyki) – i tematyka ta wciąż mnie na różny sposób fascynuje.
Dowodem, mam nadzieję, może być wydana przed 4 laty książka „Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni” – a dodać muszę, że, choć uczestniczyłem w różnych ciałach wypracowujących projekty nowych rozwiązań prawnych, szczególnym wyzwaniem, ale i źródłem satysfakcji, była dla mnie
możliwość uczestniczenia w charakterze
członka, zniesionej przed rokiem, Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w pracach nad projektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Nastawiamy się
na budżet inwestycyjny
Rozmowa z laureatem
Nagrody im. Grzegorza Palki, burmistrzem
Miasta i Gminy Stepnica Andrzejem Wyganowskim
Co dla pana znaczyło osobiste wyróżnienie w konkursie im. Grzegorza Palki
i list gratulacyjny od przewodniczącego
Związku Gmin Wiejskich RP?
– Dały mi bardzo dużą satysfakcję za
trud włożony w pracę na rzecz gminy, ale
przede wszystkim traktuję je jako wyróżnienie dla kadry kierowniczej urzędu miasta i gminy oraz jego pracowników. Nie by-

łoby tego wyróżnienia, gdyby nie było bardzo dobrej pracy wszystkich urzędników.
Gdyby nieskromnie mógł pan przyznać sobie nagrodę za działalność samorządową, jakie to byłyby trzy dokonania?
Czy pokrywałyby się z tymi docenionymi
przez Ligę Krajową?
– Jednym z najważniejszych było wybudowanie osiedla mieszkaniowego, 7 bloków wielorodzinnych, 140 mieszkań komunalnych przydzielonych mieszkańcom
na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego. W ten sposób zatrzymaliśmy
w gminie ludzi młodych oraz zwiększyliśmy
liczbę dzieci uczęszczających do naszych
szkół. Niewątpliwie wybudowanie 3 przystani żeglarskich, w tym największej w basenie Zalewu Szczecińskiego na około 300
jednostek sportowo-żeglarskich, ponadto
nowoczesnej plaży miejskiej, 8 boisk ze
sztuczną nawierzchnią, 2 hal sportowych,
nowych dróg gminnych to nasze sukcesy.
Ta nowa infrastruktura spowodowała
znaczne zwiększenie ruchu turystycznego.

Możemy też pochwalić się wyremontowaniem szkół i wyposażeniem tych szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, i wybudowaniem domu kultury.
Jakie są pana plany, jako gospodarza
Stepnicy, na przyszły rok?
– Na 2017 r. planujemy budżet inwestycyjny, tj. 38 proc. środków zostanie
przeznaczonych na inwestycje. Największą
z nich będzie całkowita przebudowa ulic
T. Kościuszki i Portowej w Stepnicy, polegająca na zmianie nawierzchni, wybudowaniu nowych chodników, kanalizacji deszczowej i nowego oświetlenia ulicznego. Poza
tym wykonanie remontów i modernizacji
stacji ujęć wody pitnej w miejscowości
Miłowo i Łąka. Planujemy również dokonać wymiany oświetlenia ulicznego w Stepnicy na oświetlenie ledowe oraz przygotować nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Na plaży miejskiej w Stepnicy chcemy wybudować też zjeżdżalnię.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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SHL i „Frania” na Świętokrzyskiej
Gali Jakości
Tegoroczną Świętokrzyską Galę Jakości, która
odbyła się 13 grudnia 2016 r. w WDK w Kielcach,
zaaranżowano w scenerii lat 60. i 70., kiedy symbolami Kielc były motocykl SHL i pralka „Frania”
Fot. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI

XVIII edycji Świętokrzyskiej
Nagrody Jakości kapituła
konkursu przyznała siedem
nagród głównych oraz dwa
wyróżnienia. Decyzją kapituły laureatami
zostały:
1. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr Paweł Szostak, Marka VANSTAR
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne
SUPON Sp. z o.o.
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „POLMARK Kielce”
Sp. z o.o.

W

5. Samorządowy Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach
6. Urząd Gminy Bejsce
7. Producer Zgoda Bawoł Spółka Jawna.
Wyróżnienia przyznano Szpitalowi
Specjalistycznemu im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie oraz spółce
REFAL.
– Świętokrzyska Nagroda Jakości honoruje te firmy i podmioty, które w sposób
szczególny zwracają uwagę na jakość zarządzania, jakość kierowania procesami w
firmach. Ta nagroda nie jest zwykłym plebiscytem, bowiem każda z uczestniczących
firm, organizacji, jednostek poddana jest au-

dytowi realizowanemu przez zespół ekspertów. Jej przyznanie oznacza to, że w danej firmie realizowane procesy i zarządzanie oparte są o najwyższą jakość – powiedział podczas gali marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas.
Członek zarządu województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik również
zwrócił uwagę na renomę i 18-letnią tradycję
Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Wszyscy
laureaci mogą się dalej ubiegać o laury
w Polskiej i Europejskiej Nagrodzie Jakości. Galę uświetnił występ kieleckiego zespołu Clezmers oraz młodych artystów
z Wojewódzkiego Domu Kultury.
I

Laureat z Nowin
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach otrzymał
certyﬁkat Świętokrzyskiej Nagrody Jakości
ZPOZ w Sitkówce-Nowinach prowadzi działalność nieprzerwanie
od 1968 r. Obejmuje opieką zdrowotną w systemie ambulatoryjnym
ponad 7000 pacjentów nie tylko z terenu
gminy, ale także z gmin ościennych i miasta Kielce.
Nadrzędnym kierunkiem zarządzania
przychodnią jest stałe podnoszenie jakości
świadczonych usług medycznych. Z tego
powodu placówka wzbogaciła się o nowy
sprzęt diagnostyczny, zwiększono dostępność do pediatry i lekarza rodzinnego,
placówka czynnie realizuje programy profilaktyczne we współpracy z gminą Sitkówka-Nowiny – mówi Jacek Chudzicki, dyrektor Zakładu.
Przychodnia w 2015 r. uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001. Tworzone są
i wdrażane nowe procedury, a podejmowane działania przez personel dążą do uzy-
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skania efektów pracy, zgodnych
z wysoko postawionymi wymaganiami, nie tylko ze strony kadry Dyrektor Przychodni Jacek Chudzicki i wójt gminy
kierowniczej ale też samych pa- Sebastian Nowaczkiewicz prezentują zmodernizocjentów.
wany sprzęt rehabilitacyjny
W 2016 r. placówka uruchoW 2015 roku utworzono pracownię
miła elektroniczną rejestrację pacjenta oraz
echokardiograficzną wraz z pracownią bawprowadziła system informatyczny firmy
Asseco, służący do prowadzenia elektrodań metodą Holtera oraz pracownię badań
nicznej dokumentacji medycznej. Nowoaudiometrycznych. Dzięki urządzeniu USG
powstała nowa pracownia USG oraz uruczesna serwerownia zabezpiecza dokuchomiono także konsultacje kardiologiczmentację przed jej uszkodzeniem lub utrane, neurologiczne, chirurgiczne oraz reutą, a także zapewnia stały dostęp do domatologiczne.
kumentacji dla osób uprawnionych.
W bieżącym roku również została zaSystematyczne szkolenia personelu,
stała kontrola nad prawidłową realizacją
kupiona i uruchomiona nowoczesna cenprocedur medycznych oraz jakością usług
trala telefoniczna. System ten porządkuje
sprawia, że placówka cały czas zyskuje
kolejkę pacjentów oczekujących na połąw oczach pacjentów i podmiotów oceniaczenie i informuje pacjentów o przybliżojących – ocenia Sebastian Nowaczkiewicz
nym czasie oczekiwania na kontakt z pracownikiem przychodni.
wójt gminy Sitkówka-Nowiny.
I
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Jesteśmy wiarygodnym
kontrahentem
Z Markiem Świerczem, prezesem zarządu ﬁrmy „Polmark”,
rozmawiamy o sprzedaży wywrotek białoruskiej marki BIEŁAZ
i Świętokrzyskiej Nagrodzie Jakości
Są państwo jedynym w Polsce autoryzowanym dealerem firm BIEŁAZ
z Białorusi. Jak i kiedy udało się wejść we
współpracę z naszym wschodnim sąsiadem?
– Kontakty naszych pracowników z Białoruskimi Zakładami Samochodowymi
„BIEŁAZ” z Zhodino zaczęły się w latach
80. minionego stulecia. Od początku istnienia naszej spółki jej głównym profilem
działalności była kompleksowa obsługa
kopalnianych wywrotek marki BIEŁAZ,
które są ekonomicznymi środkami transportu i z powodzeniem mogą być wykorzystywane do przewozu urobku skalnego
na niewielkie odległości. Białoruski partner,
doceniając naszą fachowość, w 1995 roku
zdecydował się na podpisanie umowy, na
mocy której nieprzerwanie jesteśmy autoryzowanym dealerem jednego z największych na świecie producentów wysokotonażowych wywrotek (30 proc. udziału
w rynku światowym), który w 2010 roku
przekształcił się w holding. Wtedy wyprodukował największą na świecie wywrotkę
o ładowności 450 ton, wpisaną do Księgi
Rekordów Guinessa. W chwili obecnej
POLMARK posiada autoryzację na dziewięć krajów Unii Europejskiej: Polskę,
Niemcy, Hiszpanię, Portugalię, Holandię,
Czechy, Słowację, Francję, Węgry. Myślę,
że na tym nie poprzestaniemy.
Jakie czynniki mają wpływ na dobre
lub złe funkcjonowanie firmy zajmującej
się sprzedażą wywrotek? Czy możemy tu
mówić o pewnej sezonowości związanej
cyklem budowlanym?
– Największy wpływ na funkcjonowanie firmy mają wahania koniunkturalne
w branży wydobywczej oraz brak przewidywalnych prognoz pozwalających na planowanie produkcji. O sezonowości można
mówić tylko w przypadku, jeśli do Europy
powrócą zimy z dużymi opadami śniegu
i temperaturami poniżej 20°C.
Jaka jest w ogóle skala sprzedaży w stosunku rocznym?
– Zdolności produkcyjne zarówno
naszej firmy, jak również partnera z Bia-

Prezes Marek Świercz i wiceprezes Marek Świercz Jr na tle BIEŁAZ-a 75710
łorusi są olbrzymie, cykl produkcji wywrotki o ładowności od 30 do 60 ton (pojazdy eksploatowane w Polsce) trwa
w BIEŁAZ Holding około 2 godzin. U nas
kompletacja oraz przygotowanie pod zamówienie klienta trwa od 2 do 3 dni.
Oprócz sprzedaży nowych pojazdów,
POLMARK zajmuje się również naprawami głównymi całopojazdowymi oraz naprawami zespołów i części zamiennych: silników, skrzyń przekładniowych, tylnych
mostów, przednich osi itp. Zdolności
produkcyjne Spółki przy pracy na jedną
zmianę wynoszą 100 sztuk pojazdów nowych i 50 sztuk pojazdów po naprawie
głównej. Kilka lat temu uruchomiliśmy
produkcję mobilnych myjni do mycia kół
i podwozi samochodów wyjeżdżających z
kopalni, których możemy wyprodukować
do 100 sztuk rocznie.
Na ile ważne dla państwa klientów jest
posiadanie certyfikatów jakości?
– Klienci, których obsługujemy pracują w bardzo trudnych i niebezpiecznych wa-

runkach. Dlatego poszukują wiarygodnych kontrahentów, którzy dostarczą im
produkty wysokiej jakości o dużej niezawodności w akceptowalnej cenie. Certyfikaty dają klientom gwarancje rzetelności
i potwierdzają wysoką jakość produkowanych wyrobów, przy poszanowaniu środowiska naturalnego i przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy.
Gdybym zapytał pana szczerze, dla
kogo większą wartość miała ostatnio przyznana Polmarkowi Świętokrzyska Nagroda Jakości – klientów czy właścicieli
i pracowników, co by pan odpowiedział?
– Przyznana nagroda utwierdziła klientów, że ich dostawca jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem, właściciele mogą być
dumni, że postawili na dobrego konia, a pracownicy są usatysfakcjonowani, że ich
ciężka i dobra jakościowa praca została uhonorowana przez niezależnych auditorów
– wszyscy wygrali i tak należy trzymać.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Przemysłu Mięsnego

36 zakładów mięsnych
w szrankach o najwyższą jakość
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława
Dąbrowskiego po raz czterdziesty szósty zorganizował konkurs pod tytułem
„Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym”
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

dycja 2016 odbyła się podczas
„Dni Przemysłu Mięsnego”.
Obejmowała wszystkie rodzaje
wędzonek, kiełbasy podsuszane
i suszone, wędliny surowe i surowe dojrzewające oraz inne produkty – łącznie 133
próbki z 36 zakładów mięsnych i drobiarskich.
Ocenę konkursową przeprowadzono
w dniach 6 i 7 października ub.r. w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS
w Warszawie. Przewodniczącym Komisji
Konkursowej Zakładu Technologii Mięsa
i Tłuszczu IBPRS był dr inż. Piotr Szymański
Podstawą konkursowej oceny wędlin
była analiza sensoryczna wykonana przez
dwa ośmioosobowe zespoły rzeczoznawców. Analizy dokonano na skali 5-punktowej według szczegółowych wymagań dla
danego asortymentu, zawartych w normach
polskich lub zakładowych. Do oceny podawano próbki zakodowane, a oceniający
wykonywali oceny indywidualnie.
Oceniano następujące cechy: wygląd
zewnętrzny na całym batonie wędzonki lub
kiełbasy, konsystencję batona kiełbasy, wygląd przekroju na dwóch przekrojonych batonach wędzonki lub kiełbasy, smak i zapach na plastrach pochodzących z co najmniej dwóch batonów wędzonki lub kieł-
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basy. Próbki wędlin, które uzyskały jakość
całkowitą na poziomie 4,5 do 5 punktów,
a żadna z ocenianych cech jakościowych nie
otrzymała noty niższej niż 4 punkty, zostały
zakwalifikowane do badań chemicznych.
W badaniach chemicznych oznaczano zawartość: wody, białka, tłuszczu, chlorku
sodu, fosforanów dodanych jako P2O5,
skrobi oraz pozostałości azotynów i azotanów.

Sensorycznie i chemicznie
Ocena sensoryczna (średnie wartości
na poziomie 4,5–5,00) wykazała, że wszystkie oceniane wędliny charakteryzowały się
bardzo dobrym lub dobrym poziomem jakości. Po ocenie leptycznej 133 próbki wędlin zakwalifikowano do drugiego etapu
konkursu – badań chemicznych.
Analizując otrzymane wyniki, stwierdzono stosunkowo niską zawartość chlorku sodu w badanych próbkach kiełbas
podsuszanych oraz w wędzonkach parzonych. Wyniki oscylowały od 2,1 do
2,8 proc. W przypadku kiełbas podsuszanych
nieobligatoryjna już norma na przetwory
mięsne PN-A-82007 dopuszczała zawartość
soli do poziomu 3,5 proc. w wyrobie gotowym. Wyniki otrzymane dla wędzonek parzonych wahały się od 1,0–3,1 proc. W przypadku wędzonek parzonych norma na prze-

twory mięsne PN-A-82007 dopuszczała zawartość soli do 4,0 proc. w produkcie.
Przeprowadzona analiza chemiczna
wykazała stosunkowo niską zawartość
tłuszczu w kiełbasach podsuszanych. Średnia zawartość tłuszczu wyniosła 25,3 proc.
(norma w przypadku kiełbas podsuszanych
pozwala na maks. 40 proc.). Zawartość
tłuszczu dla kiełbas suszonych wahała się
od 8,9 do 49,7 proc. przy średniej zawartości tłuszczu 29,8 proc. w wyrobie gotowym (do 45 proc. jest dopuszczalne).
Wyniki zawartości białka dla kiełbas suchych wahały się od 16,3–38,4 proc. przy
średniej wartości 26,1 proc. W przypadku
kiełbas suszonych norma PN-A-82007
wprowadzała kryterium dla zawartości
białka w gotowym produkcie nie mniej niż
17,0 proc. lub 18,0 proc., w zależności od
stopnia rozdrobnienia produktu. Otrzymane wyniki dla kiełbas podsuszanych
oscylowały od 18,5 do 28,6 proc. przy średniej zawartości białka 21,3 proc. (norma to
nie mniej niż 15,0 proc.).
Analizując otrzymane wyniki stwierdzono również niską zawartość fosforanów
dodanych w badanych próbkach wędzonek.
Dla tego typu produktów zawartość fosforanów dodanych oznaczonych jako P2O5
kształtowała się od 0,5–4,7 g/kg przy wartości średniej 2,2 g/kg. Należy podkreślić,
iż na 44 próbek wędzonek poddanych
analizie chemicznej w 31 nie wykryto fosforanów dodanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ich maksymalna dopuszczalna zawartość w przeliczeniu na
P2O5 w gotowym produkcie wynosi 5 g/kg.
Na podstawie otrzymanych wyników
stwierdzono niezgodność z wymaganiami
norm dla dwóch próbek: wędzonki polędwicy wyprodukowanej wg normy zakładowej (stwierdzono zawyżoną zawartość
wody w stosunku do normy zakładowej)
i wędzonki szynki wyprodukowanej wg
normy zakładowej (w produkcie tym stwierdzono zawyżoną zawartość tłuszczu
w stosunku do tej dopuszczonej w nomie
zakładowej).
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Wyniki konkursu
Wymagania konkursowe spełniło 131
próbek wędlin z 36 zakładów mięsnych
i drobiarskich. Wszyscy producenci zostali wyróżnieni dyplomami za najwyższą jakość produktu. Niektóre zakłady zdobyły
dodatkowe nagrody specjalne, przyznane
przez partnerów konkursu.
Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi za zwycięstwo w 46. konkursie „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” otrzymały: Zakłady Mięsne „Henryk Kania” S.A. w Pszczynie. Ponadto doceniono w grupie wędzonek doceniono wysoką jakość boczku oraz kabanosów wieprzowych „Maestro”, produkowanych
przez to przedsiębiorstwo.
Puchar Dyrektora Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego za
„wyróżniającą się liczbę nagrodzonych
wędlin” zdobył Zakład Masarski „Krawczyk” w Mleczkowie. Specjalne wyróżnienie za najwyżej ocenione produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi również trafiło do Zakładu Masarskiego Krawczyk
w Mleczkowie za schab na biało, schab staropolski i kiełbasę wiejską z Mleczkowa.
Specjalny dyplom za uzyskanie wysokich
not w ocenie sensorycznej produktów
wytwarzanych metodami tradycyjnymi
otrzymał Zakład Usługowo-Handlowy

Laureaci konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym”
„Wojciechowski” Zdzisław Wojciechowski
w Bukowcu Opoczyńskim za szynkę babuni. Za najwyżej ocenione produkty z grupy
kiełbas surowych i suszonych doceniono
Grzegorza Pykę ze Skupu Przetwórstwa
i Sprzedaży Artykułów Mięsnych w Jemielnicy za frankfuterki i Animex Foods
Sp. z o.o. Sp.k. Oddział w Starachowicach
za kabanosy z szynki „Morliny”, a w gru-

pie wędzonek – Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Henryk Kołdra” w Proszówkach za
baleron „Franciszka” i Zakłady Mięsne „Bystry” Sp. z o.o. Sp. kom. w Swarzędzu za
ogonówkę surową wędzoną.
Nagrodzone w Konkursie produkty
mogą być znakowane znakiem towarowym
„Produkt najwyższej jakości” Jesień 2016.
I
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Jakość od Ernestyna Janety
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janeta jest ﬁrma rodzinną,
która powstała w Lubomi w 1989 roku. Długoletnie doświadczenie
w produkcji gwarantuje najlepszą jakość
akład posiada własną hodowlę
bydła i trzody, co zapewnia wysoki poziom mięsa i wędlin. Dzięki spełnianiu wymogów unijnych
i pracy w oparciu o system HACCP, łatwiej
i lepiej dbać o standardy wyrobów. Do dyspozycji ﬁrmy jest także własna sieć sprzedaży, którą stanowi kilkanaście sklepów ﬁrmowych.
Przedsiębiorstwo produkuje ponad
150 różnego rodzaju gatunków wędlin,
kiełbas, szynek, pasztetów oraz wyrobów
garmażeryjnych. Nic dziwnego, że kojarzy
się przede wszystkim ze znakomitym smakiem i jakością oferowanych produktów.
Potwierdzeniem wysokiej jakości naszego asortymentu są stale przyznawane nagrody i wyróżnienia m.in. Puchar Ministra
Rolnictwa czy Produkty Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym.
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www.janeta.pl

Cukier, warzywa i mięso
w jednym holdingu
Ze spółek rolno-spożywczych przekazanych z likwidowanego Ministerstwa Skarbu oraz już nadzorowanych przez ministra rolnictwa może być
utworzony holding – zapowiedział na początku
stycznia minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel

program powinien być przygotowany
wspólnie z właścicielami tych rynków. Potrzebna jest strategia handlowa i taki dokument przygotujemy – podkreślił minister
Jurgiel.
Powstanie holdingu rolno-spożywczego zapowiadał już w maju 2016 r. ówczesny minister skarbu Dawid Jackiewicz.
– Dzięki konsolidacji firm sektora rolno-spożywczego tylko na samych wspólnych
zakupach zaoszczędzimy kilkaset milionów
złotych w skali roku – zauważył wtedy w wywiadzie dla TVP1. – Gdyby większość
udało się zjednoczyć w (...) nowym koncernie, to moglibyśmy tchnąć nadzieję, że
będziemy mogli konkurować z dużymi, międzynarodowymi firmami.
Fot. MINISTERSTWO ROLNICTWA

inister rolnictwa twierdzi, że
przed utworzeniem wspólnego kombinatu rolno-spożywczego trzeba przeprowadzić analizy ekonomiczne i organizacyjne. – Będziemy zmierzali w kierunku holdingu, tak aby ta instytucja i te spółki, które działają ułatwiały funkcjonowanie naszym rolnikom – powiedział Jurgiel.
Zdaniem ministra, państwo powinno
mieć wpływ na część rynku rolno-spożywczego czy przetwórstwa. – Zawsze byłem
zwolennikiem tego, uważałem, że np. w za-
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kresie produkcji cukru powinnyśmy produkować tyle, ile wynosi spożycie w kraju
– wskazał Jurgiel.
Póki co rząd przyjął rozporządzenie ws.
rozdziału 21 spółek nadzorowanych przez
Ministerstwo Skarbu Państwa (największą
z nich jest Krajowa Spółka Cukrowa).
Nadzór nad nimi przekazany został ministrowi rolnictwa, gdzie zostanie utworzony oddzielny departament. – Departament powinien stworzyć program rozwoju rynków hurtowych, bo większość podmiotów działa na rynkach hurtowych. Taki

Podsekretarz stanu Ewa Lech, minister
Krzysztof Jurgiel i dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności i weterynarii
Krystian Popławski podczas konferencji
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Fachowe szkolenia
dla zakładów mięsnych i sklepów
Rozmawiamy z kierownikiem działu szkoleń ﬁrmy Polwita, Martą Dzierzęcką

Czym jest jakość w szkoleniach?
– Jakość w szkoleniu wynika z efektu,
jaki kurs przyniesie pracodawcy oraz pracownikowi. Staramy się, aby realizowane
przez Polwitę szkolenia były merytoryczne
i konkretne. Oznacza to, że omawiane tematy odnoszą się do określonego zagadnienia związanego z pozyskiwaniem, przetwórstwem i sprzedażą mięsa, np. sterylizacji konserw. Wyjaśniamy na konkretnych przykładach lub podajemy ścieżkę postępowania, ułatwiającą dojście do rozwiązania problemu. Poruszane są również

aspekty innowacji w zakresie technologii,
produkcji i pakowania w powiązaniu z oczekiwaniami konsumentów.
Przy okazji Konkursu na „Produkty
Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym jesień 2016” dużo mówimy o tym, że
konsumenci powinni kierować się jakością
wyrobów, a nie tylko ich ceną.
– Realizacja szkoleń kosztuje, jednak
poniesione koszty mogą się zwrócić, jeśli
zdobyta wiedza pomoże rozwiązać trudności technologiczne, dostarczone rozwiązania sprawią, że zakład pomyślnie
przejdzie audyt systemu jakości i podpisze
nowy kontrakt, a nabyte umiejętności zostaną wykorzystane w praktyce i wpłyną na
zwiększenie sprzedaży w sklepach. Istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie szkoleń, np. z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego dostępnego
w urzędach pracy. Polwita ma uprawnie-

Zakład Masarski
Karolczak Józef
Topola Szlachecka 5a, 99-100 Łęczyca
tel: 24 722 32 28
www.jkarolczak.pl

nia i doświadczenie w realizacji tego typu
szkoleń.
W jaki sposób osiągana jest wysoka jakość szkoleń państwa firmy?
– Współpracujemy z trenerami mającymi wiedzę i doświadczenie w branży,
z ekspertami z jednostek kontrolnych np.
GIW, IJHARS oraz zapraszamy firmy,
które specjalizują się w danym temacie (np.
higiena, detekcja ciał obcych). Często kursy zawierają element warsztatowy np. w sali
technologicznej produkujemy wędliny, a następnie oceniamy je i porównujemy, prezentujemy zastosowanie danego urządzenia, organizujemy degustacje i oceny produktów np. wędlin dojrzewających. Szkolenia realizowane są dla niewielkich grup,
gdzie każdy uczestnik ma komfort zadania
trenerowi pytania i uzyskania odpowiedzi.
www.polwita.pl
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Bydło mięsne w obliczu CETA
Producenci bydła mięsnego to kolejna (po producentach mleka) grupa przedsiębiorców rolnych, która napotyka w ostatnim czasie sporo wyzwań. Choć
zdaniem części ekspertów wynikają one m.in. z obaw przed skutkami umowy
CETA, to nie są one jedyne
Beata Grześkowiak
lanowane od dłuższego czasu,
wynegocjowane w 2014 r. i podpisane jesienią 2016 r. Całościowe
Gospodarcze i Handlowe Porozumienie pomiędzy Unią Europejską i Kanadą (CETA) oznacza zniesienie niemal
wszystkich ceł i barier w handlu między
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obiema stronami. Zdania obserwatorów
rynku są podzielone. Zwolennicy umowy
CETA wskazują, że polscy producenci
mogą zyskać na eksporcie produktów, które już teraz są sprzedawane do Kanady, jak
i poszukać nowych sposobów dotarcia do
tamtejszych konsumentów (np. eksportu
niektórych owoców). Ich argumentem jest
również spodziewane ożywienie w handlu

na linii Europa – Kanada. Z kolei przeciwnicy wyrażają obawy przed sprowadzaniem modyﬁkowanej żywności z Ameryki Północnej, tańszej od europejskich
odpowiedników. Wątpliwości budzi również
sposób karmienia bydła (z wykorzystaniem
hormonów czy mączki kostnej), choć tutaj
pewnym zabezpieczeniem pozostają unijne wymogi w tym zakresie. Do grona pod-
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miotów sceptycznie oceniających porozumienia CETA należy m.in. Copa-Cogeca (europejska organizacja reprezentująca
unijnych rolników, spółdzielnie etc.), wskazująca na różne zagrożenia, z jakimi wiąże się tego typu umowa i zwracająca uwagę na ustalenia, jakie powinny powstać, by
przeciwdziałać jej negatywnym skutkom.
Jednym z nich, wskazywanych przez Pekka Pesonena, sekretarza generalnego CopaCogeca, jest konieczność tymczasowego
określenia stawek celnych dla drogich elementów wołowych wysokiej jakości.

Grupowe drogi
Argumenty i przykłady wskazywane
przez zwolenników i przeciwników porozumienia CETA można mnożyć. Czas
pokaże, jakie konsekwencje dla producentów bydła mięsnego przyniosą unijne ustalenia, jednak istnieją pewne rozwiązania,
które rolnicy mogą wdrażać wcześniej, by
przygotować się na przyszłe wyzwania.
– W świetle umowy CETA, ale również
sytuacji rynkowej, pożądanymi kierunkami
dla producentów bydła mięsnego są integracja i współpraca, które pozwalają podnieść ich konkurencyjność. Jedno z najważniejszych zagrożeń to bowiem rozdrobnienie rolników, którzy w świetle tego
typu umów nie będą w stanie konkurować
z wielkimi i dobrze zorganizowanymi kanadyjskimi gospodarstwami – mówi Adam
Patkowski, prezes zarządu IDFS Sp. z o.o.
i założyciel grup producenckich. – Polscy
rolnicy mają w tym zakresie sporo do
nadrobienia, jednak do ich dyspozycji są np.
środki z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) 2014–2020, w tym
przewidziany na II kwartał 2017 kolejny nabór do działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Powinny one motywować ich do wspólnego
działania, jednak tylko w sytuacji, gdy
będą one poprzedzone upowszechnianiem wiedzy na ten temat – dodaje Adam
Patkowski.
Zgodnie z danymi Agencji Rynku Rolnego z września 2016 r. liczba rolników zrzeszonych w grupach producentów rolnych
wynosiła ok. 25 tys., czyli niecałe 2 proc.
wszystkich producentów rolnych w Polsce.
To bardzo mało w porównaniu do zachodnich wzorców (w Niemczech, Holandii, Francji, Danii odsetek rolników zorganizowanych w różnego rodzaju grupy wynosi ok. 80 proc.). Co prawda w porównaniu z innymi rolnikami polscy producenci
bydła mięsnego stosunkowo często decydują się na współpracę, to w dalszym ciągu mogą mieć zbyt słabą pozycję w stosunku do zagranicznych konkurentów
(w tym kanadyjskich przedsiębiorców rolnych). Zwłaszcza że gospodarstwa w na-

szym kraju posiadają relatywnie małą powierzchnię, niektóre w dalszym ciągu są zarządzane intuicyjnie, a spora część zmaga
się jeszcze ze skutkami rosyjskiego embarga.
Krajowi rolnicy mają też niską siłę
przetargową wobec pośredników i przetwórców, a nawet jeśli decydują się na
wspólne działanie, nie są do niego odpowiednio przygotowani. Szwankuje komunikacja, wymiana informacji, egzekwowanie zobowiązań od wszystkich członków danej grupy i wiele innych. Bardzo dużym wyzwaniem jest również szeroko pojęta biurokracja – konieczność sporządzenia biznesplanu, wypełnienia dużej liczby dokumentów, jednak są to bariery, które przy odpowiednim wsparciu i działaniach informacyjnych są możliwe do pokonania.

Zrzeszać się
Producentów bydła mięsnego w naszym kraju reprezentuje Polskie Zrzeszenie
Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM).
Organizacja działa prężnie. Prowadzi m.in.
promocję polskiej wołowiny. Wprowadziła też system certyfikacji mięsa wołowego,
co przekłada się na poprawę jakości produktu i bezpośrednio wpływa na uzyskiwanie wysokiej ceny. Aktualnie PZPBM
prowadzi działania zachęcające rolników do
współpracy w ramach ww. projektu. Warto, by interesowali się nim wszyscy producenci, gdyż sam proces certyfikacji również
pozytywnie wpływa na integrację.
– W ostatnich latach ceny bydła mięsnego były jednymi z najbardziej stabilnych
w branży, jednak nie powinno usypiać to

rzenie grup producenckich, pozwalające
m.in. zwiększać ich siłę przetargową, czy
w ramach działania „Współpraca”, umożliwiające tworzenie i wdrażanie innowacyjnych procesów produkcji czy działań
marketingowych – dodaje Mikołaj Baum.
Podkreśla on również, że przed producentami bydła mięsnego, którzy chcą działać
wspólnie, w dalszym ciągu stoją także
inne wyzwania w postaci ujednolicania produktu (i dążenia to tzw. czystej rasy) oraz
zwiększania skali produkcji (gdyż tylko
większy obrót przynosi pożądane efekty).
Bez pierwszych kroków w stronę upowszechniania idei współpracy i zachęcania
do niej producentów trudno ruszyć jednak
do przodu i konkurować z innymi.
– Jednym z najważniejszych kryteriów w przypadku ubiegania się o środki
z PROW 2014–2020 jest kryterium innowacyjności. Może być ono realizowane nie
tylko przez duże inwestycje, ale również
mniejsze jak np. wykorzystywanie oprogramowania wspierającego dany charakter
produkcji czy zarządzanie grupą i gospodarstwem indywidualnym. Warto szerzyć
świadomość, jak tego typu rozwiązania
przydają się w składaniu wniosków o środki unijne, rozliczaniu działań i codziennym
funkcjonowaniu oraz jak ważna w rolnictwie jest współpraca na różnych szczeblach
– podsumowuje Adam Patkowski z IDFS
Sp. z o.o.
Innowacyjne rozwiązania powinny być
nie tylko „elementem” ubiegania się o środki unijne, ale również czymś, o czym każdy z rolników powinien pamiętać na co
dzień. To właśnie nowoczesne technologie,

Producentów bydła mięsnego w naszym kraju
reprezentuje Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła
Mięsnego (PZPBM). Organizacja działa prężnie.
Prowadzi m.in. promocję polskiej wołowiny.
Wprowadziła też system certyfikacji mięsa wołowego,
co przekłada się na poprawę jakości produktu
i bezpośrednio wpływa na uzyskiwanie wysokiej ceny

czujności producentów, którzy jednocześnie
musieli i muszą zmagać się z wolno rosnącą
konsumpcją wołowiny w naszym kraju
i sporą liczbą mało rzetelnych odbiorców
– mówi Mikołaj Baum, prezes zarządu
Agraves, firmy zajmującej się doradztwem
rolniczym. – Producentom wołowiny mogą
szczególnie przydać się środki dostępne
w ramach planowanych naborów na two-

np. automaty do pojenia, urządzenia do zadawania pasz, systemy informatyczne połączone z odpowiednim podejściem do zarządzania są motorem napędowym dla rozwoju produkcji zwierzęcej. Ważne jest jednak to, by odejść od tzw. zarządzania intuicyjnego, które jest nieskuteczne i utrudnia dostosowywania się do zmian na rynku.
I
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Przyszłościowe produkty
Autorzy najbardziej innowacyjnych polskich rozwiązań odebrali statuetki
„Polskiego Produktu Przyszłości”. Uroczysta gala konkursu, która odbyła się
30 listopada ub.r. w Warszawie, to zwieńczenie interesującej, dziewiętnastej
już, rywalizacji dokonań technicznych i technologicznych polskich przedsiębiorców i naukowców
Fot. PARP (2)

onkurs „Polski Produkt Przyszłości”, organizowany przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem
Ministerstwa Rozwoju, to konkurs promujący innowacyjność, nowoczesność,
postęp i przedsiębiorczość. Powstał z myślą o tych, dla których poszukiwanie nowych
rozwiązań to pasja, potrzeba tworzenia,
ulepszania, odkrywania tego, co dotąd
nieznane. Jest skierowany do przedsiębiorców i naukowców, badaczy, twórców innowacyjnych rozwiązań, pracujących zarówno indywidualnie, jak i w konsorcjach
naukowo-biznesowych.
W tegorocznej edycji Konkursu nagrody
główne wręczono w poszczególnych kategoriach. Jedną z nich otrzymał Przemysłowy
Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania za
projekt pt. „Urządzenie wielozadaniowe do
regeneracyjnego kształtowania otwartych
cieków wodnych” (kategoria: jednostka
naukowa). Nowej generacji samobieżne
urządzenie pozwoli na pełną mechanizację prac związanych z renowacją i utrzymaniem stanu kanałów i rowów melioracyjnych. Wyróżnia je możliwość poruszania się na pojedynczej gąsienicy wewnątrz
cieków wodnych, innowacyjny układ zawieszenia narzędzi roboczych oraz specjalistyczny wysięgnik hydrauliczny z obrotnicą narzędzi pozwalający na jednoczesne wykonywanie wielu zabiegów renowacyjnych przy pomocy wymiennych narzędzi.
Digital Core Design Sp. z o.o. Sp.k.
z Bytomia nagrodzono za projekt pt.
„D32PRO – pierwszy polski komercyjny
procesor 32-bitowy” (kategoria: przedsiębiorca). Szieło twórców procesora można
bez wątpienia określić mianem przełomu
w historii polskiej elektroniki. D32PRO to
nowy, innowacyjny system konfigurowalnego procesora i kompilatora, który na podstawie zdefiniowanych parametrów i/lub
wykonywanego programu automatycznie
dostosuje architekturę wewnętrzną, listę najbardziej optymalnych rozkazów oraz wszel-
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kie zasoby sprzętowe. Dzięki temu pobiera mniej energii, zapewnia większą wydajność i szybszą pracę całego układu, a także pozwala na stosowanie jednego kompilatora i jednego zestawu narzędzi do pracy z wieloma aplikacjami.
Wspólny projekt pt. „Most drogowy
z kompozytów FRP” (kategoria: konsorcjum jednostka naukowa-przedsiębiorca),
autorstwa MOSTOSTAL Warszawa S.A.,
PROMOST Consulting Tomasz Siwowski
Sp.J. z Rzeszowa, Wydział Budownictwa,
Inżynierii Środowiska i Architektury Poli-

techniki Rzeszowskiej i Uczelniane Centrum
Badawcze Politechniki Warszawskiej doceniono za pionierską w skali kraju technologię budowy mostów z kompozytów, co
otworzyło zupełnie nowy rozdział w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa
infrastrukturalnego.
Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu kilkunastu wyróżnień
i trzech nagród specjalnych. Nagrodę Specjalną za projekt z branży ICT pt. „D32PRO
– pierwszy polski komercyjny procesor
32-bitowy” otrzymała firma Digital Core
Design Sp. z o.o. Sp.k. z Bytomia. Nagrodę Specjalną za projekt w obszarze ekoinnowacji pt. „Technologia LSA – do przetwarzania popiołów i surowców odpadowych” otrzymała firma LSA Sp. z o.o. z Białegostoku. Nagroda Specjalna Ministra
Rozwoju „e-MOBILITY” dla produktu
o największym potencjale w zakresie elektromobilności została przyznana firmie
BARTESKO Bartłomiej Skowroński
z Koźmina Wielkopolskiego za projekt pt.
„Typoszereg elektrycznych wózków ciągnikowych”.
PARP
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Innowacyjny światłowód
IPT Multicore – światłowód 7-rdzeniowy dla sieci telekomunikacyjnych nowej
generacji – to tytuł projektu wyróżnionego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości w 19. edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”
głoszone przez warszawską ﬁrmę
InPhoTech rozwiązanie ma szansę zrewolucjonizować światowy
rynek telekomunikacyjny poprzez
zastąpienie standardowych światłowodów telekomunikacyjnych światłowodami
o 7-krotnie większej gęstości informacji.
Obecnie powszechnie stosowane światłowody jednordzeniowe nie są przygotowane na przesyłanie rosnącej wraz z rozwojem cywilizacji ilości danych. Światłowód
wielordzeniowy pozwala na zwiększenie
przepustowości sieci tyle razy, ile rdzeni zawiera, czyli w przypadku rozwiązania proponowanego przez InPhoTech – 7-krotnie.
Każdym rdzeniem można przesyłać niezależnie inną informację.

Z

Co niezwykle istotne, w Polsce opracowany został nie tylko sam światłowód, ale
również urządzenie FAN-in/FAN-out, dzięki któremu nie trzeba zmieniać obecnie
funkcjonującej infrastruktury, czyli tworzyć nowych urządzeń nadawczo-odbior-

czych, oraz można łączyć nowe światłowody wielordzeniowe z tradycyjnymi jednordzeniowymi. Ten fakt odróżnia polskie
rozwiązanie od podobnych, ale wciąż niekompletnych, opracowywanych za granicą.
I

Polskie światłowody kreują
nowoczesną gospodarkę
Rozmowa z Tomaszem Nasiłowskim, prezesem ﬁrmy InPhoTech

Jak pan zareagował na wiadomość
o wyróżnieniu projektu firmy InPhoTech
w konkursie „Polski Produkt Przyszłości”?
– Bardzo się ucieszyłem. Konkurs
„Polski Produkt Przyszłości” ma już swoją tradycję i wysoką renomę. Zawsze kojarzył mi się z przełomowymi rozwiązaniami o wysokim potencjale aplikacyjnym.
Zgłaszanym projektom stawiane są naprawdę wysokie wymagania. O prestiżu
konkursu świadczy również fakt, że galę finałową zaszczycił wicepremier i minister
rozwoju Mateusz Morawiecki.

Czy na świecie istnieją podobne rozwiązania jak wasz 7-rdzeniowy światłowód?
– Zaawansowane prace nad światłowodami wielordzeniowymi prowadzi wiele zagranicznych przedsiębiorstw i koncernów. Ale nikt dotychczas nie skomercjalizował tego rozwiązania na tak szeroką skalę. Jedynie my opracowaliśmy zarówno światłowód, jak i urządzenie kompatybilne z istniejącą już infrastrukturą
nadawczo-odbiorczą. W pewnym sensie zawdzięczamy to polskim naukowcom, którzy przez lata tworzyli zupełnie niezależnie
od zachodnich ośrodków badawczych rodzimą technologię światłowodową. Rozwijając ich osiągnięcia, możemy dzisiaj
opracowywać nowoczesne rozwiązania na
światowym poziomie.
Czy firma InPhoTech wprowadza innowacje tylko w obszarze telekomunikacji?
– Rozwiązania fotoniczne znajdują
zastosowanie wszędzie tam, gdzie elektronika jest nieefektywna: w ekstremalnie ni-

skich i wysokich temperaturach, miejscach
zagrożonych kataklizmami czy wybuchami. Opracowujemy szereg rozwiązań dedykowanych wielu branżom. Polscy i zagraniczni przedsiębiorcy coraz częściej
zgłaszają się do nas, chcąc unowocześniać
swoje produkty i usługi oraz podnosić
swoją konkurencyjność. Pracujemy nad
nowoczesnymi czujnikami, które są w stanie podnosić bezpieczeństwo i monitorować inteligentne kopalnie, konstrukcje budynków, torów, rurociągów czy sieci wysokiego napięcia. Opracowujemy mikrosondy światłowodowe, m.in. do diagnostyki
nowotworów, elementy do satelitów kosmicznych, komponenty dla sektora lotniczego czy motoryzacyjnego. W następnych
dziesięcioleciach fotonika zdominuje światowy przemysł high-tech, a Polska, właściwie wykorzystując ogromny potencjał w tej
dziedzinie, ma szansę stać się kreatorem nowych technologii, a nie tylko naśladowcą.
Rozmawiała Katarzyna Lipska
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Stworzyliśmy silnik
na każde warunki
Rozmowa z właścicielem ﬁrmy LOPI, Andrzejem Anuszkiewiczem

Zespół firmy LOPI
Dostali państwo wespół z Politechniką Świętokrzyską nagrodę za Polski Produkt Przyszłości. Proszę opowiedzieć o tym
rozwiązaniu.
– Nasz energooszczędny silnik jest
nowym pomysłem na zastosowanie w obszarach, w których do tej pory nie występował. Nowym miejscem zastosowań są
strefy wybuchu jak również miejsca o dużej zawartości olejów i pyłów. Poza znacznym zmniejszeniem zużycia energii, niewątpliwymi korzyściami wynikającymi
z tego rozwiązania jest zminimalizowanie
ilości wykorzystywanych materiałów do produkcji silnika oraz duże możliwości regulacji prędkości obrotowej i bezpieczne napięcie pracy. Podczas trwających prac nad
wdrożeniem tych napędów do zastosowań
w przemyśle, została zmieniona dopuszczalna temperatura pracy silnika i pojawił
się nowy obszar zastosowań w wentylatorach do extruderów.
To zupełne novum na rynku czy zmodyfikowana wersja tego, co już było?
– Na pewno ogromną innowacyjnością
w tym projekcie jest rozwiązanie opatentowane i wprowadzane przez współpracującego z nami prof. Zbigniewa Gorycę,
związane ze sterowaniem tym silnikiem.
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Dzięki naszej współpracy z Politechniką
Świętokrzyską powstawały kolejne modele tego sprzętu, przydatne w różnych warunkach. Obecnie jesteśmy na etapie przechodzenia od etapu koncepcji i staramy się
wdrożyć to do produkcji.
Biznes w Polsce podobno się boi naukowców, te dwa środowiska odnoszą się
do siebie podejrzliwie, a to błąd. Naukowcy powinni za nasze podatki pracować nad tworzeniem coraz to lepszych rozwiązań, wykorzystywanych przez prywatne firmy. Pan też tak to widzi?
– Problem współpracy pomiędzy tymi
środowiskami narasta już od dłuższego czasu. Myślę, że to wynika z degradacji społeczeństwa średniej i niższej klasy oraz obniżenia statutu elity naukowej. Poprzez
wpływ różnych kultur społeczeństwo stało się bardzo roszczeniowe. Z tego powodu mamy kłopot z pracownikami, którzy nie
chcą się angażować i trudno ich zmobilizować. Taki sam problem napotykamy
w pracy z naukowcami. Mam na myśli tych,
którzy potrafią coś pożytecznego stworzyć,
ale poprzez nastawienie na komercję i zysk,
sprzedają swoje rozwiązania gdzieś dalej,
do zachodnich korporacji. Nasze polskie firmy zwykle nie są w stanie wyłożyć tak wiel-

kich środków czy uruchomić tak dużych linii produkcyjnych, odpowiednich do tych
idei. Jednak na dłuższą metę dla rozwoju
nauki i technologii ukierunkowanie się tylko na granty jest strzałem we własne kolano. Wielu naukowców patrzy niestety na rzeczywistość przez pryzmat pieniądza, tylko
nieliczni są pasjonatami. Ta część, bardzo
zaangażowana i ambitna, chce tworzyć
nowe przyszłościowe rozwiązania, odkładając sprawy materialne na drugi tor. Proszę mnie jednak dobrze zrozumieć, nie mam
nic przeciwko, jeśli ktoś chce za swoją pracę otrzymać przyzwoite wynagrodzenie,
ważne jednak żeby to nie było na pierwszym
miejscu. W przypadku współpracy z pracownikami Politechniki Świętokrzyskiej
wiemy, że tak nie jest, gdyż mają podobnie
spojrzenie na te kwestie.
W jakim stopniu jest to produkt polski?
– W 100 procentach. Nie ma elementów, które zostały wykonane gdzieś na zewnątrz. Pojedyncze komponenty takie jak
podzespoły elektroniczne czy magnesy
neodymowe pochodzą z Dalekiego Wschodu, ale całość produkcji – mechanika, elektronika i montaż – jest robiona u nas. Prawdopodobnie uzyskalibyśmy lepsze warunki, niższą cenę, przenosząc do tych krajów
całą produkcję, jednak bardzo zależy nam
na odbudowaniu i wzmacnianiu naszego
polskiego przemysłu mechanicznego i elektronicznego. Chcemy, aby nasz produkt powstawał w Polsce i dzięki temu rozwijał naszą gospodarkę. Czy uda nam się sprzedawać go na rynki zewnętrzne? Tego jeszcze nie umiem powiedzieć, ale są na to duże
szanse. Przekazaliśmy już na próbę nasz
prototypowy silnik do kilku firm europejskich, w efekcie czego trwają obecnie rozmowy techniczno-cenowe dotyczące dalszej
współpracy. Nie wiemy jednak, czy tegoroczne rozmowy zakończą się podpisywaniem kontraktów. Trudno jest tu wróżyć,
czas pokaże.
Pragnę zauważyć, że już nasz poprzedni produkt, regulator mocy biernej
LRM001, miał bardzo dobre wejście na rynek. On również od fazy pomysłu do produkcji i montażu w 100 procentach wykonywany jest w Polsce, dzięki czemu umoc-
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niła się nasza pozycja na rodzimym rynku.
jest dynamiczna? Rozmawiałem ostatnio
Chciałbym dalej rozwijać naszą firmę w tym
z właścicielem cegielni i powiedział, że cekierunku.
gła przez 2500 lat nie zmieniła się tak barPoruszył pan bardzo ważny temat.
dzo jak w ciągu ostatnich 15 lat. Czy na
Wiele firm wraca ze swoją produkcją do
pańskim „poletku” też jest tak dynaPolski, często z Chin lub innych krajów
micznie?
z tzw. tanią siłą roboczą. Jednocześnie na
– W branży silników jako firma dopieZachodzie nasze produkty coraz lepiej się
ro raczkujemy i są to nasze pierwsze prokojarzą, ich jakość systematycznie się pojekty. Dopiero niedawno powstał u nas
prawia. To również państwa kierunek? Jak
nowy dział skupiający się na pracy silników.
dążyć do tego, żeby całość produkcji odW sterowaniu i elektronice staramy się nabywała się w Polsce?
dążać za współczesnymi wymaganiami
– Jak najbardziej. Dużo dało mi do myi sami również je kreujemy. Obecny nasz
ślenia, gdy na niedawnych targach jeden ze
główny obszar pracy to produkty o zmniejzwiedzających ucieszył się widząc wykonany
szonej stratności energii i proekologicznych
w 100 procentach polski silnik. Jak przyznał,
rozwiązaniach.
zakup u polskiej firmy produkującej rodzime
Czy do każdej branży może trafić ten
produkty traktowałby preferencyjnie ze
produkt, w każdej znalazłby swoje zastowzględu na szybkość reakcji i elastyczność
sowanie?
w podejściu. Pierwszy z prototypów, jesz– Produkt znajdzie zastosowanie w każcze nie na użytek komercyjny, został awidej branży, która chce automatyzować
zowany przez Politechnikę Łódzką w maprocesy produkcyjne. Czy to będą napędy
szynie do powlekania. Zaciekawiło ich to
taśmociągów, czy zestawy robotów dwurozwiązanie i po dostosowaniu pewnych paczy trzyosiowych. Nie różni się znacznie od
rametrów, wdrożyli nasz silnik do własnesilnika serwonapędu, który jest używany do
go prototypu maszyny. Dla obecnych i porozbudowanych aplikacji, robotów wielotencjalnych klientów bardzo dużym atutem
osiowych. Podsumowując, silnik można zanaszego rozwiązania jest możliwość przestosować prawie wszędzie.
róbki na użytek własnego wyrobu i adapA co z wykształconą kadrą?
tacji go do swoich potrzeb, aby mógł spro– Od co najmniej roku dostrzegamy
stać ich oczekiwaniom. Bez odpowiedniebrak kadry ze średnim wykształceniem
go zaplecza technicznego, takiego jak natechnicznym, co jest związane z likwidacją
sze, nie mieliby takiej możliwości. Nasza firśrednich szkół technicznych. Stanowi to dla
ma daje taką możliwość, gdyż jesteśmy nieutrzymania produkcji w zakładzie ogromdużym polskim zakładem produkcyjnym
ny problem, szczególnie w firmie tak spei nie nastawiając się na masówkę, bardzo
cjalistycznej jak nasza. Obecnie na własnej
dbamy o jakość.
skórze doświadczamy trudności związanych
Każdy klient może zamówić indywize znalezieniem odpowiednich pracownidualnie dostosowany pod siebie
prototyp?
– Nie sądzę, że może to być
prywatna osoba, bo to się wiąże z
kosztami, a gdy się robi jedną czy
dwie sztuki, przestaje to być opłacalne zarówno dla klienta jak i dla
nas. W momencie, gdy te nakłady są w setkach czy tysiącach
sztuk, cena jednostkowa nie wzrasta tak bardzo. Mimo wszystko,
podtrzymuję to, co mówiłem – nie
nastawiamy się na gigantyczną
produkcję. Kilku-, kilkunastotysięczne partie jesteśmy w stanie
wyprodukować. Trudno mi obecnie przewidzieć, jak nasza działalność w tym zakresie rozwinie się
w przyszłości. Może któryś z naszych przyszłych produktów podbije zagraniczne rynki na tyle, że
będziemy produkowali na większą
skalę? Na razie nie jesteśmy na to
gotowi.
Silniki istnieją od 200 lat.
Na ile technologia w tej branży Bezszczotkowy silnik prądu stałego SL-BLDC120/H

ków zarówno ze średnim jak i wyższym wykształceniem, gdyż na rynku dostrzega się
coraz bardziej obniżający się poziom wykształcenia absolwentów zarówno technicznych szkół ponadgimnazjalnych, jak
i uczelni wyższych.
Wizje produkcyjne dla LOPI powstają w głowie prezesa, pracowników czy naukowców z firmą współpracujących? Kto
tworzy u was myśl technologiczną? Wiem,
że pan dużo wkłada swoim umysłem i swoją wiedzą w rozwój działalności zakładu.
– Ja raczej opracowuję pewne strategie
działania, ale dużo zależy od samych pracowników, którzy są naszym skarbem. Nawet jeśli mam jakiś pomysł, to choćby ze
względu na ilość obowiązków, nie jestem
w stanie od strony praktycznej zająć się nim,
więc to pracownicy dalej działają. Mam sporo rozwiązań w głowie, na niektóre z nich
warto postawić, ale nie zrażam się brakiem
trafności, tylko cieszę się z tego, co się udaje. Utrzymuję również kontakty ze światem
nauki, który jest w stanie poradzić nam
w wielu sprawach, np. jakimi technologiami czy sposobami jesteśmy w stanie dany
problem rozwiązać. Konkurencja na rynku nie jest mała, więc trzeba się starać, aby
być krok do przodu, czymś się wyróżnić, nie
spoczywać na laurach, tylko ciągle wymyślać nowe produkty.
Zastanawia się pan nad wejściem
w branżę automotive?
– Na tę chwilę to dla nas odległy temat,
bo wiąże się z wielkością ogniw, akumulatorów, dystansami, osiągami. Rynek automotive jest dla nas interesujący i w pewnym
stopniu już tam jesteśmy. Budujemy niewielkie maszyny dla tego obszaru, ale co do silników samochodowych, to nie na tym
etapie działalności firmy.
Co więc w planach stratega firmy LOPI w 2017
roku?
– Na ten rok szykujemy
dwa premierowe wejścia
z nowymi produktami. Jeden
jest już w bardzo zaawansowanej fazie i w połowie roku
będziemy się nim chwalić, ale
na razie mocno nad nim
pracujemy. Myślę, że w drugiej połowie wakacji uruchomimy jeszcze jeden dział
w naszej firmie. Ufam, że
w tym roku uda nam się
wdrożyć nowe produkty
i poprzez rozwój naszej małej firmy, rozwijać też naszą
polską gospodarkę.
Rozmawiał
Mariusz Gryżewski
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Smartfon dla wymagających
Firma Lenovo przedstawiła nowy smartfon stworzony dla najbardziej aktywnych osób, ceniących
długi czas działania baterii i chcących pozostać w kontakcie 24 h na dobę. Lenovo P2 to produkt dla wymagających, łączący doskonałą jakość wykonania, krystalicznie czysty ekran, wydajne komponenty do multimedialnej rozrywki, mocną baterię oraz technologię
oszczędzania baterii.
Smartfon zachwyca metalową obudową w najmodniejszych kolorach i sprawia, że praca, rozrywka
i komunikacja są bardziej komfortowe. Urządzenie zostało wyposażone w akumulator o pojemności 5100
mAh, co zapewnia nieprzerwaną pracę przez 72 godziny. Atutami smartfona są 5,5-calowy ekran Full HD
Super AMOLED, ośmiordzeniowy procesor, 4 GB pamięci RAM, 32 GD pamięci wewnętrznej (z możliwością rozszerzenia do 128 GB za pomocą karty micro SD) oraz łączność 4G LTE oraz NFC. Lenovo P2
pracuje w trybie dual SIM, aby móc korzystać z dwóch
planów taryfowych lub pełnić funkcję służbowego i prywatnego telefonu jednocześnie.
JA

Ekonomia i jakość
Epson L605 to przedstawiciel kolejnej generacji sprzętu A4 z technologią Epson ITS. Wykorzystuje hybrydową technologię druku pigmentowego i barwnikowego, tak by pogodzić wysoką trwałość dokumentów z doskonałą jakością grafik zdjęć. ITS pozwala na ogromne
oszczędności, bo koszt wydruku strony mono wynosi mniej niż 1 grosz, a kolorowej – poniżej 2 groszy! Startowy zestaw atramentów pozwala na druk nawet 11 tys. stron.
Wbudowany moduł Wi-Fi
Fot. MATERIAŁY PRASOWE
pozwala na proste podłączanie oraz druk bezpośrednio
z urządzeń mobilnych. Dodatkowe atuty, nie do przecenienia w pracy w biurze, to np.
podajnik ADF, funkcja druku
dwustronnego, skanowanie,
kopiowanie oraz fax. Warto
docenić szybki druk (do 13,7
str./min zgodnie z ISO) oraz
możliwość wykonania do 99
kopii po wciśnięciu jednego
przycisku. Rejestrując nowy
sprzęt na stronach: www.epson.pl/gwarancjanadrukarki
i www.epson.pl/zwrot uzyskujemy aż 3 lata gwarancji
i zwrot części kosztów zakupu.
JA
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Rewolucja na rynku carsharingu
LeasePlan wprowadził do Polski usługę SwopCar, umożliwiającą użytkowanie pojazdów firmowych przez wielu kierowców. SwopCar
jest samoobsługową platformą do rezerwacji pojazdu firmowego na potrzeby służbowe lub prywatne. Za pomocą prostej aplikacji on-line
(przygotowanej na iOS i Android) uprawniony pracownik uzyskuje dostęp do platformy rezerwacji samochodu, dzięki czemu może sprawdzić dostępność pojazdu i odpowiednio zaplanować
swoją podróż.
Dostęp do auta nie wymaga kluczyka
– wystarczy smartfon, a cały proces zamyka się w kilku kliknięciach. Rezerwację potwierdza mail, po którym można rozpocząć podróż.
Samochód otwiera wirtualny
klucz pobierany z aplikacji. Po
zakończeniu podróży wystarczy
odstawić samochód w to samo
miejsce, z którego został odebrany i zamknąć za pomocą
aplikacji. Obsługą serwisową,
a nawet na życzenie klienta
tankowaniem oraz myciem samochodu zajmuje się LeasePlan.
JA

Internet z gniazdka
Technologia Powerline (zwana także PowerLAN, dLAN lub Powerline Communication/PLC)
umożliwia transfer danych za pomocą sieci elektrycznej, stanowiąc alternatywę dla technologii wykorzystującej kable sieciowe lub sieć WLAN. Sygnał cyfrowy – a więc dane, które router
FRITZ!Box wysyła za pomocą kabla LAN do adaptera Powerline – są przekształcane przez adapter
na sygnał analogowy. Sygnał ten ma wysoką częstotliwość i jest przekazywany do sieci elektrycznej, docierając do wszystkich gniazdek elektrycznych w domu. Adapter
po stronie odbiornika
filtruje sygnał analogowy
i przekształca go w dane
cyfrowe, które docierają
do podłączonego komputera, tableta, smartfona, drukarki i innych
urządzeń jako pakiety
IP. Transferowane dane
mogą zawierać muzykę, zdjęcia, filmy lub
strony internetowe.
JA
Fot. MATERIAŁY PRASOWE
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Na tor i na miasto
Lekko usportowione hatchbacki potraﬁą dać
mnóstwo radości z jazdy, do tego zadziorny wygląd i sportowe dodatki oraz bardzo dobry silnik
– Koreańczycy stworzyli sportowego pogromcę szos

Cezary Głogowski
Turbo dostępny jest
zarówno w trzy-, jak
i pięciodrzwiowej wersji. Stanowi odpowiedni kompromis pomiędzy wygodą codziennego użytkowania a przyjemnością
wynikającą z dobrych osiągów.
Nowy i30 turbo wyróżnia się czarnym
grillem ze srebrnym wykończeniem, specjalnym „cyzelunkiem” zderzaka oraz czer-

I30

wonymi akcentami, podkreślającymi sportowy charakter auta. 18-calowe, aluminiowe
felgi oraz sportowe zakończenie układu wydechowego nadają tej wersji jeszcze bardziej
dynamiczny wygląd. Hyundai i30 Turbo,
oprócz standardowych kolorów, dostępny
jest również w unikalnym kolorze Jet Black.
Pod maską tego koreańskiego rumaka
pracuje turbodoładowany silnik o pojemności 1,6 GDI i mocy 186 KM i maksymalnym momencie obrotowym 265 Nm. Te
elementy są idealnie zespolone z manualną 6-stopniową skrzynią biegów. Pręd-

kość 100 km/h osiąga w 8,0 s. Maksymalna prędkość to 219 km/h. Średnie spalanie
na 100 km wynosi 8 litrów benzyny.
Za koreańskiego sportowego hatchbacka z wyposażeniem Sport zapłacimy
82 900zł (wersja 5-drzwiowa wymaga
dopłaty 2000 zł). W tej cenie otrzymamy
18-calowe alufelgi, automatyczną klimatyzację dwustrefowową, tempomat, czujniki
cofania, półskórzaną tapicerkę z czerwonymi przeszyciami, aluminiowymi nakładkami na pedały oraz reflektory ksenonowe z LED-ami do jazdy dziennej. I

Rewolucja czesko-niemiecka
Trzecia generacja Skody Suberb z pewnością zasługuje na określenie mianem
auta ﬂagowego. Jeżeli porównamy wcześniejsze modele Skody, to Superb jest
najbardziej zaawansowany technologicznie. Auto o nienagannym wyglądzie
z bardzo nowoczesną technologią przypadnie do gustu wielu kierowcom
Cezary Głogowski
lagowy model czeskiej marki od
początku konstrukcyjnie oparty
jest na Volkswagenie Passacie.
Auto prezentuje się dynamicznie,
na nadwoziu nie brakuje ostrych tłoczeń.
Z przodu dominują szeroki grill i reﬂektory
z LED-owymi światłami do jazdy dziennej.
Bardzo efektownie prezentuje się również
tył, który w poprzedniej generacji pozostawiał trochę do życzenia, teraz dominują poziome linie oraz szerokie lampy.
Inżynierowie zastosowali modułową
platformę MQB, zapewniającą lepsze
proporcje. Rozstaw osi został wydłużony
o 80 mm – do 2 841 mm, zwiększył się tak-

F
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że rozstaw kół. W efekcie
znacznie zwiększyła się powierzchnia w kabinie. Imponująca jest również pojemność bagażnika – 625
litrów.
Wewnątrz znajdziemy
duże czytelne zegary, dosyć
prostą obsługę systemu
multimedialnego, sporo
schowków oraz autorskie
rozwiązanie Simply Clever.
Auto oferuje adaptacyjną
regulację zawieszenia, bezpieczeństwo podróżnych zapewnia Crew Protect Assist
– wstępne napięcie pasów, zamknięcie okien
i dachu w sytuacji zagrożenia wypadkiem,
istotny jest także system hamowania anty-

kolizyjnego. Skoda Super dysponuje także
trzystrefową klimatyzacją, kamerą cofania,
wspomaganiem wyjazdu z miejsca parkowania oraz Travel Assist, który informuje na
bieżąco kierowcę o oznakowaniu drogi. I
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Nowy i30 Turbo przygotowany przez markę Hyundai

TARGI

Gdzie na targi?
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FruitPro 2017 – Międzynarodowe Targi
Agrotechniki Sadowniczej
BUDMA 2017 – Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Architektury
WinDoor-tech 2017 – Targi Maszyn
i Komponentów do Produkcji Okien
ZAGRODA 2017 – Targi Hodowlane
MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2017
– Wystawa Rolnicza
REMADAYS 2017 – Międzynarodowe Targi
Reklamy i Poligrafii
TARGI MODY FASHIONWEARE B2B
4 Design Days 2017
Targi Pracy 2017
TOUR SALON 2017 – Targi Regionów
i Produktów Turystycznych
FERMA BYDŁA 2017 – Międzynarodowe Targi
RYBOMANIA POZNAŃ 2017
– Targi Wędkarskie
FERMA ŚWIŃ i DROBIU 2017
BOATEX 2017 – Targi Sprzętu Pływającego
i Sportów Wodnych
Mobile IT 2017
LOTNISKO 2017 – Konferencja i Wystawa
SPORT ZIMA 2017
– Międzynarodowe Targi Kontraktacyjne
MTT Wrocław 2017
– Międzynarodowe Targi Turystyczne
Auto Moto Arena 2017 – Targi Motoryzacyjne
BTS 2017 – Salon Obuwia, Skóry
i Wyrobów Skórzanych Poznań
TARGI MODY POZNAŃ 2017
KOMPOZYT Meeting 2017
BRAZING Expo 2017 – Salon Technologii
Lutowania i Zgrzewania
INDUSTRY Meeting 2017
– Targi Technologii Przemysłowych
ExpoCUTTING 2017 – Targi Technologii Cięcia
GRINDexpo 2017
– Salon Technologii Szlifowania
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1–2

ENEX–Nowa Energia 2017
– Targi Odnawialnych Źródeł Energii
1 – 2 EKOTECH 2017
– Targi Ekologiczne i Komunalne

100 Fakty

Kielce
Kielce

DNI KARIERY 2017
Łódzkie Targi Edukacyjne 2017
GARDENIA 2017 – Targi Ogrodnicze
i Architektury Krajobrazu
2
DNI KARIERY 2017
2–4 Special Days 2017
3–5 Dom Inteligentny 2017
3–5 AV&HOME CINEMA SHOW 2017
4–5 AGRO-PARK 2017 – Targi Rolnicze
4–5 WARSAW MINERAL EXPO 2017
7–9 Warsaw Pack 2017 – Targi Techniki
Pakowania i Opakowań
8
DNI KARIERY 2017
9
Międzynarodowe Metropolitalne
Targi Pracy Pomorza 2017
10–12 INTERBUD 2017 – Targi Budownictwa
i Wyposażenia Wnętrz
11–12 INVEST-TOR 2017 – Kujawsko-Pomorskie
Targi Inwestycyjne
11–12 TAR ECO 2017 – Targi Ekologicznej Żywności
14–17 MEBLE POLSKA 2017 – Targi Mebli
14–17 AUTOMATICON 2017
14–17 Arena DESIGN 2017
– Europejski Design dla Biznesu
16–19 WIATR i WODA 2017
17–19 AGROTECH 2017 – Międzynarodowe
Targi Techniki Rolniczej
17–19 LAS-EXPO 2017 – Targi Przemysłu Drzewnego
17–19 SiBEx 2017
– Targi Budowlane Silesia Building Expo
22–24 ŚWIATŁO 2017 – Międzynarodowe Targi
Sprzętu Oświetleniowego
22–24 ELEKTROTECHNIKA 2017
– Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego
22–24 MT TSL 2017 – Międzynarodowe Targi
Transportu, Spedycji i Logistyki
24–26 TARBUD 2017
– Targi Budownictwa i Kamieniarstwa
24–26 LUBDOM 2017 – Targi Budowlane
28–30 PNEUMATICON 2017
28–30 STOM-BLECH & CUTTING 2017
– Targi Obróbki Blach i Cięcia
28–30 SPAWALNICTWO 2017
28–30 Dni Druku 3D 2017
29–31 EUROLAB 2017
– Międzynarodowe Targi Analityki
29–31 CrimeLab 2017 – Międzynarodowe Targi
Techniki Kryminalistycznej
31.03.–2.04. BUD-GRYF 2017 – Targi Budowlane
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