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HOTEL WENEDA
Aby pobyt w Hotelu był udany,
wystarczy ten jeden mały szczegół;
ten uśmiech na twarzy recepcjonisty
na nasz widok; to pytanie o kawę,
kiedy właśnie byśmy się jej napili;
te cisza i spokój, kiedy naprawdę
ich potrzebujemy. Wierzymy, że
zasługujesz na więcej niż ten mały
szczegół…
Restauracja „Poema”
Witamy w restauracji „Poema”,
gdzie wierzymy, że profesjonalna
i przyjacielska obsługa oraz tradycyjna domowa kuchnia tworzą miejsce, do którego
powrócisz. Selekcjonowane mięsa od prywatnych hodowców, świeże i lokalne
produkty, atencja do detali i elegancka forma podania sprawią, że każde danie
stworzone przez naszego szefa kuchni, mimo swej
pozornej prostoty, wyróżnia się na tle innych. Przygotowane z pasji potrawy są naszą wizytówką i chlubą.
Dla rodzin
Do restauracji „Poema” zapraszamy na weekendowe
spotkania w gronie przyjaciół i rodziny. Czas Wam
umilą letni taras i kącik dziecięcy z kolorowankami.
Swobodna atmosfera restauracji „Poema” oraz
uczynna obsługa sprawią, że domowy obiad będzie
prawdziwie domowy.
Dla biznesu
Kameralny charakter restauracji sprzyja skutecznym
rozmowom biznesowym. Plan sali umożliwia organizację zarówno cichego miejsca na potrzeby rozmów w cztery oczy, jak również aranżację większej ilości
stolików do spotkań w szerszym gronie. Całości zawsze towarzyszą dyskretna
obsługa personelu oraz wyśmienite dania i napoje z karty menu. Restauracja
oferuje także bogate menu dla grup konferencyjnych i szkoleniowych. Wybór
obejmuje lunche, uroczyste kolacje, bufety słodkie, słone oraz przerwy kawowe. Dodatkowo znajdujący się na pierwszym piętrze
taras sąsiadujący z salą konferencyjną stwarza możliwości ciekawych aranżacji poczęstunku.
Restauracja „Poema” zaprasza w godz. 13:00–22:00
(od poniedziałku do piątku), 11:00–19:00 (w soboty),
10:00–18:00 (w niedziele).
Sala konferencyjna i szkoleniowa do 120 osób
Na potrzeby szkoleń i prelekcji w ofercie są:
• Internet LAN/Wi-Fi;
• dedykowana linia telefoniczna;
• projektor wraz z ekranem;
• ﬂip chart z markerami;
• zdalne sterowanie oświetleniem i roletami;
• indywidualnie dopasowana oferta do każdego klienta.
• prywatność pierwszego piętra;
• przeszklona ściana na całej długości sali daje tak
ceniony dostęp światła dziennego;
• elektrycznie opuszczane, nowoczesne żaluzje, w pełni wyciemniające
pomieszczenie na potrzeby projekcji;
• napinany suﬁt z 5-stopniowym natężeniem światła białego LED;
• dostęp do prywatnego tarasu;
• osobny pokój na przerwy kawowe z sofami;
• dostęp do pokoju kominkowego dla prelegentów;
• całodobowa pomoc techniczna.
Hotel Weneda
ul. 1-go Maja 77, 45-355 Opole, tel. 77 44 21 000
www.hotel-weneda.pl, www.facebook.com/hotelweneda

Spis treści
FAKTY, LUDZIE, OPINIE
OGÓLNOPOLSKI RANKING
POWIATÓW I GMIN

4
10

Nowa energia w ocenie samorządów
W tegorocznym
rankingu przeprowadzonym przez Związek
Powiatów Polskich
szczególny nacisk, jako
novum, organizatorzy
położyli na energię
odnawialną, za którą
można było otrzymać
aż 1/5 wszystkich
możliwych do uzyskania
punktów
ORŁY POLSKIEGO SAMORZĄDU

40

WÓJT ROKU 2016

41

INWESTYCJE

44

ROZMOWA NUMERU

46

Miasto jak dobra
impreza
O prywatnych „miejskich” upodobaniach
i przyjaznych ludziom
miejscach rozmawiamy
z prof. Janem Gehlem,
znanym na całym
świecie duńskim
architektem i urbanistą, twórcą koncepcji
„miast przyjaznych
ludziom”

DIAGNOZY – PROGNOZY

60

Huśtawka nastrojów
Globalna gospodarka
wydostaje się powoli z dołka,
w który wpadła po załamaniu w latach 2007–2008.
Trudno jednak przesądzać,
że najgorsze ma już za sobą
ECHA POLSKIE

62

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW

64

PRAWO

66

GOSPODARKA

68

BIZNES

74

Jak cię widzą, tak cię kupią
Identyfikacja wizualna
współgrająca z obszarem
ekspertyzy i usługami
przedsiębiorstwa uzupełnia
kompleksowy wizerunek
marki. Identyfikacja
wizualna definiuje
kolorystykę i formaty
materiałów reklamowych,
a także stanowi sposób
na usystematyzowanie
linii graficznej
ZŁOTE MEDALE TARGÓW BUDMA

78

WIKTORIA
– ZNAK JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

80

LIDERZY POLSKIEGO BIZNESU

82

NAUKA

86

800-LECIE OPOLA

48

NOWE TECHNOLOGIE

88

RANKING SZPITALI 2016

56

MOTORYZACJA

90

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

58

TARGI

92

www.magazynfakty.pl
codzienna porcja nowych informacji
Agnieszka Żądło (sekretarz redakcji)
e-mail: fakty@maxmedia.org.pl
01-496 Warszawa
ul. Korfantego 75
tel. 22 832 42 51, 22 832 42 53
22 832 42 54,
fax 22 832 24 99
e-mail: fakty@maxmedia.org.pl
www.magazynfakty.pl

Jerzy Bojanowicz,
Piotr Danilczuk,
Cezary Głogowski,
Elżbieta Łagowska,
Piotr Nowacki, Tomasz Rekowski,
Agnieszka Rowicka,
Czesław Rychlewski,
Magdalena Szczygielska,
Michał Tabaka, Zbigniew Wawrzkowicz

Redaguje kolegium
Mariusz Piotr Gryżewski (redaktor naczelny)
e-mail: m.gryzewski@maxmedia.org.pl

Adiustacja i korekta
Agnieszka Żądło,
Magdalena Szczygielska

Dział marketingu i reklamy
01-496 Warszawa
ul. Korfantego 75
tel. 22 832 42 51, 22 832 42 53,
22 832 42 54,
fax 22 832 24 99
e-mail: fakty@maxmedia.org.pl
Projekt i skład
MaxMedia
(Daniel Kuciński)

Prenumerata
KIOSK24.PL; KOLPORTER SA;
RUCH SA:
Zamówienia na prenumeratę w wersji
papierowej i na e-wydania można składać
na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.
Ewentualne pytania prosimy kierować na
adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Infolinią pod numerem: 22 693 70 00.
Druk: MaxMedia

Dystrybucja w Polsce
EMPIK;
INMEDIO Sp. z o.o.;
RUCH SA

Wydawca
MaxMedia
01-932 Warszawa, ul. Estrady 67
NIP 118-088-54-88

Numer oddano do druku: 17.03.2017 r.
Za treść ogłoszeń redakcja ponosi
odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe. Publikowane zdjęcia i materiały są
własnością redakcji oraz prezentowanych
firm i instytucji. Przedruk tylko za zgodą
wydawcy. Redakcja zastrzega sobie
prawo do skrótów.
PATRONAT
MEDIALNY

Fakty 3

FAKTY, LUDZIE, OPINIE

Mało terminali w małych firmach
Z danych iPOS wynika, że w Polsce jedynie kilkanaście procent małych detalistów korzystających z kas ﬁskalnych posiada terminal umożliwiający płatność kartą. Główny powód
jest oczywisty: koszty
ydatki, jakie musi ponieść
sprzedawca w związku z oferowaniem w swoim punkcie
możliwości płatności kartą,
obejmują potrzebę podpisania długoterminowej umowy na dzierżawę terminala.
Zwiększa to, i tak już niemałe, koszty związane m.in. z wykorzystaniem kasy ﬁskalnej,
o kolejny wydatek kilkudziesięciu złotych
w skali miesiąca. Przy założeniu opłaty na
poziomie 50 złotych miesięcznie oznacza
to łączny wydatek w perspektywie 2 lat
w wysokości 1200 złotych za urządzenie,
które nigdy nie stanie się własnością przedsiębiorcy.
Dynamiczny rozwój nowych technologii w branżach handlowej i usługowej otwiera jednak przed przedsiębiorcami
nowe możliwości. Na polskim rynku dostępne są już urządzenia, tzw. kasoterminale, które łączą w sobie fiskalny system kasowy i terminal płatniczy w jednym.
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Co istotne – terminal w tym wypadku nie
jest dzierżawiony, tylko staje się własnością przedsiębiorcy. Wiemy, jak waż-

ny dla właścicieli sklepów i lokali usługowych jest aspekt cen wykorzystywanych
urządzeń – ich wdrażanie musi się opłacać. I tak w cenie nieprzekraczającej
dwóch tysięcy złotych możliwe jest zapewnienie klientom kompleksowych płatności za pomocą gotówki oraz kart płatniczych, i jednocześnie wdrożenie pełnego
rozwiązania fiskalnego. W kwocie porównywalnej z kosztem odpowiadającym zakupowi samej kasy fiskalnej ujęty
jest również system webowy, który umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami,
usługami, asortymentem i personelem,
a równocześnie w sposób jasny i przejrzysty zapewnia bieżące informacje o kluczowych aspektach prowadzonej działalności. Funkcjonalność kasoterminala
odpowiada dużym systemom kasowym
z drukarką fiskalną, które są jednak kilkukrotnie droższe.
Michał Pawłowski

Można pozasądowo
10 stycznia br. weszły w życie przepisy nowej ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów. Coraz większa świadomość przywilejów konsumenckich prowadzi nas do walki
o nasze prawa

ciągu ostatnich lat obserwowany jest wzrost liczby spraw
o nieuznanie reklamacji, kierowanych do sądów powszechnych. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z roszczeniem klienta, a konsument
nie chce przenosić tego sporu na drogę sądową, można skorzystać z innych sposobów wyjścia z konﬂiktu.
Rozwiązanie, o którym mowa prowadzone jest za zgodą obydwu stron i osoby
trzeciej (niezależnej instytucji) – np. mediatora, koncyliatora albo arbitra – która pośredniczy w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem i umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację)
lub proponuje rozwiązanie sporu (np.
przez koncyliację), lub rozstrzyga spór
między nimi i narzuca rozwiązanie (np.
w ramach arbitrażu). Czas wyznaczony na
taką procedurę to 90 dni.

W
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Agnieszka Drzewoska-Łuczak, mediator
Nowe przepisy wprowadzają też szereg
zmian i obowiązków informacyjnych dla
przedsiębiorców, ale przede wszystkim konieczność odnotowania w pozwie, czy
strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. W przypadku gdy nie podję-

to takiej próby, na powodzie spoczywa obowiązek wyjaśnienia przyczyny.
Główne zalety to przede wszystkim minimum formalności, krótki czas trwania postępowania, niskie koszty, poufność oraz
brak konieczności fizycznej obecności stron
w trakcie postępowania.
Nowe przepisy nałożyły na przedsiębiorców też obowiązki. Przedsiębiorcy,
którzy wyrazili wolę korzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów
w sprawach konsumenckich są zobowiązani
do tego z mocy prawa i mają obowiązek poinformować konsumentów o podmiocie
uprawnionym, który jest dla nich właściwy
do pozasądowego rozpatrywania sporów.
Rejestr podmiotów uprawnionych do
prowadzenia postępowań polubownych
dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl
Agnieszka Drzewoska-Łuczak
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Polska masowo produkuje prawo
W 2016 r. w Polsce weszło w życie 31,9 tys. stron maszynopisu nowego prawa,
czyli najwięcej przynajmniej od 1918 r. i o 7,5 proc. więcej niż w rekordowym 2015 r.
– wynika z obliczeń ﬁrmy Grant Thornton
ednym z kluczowych czynników,
który wpływa na rozwój gospodarczy jest stabilność otoczenia prawnego w danej gospodarce. Duża
zmienność przepisów nie tylko utrudnia bowiem prowadzenie działalności gospodarczej i zniechęca przedsiębiorców do podejmowania inwestycji, ale też naraża ﬁrmy na odpowiedzialność karną i administracyjną za łamanie prawa. Żeby mierzyć
skalę zmienności prawa, ﬁrma audytorsko-doradcza Grant Thornton uruchomiła
dwa lata temu swój „Barometr otoczenia
prawnego w polskiej gospodarce”, czyli projekt badawczy, który na konkretnych liczbach pokazuje, jak dużo prawa produkuje się w Polsce w danym okresie.
– Kiedy inaugurowaliśmy nasz projekt,
uzyskane wtedy wyniki wydały nam się niepokojące. Okazało się, że produkcja prawa
w Polsce była wówczas najwyższa przynajmniej od 1918 r. W życie wchodziło niespełna 26 tys. stron maszynopisu ustaw
i rozporządzeń rocznie. Ta liczba była tak
duża, że mieliśmy nadzieję, że produkcja
prawa w Polsce osiągnęła już szczyt i sytuacja nie będzie się dalej pogarszać. Niestety, ta nadzieja okazała się nieuzasadniona
– podkreśla Tomasz Wróblewski, partner zarządzający Grant Thornton w Polsce.
Rok 2016 był kolejnym – piątym z rzędu – w którym produkcja prawa w Polsce
pobiła historyczny rekord. W życie weszło
31 906 stron maszynopisu aktów prawnych
najwyższej rangi – ustaw i rozporządzeń.
Obecnie przedsiębiorca lub konsument, który chciałby być na bieżąco ze zmianami legislacyjnymi, musiałby każdego
dnia roboczego czytać średnio 128 stron nowych aktów prawnych i poświęcać na to codziennie 4 godziny i 17 minut. Jeśli dodać
do tego czas potrzebny na przeczytanie tekstów źródłowych (tekstów jednolitych
ustaw, w których wprowadzane są zmiany),
a także interpretacje podatkowe (rocznie wydawanych jest ich ponad 30 tys.) i najważniejsze orzeczenia sądowe, przedsiębiorca mógłby na czytanie zmian prawnych
poświęcać cały swój czas.
Prawo musi się zmieniać, żeby nadążać za zmieniającą się rzeczywistością.
Należy więc docenić starania urzędników
czy legislatorów, którzy w dobrej wierze chcą
poprawiać polskie prawo i z wysiłkiem tworzą akty prawne. Tym niemniej skala pro-

J

dukcji prawa w Polsce urosła do tak potężnych rozmiarów, że naszym zdaniem wymknęła się polskiemu państwu spod kontroli. Każdy kolejny rząd i każdy kolejny par-

jak wyglądają prace legislacyjne polskiego
parlamentu. Okazuje się, że w ostatnich latach bardzo wyraźnie one przyspieszają.
W 2016 r. prace nad ustawą trwały średnio

Obecnie przedsiębiorca lub konsument, który chciałby
być na bieżąco ze zmianami legislacyjnymi, musiałby
każdego dnia roboczego czytać średnio 128 stron
nowych aktów prawnych i poświęcać na to codziennie
4 godziny i 17 minut

lament produkuje więcej prawa niż ich poprzednicy i tworzy ustawy w coraz większym
pośpiechu – mówi Tomasz Wróblewski.
Trzeba ten wyścig w końcu zatrzymać,
ponieważ biurokracja staje się coraz silniejszą barierą w rozwoju polskiej gospodarki. Jeśli mamy bić rekordy, to powinniśmy zmienić dyscyplinę. Powinniśmy je bić
w jakości, a nie ilości tworzenia prawa – dodaje partner zarządzający Grant Thornton.
Choć w założeniu projekt „Barometr
otoczenia prawnego…” koncentruje się
na mierzeniu skali produkcji prawa w Polsce, to w tym roku raport został poszerzony o szczegółową analizę dotyczącą tego,

77 dni – tyle minęło od zgłoszenia projektu ustawy do Sejmu do podpisu ustawy
przez Prezydenta RP. Dla porównania,
jeszcze w 2015 r. było to 122 dni, a dwa lata
temu – 151 dni. W dwa lata okres prac nad
ustawami skrócił się więc o połowę. Według
danych zebranych przez Grant Thornton,
skraca się czas właściwie wszystkich etapów
procesu legislacyjnego – pomijane lub
przyspieszane są konsultacje społeczne
i prace Sejmu w komisjach, coraz rzadziej
Senat zgłasza poprawki do ustaw, a Prezydent coraz krócej zapoznaje się z uchwalonymi ustawami i coraz szybciej składa na
nich podpis.
I
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Ruszyła akcja programuj.gov.pl
Aż jedna trzecia Polaków to gracze komputerowi. Pracownicy ministerstwa nauki, rozwoju
i cyfryzacji chcą zrobić z nich twórców gier, a z programowania uczynić specjalizację narodową
ampania społeczna
programuj.gov.pl ma
zachęcić młodych ludzi i ich rodziców do
programowania, a także pokazać,
że tworzenie gier daje większą
frajdę niż samo granie. – Skoro
gry wideo stają się naszym narodowym sportem, to pójdźmy
o krok dalej, zacznijmy tworzyć
gry i dobrze na tym zarabiać
– stwierdził Jarosław Gowin.
Branża gier wideo jest jednym z najszybciej rozwijających
się sektorów gospodarki na świecie. W 2017 r. wartość globalnego rynku przekroczyć może 102 mld dolarów. Polska ma szansę w ciągu kilku najbliższych lat osiągnąć w nim 1-procentowy udział.
Zwłaszcza, że polscy programiści są
najlepsi w Europie. W Międzynarodowej
Olimpiadzie Informatycznej Polacy zdobyli
101 medali, co pod względem liczby krążków daje Polsce drugie miejsce, tuż za Chińczykami. Wg HackerRank, międzynarodowej firmy rekrutacyjnej, Polska jest jed-

K

nym z trzech krajów, z których pochodzą
najlepsi specjaliści od wytwarzania oprogramowania. – W branżę gier wideo zaangażowani są artyści, naukowcy i przedsiębiorcy. Jest tu miejsce także na państwo.
Chcemy wspierać sektor gier i kierować precyzyjnie strumień pieniędzy tam, gdzie
może przynieść najlepsze efekty – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas
inauguracji kampanii społecznej progra-

muj.gov.pl, która ruszyła 31 stycznia.
– Mamy wszelkie przesłanki,
aby twierdzić, że branża gier wideo stanie się naszą specjalizacją
narodową. Po pierwsze mamy
świetne kadry, po drugie ogromne sukcesy komercyjne na rynku
– mam tu na myśli przede wszystkim „Wiedźmina”. A po trzecie
wreszcie szerszy, globalny kontekst,
czyli dynamiczny rozwój branży
gamingowej. Musimy jedynie
zwiększyć skalowalność rodzimego rynku. Stąd też pomysł na
ogólnopolską kampanię społeczną, zachęcającą do nauki kodowania, której hasło przewodnie brzmi „Robienie gier
jest fajniejsze niż granie” – mówił wicepremier Gowin.
Programuj.gov.pl to ponadresortowa
inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową.
I

Polacy sprzątną śmieci w kosmosie
Wokół naszej planety krążą setki tysięcy nieczystości, które zagrażają satelitom
i załogom pojazdów kosmicznych. Europejska Agencja Kosmiczna chce rozwiązać
ten problem i oczyścić orbitę Ziemi. W projekt zaangażowani są Polacy
ramach inicjatywy „Czysta
przestrzeń kosmiczna” ESA
organizuje misję e.Deorbit,
której celem jest usunięcie
z orbity satelity Envisat. To najcięższy cywilny satelita bezzałogowy, waży aż 8,2 tony
i mierzy 25 metrów długości. Inżynierowie
z SENER Polska projektują mechanizm zaciskowy, który po zbliżeniu się tzw. satelity pościgowego do Envisata posłuży do solidnego połączenia obu pojazdów. Następnie uruchomione zostaną silniki i satelity
trafią do ziemskiej atmosfery, gdzie ulegną
spaleniu.
– Złapanie Envisata to trudne zadanie. Satelita ma masę ponad ośmiu ton
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i cały czas się obraca. Satelita pościgowy
jest sześć razy mniejszy. Nasze urządzenie
musi więc być wytrzymałe i zdolne do

szybkiego zaciśnięcia chwytu pod trudnym
do przewidzenia kątem – mówi Aleksandra Bukała, dyrektor generalna SENER
Polska.
Urządzenie projektowane przez SENER Polska to jedno z dwóch alternatywnych rozwiązań powstających na potrzeby
misji e.Deorbit. Rywalizują ze sobą Airbus
(współpracujący z SENER Polska) oraz
OHB System. Obie koncepcje wchodzą właśnie w fazę szczegółowego sprawdzania, porównywania i ostatecznego wyboru jednego z nich. Jeśli polski projekt się sprawdzi,
może stać się standardem w kolejnych
misjach mających na celu sprzątanie kosmicznych śmieci.
I
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Era biznesów
Generacji Y
Do roku 2025 aż 75 proc. pracowników na świecie stanowić mają osoby,
które nie ukończyły jeszcze 35. roku życia, nazywane Millenialsami albo Generacją Y.
Z pewnością to oni będą ustalać zasady dla rynku pracy
yskusję o młodym pokoleniu
oraz wyzwaniach, jakie je czekają na rynku pracy podjął Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 24 lutego 2017 r. odbyła się
konferencja „Millenialsi – pokolenie paradoksów. Przedsiębiorczy czy wykluczeni?”, podczas, której zostały przedstawione wyniki badań Amway Global Entrepreneurship Report 2016 (AGER).
Przedmiotem konferencji było przyjrzenie się, jaki wpływ na środowisko pracy
mają osoby z pokolenia Y, jakimi pracownikami i szefami są młodzi ludzie, wobec
czego tak naprawdę są lojalni oraz jakie
kompetencje i umiejętności wnoszą na rynek pracy. Konferencja skierowana było do
szerokiego grona ludzi biznesu, menedżerów, studentów oraz nauczycieli akademickich, którzy integrują się wokół problemów związanych z Millenialsami oraz
poszukują wzajemnego zrozumienia i potrzeby współpracy osób z różnych pokoleń
dla rozwoju organizacji.
– Cechami przypisanymi do pokolenia
osób urodzonych po 1978 roku, czyli do pokolenia Millenium, jest przedsiębiorczość,
orientacja na cel i wytrwałość – tłumaczy
prof. Izabela Koładkiewicz z Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie. – Natomiast wychowanie w duchu wolności, ja-

D

kiego doświadczyli ci respondenci przekłada
się na problemy z podporządkowaniem
i przejęciem roli pracownika. To zaś predestynuje do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej, a tym samym bycia
sobie samemu szefem – dodaje.
Jak wynika z raportu AGER 2016,
zdecydowanie na swoim chce pracować aż
43 proc. młodych (o 5 pkt. proc więcej niż
przed rokiem), 46 proc. (o 6 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej) jest przekonanych, że
posiada odpowiednie umiejętności i zasoby,
a 50 proc. (o 12 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu) twierdzi, że nie pozwoli odwieść się od pomysłu, nawet gdyby osoby w otoczeniu miały odmienne zdanie.
Dr hab. Tomasz Czapla, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego potwierdza, że „zorientowane na
cel pokolenie Y gotowe jest z determinacją
realizować obrane zamierzenia. W dużej
mierze oparte jest to na indywidualizmie.
Działa, gdy mówimy o podejściu przedsiębiorczym, przekładającym się na samozatrudnienie. Jednakże pokolenie milenijne, jeśli nie wybiera ścieżki rozwoju w ramach tzw. wolnych zawodów, trafia na rynku pracy w swoiste „kleszcze” dwóch pokoleń – pokolenia X i nadchodzącego pokolenia Z. Stwarza to wyzwanie: jak pokolenie Y ma odnaleźć się w roli kierownika,

jak zmotywować innych do osiągania celów, które są jasne i warte osiągania dla nich,
ale niekoniecznie tak samo jasne i warte starania dla choćby pokolenia Z. Jak przełożyć przedsiębiorczość w formule „ja” na
przedsiębiorczość korporacyjną? To wyzwania, przed którymi coraz częściej stają
dzisiejsi 35-latkowie”.
Natomiast dr Julita Czernecka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
(Katedra Socjologii Struktur i Zmian
Społecznych) uważa, że „osoby z pokolenia Y zorientowane są na work-life integration, czyli na integrację obszaru pracy
z życiem osobistym – używają prywatnych
telefonów w miejscu zatrudnienia, a w trakcie godzin pracy załatwiają sprawy prywatne
i nie widzą problemu, by kontaktować się
telefonicznie z szefem w środku nocy, wysyłając mu SMS czy wiadomość na Facebooku. Te inne od przyjętych dotychczasowo zachowań społecznych w profesjonalnych relacjach wywołują wiele kontrowersji i są bardzo często powodem braku
zrozumienia intencji zawodowych Millenialsów. W wielopokoleniowym środowisku
pracy zatem na plan pierwszy wychodzą
kwestie związane z wypracowaniem rozwiązań i metod działania, które przyczynią
się do wspólnego zrozumienia i postępowania na rynku pracy.
I
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KAS to żadna reforma
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która weszła w życie 1 marca, na pewno
zmieniła strukturę organizacyjną skarbówki. Nie przewiduje jednak nowych, specjalnych,
dotąd nieprzysługujących ﬁskusowi uprawnień
stawa o KAS zbiera w jednym
akcie prawnym kompetencje
urzędów skarbowych, celnych
i urzędów kontroli skarbowej,
pozostawiając przy tym procedury kontrolne bez zasadniczych zmian. Ustawa powiela
więc ułomności dotychczasowych rozwiązań prawnych, dodatkowo sankcjonując nie
zawsze pożądaną praktykę stosowania prawa przez organy skarbowe. W tych zatem,
zasadniczych dla podatników aspektach,
KAS to żadna reforma. O niskiej jakości
świadczy projekt ustawy zmieniającej ustawę o KAS, przyjęty przez Radę Ministrów
14 lutego br., już procedowany w Sejmie,
z terminem wejścia w życie przed 1 marca br.

U

Czy na pewno nowe organy?
Naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, dyrektorzy izb administracji skarbowej i szef
Krajowej Informacji Skarbowej – to organy KAS, z którymi zapewne zetkną się podatnicy. Pierwsze trzy będą przede wszystkim wydawały decyzje podatkowe, ostatni
zaś będzie udzielał interpretacji indywidu-

8 Fakty

Nowa struktura skarbówki sama w sobie nic nie znaczy
dla podatników. Tym bardziej, że w większości będą
oni w dalszym ciągu dokonywali bieżących rozliczeń
z urzędami skarbowymi. Istotne są natomiast procedury i uprawnienia KAS, a tym daleko jest do nowości

alnych prawa podatkowego. Z analizy
ustawy o KAS wynika jednak, że w zakresie kompetencji naczelnicy urzędów skarbowych będą tymi samymi naczelnikami
urzędów skarbowych, którymi są obecnie.
Dyrektorzy izb administracji skarbowej, do
złudzenia przypominający dzisiejszych dyrektorów izb skarbowych, będą zasadniczo
pełnili rolę organów odwoławczych od
decyzji naczelników urzędów skarbowych.
Krajowa Informacja Skarbowa będzie natomiast de facto dzisiejszą Krajową Informacją Podatkową.
Urzędy celno-skarbowe wraz ze Służbą Celno-Skarbową, przed działalnością

których wielu przestrzega mówiąc o policji skarbowej, będą zaś w istocie efektem fuzji kompetencji dzisiejszych urzędów kontroli skarbowej i Służby Celnej. Wskazują
na to zwłaszcza przepisy o kontroli celno-skarbowej.

Stare procedury i uprawnienia
Nowa struktura skarbówki sama w sobie nic nie znaczy dla podatników. Tym bardziej, że w większości będą oni w dalszym
ciągu dokonywali bieżących rozliczeń
z urzędami skarbowymi. Istotne są natomiast procedury i uprawnienia KAS, a tym
daleko jest do nowości.
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Przepisy o kontroli podatkowej i o postępowaniu podatkowym nie zostały
zmienione w stopniu, który można by
uznać za istotny czy rewolucyjny. „Nową”
procedurę kontroli celno-skarbowej można natomiast śmiało uznać za kalkę
przepisów o kontroli podatkowej. Potwierdzeniem tego jest, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie o KAS, do
kontroli celno-skarbowej odpowiednie
zastosowanie znajdą przepisy o kontroli podatkowej.
Zmianą proceduralną o charakterze
fundamentalnym – i wątpliwą konstytucyjnie – jest w zasadzie tylko rozszerzenie
zakresu rozpatrywania odwołań przez ten
sam organ (tu: naczelnika urzędu celno-skarbowego), który wydał decyzję podatkową w I instancji.
W konsekwencji, w toku kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego, podatnik nie ma
szans zetknięcia się z inną działalnością niż
ta, która do tej pory była charakterystyczna dla fiskusa. Co więcej, nowe przepisy nie
tylko nie wprowadziły nowych, pożądanych
rozwiązań, ale wręcz usankcjonowały aktualną, często wadliwą, praktykę.

Rozwiązania,
które byłyby przydatne
W dalszym ciągu w postępowaniu
przed organem I instancji nie ma możliwości przeprowadzenia rozprawy, w trakcie której mogłoby dojść do bezpośredniego wyjaśnienia z urzędnikami istotnych
okoliczności stanu sprawy, przy udziale
świadków lub biegłych, względnie do
sprecyzowania argumentacji prawnej strony.
Już dzisiaj organy podatkowe wszczynają kontrole bez uprzedniego zawiadamiania podatnika, uzasadniając to żądaniem organu prowadzącego postępowanie karne skarbowe lub weryfikacją zasadności zwrotu VAT. W warunkach walki
z oszustwami w VAT i dominującą liczbą
kontroli dotyczących tego podatku, zasada zawiadamiania o zamiarze wszczęcia
kontroli stała się w zasadzie wyjątkiem. Zatem przepisy o kontroli celno-skarbowej,
mówiące o wszczynaniu kontroli bez zawiadomienia, utrwalają aktualny stan rzeczy.
Oczekiwalibyśmy, że ustawa o KAS będzie odwoływać się do uprawnień przedsiębiorców związanych z kontrolami i okre-

ślonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a w przyszłości także
– Konstytucji biznesu. Procedura kontroli
celno-skarbowej nie jest w żaden sposób
ograniczona tymi przepisami, a naszym
zdaniem powinna.

Zmarnowana szansa,
rzeczywiste obawy
Utrzymanie dualizmu, a ściślej triady
fiskalnych organów skarbowych (urzędy
skarbowe, urzędy celno-skarbowe i służba
celno-skarbowa), brak wprowadzenia już
w I instancji reguł służących ugodowemu
załatwianiu spraw podatkowych, wreszcie
nadanie sankcji prawnej dotychczasowym
praktykom, nie zawsze sprzyjającym podatnikom, rodzi pytanie, czy szansa na rzeczywistą reformę skarbówki nie została zaprzepaszczona. Oby się nie okazało, że
głównym celem ustawy o KAS była rewolucja kadrowa w administracji podatkowej,
celnej i skarbowej, przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli. To dopiero byłaby zła informacja dla podatników.
dr Irena Ożóg

Nowa data targów INTARG
X edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017, organizowanych przez Eurobusiness-Haller we współpracy z Fundacją „Haller Pro Inventio”, odbędzie
się 22-23 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
Fot. EUROBUSINESS-HALLER

iędzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG
są narzędziem prorynkowej promocji innowacyjnych produktów, technologii
i usług o poziomie gotowości technicznej TRL od 4 do 9, jak również
innowacji, które weszły już na rynek i rozpoczęła się ich komercjalizacja. Targi są też platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań
przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu
i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój.
INTARG 2017 zorganizowany zostanie w nowoczesnym centrum kongresowym,
którego dodatkową zaletą jest atrakcyjna lokalizacja w samym sercu najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski. Na ponad
2000 m² powierzchni wystawienniczo-kon-

M

ferencyjnej swoje produkty i usługi zaprezentują jednostki sfery nauki, przedsiębiorstwa innowacyjne sektora MŚP oraz
duże przedsiębiorstwa, producenci i oferenci
innowacyjnych produktów, technologii i
usług rynkowych, instytucje otoczenia biz-

nesu, podmioty wspierające
lub współpracujące z nauką itp.
Wystawcy nadal mają
możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków i innowacji do konkursu INTARG,
w ramach którego zostaną
one poddane ocenie jury. Jury
przyznaje następujące nagrody: medale złote, srebrne i brązowe, ale i platynowe (za najlepszy wynalazek w branży),
puchar przewodniczącego jury,
nagroda za najlepszy wynalazek zagraniczny oraz najważniejsze Grand Prix INTARG
2017.
Podczas Targów INTARG zorganizowane zostaną konferencje, prezentacje,
spotkania biznesowe. Rejestracja udziału będzie odbywała się online. Zgłoszenia do
udziału w Targach przyjmowane są do
maja 2017 r.
I
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Nowa energia
w rankingu samorządów
W tegorocznym rankingu Związku Powiatów Polskich organizatorzy szczególny nacisk, jako novum, położyli na energię odnawialną, za którą można
było otrzymać aż 1/5 wszystkich punktów
ak co roku jury, organizowanego
przez Związek Powiatów Polskich,
Ogólnopolskiego Rankingu Gmin
i Powiatów wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Wśród
laureatów znaleźli się „weterani”, tacy jak
powiat kielecki czy gmina Chełmiec, a także mniej doświadczeni w rankingowych „bojach”. – Kiedy rozmawia się z kolegami starostami, wójtami czy burmistrzami, to
można usłyszeć, że raz zdobyty tytuł motywuje do dalszych działań. A zyskać można honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd” oraz „Super Powiat” i „Super Gmina” – dla tych najlepszych z najlepszych,
mających największy procentowy udział

J
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Celem konkursu jest poprawa życia społeczeństwa
– powiedział w rozmowie z naszym magazynem
Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich
w realizacji kategorii zawartych w Rankingu. To podejście bardzo cieszy, zwłaszcza
że celem konkursu jest poprawa życia społeczeństwa – powiedział w rozmowie z naszym magazynem Ludwik Węgrzyn, prezes
Związku Powiatów Polskich.
Jednostki zostały podzielone na sześć
grup: powiaty do 60 tys. mieszkańców, po-

wiaty do 120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Uczestnicy
oceniani są według blisko 100 kryteriów powiązanych w jedenaście kategorii tematycznych, tj.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające ja-
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Zwycięzcy Rankingu
Powiatów i Gmin 2016:
Powiaty do 60 tys. mieszkańców:
1. Powiat augustowski – honorowy
tytuł „Dobry Polski Samorząd 2016”
2. Powiat przasnyski
3. Powiat gołdapski
4. Powiat świdwiński
5. Powiat bielski (podlaskie)
6. Powiat ostrzeszowski
7. Powiat lubański
8. Powiat suwalski
9. Powiat elbląski i powiat hajnowski
(ex aequo)
10. Powiat drawski
Powiaty do 120 tys. mieszkańców:
1. Powiat jędrzejowski – honorowy
tytuł „Dobry Polski Samorząd 2016”
2. Powiat tomaszowski (lubelskie)
3. Powiat słupski
4. Powiat piotrkowski
5. Powiat ostródzki
6. Powiat lubartowski
7. Powiat kwidzyński
8. Powiat świecki
9. Powiat chojnicki
10. Powiat krasnostawski
11. Powiat zielonogórski
12. Powiat kędzierzyńsko-kozielski
13. Powiat toruński
14. Powiat tomaszowski (łódzkie)
15. Powiat szczecinecki
kość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
rozwój społeczeństwa informacyjnego,
rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, wspieranie działań na rzecz
sportu i kultury, wspieranie działań na
rzecz społecznej gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz realizacja działań promocyjnych.

Kryteria na 60.000 punktów
Do wygrania Rankingu trzeba było zdobyć ok. 60.000 punktów, Jedną z podstawowych kategorii stanowiła ocena pozyskiwania środków z funduszy krajowych
oraz zewnętrznych (ten obszar „szacowano” aż na 1/4 wszystkich punktów w Rankingu). W tym roku, jak już wspomnieliśmy
na początku artykułu, dodatkowo doszło
zwiększenie limitu za punktację energii
odnawialnej. Miało duże znaczenie
w końcowym rozdziale miejsc w Rankingu.
Stanowiło bowiem około 1/5 całości punk-

tów, czyli do 12.000 punktów. Pozostałe
zadania w mniejszym stopniu wpływały na
wyniki końcowe, co niektórym samorządom
utrudniło drogę do zwycięstwa.
– Przyjęte kategorie pozwalają na
obiektywną i wielopłaszczyznową ocenę
JST. Część kryteriów dotyczy jedynie danego urzędu, część jednostek organizacyjnych, a inne – także podmiotów zlokalizowanych na terenie danej jednostki.
Na wynik wpływają również sami mieszkańcy, zgłaszając zrealizowane przez siebie instalacje odnawialnych źródeł energii. Wszystkie zgłoszenia poddawane są
szczegółowej, regulaminowej weryfikacji,
a następnie kierowane do oceny eksperckiej specjalistów Związku Powiatów Polskich. Kryteria są przejrzyste, wyniki jawne, a udział w rankingu darmowy. Czego
można chcieć więcej? – chwali Ludwik Węgrzyn.

Bezpłatnie i dobrowolnie
Ogólnopolski Ranking Powiatów
i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa
wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym
w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów
w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu
„Dobry Polski Samorząd”. Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą wnieść
swój wkład w powodzenie swojej gminy lub
powiatu, zgłaszając zrealizowane przez
siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej,
geotermalnej, wodnej, ale także energii
wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP.
Ranking trwa przez cały rok, a kolejność
w zestawieniu uzależniona jest od wyników
osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. W ramach Rankingu samorządy mogą otrzymać także specjalne
wyróżnienie „Super Powiat/Super Gmina”,
jeżeli JST uzyska największy procentowy
udział realizacji kategorii rankingowych, co
świadczy o kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu danego samorządu.

Dyplomy w maju
Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów i nagród odbędzie się 11–12 maja br. w Kołobrzegu
podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Wtedy też organizatorzy wręczą laureatom nagrody za
udział w Rankingu, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców. Zjazd zostanie poprzedzony posiedzeniem zarządu

Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców:
1. Powiat kielecki – honorowy tytuł
„Dobry Polski Samorząd 2016”
2. Powiat cieszyński
3. Powiat kartuski
4. Powiat myślenicki
5. Powiat poznański
6. Powiat wodzisławski
7. Powiat bielski (śląskie)
8. Powiat starogardzki
9. Powiat krakowski
10. Powiat zawierciański
Miasta na prawach powiatu:
1. Rzeszów – honorowy tytuł
„Dobry Polski Samorząd 2016”
2. Nowy Sącz
3. Legnica
4. Krosno
5. Dąbrowa Górnicza
6. Zabrze
7. Chełm
8. Piotrków Trybunalski
9. Słupsk
10. Tarnów
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
1. Biłgoraj – honorowy tytuł
„Dobry Polski Samorząd 2016”
2. Płońsk
3. Bolesławiec
4. Barcin
5. Czechowice-Dziedzice
6. Stronie Śląskie
7. Polanica-Zdrój
8. Sochaczew
9. Siewierz
10. Dąbrowa Tarnowska
Gminy wiejskie:
1. Chełmiec – honorowy tytuł
„Dobry Polski Samorząd 2016”
2. Kobylnica
3. Wielka Wieś
4. Postomino
5. Ruda-Huta
6. Gołcza
7. Ustka
8. Korzenna
9. Limanowa
10. Zabierzów
Związku Powiatów Polskich oraz funkcjonującej pod jego auspicjami Komisji Rewizyjnej. Wszyscy laureaci będą mieli możliwość wzięcia udziału w obradach plenarnych, zaplanowanych w Hotelu Aquarius & Spa w Kołobrzegu.
Przykładowe działania laureatów przedstawiamy na kolejnych stronach Magazynu Gospodarczego Fakty. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
I
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Od lat w czołówce
Rozmawiamy z Jarosławem Szlaszyńskim, starostą augustowskim
Powiat augustowski zwyciężył w tegorocznej edycji Rankingu Powiatów w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców.
Jaki jest pana przepis na sukces?
– W Rankingu uczestniczymy od 12 lat
i z dumą mogę powiedzieć, że każdego roku
byliśmy w czołówce krajowej i zajmowaliśmy pierwsze miejsce w województwie.
Zwycięstwo i tytuł „Dobry Polski Samorząd” uzyskaliśmy po raz pierwszy w historii.
A przepis na sukces? Profesjonalna realizacja zadań przez dobrze dobrany zespół
kierowniczy i urzędników, właściwe gospodarowanie finansami i skuteczne pozyskiwanie funduszy. Ważna jest szeroka
współpraca – wspólne działanie jest siłą,
która pozwala na skuteczne rozwiązywanie
problemów samorządowych.
Jakimi działaniami zrealizowanymi
w ubiegłym roku może pochwalić się powiat?
– Zadania realizujemy w trzech obszarach: drogi, opieka medyczna i oświa-

ta. We współpracy z samorządami i nadleśnictwami zbudowaliśmy 18 km dróg
i most oraz przygotowaliśmy dokumentację

na nowe zadania na 11,4 mln zł. Od 2015
roku realizujemy program na rzecz szpitala.
W ostatnich dwóch latach szpital uzyskał
dodatni wynik finansowy, a na poprawę
bazy wydaliśmy 4,7 mln zł, w tym 2,1 mln
ze środków zewnętrznych, ponadto pozyskaliśmy 2 mln zł na nowe inwestycje.
Coraz większy zakres zabiegów i operacji sprawia, iż wzrasta liczba pacjentów korzystających z usług szpitala. W dziedzinie oświaty od lat koncentrujemy się na
wzmocnieniu jakości pracy szkół i placówek. Nasze działania znajdują uznanie
wśród ekspertów zewnętrznych. Powiat kolejny raz uzyskał certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. Ponieważ czwarty raz
byliśmy w gronie najlepszych, otrzymaliśmy srebrny certyfikat, a za innowacyjne
działania na rzecz bezpieczeństwa
uczniów wyróżnienie „Lider Bezpieczeństwa w Oświacie”.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

Szukamy korzystnych rozwiązań
O sukcesie powiatu gołdapskiego w Rankingu Powiatów i Gmin
opowiada starosta gołdapski Andrzej Ciołek
Powiat gołdapski trafił do zaszczytnego
grona laureatów rankingu ZPP, plasując się
na wysokim III miejscu w kategorii powiaty
do 60 tys. mieszkańców. Czy to najwyższe
do tej pory miejsce, jakie udało się osiągnąć
rządzonemu przez pana samorządowi?
– Najwyższym miejscem zdobytym
przez nasz samorząd było miejsce drugie,
które zajęliśmy w 2012 r. Trzecie miejsce zajęliśmy drugi rok z rzędu. To duży sukces
dla naszego powiatu, tym bardziej że w roku
2010 plasowaliśmy się na odległym 228.
miejscu. Mamy zatem powody do dumy, od
kilku lat jesteśmy w ścisłej czołówce. Nieustannie działamy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszego powiatu.
Wysokie noty to dowód, że realizujemy swoje obowiązki na dobrym poziomie.
Jakie czynniki złożyły się pana zdaniem na ten tryumf?
– Przede wszystkim sumienne realizowanie zadań, szukanie nowatorskich roz-
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wiązań, podejmowanie kolejnych inicjatyw.
Jesteśmy po to, aby podnosić standardy życia naszych mieszkańców i to jest nasz główny priorytet. Od wielu lat zarząd powiatu,
radni, pracownicy starostwa i jednostek powiatowych ciężko pracują na ten sukces.

Nieustannie staramy się zdobywać środki
zewnętrzne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Ich pozyskanie pozwala na pełniejsze zaspokajanie lokalnych potrzeb i kreowanie lepszej, nowoczesnej rzeczywistości.
Każdy kolejny rok przynosił wzrost zaangażowania inwestycyjnego, rosnącego
w miarę ilości pozyskanych środków zewnętrznych. Powiat gołdapski jest stale aktywny w regionie oraz na poziomie krajowym i międzynarodowym. Podpisana
w 2016 r. kolejna umowa powiatu gołdapskiego o współpracy partnerskiej, tym razem z gruzińską gminą Gori, stanowi jasny
dowód na otwartość i aktywność gołdapskiego samorządu powiatowego. Nieustannie szukamy korzystnych rozwiązań
i dokładamy wszelkich starań, aby sprostać
oczekiwaniom naszych mieszkańców.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Powiat przasnyski na medal!
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu świetnie wypada
w rankingach inwestycyjnych
owiat przasnyski położony jest
w północnej części województwa
mazowieckiego, w odległości
ok. 100 km od Warszawy z jednej
strony i Olsztyna z drugiej.

P

484 inwestycje
za ponad 450 mln zł
Od lat samorząd powiatu przasnyskiego plasuje się w ścisłej czołówce najbardziej proinwestycyjnych polskich samorządów. W ciągu ponad 17 lat istnienia
powiatu starostwo i jego jednostki organizacyjne zrealizowały 484 inwestycje za
ponad 450 mln zł i położyły solidny fundament pod dalsze kilkusetmilionowe
przedsięwzięcia, ale już z udziałem przedsiębiorstw i wyższych uczelni. Te przyszłe
mechanizmy inwestowania będą bezpośrednio nieporównywalnie bardziej związane z podniesieniem jakości życia indywidualnych mieszkańców powiatu.
We wrześniu 2016 roku podczas XIV
Forum Kapitału i Finansów w Katowicach
starosta przasnyski Zenon Szczepankowski odebrał po raz 10., tym razem za wyniki
roku 2015, statuetkę im. Króla Kazimierza
Wielkiego, najbardziej prestiżowe i miarodajne wyróżnienie samorządowe w Polsce.
W 2005 r. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu po raz pierwszy zdobyło I miejsce
w Polsce w inwestycjach per capita dzięki pozyskaniu największych, w przeliczeniu na
mieszkańca, środków unijnych. Pozycję
lidera w inwestowaniu oraz pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków unijnych
ogółem powiat przasnyski utrzymuje ponad
12 lat.

Inwestorów już zapraszamy
Strefa Gospodarcza w Sierakowie
k. Przasnysza
Największy, kompleksowo uzbrojony
i już dostępny dla inwestorów jest teren
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie koło Przasnysza. Strefa obejmuje powierzchnię 306 ha. Samorząd powiatowy
uzbroił teren we wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną: sieć energetyczną
o mocy 14 megawatów, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną
i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne
i dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe, a obecnie realizowane jest przyłącze gazowe o ciśnieniu średnim podwyższonym.

W skład Strefy wchodzi biznesowo-turystyczne lotnisko o pow. 107 ha, Specjalna Strefa Ekonomiczna – podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o pow. 55 ha oraz ponad 100 działek
o powierzchni od 30 arów do 8 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjną, usługową, handlową.

Firmy już działają
Dotychczas 36 małych i średnich firm
wykupiło 72 działki. Starostwo wydało
pozwolenia na budowę 29 firmom, z czego 12 rozpoczęło już działalność produkcyjną lub usługową na bazie zakończonych
inwestycji prywatnych. Pozostałe przygotowują niezbędną dokumentację.
Wyjątkowość przasnyskiej strefy polega także na znakomitym skomunikowaniu,
co oszczędza czas i koszty przedsiębiorców.
Drogi i tory to jednak trochę za mało. Tutaj na negocjacje wprost do fabryki można
przyjechać, ale można też przylecieć i odlecieć z przyległego do fabryk pasa lotniska.

Takie usytuowanie znakomicie zwiększa
efektywność zarządzania i wdrażania innowacyjnych technologii.

Strefa Gospodarcza w Chorzelach
Powiat przasnyski oferuje również
atrakcyjne tereny położone w podstrefie
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach:
• Obszar I o powierzchni 94 ha z możliwością powiększenia do 400 ha – tereny pod
działalność gospodarczą, produkcyjną
i składową, położone przy drodze krajowej
nr 57 i drodze wojewódzkiej 614.
• Obszar II o powierzchni 82,5 ha z możliwością powiększenia do 120 ha – tereny
pod turystykę, sport i rekreację. Projektowany obszar to tereny przeznaczone pod
działalność gospodarczą w zakresie turystyki
i rekreacji.

Strefy na medal
Strefa gospodarcza w Chorzelach
w 2016 r. została uznana najlepiej urządzonym terenem inwestycyjnym w Polsce,
zdobywając tytuł „Grunt na Medal”. W latach poprzednich finalistą była też strefa
w Sierakowie k. Przasnysza. Powiat Przasnyski jest pierwszym polskim powiatem
w historii konkursu, którego tereny inwestycyjne zostały uznane przez ekspertów za
najlepsze w kraju. Statuetkę oraz dyplom
podczas uroczystej gali 20 października
2016 r. z rąk wiceministra rozwoju oraz prezesa PAIiIZ odebrał starosta przasnyski Zenon Szczepankowski. Obie strefy: przasnyska i chorzelska znajdują się w ścisłej czołówce polskich obszarów inwestycyjnych,
przygotowanych przez samorządy dla inwestorów małych, średnich i dużych. I
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Dziękuję za współpracę
Rozmowa ze starostą świdwińskim Mirosławem Majką

Które z poczynionych ostatnio przez
powiat świdwiński inwestycji uważa pan
za najważniejsze dla mieszkańców?
– Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każda inwestycja, którą realizuje powiat świdwiński jest
ważna dla jego mieszkańców. Możemy te
inwestycje podzielić według grupy docelowej. Nie każda inwestycja zainteresuje ogół
mieszkańców.
Wśród inwestycji w szkołach ponadgimnazjalnych możemy wyłonić budowę
hali sportowej jako odpowiadającą na potrzeby zarówno uczniów, jak i drużyn,
firm i instytucji z dziedziny sportu. Ważny
dla mieszkańców był projekt pod nazwą
„Równe szanse w zdrowiu – program profilaktyki i promocji zdrowia w powiecie świdwińskim”. Celem nadrzędnym projektu
było zmniejszanie zachorowalności mieszkańców powiatu na choroby związane ze
stylem życia.
Powiat świdwiński zajął 4. miejsce
w Rankingu Powiatów. Co zaważyło na
tym, że powiat zajmuje coraz to lepsze
miejsca w czołówce rankingu?
– Miło nam, że jesteśmy tak blisko przysłowiowego podium. Bardzo istotne są dla
nas inwestycje, zwłaszcza jeśli mamy świadomość, że zmierzają w dobrym kierunku.
Cieszymy się, gdy coraz więcej firm, instytucji i mieszkańców korzysta z zielonej energii, a my możemy w naszych obiektach również instalować proekologiczne rozwiązania. Wciąż pozyskujemy zewnętrzne źródła
finansowania inwestycji. Staramy się również, aby nasz urząd był przyjazny mieszkańcom, stąd ułatwienia: winda, podjazdy,
toalety dla osób niepełnosprawnych, miejsca relaksu dla matek z dziećmi, strona internetowa z opcją dla osób niedowidzących.
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Staramy się iść z duchem czasu, wciąż udoskonalając nasz serwis internetowy, prowadząc social media czy organizując konkursy i zabawy z nagrodami dla dzieci i młodzieży. Chcemy uprzyjemnić czas wolny
mieszkańcom, stąd bogaty kalendarz imprez
kulturalnych i sportowych, które odbyły się
z naszej inicjatywy bądź z naszym wsparciem.
Staramy się poznawać wszystkie nowości i ułatwienia, aby uczniowie naszych szkół, dzieci w Ośrodku OpiekuńczoWychowawczym czy pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej czuli, że tworzymy wielką rodzinę i nie pozwalamy, by
ich warunki odstawały nie tylko od norm,
ale także od europejskich i światowych
trendów.
Czy poza czynnikami ekonomicznymi
świadomość mieszkańców również odgrywa rolę w powodzeniu zamierzeń i celów?
– Oczywiście. Przecież wszystko, co robimy ponad czynności, nazwę je „technicznymi”, wynikającymi z uprawnień lub
zadań własnych powiatu, jest współtworzone z mieszkańcami. Rejestracja samochodów, wydawanie decyzji budowlanych
czy środowiskowych, ewidencja budynków i gruntów to nasz chleb powszedni. Jak
ma wyglądać oświata, w jakich kierunkach
powinniśmy nasze dzieci kształcić, jak ma
wyglądać powiatowa kultura, sport i wreszcie, które i w jakiej kolejności drogi powin-

niśmy robić, to musi wynikać z konsultacji
z mieszkańcami.
Efekty bardzo dobrze trafionych inwestycji są wynikiem współpracy. Z tego
miejsca chciałbym serdecznie podziękować
za wszystkie sugestie napływające do nas
od mieszkańców powiatu świdwińskiego.
Nasz sukces w rankingu to również efekt
bardzo dobrej kooperacji z samorządami
gminnymi naszego powiatu, za którą również składam podziękowania.
Jakie planowane w najbliższym czasie
inwestycje uważa pan za kluczowe dla powiatu?
– Wspólnie z sąsiednimi samorządami,
trzema powiatami i osiemnastoma gminami, aplikowaliśmy do samorządu wojewódzkiego z Kontraktem Samorządowym
Grupy Centrum, na realizację którego dostaliśmy akceptację. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie drugiego etapu weryfikacji naszych projektów. Te projekty to inwestycje w szkolnictwo zawodowe w dwóch
szkołach poparte projektami miękkimi,
budowa Centrum Popularyzacji Nauki
– naszego małego „Kopernika”, oraz, co nas
najbardziej cieszy, budowa strefy aktywności
biznesowej. Ta ostatnia inwestycja da w pełni uzbrojone tereny pod działalność gospodarczą. Inwestorów chętnych do skorzystania z tych terenów już dzisiaj zapraszam.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Są środki na rekultywację
1 marca ruszył nabór wniosków na projekty
dotyczące ochrony powierzchni ziemi, prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

elem programu jest ograniczenie
negatywnego oddziaływania na
środowisko oraz przywrócenie
do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów. Na dwie części programu:
rekultywację terenów zdegradowanych
i współﬁnansowanie projektów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
zarezerwowano ponad 82,5 mln zł dotacji
i blisko 68,5 mln zł pożyczek.

C

Wnioski można składać
w dwóch kategoriach. Rekultywacja terenów zdegradowanych
zakłada współfinansowanie takich przedsięwzięć jak: rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych oraz
zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, a także usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie

skutków spowodowanych oddziaływaniem
usuwanych odpadów. Beneficjentami tychże działań mogą być: jednostki samorządu
terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki prawa handlowego.
Do drugiej grupy należą ci, którzy
chcą starać się o współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tutaj wnioski mogą
składać: beneficjenci POIiŚ 2014-2020
(w ramach realizacji przedsięwzięć działania 2.5) oraz podmioty upoważnione przez
wyżej wymienionych beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
O dotacje i pożyczki można starać się
do 15 grudnia br.
I

Motywacja do dalszej aktywności
Rozmowa ze starostą bielskim, Sławomirem Snarskim

Powiat Bielski ponownie znalazł się na
5. miejscu w rankingu powiatów. Co,
pana zdaniem, miało wpływ na utrzymanie tak wysokiej pozycji?
– Działania Powiatu skupiają się głównie na dążeniu do poprawy poziomu życia
jego mieszkańców oraz na podnoszeniu jakości usług publicznych. Skutecznie zabiegamy o zewnętrzne środki finansowe,

ciągle inwestujemy w infrastrukturę drogową, sprzyjamy rozwojowi gospodarczemu opartemu o odnawialne źródła, podnosimy jakość służby zdrowia oraz skutecznie przeciwdziałamy bezrobociu.
Dużą chlubą cieszy się podlegający
pana jednostce samorządowej Powiatowy
Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, wyróżniony przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej za wysoką skuteczność
działań aktywizacyjnych podejmowanych
wobec osób bezrobotnych. Jakie innowacyjne praktyki stosuje ta placówka?
– Działania PUP oparte są o dokładną analizę potrzeb lokalnego rynku pracy.
W ostatnim czasie wdrożono innowacyjny
projekt z komponentem ponadnarodowym, w którym stworzono metodę rekrutacji i rozwoju zawodowego pracowników
o niskich kwalifikacjach. Ponadto bielski
PUP realizuje projekty partnerskie, w tym
z innymi powiatami, jak również z organizacjami pozarządowymi, instytucjami szko-

leniowymi oraz ośrodkami pomocy społecznej.
Czy mógłby pan wymienić przykłady
działań, w których inne podmioty z terenu powiatu bielskiego wykazują podobne
zaangażowanie w podnoszenie poziomu życia lokalnej społeczności?
– Przykładem takim jest szkolnictwo zawodowe, gdzie powiat bielski bardzo dobrze
współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami. W powiecie działają również organizacje
pozarządowe i inne podmioty pożytku
publicznego, które pracują na rzecz osób
niepełnosprawnych, promocji i ochrony
zdrowia, popularyzacji działań z zakresu
ochrony środowiska, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli czy też rozwoju turystyki. Staramy się, aby te inne obszary aktywności były jak najlepiej wspierane i koordynowane, bo to jest ważny klucz
do wspólnego sukcesu.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Beneficjentami Rankingu
są mieszkańcy zwycięskich
jednostek
Fot. ZPP

Z prezesem Związku
Powiatów Polskich
i starostą bocheńskim
Ludwikiem Węgrzynem
rozmawiamy o Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin

Jakie wnioski nasuwa panu kolejny
ranking samorządów opracowany przez
ZPP?
– Ogólnopolski Ranking Powiatów
i Gmin jest dziś najpopularniejszym i najbardziej kompleksowym konkursem w kraju przeznaczonym dla samorządów, oceniającym ich działania i rozwiązania na
rzecz mieszkańców. Świadczy o tym nie tylko duże zainteresowanie JST udziałem
w konkursie, ale i to, że ci, którzy stanęli już
na podium w przeszłości, startują w kolejnych edycjach, dbając o podnoszenie poziomu swoich działań.
Mamy już „weteranów”, takich stałych
liderów, którzy niezmiennie dbają o najwyższą jakość usług i zdobywają najwyższe noty. Do takich należą np. powiat kielecki czy gmina Chełmiec. Kiedy rozmawia
się z kolegami starostami, wójtami czy burmistrzami, to można usłyszeć, że raz zdobyty tytuł motywuje do dalszych działań.
Zyskać można honorowy tytuł „Dobry
Polski Samorząd” oraz „Super Powiat”
i „Super Gmina” – dla tych najlepszych
z najlepszych, mających największy procentowy udział w realizacji kategorii zawartych w Rankingu. To podejście bardzo
cieszy, zwłaszcza że celem konkursu jest poprawa życia społeczeństwa.
Nagrody fundowane przez Związek Powiatów Polskich trafiają do rąk włodarzy
gmin, miast czy powiatów. Z pewności daje
to im satysfakcję. Niezapomniana jest at-
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Prezes ZPP (z prawej) podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

W tym roku, na przykład, zmniejszono obiecane środki
na drogi w ramach „schetynówek”. Musimy zatem
stale zachowywać czujność, bo pomysły posłów
i rządzących potrafią zaskakiwać
mosfera każdorazowo towarzysząca wręczaniu statuetek i pucharów. Wielu z nas na
nią czeka. Osobiście czuję się zaszczycony,
kiedy mogę uścisnąć rękę tym, którzy stoją na podium. Tak jest za każdym razem
i nie ukrywam, że jest to przeżycie.
Jednak tak naprawdę beneficjentami
Rankingu są mieszkańcy zwycięskich jednostek. Ich nie ma podczas wręczania nagród, ale to oni zyskują, bo na przykład
mogą korzystać z nowych, ekologicznych

rozwiązań w swojej gminie, z lepszej jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, sportu itd.
Czy tak było od początku?
– Początki Rankingu sięgają 2003 r. Na
początku namawialiśmy i zachęcaliśmy
samorządy do zakładania stron internetowych, e-maila, podawania linka do BIP itd.
Potem przyszedł czas na więcej i więcej. To
dawne czasy, które z sympatią wspominam.
Różnica pomiędzy tym, czego wymagaliśmy
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od samorządów wtedy a dziś to przepaść.
Nie do porównania z tym, czym aktualnie
mogą pochwalić się uczestnicy rankingu.
Jakie są obecnie kryteria?
– Rywalizujące samorządy są podzielone na sześć grup. Uczestnicy oceniani są
według blisko 100 kryteriów powiązanych
w jedenaście kategorii tematycznych, tj.:
działania proinwestycyjne i prorozwojowe,
rozwiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
wspieranie działań na rzecz sportu i kultury,
wspieranie działań na rzecz społecznej
gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań
ekoenergetycznych i proekologicznych,
współpraca krajowa i międzynarodowa
oraz realizacja działań promocyjnych.
Przyjęte kategorie pozwalają na obiektywną i wielopłaszczyznową ocenę JST.
Część kryteriów dotyczy jedynie danego
urzędu, część jednostek organizacyjnych,
a inne – także podmiotów zlokalizowanych
na terenie danej jednostki. Na wynik wpływają również sami mieszkańcy, zgłaszając
zrealizowane przez siebie instalacje odnawialnych źródeł energii. Wszystkie zgłoszenia poddawane są szczegółowej, regulaminowej weryfikacji, a następnie kierowane do oceny eksperckiej specjalistów
Związku Powiatów Polskich. Kryteria są
przejrzyste, wyniki jawne, a udział w rankingu darmowy. Czego można chcieć więcej?
Które kryteria brane pod uwagę w ocenie jednostek samorządowych najbardziej
przyczyniają się do ich awansu w zestawieniu, a które obniżają punktację?
– Pozyskiwanie środków finansowych
z funduszy krajowych i zewnętrznych to jedne z podstawowych kategorii, gdzie można zdobyć aż 1/4 punktów w Rankingu.
W tym roku dodatkowo doszło jeszcze
zwiększenie limitu za punktację energii odnawialnej. A to miało duże znaczenie w końcowym rozdziale miejsc w Rankingu. Stanowiło bowiem około 1/5 całości punktów.
Była i druga strona medalu. Te punkty mogły być również przyczyną porażki niektórych JST w tegorocznym rankingu. Pozostałe kategorie w mniejszym stopniu
wpływały na wyniki końcowe.
Przypomnę, że do wygrania Rankingu
potrzeba około 60.000 punktów. Za kategorię pierwszą i drugą, czyli pozyskanie
środków krajowych i zewnętrznych, można zdobyć maksymalnie 15 000 punktów.
Do tego za odnawialne źródła energii
można zdobyć do 12 000 punktów.

Tak więc za te trzy kategorie można uzyskać prawie połowę punktów potrzebnych
do wygrania, a przecież pytań, jak wcześniej
mówiłem, jest blisko 100.
Wyniki byłyby zapewne jeszcze lepsze,
gdyby większe były nakłady, którymi dysponują włodarze powiatów i gmin. Jakie
widzi pan w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej możliwe rozwiązania, które pomogłyby pokonać problemy związane z finansowaniem samorządów?
– Oczywiście bez nakładów finansowych niewiele można zdziałać. A z tymi
bywa różnie. Budżety JST są i tak bardzo
napięte. Jak łatwo się domyślić, w Rankingu
najwięcej punktów dostają bogate jednostki – stąd też podział na kategorie, wynikający z woli zachowania równowagi.
Każdy samorząd ma do zrealizowania
określone zadania, przybywają coraz to
nowe, lecz nie podążają za nimi adekwatne środki finansowe. Oskarża się samorządy, że działają na spowolnienie gospodarki, bo nie chcą inwestować, gdy tymczasem należałoby postawić pytanie: z czego samorządy mają finansować kolejne
przedsięwzięcia?
Odpowiedź na pytanie o rozwiązanie
finansowe sprowadza się do kompleksowej zmiany prawa, zmiany podejścia do
samorządów, o co Związek Powiatów
Polskich, podobnie jak i inne ogólnopolskie korporacje samorządowe, zabiega od lat. Ciężko mi myśleć o szybko następujących pozytywnych zmianach
w najbliższym czasie, skoro działania rządu co i raz wskazują na brak zaufania do
samorządów i na próby centralizowania
kraju. Wiem jednak, że ze względu na troskę o swoich mieszkańców, samorządy nie
przestaną się starać. Praca w samorządzie
to nie zawód, to misja. Ranking jest
tego przykładem.
Czy na przestrzeni ostatnich lat zachodzą widoczne zmiany w zakresie mocnych i gorszych stron gmin i powiatów?
– Samorządy nadal jeszcze dość słabo
radzą sobie z promocją rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Są
jednak i duże realizacje w tym zakresie. Przykładem jest Rzeszów. Miasto w tym roku
oddało do użytku dużą inwestycję. Wybudowało instalację fotowoltaiczną na terenie oczyszczalni ścieków. To przyczyniło się
do zdobycia pierwszego miejsca w rankingu.
Mocną stroną są inwestycje drogowe,
choć środki na nie są coraz bardziej ograniczane.
Jakie działania Związku Powiatów
Polskich podejmowane w ostatnim czasie
warto wskazać jako wychodzące naprzeciw problemom, z którymi spotykają się na
co dzień samorządy terytorialne?

– Najistotniejsze są kwestie generalne,
z którymi obecnie przyszło nam się borykać, a co do których nie podejrzewaliśmy,
że przyjdzie taki czas, iż będziemy musieli ich bronić. Mam tu na myśli recentralizację organizacji funkcjonowania państwa, której przejawem są m.in. postępujące
z coraz większym natężeniem ograniczenia
kompetencji samorządu terytorialnego,
przykłady można już mnożyć. Środowisko
samorządowe jest zjednoczone i zgodne, że
to cofanie pewnego uznanego przez ostatnich kilkanaście lat modelu naszego państwa.
Na czym koncentruje się uwaga Związku w bieżącym roku i co wymaga najpilniejszej interwencji, by można było mówić
o kolejnych sukcesach samorządowych?
– Jako Związek staramy się zwracać
uwagę przede wszystkim na problemy dotykające powiaty, ale pamiętamy też o pozostałych szczeblach samorządu. Aktywnie
uczestniczymy w posiedzeniach komisji
sejmowych, senackich czy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W bieżącym roku w pierwszej kolejności będziemy musieli uporać się ze
skutkami podwyżek wynagrodzeń personelu medycznego. Zmiany w wynagradzaniu są potrzebne i nikt tego nie kwestionuje. Problemem jest natomiast to, że
nie przewidziano dodatkowych nakładów
na ten cel. Ogromną bolączką będzie finansowanie szpitali. Trwa reforma edukacji. Jest wiele innych problemów. W tym
roku, na przykład, zmniejszono obiecane
środki na drogi w ramach „schetynówek”. Musimy zatem stale zachowywać
czujność, bo pomysły posłów i rządzących
potrafią zaskakiwać.
Co jest najlepszą motywacją do pracy
w samorządzie? Jakie słowa zachęty skierowałby pan do gospodarzy jednostek terytorialnych, które nie zajęły w ostatnim
rankingu wysokich pozycji?
– Jak już mówiłem, bycie samorządowcem to misja. Pozycja w Rankingu nie
może być celem samym w sobie. My to robimy dla mieszkańców i to spełnianie ich
potrzeb jest motorem nakręcającym działanie. Starać się warto. To, co zrobimy zaprocentuje. Choć ostatnie zmiany w zakresie
edukacji mogą nie zachęcać i przeczyć temu,
co mówię. Samorządom brakuje poczucia
stabilności. Świadczą o tym również zapowiedziane pomysły na ograniczenia w kadencyjności samorządowców. Nie każdemu, kto dziś piastuje stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta dane będzie ukończyć rozpoczęte projekty, zrealizować
wszystkie założenia. Mimo to, zachęcam to
dalszych starań i udziału w Rankingu.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Wreszcie zwycięstwo

Fragment unikalnego założenia ogrodowego przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Rozmowa ze starostą powiatu jędrzejowskiego
Edmundem Kaczmarkiem

Powiat Jędrzejowski został zwycięzcą
Rankingu Powiatów 2016 w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców. Co takiego wyróżnia państwa samorząd pośród
innych?
– Ta nagroda dla samorządu powiatowego jest też nagrodą dla samorządów
gmin. Od początku wójtowie i burmistrzowie rozumieją, że powiat to mała ojczyzna złożona z gmin. Pewnie w wielu powiatach tak jest, ale warto podkreślić, jak
ważna w lokalnym środowisku jest taka
współpraca. Ludzie najpierw oceniają wójta, burmistrza, a dopiero później – starostę, marszałka. Tak jest na przykład w dziedzinie drogownictwa – najczęściej dla przeciętnego obywatela nie jest ważne, kto jest
zarządcą konkretnej drogi, ale – w której
znajduje się gminie. Świadomość, że tak jest,
staje się motywacją do współpracy między
samorządami gminnymi i powiatowym.
W ostatnich latach brakowało nam naprawdę niewiele do zwycięstwa – od 40 do
100 punktów, dlatego tym bardziej przykro
było przegrywać. W tym roku jest tryumf –
to szczęście, ale przede wszystkim praca
wielu ludzi, z którymi mam zaszczyt zarządzać gminą – moich współpracowników.
To jest ich zasługa.
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Powiat otrzymał także honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd
2016”. Co pana zdaniem kryje się za
określeniem „dobry polski samorząd”?
– Dobry samorząd to dobra
współpraca. To dobrzy ludzie, którzy ze sobą rozmawiają i dochodzą do konsensusu. Realizują projekty, które nie są tylko projektami tych, którzy rządzą, ale są
wspólne. Czasem słyszy się głosy ludzi, którzy chwalą się, że coś jest u nich w gminie
lub powiecie zrobione, jako wspólne działanie, dzieło dobrego samorządu. Nie władzy, nie starosty, czy wójta, ale – nasze,
u nas, dla nas. To, co najlepsze, to budowanie samorządu od podstaw – od wsi, od
sołectwa, od gminy, a wszędzie musi być
przede wszystkim dobra współpraca.
Dużo się ostatnio mówiło o wstrzymywaniu inwestycji przez samorządy. Czy
i u państwa sytuacja wyglądała podobnie?
Jakie plany mają państwo w tym zakresie
na przyszłość?
– Na początku kadencji opracowujemy plan inwestycyjny i jest on jedynie modyfikowany, uzupełniany o możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych.
Trzon jest stały i sukcesywnie go realizujemy. Wykorzystujemy tutaj wszelkie możliwości dofinansowania. Nadal działamy
we współpracy z gminami, korzystamy z rezerw ministerialnych, z rezerwy oświatowej
Tam, gdzie są możliwości dostępu do
środków unijnych, już mamy złożone projekty. Co najmniej trzy są już pozytywnie
ocenione. Co istotne, mamy na tyle stabilną

sytuację powiatu, że możemy spokojnie aplikować o środki na potrzebne inwestycje, przedsięwzięcia,
które przyniosą oszczędności na
przyszłość.
Dbamy też o inne korzyści
– np. poprawę jakości kształcenia,
a także największą atrakcję naszego powiatu – Muzeum im. Przypkowskich
w Jędrzejowie. Nazwa pochodzi od nazwiska rodziny, która muzeum stworzyła
i w 1962 r. przekazała państwu. To muzeum ma największą w Polsce, drugą
w Europie, trzecią w świecie, po Oxfordzie
i Chicago, kolekcję zegarów słonecznych.
Od 1999 r. samorząd powiatu samodzielnie prowadzi muzeum. Na bazie tej
kolekcji budujemy produkt turystyczny.
Utrzymanie instytucji to około milion
złotych rocznie, ale nie narzekamy. Kultura
to jest dziedzina, w którą należy inwestować i to robimy, poprawiając stan tej
unikalnej placówki muzealnej, unowocześniając sposób ekspozycji, przywracając świetność temu, co stanowi o wyjątkowości tego miejsca – na przykład ogrodów, które po 30 latach powróciły na turystyczną mapę powiatu i Polski.
Reasumując, nie wstrzymujemy inwestycji w naszym powiecie. Co roku to
14–15 procent wydatków budżetu, a w czasach większych możliwości pozyskania
dofinansowania bywa 30–40 procent.
Mamy nadzieję, że w dalszej perspektywie
nadal tak będzie.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Opiekę zdrowotną
zorganizowaliśmy od nowa
Rozmowa ze Stanisławem Cubałą, starostą powiatu piotrkowskiego,
zdobywcą 4. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu ZPP w kategorii powiatów
do 120 tys. mieszkańców
stwo Zdrowia. Tylko dzięki porozumieniu
pomiędzy samorządami województwa
łódzkiego i powiatu piotrkowskiego oraz
opracowaniu projektu reorganizacji obu placówek uratowaliśmy piotrkowski PZOZ
przed likwidacją i blisko pół tysiąca pracowników przed utratą zatrudnienia.
Na czym polegały te zmiany?
– Wspólnie z samorządem województwa niemalże na nowo zorganizowaliśmy
służbę zdrowia, aby każdy z nas – ten zdrowy, i ten chory, miał równy dostęp do dobrych lekarzy, otrzymał profesjonalną opiekę w czasie pobytu w szpitalu i w poradni,
a także dokładnie wiedział, gdzie znaleźć potrzebną pomoc. W efekcie szpital wojewódzki przejął w połowie 2016 r. od szpitala powiatowego oddziały zabiegowe, takie jak chirurgia, urologia i ośrodek wszczepiania rozruszników, natomiast do
piotrkowskiego PZOZ przeniesiono ginekologię, położnictwo oraz oddział noworodkowy, które połączono z dotychczas
funkcjonującymi oddziałami, zwiększając
tym samym liczbę łóżek oraz kadrę lekarską i pielęgniarską.
Jak te zmiany zostały przyjęte przez samych pacjentów?
– Każde zmiany rodzą pewne niepokoje, ale wierzę, że zostaną one dobrze przyjęte przez mieszkańców. Dokładamy wszel-

kich starań, aby w powiatowej placówce
mieszkańcy zarówno powiatu, jak i miasta,
czuli się komfortowo i bezpiecznie, a co najważniejsze, by otrzymywali fachową pomoc
o każdej porze dnia i nocy. Przykład zaufania społecznego obserwujemy na oddziale położniczym. Odkąd w czerwcu
2016 r. nasz szpital stał się jedyną placówką w Piotrkowie, gdzie na świat przychodzą
dzieci, odbywa się tutaj około stu porodów
każdego miesiąca. W celu zapewnienia
jak najlepszych warunków naszym pacjentom systematycznie remontujemy
kolejne pomieszczenia, tak aby matkom
i dzieciom było wygodnie. W budżecie powiatu na 2016 r. na przekształcenie placówki
przeznaczono 2,2 mln zł.
Ale na tym nie koniec przekształceń
w powiatowej opiece zdrowotnej?
– Przed nami jeszcze to, czego z przyczyn od nas niezależnych nie udało się zrealizować w 2016 r., czyli uruchomienie oddziału pediatrycznego. Przez kilka miesięcy poszukiwaliśmy lekarzy specjalistów
pediatrów, którzy podjęliby się pracy w warunkach szpitalnych. Dopiero gdy to się
udało, mogliśmy ruszyć z pracami remontowo-adaptacyjnymi pomieszczeń na
potrzeby pediatrii. Na niezbędne w tym zakresie inwestycje planujemy z budżetu powiatu przeznaczyć kolejne 3 mln zł. Jednocześnie tworzymy drugi
pododdział noworodków,
konieczny ze względu na
wzrost liczby porodów
w naszej placówce. Dążymy
nie tylko do zapewnienia
wszechstronnej, opieki kobietom, szczególnie w okresie ciąży, ale także chcemy
zagwarantować kompleksową 24-godzinną opiekę
dzieciom. Stanowi to podwaliny pod tworzone Powiatowe Centrum Matki
i Dziecka, które chcemy
otworzyć 1 czerwca.

Prowadzenie publicznej służby zdrowia to zadanie, do realizacji którego zobligowano samorządy lokalne. To na nich
spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne swoich mieszkańców. W jaki sposób powiat piotrkowski wywiązał się z tego obowiązku w 2016 r.?
– Miniony rok samorządowy to dynamiczny okres przemyślanych i skutecznie
wdrożonych działań, które miały na celu reorganizację opieki zdrowotnej w regionie
piotrkowskim. Historycznie w Piotrkowie
Trybunalskim funkcjonują dwa publiczne
szpitale: Samodzielny Szpital Wojewódzki, którego właścicielem jest samorząd
województwa łódzkiego, i Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej, prowadzony przez samorząd powiatu piotrkowskiego. Wejście
w życie ustawy o działalności
leczniczej w 2011 r., a także
przeprowadzona w 2015 r. diagnoza potrzeb zdrowotnych
mieszkańców miasta i powiatu
uświadomiły nam, że bez wprowadzenia koniecznych zmian
w profilach działalności obu
placówek funkcjonowanie powiatowego szpitala byłoby zagrożone. Placówce groziła finansowa zapaść, a jednocześnie
funkcjonując w niezmienionej
strukturze, PZOZ nie miałby
szans, by znaleźć się w sieci szpi- Pacjentki już korzystają z nowoczesnej ginekologicznej izby przyjęć
tali tworzonej przez Minister- oraz przyszpitalnej poradni K

Rozmawiał
Tomasz Rekowski
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Zjazd ZPP na Jasnej Górze
Niepokojące zmiany i tryb legislacyjny, zapowiedzi ważnych reform, o których
samorządowcy dowiadują się z doniesień medialnych oraz powszechna niewiedza o przyszłości powiatów skłoniły zarząd Związku Powiatów Polskich do
zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Fot. ZPP

potkanie odbyło się 6 marca br.
w Klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze w sali o. Augustyna
Kordeckiego. Było to pierwsze
spotkanie zorganizowane przez Związek
Powiatów Polskich w jasnogórskim sanktuarium. Wzięli w nim udział delegaci na
Zgromadzenie Ogólne ZPP, przewodniczący rad powiatów oraz rad miast na prawach powiatu – członków ZPP. Przybyli
również zaproszeni politycy.
Posiedzenie poprzedziła msza święta
w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Odprawił ją metropolita częstochowski
abp Wacław Depo, który w swojej homilii
przywoływał zasady moralności, których nie
może zabraknąć w żadnej dziedzinie życia.
Do moralności odwołał się także w inaugurującym obrady Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego wystąpieniu Ludwik Węgrzyn, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński, wyjaśniając, czym powinniśmy kierować się
w życiu. Podkreślał, że liczą się nie tylko władza i pieniądze, ale i moralność. W dalszej
części prezes podał również zgromadzonym
powód, dla którego zwołane zostało posiedzenie. Jak tłumaczył, jest nim nadzwyczajna sytuacja, tj. powszechna niewiedza
na temat tego, co dalej stanie się z samorządem, nie tylko na szczeblu powiatowym.
Prezes Związku Powiatów Polskich komentował bieżące działania legislacyjne,
które w praktyce zmierzają w kierunku likwidacji zespolenia administracji rządowej
z administracją samorządową. Ludwik
Węgrzyn wskazywał na konieczność zmian
w systemie dochodów JST. Jak mówił, bez
samodzielności finansowej nie ma samorządności. Jeśli powiaty nie będą miały środków, nie będzie też możliwości wykonywania
zadań.
O problemach z finansami samorządów mówił także poseł Andrzej Maciejewski. Podkreślał, że JST są od lat w tym
zakresie zaniedbywane. W jego ocenie dla
lepszego funkcjonowania samorządu terytorialnego niezbędna jest gruntowna
zmiana prawa, dokonana ponad podziałami politycznymi.
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Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich, podczas Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego w Częstochowie
Tymczasem obecne prawo nie tylko jest
niedoskonałe, ale i powstaje w sposób budzący zastrzeżenia. Nawiązywał do tego
Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim
wystąpieniu odnosił się do filozofii pomocniczości, będącej symbolem Polski
suwerennej. Analizując aktualną sytuację
prawno-polityczną, mówił również o potrzebie uderzenia w dzwon samorządowy
w obronie wszystkich – nie tylko samorządowców, ale mieszkańców, gdyż bez tego
nie będzie suwerenności.
Jedną z ważniejszych zmian, które
czekają samorządy powiatowe jest tzw. sieć
szpitali. O reformie zdrowia mówił minister
Piotr Gryza. Na wstępie przypomniał o tym,
jak wiele zmieniło się w dostępie do ochrony zdrowia, o tym, jak wyglądały i wyglądają szpitale, a także o konieczności dokonania dalszych korekt. Taką jest właśnie
tworzenie sieci szpitali. Jak tłumaczył, na
zmianach w dostępie do świadczeń zdrowia w sieci szpitali najbardziej skorzystają
szpitale powiatowe. Minister zapewniał, że
jest to system, do którego wchodzą wszystkie szpitale powiatowe.
Podczas posiedzenia zgromadzeni poruszyli także kwestię reformy oświaty. Po-

wiaty obawiają się, że w jej wyniku poniosą finansowe konsekwencje kumulacji
dwóch roczników, która po zmianach nastąpi w szkołach ponadpodstawowych.
Anna Zalewska próbowała samorządowców uspokoić, tłumacząc, że planowane
zmiany są dla powiatów korzystne, dodając, że z wyliczeń resortu edukacji wynika,
że podwójny rocznik nie będzie problemem
finansowym. W swoim wystąpieniu minister zapowiedziała też, że nowy system informacji oświatowej ma ruszyć od 15
sierpnia br. Podkreślała konieczność rozwoju doradztwa zawodowego. Przypominała ponadto, że w urzędach marszałkowskich znajdują się 3 mld zł na szkolnictwo zawodowe.
W trakcie posiedzenia Zgromadzenie
podjęło siedem stanowisk w sprawie: dochodów JST, funkcjonowania publicznych
służb zatrudnienia, publicznego transportu zbiorowego, a także roli powiatów w realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zgromadzeni starostowie
wyrazili także swoje stanowiska w sprawie
systemu ochrony zdrowia oraz dotyczące
XX-lecia Konstytucji RP.
Rafał Rudka
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Powiat

kędzierzyńsko-kozielski

2016 rok obﬁtował nie
tylko w ważne inwestycje w powiecie, jak
chociażby modernizacje głównych dróg czy
zakupy najnowszej
aparatury, ale także
osiągnięcia sportowe

Siedziba starosty przy placu Wolności w Kędzierzynie-Koźlu

iło zaskoczyli jednak nie tylko sportowcy na poziomie
lokalnym i krajowym (np.
ZAKSA po latach i bardzo
udanym sezonie zdobyła Puchar Polski).
W oświacie liczby wyraźnie pokazywały, że
uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych
znajdzie się mniej niż przed rokiem. W porę
wprowadzone nowe, innowacyjne w skali kraju kierunki nauczania i dobra promocja placówek sprawiły, że kształcenie
szybko docenili uczniowie z innych województw. Dodatkowo powiat zdobył z zewnątrz kilka milionów złotych na poszerzenie bazy edukacyjnej, dzięki temu powstają najnowsze pracownie, jakich nie ma
nikt inny.
Do szpitala trafiło nie tylko sporo nowego sprzętu, ale lekarze zaczęli operować
pacjentów pionierskimi metodami, o czym

rozpisywały się ogólnopolskie media. Przykładowo urolodzy wprowadzili do codziennej praktyki mało inwazyjne zabiegi
w obrębie nerki. Z kolei kozielska okulistyka została po raz kolejny doceniona i
wskazana jako jeden z najlepszych oddziałów w kraju.
Sporo wydano na modernizacje dróg.
Pomijając szereg remontów obejmujących
mniejsze odcinki, sztandarową inwestycją
była przebudowa ul. Mostowej na os.
Azotów, gdzie, aby zdobyć pieniądze na remont, trzeba było wykazać się współpracą
partnerską z podmiotami gospodarczymi
oraz samorządem gminnym. W ten sposób,
razem z Grupą Azoty ZAK S.A., firmą
Chemkol oraz miastem, powiat za ponad
3 mln zł wybudował zupełnie nową, solidnie wzmocnioną nawierzchnię wraz ze
ciężką rowerową.
I

M

Starosta MałgorzataTudaj
W Rankingu Związku Powiatów Polskich
za rok 2016, powiat kędzierzyńsko-kozielski został sklasyﬁkowany na 12. miejscu
spośród 300 badanych samorządów, wyróżniony jako jedyny z Opolszczyzny.
Mimo że jest to ogólna ocena wszystkich
działań, i taką nam wystawili eksperci, to
każdy wie, że chodzi o konkretne efekty
w kilku płaszczyznach i sposób, w jaki
udało się do nich doprowadzić.
Drogi, oświata i służba zdrowia, a także
opieka społeczna – to właściwie ﬁlary
tego, czym się zajmujemy, a tu potrzeba
determinacji i nierzadko odwagi w działaniu, by osiągnąć cele. Gospodarujemy
pieniędzmi w taki sposób, aby maksymalnie odczuwali to mieszkańcy, jeżdżąc po drogach czy kiedy przyjdzie im skorzystać
z opieki medycznej w naszym szpitalu. Skutecznie walczymy o uczniów i zapewniamy im najlepszą edukację.
Nic tak nie cieszy jak ocena z zewnątrz, z innej perspektywy. Trzeci rok z rzędu jest
ona dla nas bardzo korzystna, co mobilizuje nas do pracy i to bardzo.

Wicestarosta Józef Gisman
W oświacie zdobyliśmy 3 mln zł na
jeden z największych projektów edukacyjnych w województwie. Chcemy,
by nasi uczniowie zdobywali wiedzę
w najnowszych pracowniach. Pieniądze otrzymały te powiaty na Opolszczyźnie, które miały dobry pomysł na
projekt. Dzięki staraniom zarządu powiatu powstają u nas najnowocześniejsze pracownie mechatroniczne,
napędów elektrycznych, chemiczne,
gastronomiczno-kelnerskie oraz nawigacji i eksploatacji siłowni okrętowych. W projekt zaangażowano trzy
placówki nadzorowane przez kędzierzyńskie starostwo: Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
na os. Azotów, Zespół Szkół nr 1 oraz
Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego, które z ramienia powiatu realizuje całe zadanie. W tym
przypadku roboty odbywają się na
kozielskiej przystani „Szkwał”, gdzie
nie tylko kompleksowo przebudowywane są pomieszczenia, ale wkrótce
na tamtejszym nabrzeżu pojawią się
też dwie nowe łodzie do nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej.
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Przeciwko
demontażowi
samorządów

3 stycznia br. w Warszawie marszałkowie województw, starostowie, burmistrzowie i wójtowie zaprotestowali przeciwko kolejnym inicjatywom rządowym uderzającym w polskie samorządy. Utworzyli Ruch Obrony Polskiej
Samorządności
Anna Groszyk-Książak
lat budowania samorządności doprowadziło do decentralizacji państwa i oddania dużej części zadań
i odpowiedzialności mieszkańcom i ich delegatom. Powszechnie uważa się, że to właśnie reforma samorządowa kraju jest jednym z największych sukcesów transformacji.
Potwierdzają to badania zaufania do samorządów. W 2016 r. zaufanie do władz lokalnych deklarowało aż 64 proc. badanych,
tymczasem do rządu już tylko 38 proc. Sejmowi i Senatowi ufa jedynie 30 proc. Polaków.
Zdaniem wielu samorządowców, ostatnie decyzje strony rządowej skutkują wprost
lub niejako „przy okazji” odbieraniem
kompetencji samorządom lokalnym. Mało
tego, odbierane są te działania, których finansowanie jest w pełni zabezpieczone, pod
opieką samorządów pozostają te wymagające wysokich środków i najbardziej
problemowe. Stoi to w jawnej sprzeczności z ideą reformy samorządowej, której celem był demontaż obecnego w PRL cen-
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tralnego sposobu zarządzania i oddanie odpowiedzialności tym, których mają te decyzje dotyczyć – gminom, powiatom i województwom, a zatem mieszkańcom.
– Mamy do czynienia z ponownym
procesem centralizacji kraju. Samorządom, bez ich wiedzy i zgody, odbierane są
krok po kroku kolejne kompetencje i uprawnienia. Sukcesywnie i z pełną świadomością
rozmontowywana jest nasza samorządność
przez lata stawiana przez ekspertów za wzór

ich samorządów po to, aby realizowali konkretne działania. Obecna władza robi
wszystko, aby to, co dobrze funkcjonuje rozmontować i wprowadzić chaos decyzyjny.
To wszystko odbije się przede wszystkim na
obywatelach – podkreślił poseł na sejm RP
Władysław Kosiniak-Kamysz.

Centralizacja uskuteczniana
– W ostatnich dniach roku otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Sportu infor-

W 2016 r. zaufanie do władz lokalnych deklarowało aż
64 proc. badanych, tymczasem do rządu już tylko 38 proc.

najbardziej udanej reformy po okresie
transformacji – argumentują polscy samorządowcy. – Władza, która do tej pory
miała być bliżej ludzi, wraca do Warszawy.
Na to nie może być zgody samorządów.
– Nie można bezprawnie zabierać
uprawnień samorządom. To przecież obywatele wybrali w 2014 r. przedstawicieli swo-

mujące nas o „reorientacji instytucjonalnej”, koniecznej w przypadku realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej w oparciu o środki z Totalizatora Sportowego.
W praktyce oznacza to, że to ministerstwo
będzie decydowało o tym, jakie inwestycje sportowe powstawać będą w naszych
gminach i miastach – podkreśla marsza-
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łek województwa mazowieckiego Adam
Struzik.
Podobne przykłady można wymieniać
długo. W przypadku samorządów województw pierwszym było przeniesienie nadzoru nad Ośrodkami Doradztwa Rolniczego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. O kierunku wsparcia dla rolników we
wszystkich województwach decydować
będzie nie samorząd województwa, w którym ośrodki funkcjonują, a ministerstwo
w Warszawie.
– Bulwersujące jest również to, że decyzje te podejmowane są za plecami samorządów. Od pewnego czasu w polskim
Sejmie praktykowana jest metoda zgłaszania tzw. poselskich projektów ustaw. Metoda ta, w przeciwieństwie do projektów rządowych, nie podlega procesowi konsultacji społecznych, w tym także nie jest ona
konsultowana z Komisją Wspólną Rządu
i Samorządu Terytorialnego – zauważa
marszałek Adam Struzik.
Taki tryb procedowania zastosowano
już w przypadku ustawy o ośrodkach doradztwa rolniczego, a także w przygotowywanych ustawach z zakresu ochrony środowiska, dotyczących wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a także wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.
Jest to zdaniem samorządów świadome wykluczenie ich z demokratycznego procesu
konsultacji. Powszechnie wiadomo, że propozycje tych ustaw pisane są we właściwych
resortach administracji rządowej, które
mają być beneficjentami przyjmowanych
rozwiązań.

a nawet więcej – zwykły bubel prawny naruszający bez wątpienia Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostawia on
szczątkowe kompetencje organom województwa, czyniąc z nich w istocie „notariuszy czynności wykonywanych przez administrację rządową” – podkreśla marszałek
Adam Struzik.
Innym przykładem próby odbierania
kompetencji samorządom województw
jest proces centralizacji zadań związanych
m.in. z zabezpieczaniem wałów przeciwpowodziowych i działaniami melioracyjnymi. Do tej pory było to zadanie zlecone
z administracji rządowej, realizowane w kraju przez 17 Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w oparciu
o przekazywane na ten cel środki rządowe.
Było to rozwiązanie logiczne, ponieważ to
właśnie samorządy najlepiej wiedzą, jakie
są potrzeby w poszczególnych regionach.
Tymczasem projekt całkowicie marginalizuje kompetencje marszałków województw
w zakresie utrzymania podstawowych
urządzeń melioracji wodnych, mających niekiedy duże znaczenie w skali lokalnej. Tylko właściwe utrzymanie „małych cieków”
umożliwi prawidłowe działanie całej sieci
melioracyjnej, a jego brak spowoduje bezpowrotne zniszczenie wielu systemów melioracyjnych lub ich nieodwracalną degradację. Utrzymanie tych cieków wymaga dużego doświadczenia i znajomości lokalnych
uwarunkowań terenowych i wodnych,
co zostało wypracowane przez cały okres
obowiązywania prawa wodnego w obecnym kształcie.

Z powinnościami

Będziemy kontrolować

Praktykowanym przez stronę rządową
rozwiązaniem jest odbieranie samorządom decyzyjności i środków, ale nie obowiązków. Przykładem jest ustawa Prawo
ochrony środowiska, dotycząca Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Tu zmiany sprowadzają się do przejęcia zarządzania funduszami przez administrację rządową szczebla centralnego, natomiast windykacja opłat i kontrola naliczeń
pozostają wciąż obowiązkiem marszałków województw. Nowelizacja sprowadza
się de facto do wymiany personalnej w radach nadzorczych i zarządach wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co czyni je politycznym
narzędziem rządzących do dystrybuowania środków w oderwaniu od realnych
potrzeb poszczególnych województw. Do
tej pory regiony samodzielnie decydowały,
jakiego typu inwestycje i działania proekologiczne wymagają wsparcia w poszczególnych województwach.
– Projekt ustawy przedstawiony w Sejmie to co najmniej bezprawie legislacyjne,

Zdaniem obecnych na konferencji samorządowców, rząd modyfikując szereg
ustaw, powinien przede wszystkim zaproponować kompleksową koncepcję podziału zadań pomiędzy administrację rządową
a samorządy terytorialne.
– Jako posłowie będziemy monitorować wszelkie zmiany pod kątem ich wpływu na samorządy. W najbliższym czasie
w Sejmie powołamy Parlamentarny Zespół
ds. Obrony Polskiej Samorządności,
a w maju odbędzie się Kongres Polskiego
Samorządu – zauważa poseł na sejm RP
Piotr Zgorzelski, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej.
W celu obrony idei samorządności
uczestnicy spotkania ukonstytuowali Ruch
Obrony Polskiej Samorządności. Jego prezesem został obecny marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Zadaniem Ruchu będzie m.in. wspieranie i rozwój samorządności terytorialnej, gospodarczej, zawodowej i organizacji pozarządowych jako podstawowego prawa Rze-

czypospolitej Polskiej określonego w art. 15,
16 i 17 Konstytucji: rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego
państwa prawnego, wspieranie i rozwój idei
społeczeństwa obywatelskiego, a także
promowanie postaw i zachowań obywatelskich.
Określono wiele obszarów odbierających kompetencje samorządom gminnym
i powiatowym, które przedstawiamy poniżej.

Szkoły – decyzje w rękach
kuratorów, obowiązki
po stronie samorządów
W składzie komisji konkursowych na
stanowisko dyrektora szkoły ma być po
trzech przedstawicieli samorządu i kuratorium, po dwóch z rady pedagogicznej
i rady rodziców oraz jeden związkowiec. Komisja wprowadziła też do projektu inną poprawkę PiS polegającą na wpisaniu do ustawy Karta Nauczyciela przepisów w sprawie
oceny pracy dyrektora szkoły przez kuratorium.
– Samorządy są w ogromnej niepewności. Wiadomo, że coś się szykuje, nastąpią
fundamentalne, systemowe zmiany, ale
rząd o niczym nie informuje, nie pozwala
się samorządom na nie przygotować – zauważa Magdalena Biernacka, starosta nowodworski. – Podejście jest wybitnie nakazowe: my zdecydujemy, a waszym zadaniem będzie się dostosować i to wykonać.
Jedną ze strategii szukania oszczędności
w budżecie państwa będzie obciążanie samorządów w myśl zasady: decentralizujemy problemy, ale nie decentralizujemy finansów. Polska jest krajem, w którym rząd
zachował nad samorządami kontrolę przede
wszystkim poprzez władzę nad pieniędzmi
i to zjawisko się pogłębi. Nawet bez otwartej wojny z samorządami można je w tych
warunkach krok po kroku ubezwłasnowolnić – dodaje.

Likwidacja gimnazjów
Likwidacja gimnazjów oznacza dla
samorządów ogromne koszty związane
z dostosowaniem nowej bazy lokalowej. Adaptacja budynków po gimnazjach wymaga kosztów. Przystosowanie pracowni, budynków szkół podstawowych dla większej
liczby roczników również wymusza znalezienie nakładów finansowych. Dochodzą
koszty związane z kadrą nauczycielską
– środki na odprawy dla zwalnianych nauczycieli. Miasta i gminy będą musiały również poradzić sobie z reorganizacją
w szkołach. Dotyczyć to będzie m.in. całej
struktury funkcjonowania szkół, godzin
pracy nauczycieli, przepływu uczniów, logistyki, infrastruktury itp. Wszystkie te

Fakty 23

«

OGÓLNOPOLSKI RANKING POWIATÓW I GMIN
Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

«

aspekty będą generować dodatkowe koszty dla samorządów. Dodatkowo jednostki
samorządu terytorialnego otrzymają subwencje oświatowe w sumie na mniejszą liczbę roczników (zamiast 6-klasowych podstawówek i 3-klasowych gimnazjów będą
bowiem 8-klasowe szkoły podstawowe).

Uchwalenie nowej kwoty
wolnej od podatku
Nowe regulacje wprowadzone zostały
kosztem samorządów, do których wpłynie
mniej pieniędzy. Samorządy nie otrzymają również żadnej rekompensaty finansowej
za utracone dochody. Negatywnie odbije się
to na zaplanowanych budżetach samorządów lokalnych. Na etapie planowania
budżetów samorządy przyjęły po stronie dochodów szacunek podany przez ministra
finansów o wysokości udziału w podatku
PIT wyliczany na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów. W przypadku
np. Ciechanowa jest to jedna z największych pozycji w planie dochodów. Zmniejszenie środków z tego tytułu przełoży się
na zmniejszenie wydatków przeznaczonych
na inwestycje, co będzie miało zdecydowanie negatywny skutek dla rozwoju miasta. Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 r.
– Wchodzące w życie nowe przepisy
bardzo obciążają samorządy, które będą
musiały ponosić ogromne i niezaplanowane
wcześniej koszty finansowe. W praktyce
oznacza to, że środki te nie będą mogły być
przeznaczone na wiele pilnych, ważnych dla
miasta zadań inwestycyjnych. Niepokojący jest tryb wprowadzania zmian. Projekty uchwał przygotowywane są w pośpiechu,
brakuje dialogu z samorządami oraz jakichkolwiek konsultacji – zauważa Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa.

Bulwersujące jest to, że decyzje te podejmowane są za plecami samorządów
– mówi marszałek Struzik

W najbliższym czasie w Sejmie powołamy Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności,
a w maju odbędzie się Kongres Polskiego Samorządu
– zauważa poseł na sejm RP Piotr Zgorzelski, zastępca
przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje inspekcje
w ręce administracji rządowej. Według
strony samorządowej (Komisja Wspólna
Rządu i Samorządu), która wyraziła opinię negatywną, projekt ten w żaden sposób
nie poprawi funkcjonowania administracji.

rzenie w ich miejsce stanowisk inspektorów
okręgowych, które staną się częścią administracji rządowej. W licznych stanowiskach samorządy powiatowe sprzeciwiały się tym rozwiązaniom, argumentując, że
powiatowi inspektorzy są związani terytorialnie z powiatami, a siedziby inspektoratów znajdowały się do tej pory w miastach powiatowych. Gwarantowało to
większe bezpieczeństwo, lepszą znajomość zagadnień terenowych i szybkość
działania w razie wypadków. Z 300 inspektoratów ma zostać 100. Trzy razy
mniej – tyle razy wolniej będą załatwiane
sprawy, tyle razy dalej będzie instytucja od
obywatela. Zmiany mają wejść w życie od
1 stycznia 2018 r.

Stacje kontroli pojazdów

Ustawa „śmieciowa”

Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym przewiduje odebranie starostom
nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów
oraz diagnostycznymi i przekazanie ich
Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Znowelizowana Ustawa „śmieciowa”
m.in. odbiera gminom możliwość wpływania na to, jak wygląda zbiórka odpadów
na ich terenie. Wprowadza także jednolite
kolory pojemników w całym kraju, co
oznacza dla gmin olbrzymie dodatkowe
koszty.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Likwidacja stanowisk powiatowych
inspektorów nadzoru budowlanego
Projekt kodeksu urbanistycznego przewiduje likwidację stanowisk powiatowych
inspektorów nadzoru budowlanego i utwo-
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Regionalne izby obrachunkowe
Obecnie kandydata na to stanowisko
wybiera w drodze konkursu kolegium izby.

Zgodnie z nowymi przepisami w pięcioosobowej komisji konkursowej większość
(trzy osoby) mają stanowić przedstawiciele administracji rządowej. Samorządy obawiają się wzmocnienia funkcji kontrolnych
RIO, intensyfikacji jej działań nadzorczych
i tego, czy będą one oparte rzeczywiście wyłącznie na kryterium legalności.

Nowe prawo wodne
Nowy projekt prawa wodnego zakłada
przekazanie dotychczasowych uprawnień
dotyczących wydawania pozwoleń wodnoprawnych z samorządów (głównie powiatów) do Przedsiębiorstwa Państwowego „Wody Polskie”. Efektem zmiany będą
m.in. mniejsze wpływy do samorządów
z tytułu niepobranej opłaty skarbowej.

Ustawa o Polskiej Służbie
Geologicznej
Dochody powiatów zmniejsza również
projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej. Powiaty stracą wpływy z tzw. opłaty węglowodorowej. Ustawa uderzy także
w gminy. Stracą one część dochodów
z pobieranych opłat, m.in. za działalność
dotyczącą poszukiwania, rozpoznawania
złóż kopalin, ich wydobywania, magazynowania surowców i odpadów.
I
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Udany sposób
budowania
prestiżu firmy
odczas organizacji konferencji ﬁrmowej chcemy mieć pewność, że
zajmą się nami profesjonaliści. Inwestujemy bowiem nie tylko pieniądze, lecz także czas i zaangażowanie
– inwestujemy w wizerunek naszej ﬁrmy.

szybka reakcja na pojawiające się nowe okoliczności czy potrzeby organizatorów mają
decydujące znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia.

Dla kogo konferencja
nad morzem?

Hotel AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu stanowi doskonały przykład połączenia profesjonalizmu organizacyjnego
z tworzeniem niezapomnianych wspomnień. Dzięki przestrzeni wystawienniczej, komfortowym salom z nowoczesnym
wyposażeniem oraz możliwością ich dzielenia, ograniczeniem staje się jedynie wyobraźnia. Na długo w pamięci gości pozostanie konferencja, podczas której skakali
z bungee tuż przed hotelem lub uczestniczyli w bankiecie na plaży.

P

Konferencja nad morzem to idealne
miejsce dla klientów ceniących oryginalność
oraz chcących przekazać uczestnikom konferencji więcej niżeli zwykłe spotkanie. Lokalizacja w północnej części Polski umożliwia połączenie pracy z relaksem nad morzem. Bliskość morza i plaży oraz wszechobecna przestrzeń relaksuje i inspiruje,
pobudzając w ludziach nowe pokłady
energii. Odległość przestaje mieć znaczenie, natomiast szansa zapamiętania konferencji wzrasta wielokrotnie.
Wydaje się, iż indywidualne podejście
to w dzisiejszych czasach normalna zasada funkcjonowania podczas organizacji
konferencji i eventów. Tymczasem wiele hoteli nadal posiada szablonową ofertę. Nie
należy wybierać hotelu wyłącznie na podstawie strony internetowej i otrzymanej
wstępnej oferty. Zawsze warto nawiązać
kontakt z osobą, której zamierzamy powierzyć organizację konferencji, a najlepiej
osobiście odwiedzić miejsce. To właśnie atmosfera panująca w hotelu oraz sposób komunikacji przekonają nas, czy jest to odpowiednie miejsce do zorganizowania prestiżowej konferencji. Płynna komunikacja
pomiędzy zespołem hotelowym a organizatorem, zarówno przed, jak i w trakcie
trwania konferencji jest kluczowym elementem. Elastyczne podejście hotelu oraz

Dlaczego konferencja nad morzem
to dobry wybór?

Najważniejsze atuty
Hotelu AQUARIUS SPA*****:
• najwyższy poziom obsługi,
• doświadczenie i sprawność w działaniu
(setki konferencji, szkoleń i spotkań firmowych zorganizowanych
z sukcesem),
• sale na 500 osób z
dostępem do światła
dziennego z możliwością zaciemnienia,
• bezszmerowa klimatyzacja, profesjonalny
system nagłaśniający
BOSE, własna scena
oraz wysokiej klasy
sprzęt konferencyjny,
• zaplecze cateringowe
przy salach, wygodne
zaplecze logistyczne,

Konferencja to nie
tylko spotkanie grupy
ludzi. To budowanie
wspólnej więzi, wymiana doświadczeń,
zdobywanie wiedzy
oraz kształtowanie relacji biznesowych.
Hotel mający świadomość znaczenia tego
wydarzenia to pierwszy, bardzo ważny warunek zorganizowania
udanej konferencji
• obecność przez cały czas trwania spotkania indywidualnego opiekuna,
• osobne, dedykowane na potrzeby grupy
stanowisko recepcyjne,
• 21 rozmieszczonych w całym hotelu
monitorów, tworzących sieć TV marketingowej z możliwością wyświetlania programu grupy,
• bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu,
• bliskie sąsiedztwo dużego placu (z możliwością wykorzystania np. jako lądowiska
helikoptera lub na rozstawienie dużego namiotu),
• duży ogród z miejscem do grillowania,
• kompleks Aquacenter z dwoma basenami, jacuzzi, strefą saun oraz Centrum Kosmetyczne.
Hotel AQUARIUS SPA*****
ul. Kasprowicza 24, Kołobrzeg
Dowiedz się więcej na:
www.AquariusSPA.pl
konferencje@aquariusspa.pl
tel. 94 35 36 506/548/514/579
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Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – jednostka prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Kielcach

Powiat dużych możliwości
O inwestycjach, projektach unijnych i pomocy
społecznej rozmawiamy ze starostą kieleckim,
Michałem Godowskim

Rok 2016 z pewnością był czasem intensywnej pracy samorządu powiatu kieleckiego na rzecz mieszkańców. Co istotnego udało się zrealizować?
– Podjęliśmy wiele ważnych decyzji,
zrealizowaliśmy kolejne przedsięwzięcia i in-
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westycje, które będą kontynuowane także
w następnych latach. Udało się pozyskać
środki pozabudżetowe na nowe inwestycje,
których realizacja rozpocznie się w 2017 roku.
Powiat kielecki po raz dziesiąty zdobył tytuł „Super Powiatu” w kategorii powyżej 120 tys. mieszkańców. Jakie działania
prorozwojowe prowadzi Starostwo Powiatowe w Kielcach?
– Samorząd powiatu kieleckiego, tak jak
w ubiegłych latach, aktywnie działa, by pozyskać środki unijne, które inwestujemy
w wiele dziedzin ważnych dla mieszkańców.
Są to między innymi projekty aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wsparcie rodzin poprzez system opieki społecznej, a także zadania w obszarze edukacji, prowadzone
przez powiatowe placówki oświatowe.
Udało nam się zdobyć środki na promocję
kultury lokalnej, folkloru i turystyki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu

Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w projekcie „Góry
Świętokrzyskie kolebką tradycji”. W ramach
projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” pozyskaliśmy ponad 315 tys. zł na budowę i wyznaczenie ścieżek rowerowych na
terenie naszego pięknego i różnorodnego
krajobrazowo powiatu. Wspieramy też
oświatę poprzez uzyskanie dofinansowania
na doskonalenie zawodowe nauczycieli
oraz doposażenie pracowni do nauki zawodów. We wszystkich działaniach kierujemy się tym, by powiat rozwijał się w miarę równomiernie w różnych dziedzinach.
Naszym głównym celem jest poprawienie
jakości codziennego życia mieszkańców.
Co w pana ocenie zasługuje na uznanie we wszystkich dotychczas prowadzonych działaniach?
– W 2016 r. zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych. Wśród nich takie, któ-
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re zmieniają nasz powiat na lepsze i służą
mieszkańcom. Nowoczesny pawilon mieszkalny dla 34 osób powstaje w domu pomocy społecznej w Zgórsku. Będzie on
przystosowany dla osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej i rodzinnej. Inwestycję tę sfinansujemy ze środków własnych i jestem
przekonany, że na pewno poprawi jakość życia jego mieszkańców.
W obszarze pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach realizuje ważny projekt pn.
„Myśląc o rodzinie”. Skierowany jest on
do mieszkańców powiatu kieleckiego:
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rodziców zastępczych,
dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej
oraz opuszczających ją, osób wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a także rodziców
z dziećmi w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Na to zadanie pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest ono szczególnie ważne, bo przyczynia się do realnych zmian w życiu osób
w trudnej sytuacji – na przykład poprzez
większą dosnępność mieszkań chronionych.
Jak ocenia pan pracę samorządu powiatu kieleckiego?

– Sukces osiągnięty w tym rankingu
sprawia, że jesteśmy samorządem, od
którego inni chcą się uczyć i z którym chcą
współpracować. To napawa nas dumą
i motywuje do dalszych działań. Jesteśmy
ambitnym i dobrze zarządzanym samorządem. Dobre prorozwojowe praktyki
i osiągnięcia wypracowane przez nas latami

wy i remontów dróg i chodników. Powiat
kielecki stał się atrakcyjnym miejscem do
życia. Z najnowszych danych wynika, że coraz więcej osób przeprowadza się do gmin
powiatu kieleckiego. W zeszłym roku wydaliśmy 907 zezwoleń na budowę domów mieszkalnych. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, świadczące o tym, iż wy-

W 2016 r. zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych. Wśród nich takie, które zmieniają nasz powiat
na lepsze i służą mieszkańcom
naśladują i doceniają inne samorządy.
Przykładowo ostatnio zawarliśmy partnerstwo z powiatem słupskim, które ma na
celu szybką wymianę doświadczeń. Myślę,
że warto śledzić ranking i podpatrywać inne
samorządy oraz uczyć się od liderów, by
usprawniać funkcjonowanie naszych jednostek dla dobra mieszkańców.
Jakie cele w bieżącym roku stawia pan
sobie jako starosta jednego z największych
powiatów w Polsce?
– Bardzo ważna będzie dla mnie współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wspólnych inwestycji, chociażby budo-

siłki, jakie wkładamy w rozwój powiatu,
ulepszenie infrastruktury, są przez ludzi zauważane i doceniane. Dzięki temu powiat
kielecki jest także atrakcyjnym miejscem dla
nowych inwestorów, którzy tworzą przedsiębiorstwa i budują zakłady produkcyjne,
dzięki czemu powstają nowe miejsca pracy. Warto dodać, że jesteśmy powiatem dużych możliwości i szans rozwojowych.
Jako urząd służący mieszkańcom jesteśmy
przychylni i otwarci na potrzeby naszych
mieszkańców.
Rozmawiał Piotr Nowacki

Powiat kartuski perłą Kaszub
Rozmowa ze starostą kartuskim Janiną Kwiecień

Od szesnastu lat odbywa się coroczna
gala Nagród Starosty Kartuskiego „Perły Kaszub”, czym państwo kierujecie się
przy wyborze laureatów?
– Kapituła proponuje wyróżnienie
ważnych dla naszej społeczności osób,
niezależnie od tego, czy kreują oni nowe
miejsca pracy, mają twórczy pomysł na kulturę, sąsiedzką pomoc i opiekę, czy po prostu rzetelnie wykonują swoją pracę. Pragniemy wyróżnić najlepszych przedsiębiorców, sportowców, animatorów kultury z naszego stutrzydziestotysięcznego
powiatu.
Od kilku lat wspieracie państwo organizacje pozarządowe poprzez konkursy
grantowe.

– Na terenie powiatu kartuskiego działa ponad 300 organizacji pozarządowych
w różnych obszarach aktywności społecznej. Wiele z nich składa do nas swoje aplikacje z realizacją swoich przedsięwzięć w zakresie: kultury, kultury fizycznej, edukacji,
pomocy społecznej, ochrony środowiska,
zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego.
Co roku wpływa ponad 150 wniosków,
z czego 2/3 otrzymuje dotacje finansowe.
W ostatnim konkursie łączne wsparcie wyniosło 350 tys. zł.
W jaki sposób nagradzacie młodzież
uzdolnioną sportowo?
– Na terenie powiatu działa ponad 70
klubów sportowych, w których młodzież
rozwija swoją pasję i aktywność fizyczną
w różnych dyscyplinach sportowych, np.:
lekkoatletyce, zapasach, kolarstwie, żeglarstwie, pływaniu. Zawodnicy mają możliwość starania się dwukrotnie w ciągu roku
o stypendia za wysokie osiągnięcia sportowe. Około 60 zawodników w ciągu roku
otrzymuje stypendia w wysokości 70 tys. zł

. Bardzo cieszą nas sukcesy naszej młodzieży.
Jakie są największe zalety państwa powiatu? Co sprawia, że warto tu przyjechać
albo nawet zamieszkać lub zainwestować?
– Powiat kartuski, położony blisko
Trójmiasta, posiadający dobrą komunikację, stał się ważnym zapleczem rekreacyjnym tej dużej aglomeracji. Rozwijają się
u nas turystyka sezonowa i odpoczynek
weekendowy. Nasz region, nazywany Szwajcarią Kaszubską, to kraina lasów, jezior, niezwykłej urody wzgórz morenowych. Jego
najcenniejszym bogactwem, oprócz wspaniałych krajobrazów, są ciekawa kultura
i tradycja. Powiat kartuski posiada duży potencjał rozwojowy. Różnorodność walorów
społeczno-ekonomicznych i specyfika poszczególnych części naszego terenu sprzyjają wielu formom aktywności gospodarczej.
Warto tu zainwestować.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Samorząd
– reaktywacja zmian
Prezes partii rządzącej, Jarosław Kaczyński zapowiedział głębokie modyﬁkacje ordynacji wyborczej, co – jak przekonuje – ma być kołem ratunkowym dla
polskiego samorządu, który jest przepełniony patologią
Michał Tabaka
rzucona mina zadziałała
– spowodowała lawinę komentarzy. Dominujące są te
nie krytykujące same zmiany,
ale czasowy zakres ich działania. Ostatecznie ma wypowiedzieć się Trybunał
Konstytucyjny. Początkowo przekaz był

W
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jasny: w wyborach samorządowych, podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia, bywa sporo nieprawidłowości, które teraz czas zmienić. Nikt też nie miał wątpliwości, że by to efektywnie uczynić, najlepszym instrumentem jest modyﬁkacja ordynacji wyborczej.
Ten temat w połowie stycznia br. jako
pierwszy podniósł prezes PiS Jarosław

Kaczyński. Nie chciał przy tej okazji
pozostawiać jakichś niedomówień, więc
podał konkretne przykłady planowanych zmian. To przede wszystkim: przezroczyste urny, kamery zamontowane
w każdym lokalu wyborczym, liczenie głosów przez wszystkich członków komisji
i przechowywanie kart do głosowania
przez kilka lat.
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– Są to zmiany bardzo oczekiwane
przez społeczeństwo. Będą to zasady, które zabezpieczą wybory przed jakimiś nadużyciami. Przypuszczenie, że te nadużycia
miały miejsce ma bardzo mocne podstawy
w różnych faktach i analizach statystycznych. Musimy ten obecny bardzo ułomny
stan ordynacji wyborczej i całej organizacji wyborów zmienić – zapowiadał szef PiS
na antenie jednego z regionalnych ośrodków TVP.
Poza komentarzami opozycji, wpisującymi się i trochę też kreującymi wojnę polsko-polską, krytykującymi każde poczynania PiS, w tym owe zmiany w ordynacji wyborczej, trudno było znaleźć nieprzychylne i jednocześnie merytoryczne odniesienie
do tych modyfikacji. Wszystko zmieniło się,
kiedy pojawiła się jeszcze jedna propozycja: ograniczenie kadencyjności osób zatrudnionych w administracji samorządowej
na jednoosobowych stanowiskach. Wiadomo od początku, że chodzi głównie o prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Wraca jak bumerang
Temat nie jest nowy. Pojawiał się wcześniej i rósł w siłę równolegle z „antyestablishmentowymi” hasłami. Najpierw po
drodze tym, którzy chcieliby cały system,
w tym właśnie kadencyjność w samorządach, przewrócić do góry nogami – było
z Palikotem. Ten proponował kadencyjność
rozszerzyć maksymalnie jak się da i żeby dotyczyła także samych parlamentarzystów.
Teraz bliżej im do Kukiza. Wsłuchując się
w pojawiające się tutaj argumenty, od lat
można dowiedzieć się, że kadencyjność byłaby skuteczną receptą na kształtujące się
jak Wisła długa i szeroka lokalne „układziki”.
Że to byłby ten cios, po którym układane
nawet przez kilkanaście lat piramidy wzajemnych zależności przez miejscowych kacyków ległyby wreszcie w gruzach.
Co ciekawe: zwolennicy określania od
góry, ile kto może być prezydentem miasta
czy wójtem są raczej na Starym Kontynencie odosobnieni. Na wszystkich bowiem
członków Wspólnoty kadencyjność w administracji samorządowej praktykują u siebie ledwo dwa: we Włoszech to maksymalnie dwie kadencje po 5 lat (w sumie
10 lat), a w Portugalii z kolei dwie kadencje po 4 lata (8 lat). W 2014 r. na zmiany
w ordynacji zdecydowali się Madziarzy. Na
Węgrzech poszli jednak w odwrotnym kierunku, nie wprowadzając kadencyjności,
a wydłużając rządy samorządowców z 4 do
5 lat. Wszędzie indziej walczący o lokalny
sukces wyborczy mogą to robić bez przerwy, nie martwiąc się o jakiekolwiek ograniczenia czasowe.
O dziwo, w Polsce pomysł oryginalny
jednak na tle całej Unii – spotkał się z wy-

ważonym zrozumieniem. – Naród większością głosów wybrał parlament i rząd, to
dajmy im podejmować decyzje i rządzić
– twierdzi na łamach serwisu portalsamorzadowy.pl Janusz Kotowski, który urząd
prezydenta Ostrołęki piastuje od 2006 r.
– Nie jestem przeciw ograniczeniu kadencyjności, ale uważam, że w takim przypadku niezbędne jest przedłużenie jednej kadencji prezydentów, burmistrzów i wójtów
do pięciu lat. Wiem z własnego doświadczenia, że żeby dobrze zrealizować własny
plan, potrzeba około dziesięciu lat – dodaje
z kolei Tadeusz Truskolaski, od ponad 10
lat prezydent Białegostoku.
W podobnym tonie wypowiada się
Mariusz Chrzanowski, który ostatnie wybory samorządowe w 2014 r. zakończył
w Łomży z tarczą.
– Popieram ten projekt Prawa i Sprawiedliwości i jestem za tym, żeby jedną kadencję przedłużyć do pięciu lat. To by był
okres optymalny, bo ja już dziś w połowie
obecnej kadencji widzę, że niektóre inwestycje, które obiecałem mieszkańcom Łomży w kampanii, będę mógł skończyć dopiero
w roku 2019. Dwukadencyjność jest po-

w kraju nad Wisłą. Ich beneficjenci mają
z roku na rok coraz większą świadomość
o faktycznym decydowaniu o części budżetowych środków.
– Ten projekt to absurd. To temat czysto populistyczny i typowo partyjny – nie
ma wątpliwości Mirosław Lech, który już
od blisko 26 lat jest wójtem gminy Korycin
w województwie białostockim. – Psujemy
w ten sposób znakomity mechanizm, który świetnie funkcjonuje od dwudziestu
sześciu lat, zamiast poprawiać to, co rzeczywiście tego wymaga. A szkoda. To jest
fundament Rzeczypospolitej. Ale zdaję
sobie sprawę z tego, że łatwiej zepsuć niż
naprawić i budować – dodaje.

Co na to samorządowcy?
Suchej nitki na planowanych zmianach
nie zostawił Związek Miast Polskich. W ich
oświadczeniu czytamy: „Wprowadzenie
takiej zmiany w wyborach samorządowych
oznacza pozbawienie konkretnych osób
gwarantowanego w art. 169 Konstytucji RP
biernego prawa wyborczego, a także odebranie obywatelom prawa demokratycznej
oceny wcześniej wybranego wójta, burmi-

W 2014 r. aż 66 proc. respondentów przepytanych
przez PBS opowiedziało się za wprowadzeniem kadencyjności. Z drugiej jednak strony w minionej kadencji
samorządowej (2010–2014) w sumie w całym kraju
przeprowadzono 113 referendów odwoławczych, które
tylko w 16 przypadkach okazały się skuteczne
trzebna też dlatego, że w samorządach potrzeba „świeżej krwi”; sam jestem młodym
człowiekiem i wiem, że bardzo ważne jest
dla rozwoju społeczności lokalnej nowe
spojrzenie na sprawy – przekonuje.

Co sądzi suweren?
W 2014 r. aż 66 proc. respondentów
przepytanych przez PBS opowiedziało się
za wprowadzeniem kadencyjności. Z drugiej jednak strony w minionej kadencji samorządowej (2010–2014) w sumie w całym
kraju przeprowadzono 113 referendów
odwoławczych, które tylko w 16 przypadkach okazały się skuteczne.
Obiektywnie oceniając, krytycznych
uwag do propozycji prezesa PiS (głownie
do kadencyjności) było znacznie więcej.
Wszyscy powtarzają w kółko ten sam argument: to krok do upolitycznienia samorządu, który radzi sobie coraz lepiej. Można potwierdzić to chociażby danymi z budżetów partycypacyjnych realizowanych

strza albo prezydenta, to znaczy ograniczenie zakresu ich czynnego prawa wyborczego, wynikającego z art. 62 Konstytucji”. Przedstawiciele ZMP podkreślają,
że takie modyfikacje przepisów mogą powodować poważny problem logistyczny
i po prostu… zabraknie kandydatów.
Obecnie bowiem ok. 1,5 tysiąca samorządowców sprawuje swoją władzę drugą
już kadencję.
W podobnym tonie swój list na ręce
premier Beaty Szydło skonstruowali samorządowcy z Ruchu Obrony Polskiej
Samorządności. Ci w zapowiedziach PiS
widzą tylko i wyłącznie kombinowanie,
jak tu przejąć naprawdę pełnię władzy
w kraju. „Nie honor wygrać, stosując nieuczciwe chwyty. Sztuką jest przekonanie do
siebie wyborców w uczciwej rywalizacji”
– kończy swój list w imieniu ROPS Adam
Struzik, przewodniczący Ruchu. Samorządowcy wytykają także to, że wprowadza
się tym samym zasadę zbiorowej odpo-
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wiedzialności. – Istnieją w Polsce gminy,
w których niewiele się dzieje, gdzie tworzą
się niezdrowe powiązania. Ustawowe ograniczenie liczby kadencji mogłoby w takich
miejscach wymusić korzystne zmiany.
W moim przekonaniu nie jest to jednak dostateczne usprawiedliwienie, ponieważ strat
byłoby znacznie więcej niż korzyści – uważa Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic,
piastujący swoje stanowisko od prawie
ćwierćwiecza.
– Gdyby wprowadzić pomysły PiS, to
na Pomorzu na 123 samorządowców 86 nie
mogłoby ponownie kandydować w 2018 r.
70 procent! To byłaby niebywała czystka polityczna! O tym, kto zostanie wybrany na
prezydenta, powinni decydować wyborcy,
suweren, a nie Jarosław Kaczyński – grzmi
z kolei prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i wraz z innymi samorządowcami z Pomorza zapowiada manifestacje w Warszawie, a może nawet włączenia się do KOS-u,
czyli Komitetu Obrony Samorządu.

Start od tej kadencji
Jeszcze więcej kontrowersji i głosów
sprzeciwu (nawet wśród tych, którzy za
wprowadzeniem ograniczenia kadencji
w samorządzie są, jak na przykład. Nowoczesna) wywołała sugestia prezesa Kaczyńskiego dotycząca granic czasowych,
o jakie miałyby się nowe przepisy oprzeć.
Szef PiS wprost zastanawia się nad wprowadzeniem dwukadencyjności już teraz,
włączając trwającą właśnie kadencję (ma
potrwać do jesieni 2018 r., na kiedy zaplanowano kolejne wybory). Czyli ci prezydenci, wójtowie i burmistrzowie, którzy
piastują swoje stanowiska już co najmniej drugi raz z rzędu nie mieliby prawa
wystartować na te urzędy w następnych
wyborach. Zdaniem wielu przeciwników
zmian w ordynacji o to Kaczyńskiemu ma
głównie chodzić: jednym przepisem zablokować wielu politycznych przeciwników,
otwierając tym samym szeroko drzwi dla
swoich lokalnych i regionalnych popleczników.
Padają jednak zdecydowanie mocniejsze zarzuty. Ich wspólnym mianownikiem
jest brak zgody na działalnie prawa wstecz.
Wytykają wszyscy, nawet członek rządu Jarosław Gowin. – PiS chce zadziałać niezgodnie z prawem, prawo ma działać
wstecz, nie będzie opcji zerowej typu: liczymy od 2018 roku. To mi się na pewno
nie podoba – komentuje Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego.
– Każdy, kto na nas zagłosował, doceniał pracę, którą wykonujemy, wypełnienie obietnic, które składaliśmy, a przecież
najlepszą weryfikacją oceny naszej pracy
były i są wybory. Zatem obalanie istniejącego systemu jest przede wszystkim nie-
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– Gdyby wprowadzić pomysły PiS,
to na Pomorzu na 123 samorządowców 86 nie mogłoby ponownie kandydować w 2018 r. 70 procent! To
byłaby niebywała czystka polityczna!
– grzmi prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz

Przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości
w telewizji, radio, gazetach i Internecie zaczęli powtarzać, że chcąc tak głęboko
zmieniać naszą rzeczywistość, przy okazji
łamać ład prawny i konstytucyjny, trzeba
wcześniej zapytać o zdanie samego suwerena. Z taką inicjatywą wyszli m.in. prezydenci Łodzi i Szczecina.

Punkt widzenia a siedzenia
uczciwe, a zapowiadane zmiany niezgodne z Konstytucją RP – przekonuje Rafał
Bruski, prezydent Bydgoszczy.
„Wprowadzenie limitu z mocą wsteczną, co wyeliminowałoby ze startu w wyborach wójtów, którzy dwukadencyjny staż
już posiadają, byłoby sprzeczne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie
wyrażał swoje stanowisko i jednoznacznie
przesądził, że wszelkie zmiany w prawie wyborczym mogą obowiązywać jedynie na
przyszłość. Tym samym pierwszą kadencją
z limitem mogłaby się stać dopiero ta rozpoczęta po wyborach przeprowadzonych
w 2018 r.” – czytamy w opinii Stanisława
Bułajewskiego, konstytucjonalisty z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przygotowanej specjalnie dla „Rzeczpospolitej”.
Opozycja na same ograniczenie kadencyjności zareagowała umiarkowanie, bo
też nie mogła inaczej. Partie, przynajmniej
w kampanii wyborczej, kiedy kiełbasa musi
być najsmaczniejsza, już to proponowały.
Nie tylko ugrupowanie Petru, Platforma
miała to zapisane w programie prezentowanym w 2014 r. I tak naprawdę, gdyby nie
„wrzutka” prezesa PiS o obowiązywaniu
zmian już od obecnej kadencji trudno polemizowałoby się z tymi propozycjami.
Sugerowanie działania prawa wstecz otworzyło puszkę Pandory.

Jak do tej pory ze świeczką można było
szukać dowodów na to, że PiS lubi, docenia i szanuje instrumenty demokracji bezpośredniej, jak referendum właśnie. Było jak
najbardziej dobrze, kiedy to PO migała się
jak mogła, żeby nie zapytać o zdanie rodziców 6-latków na siłę wypychanych do
szkolnych ławek. Wtedy PiS grzmiał, że niepytanie się o zdanie w tej sprawie obywateli to grzech śmiertelny. Dzisiaj sam grzeszy.
Nie pierwszy raz politycy różnej maści
udowadniają, że punkt widzenia zależy od
punktu siedzenia. W sprawie ograniczenia
kadencji w samorządzie – sprawie równie
ważnej i fundamentalnej jak wiek pójścia do
szkoły – pytanie się o zdanie Polaków już
takie ważne nie jest. – Z wielu prowadzonych sondaży wynika, że Polacy chcą dwukadencyjności i nie widzę potrzeby ani
możliwości organizowania referendum
– mówi wprost Arkadiusz Mularczyk z PiS.
I tym krótkim, aczkolwiek konkretnym
zdaniem, wyraża opinie zdecydowanej
większości swoich partyjnych koleżanek i kolegów.
Sprawa zmian w ordynacji wyborczej
wydaje się przesądzona (chyba że Trybunał Konstytucyjny nie poprze działania prawa wstecz). I pewnie ograniczenie kadencji wejdzie w życie. Nawet, jak powstanie kolejny Komitet…
I
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Ekologia leży nam na sercu
Rozmowa z Tadeuszem Poźniakiem,
prezydentem Rzeszowa

W swoim haśle promocyjnym miasto
określa się jako stolica innowacji. Jakie
działania podejmujecie, aby sprostać tej
ambitnej idei?
– Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć,
że hasło to nie jest abstrakcyjne, ale ma
mocne podstawy. Przez ostatnich kilka lat
innowacyjność pojawiła się w prawie
wszystkich dziedzinach naszego życia.
Rzeszów jest coraz bardziej atrakcyjnym
miejscem dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. W zeszłym roku
na otwarcie swoich siedzib w Rzeszowie
zdecydowały się Deloitte oraz PwC. Zaawansowane technologie gwarantują
Pratt&Whitney, MTU, Borg Warner, Hamilton Sundstrand, ML-System, D.A.
Glass, Fibrain, Nestle (NQAC) czy Elmak.
Bardzo dużą wagę przywiązujemy do
wprowadzania nowoczesnych rozwiązań
w edukacji. Od kilku lat programy nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych są
dostosowywane do potrzeb przedsiębiorców. Tym sposobem w szkołach powstały
klasy kształcące w zawodach: technik awionik, technik mechanik lotniczy, mechatronik, technik eksploatacji portów i terminali. To spowodowało, że przedsiębiorcy
będą mieli zapewnioną wykształconą kadrę,

co z kolei powoduje, że chętnie wybierają Rzeszów na lokowanie swoich zakładów
produkcyjnych
Poprawa jakości powietrza staje się jednym z priorytetowych zadań dla samorządów. W jaki sposób Rzeszów chce rozwiązać ten problem?
– Dostrzegając znaczenie
tematyki ekologicznej, już od
kilku lat prowadzimy intensywne działania inwestycyjne,
organizacyjne i edukacyjne
w tym zakresie. Należą do
nich m.in. systematyczna modernizacja instalacji eksploatowanych przez zakłady
działające na terenie miasta,
likwidacja pieców i wprowadzanie centralnego zasilania
w ciepło, wymiana taboru
autobusów MPK na zasilane
gazem ziemnym oraz zwiększenie płynności ruchu samochodowego
na terenie miasta poprzez modernizację
i przebudowę układu komunikacyjnego.

miejską sieć ciepłowniczą. Kupiliśmy dla Policji Miejskiej urządzenia umożliwiające kontrolę dopuszczalnych norm emisji spalin:
dymomierz, analizator spalin, sonometr.
W wyniku tych kontroli odebranych zostało
ponad 60 proc. dowodów rejestracyjnych.
Gdy powietrze w Rzeszowie znacznie przekraczało normy zanieczyszczenia lub gdy
temperatura spadała poniżej minus 15 st.
Celsjusza, komunikacja publiczna była
bezpłatna.
Kilka dni temu Rzeszów podpisał list
intencyjny z Ministerstwem Rozwoju i Finansów na przystąpienie do narodowego
programu elektromobilności. Co to oznacza dla miasta?
– Ekologia naprawdę leży nam na sercu. Ten list to możliwość postawienia kolejnego kroku w zabieganiu o lepsze powietrze w mieście. Jesteśmy pewni, że program elektromobilności pozwoli na powstanie polskiego autobusu elektrycznego
i określi źródła dofinansowania do jego zakupu przez samorządy. Nie czekając na
efekty tego programu, już ogłosiliśmy przetarg na zakup 10 autobusów elektrycznych
oraz infrastruktury czyli stacji doładowania.
Rzeszowscy taksówkarze chcą kupić 50 elek-

Jesteśmy pewni, że program elektromobilności pozwoli na powstanie polskiego autobusu elektrycznego
i określi źródła dofinansowania do jego zakupu przez
samorządy. Nie czekając na efekty tego programu,
już ogłosiliśmy przetarg na zakup 10 autobusów elektrycznych oraz infrastruktury czyli stacji doładowania

Zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania
ulic i innych terenów w mieście, w tym zamiatanie ulic w połączeniu z ich zwilżaniem
w celu ograniczenia pylenia. Prowadzimy
termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej oraz budynków mieszkalnych,
montaż instalacji wykorzystujących źródła
energii odnawialnej na obiektach należących
do miasta, prowadzimy kampanię informacyjną i edukacyjną w zakresie ochrony
powietrza. Rozwijamy i modernizujemy

trycznych taksówek. Galerie handlowe
będą na swoich parkingach budować stacje doładowań. W ubiegłym tygodniu byłem w sejmie, gdzie przedstawiliśmy projekt zmiany ustawy w transporcie publicznym. Chcemy, aby był w niej zapis o środkach transportu publicznego poruszających
się na jednej szynie. To pozwoli nam na budowę kolejki monorail.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Legnica przyspiesza rozwój
W krajowym rankingu najaktywniejszych samorządów
2016 roku, prowadzonym przez Związek Powiatów
Polskich, Legnica zajęła trzecie miejsce wśród miast
na prawach powiatu. Zdobyła ponad 54 tys. punktów,
a jednocześnie kolejny już raz tytuł
„Super Powiatu”
egnica otrzymała najwyższą notę
– Legnica jest niekońna Dolnym Śląsku, a spośród
czącą się opowieścią. Wciąż
krajowych konkurentów wyprzesię rozwija, zgodnie z podziły ją tylko Nowy Sącz i Rzetrzebami mieszkańców i duszów. Miasto zdobyło też trzecią pozycję
chem nowoczesności. Wiew kategorii energii odnawialnej.
my, co do tej pory udało się
– Nasze miasto już kolejny raz wyróżzrealizować i co jest jeszcze
niono prestiżowym tytułem „Super Podo zrobienia – dodaje Tawiatu”, natomiast od lat należymy do elideusz Krzakowski, podkretarnego grona liderów rankingu – mówi preślając też wagę obecnych
zydent Tadeusz Krzakowski.
– Docenione zostały nasze
osiągnięcia proinwestycyjne
i prorozwojowe, wysoko oceniane są legnickie sukcesy
w pozyskiwaniu środków na
inwestycje z krajowych i zagranicznych źródeł zewnętrznych. Miasto stale tworzy
warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
wdraża i promuje rozwiązania ekoenergetyczne, proekologiczne i prozdrowotne. Ma
bogaty dorobek w partnerskiej
międzynarodowej współpracy, rozwija infrastrukturę sportową i rekreacyjną, tworzy
bogatą ofertę kulturalną dla Rozwój szkolnictwa zawodowego – jedna z nowoczesnych
mieszkańców.
pracowni
Samorządy są oceniane
przez ekspertów ZPP według kilkudziesięi przyszłych rozwiązań innowacyjnych ze
ciu kryteriów w kilku grupach tematycznych.
sfery smart city oraz inwestycji w ludzi.
W 2016 r. Legnica uzyskała m.in.: 9.000
W styczniu br. marszałek województwa
punktów za wykorzystane środki inwestydolnośląskiego Cezary Przybylski i prezycyjne pochodzące ze źródeł zewnętrznych,
dent Tadeusz Krzakowski podpisali umo4000 – za wykorzystanie krajowych źródeł
wę o udzieleniu miastu dofinansowania
finansowania, 4.000 punktów za tworzone
unijnego w kwocie blisko 30 mln zł w związpracownie informatyczne, 3.000 za instyku z kończącą się przebudową ul. Jawotucje wspierające rozwój przedsiębiorczorzyńskiej.
ści, 3.000 za wielkość wydatków na szkolenia, 2.920 za wspieranie rozwiązań ekoenergetycznych, za oznakowane ścieżki
rowerowe – 2.700, 1.000 za działania na
rzecz osób niepełnosprawnych, 1.500 za stypendialne wspieranie zdolnej młodzieży,
1.000 za promocję zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez.

L
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Panorama miasta
z ulicą Jaworzyńską
– To wielka kwota, ale udana
przebudowa ul. Jaworzyńskiej, poprawiająca bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, zwiększająca mobilność układu komunikacyjnego łączącego miasto z autostradą A4, terenami inwestycyjnymi w Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej i budowaną drogą S3, była bardzo potrzebna i oczekiwana – powiedział
marszałek Przybylski, dodając, że to
pierwsza taka dotacja, ale nie ostatnia.
– Otrzymane środki są refundacją wcześniej poniesionych przez
gminę kosztów – wyjaśnia prezydent
Krzakowski. – Wykorzystamy je na
dalszy rozwój miasta, np. związany
z uzbrojeniem nowych terenów inwestycyjnych. Chcemy, by zarabiały one na kolejne nowoczesne przedsięwzięcia, wzbogacające rynek usług i pracy. Cieszymy się
zaletami naszego miasta. W Legnicy
mieszka się naprawdę dobrze, a przy tym
widać gołym okiem potężny postęp niemal
w każdej dziedzinie życia.
I
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Nowoczesne miasto
z 800-letnią historią
Piotrków Trybunalski
odegrał kluczową rolę
w tworzeniu się państwowości polskiej.
Nazywany jest kolebką
parlamentaryzmu,
gdyż to właśnie tu
ukształtował się sejm
i senat, to tu obradowały Trybunały
Koronne, najwyższe
sądy ówczesnej RP.
W 2017 r. obchodzi
wyjątkowy jubileusz
800-lecia miasta
d początku 2017 r. w Piotrkowie
organizowanych jest wiele wydarzeń związanych z jubileuszem 800-lecia. Nie brakuje
koncertów, wystaw, przeglądów muzycznych
i ﬁlmowych, różnego rodzaju konkursów
oraz imprez sportowych. Nie ma praktycznie miesiąca, aby coś spektakularnego nie
działo się w grodzie trybunalskim.
– Nasz bogaty dorobek historyczny został doceniony m.in. poprzez przyznanie
nam roli miasta gospodarza tegorocznych
Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – podkreśla prezydent Chojniak. Z tej okazji
w drugiej połowie marca gościliśmy prezydentów obu państw: Andrzeja Dudę i Janosa Adera. Oprócz części oficjalnej miały miejsce liczne wydarzenia: targi turystyki kulinarnej, forum gospodarcze Polska-Węgry, turniej układania kostki Rubika
(przyp. red. Rubik był Węgrem), wystawy,
prezentacje oraz występy muzycznych
gwiazd – Michała Szpaka z zespołem oraz
węgierskiej legendarnej grupy rockowej,
twórcy światowego hitu „Dziewczyna o perłowych włosach”, zespołu OMEGA.
W programie obchodów 800-lecia
Piotrkowa znajdują się ponadto m.in. plenerowe widowisko historyczne, koncert
„Lata z Radiem”, piwny festyn Olbracht
Fest, lekkoatletyczny miting z gwiazdami

O

POLANIK CUP, wojewódzkie obchody
Światowego Dnia Turystyki, obchody
750-lecia diaspory ormiańskiej w Polsce. Nie
zabraknie corocznych imprez takich jak: Dni
Miasta – Imieniny Piotrków, Biesiada Trybunalska, Święto Miodu oraz Trybunały
Nalewkowe.
Na liście wydarzeń znajdują się też takie, które bezpośrednio nawiązują do jubileuszu 800-lecia miasta. Na piotrkowskie
niebo zostanie wypuszczonych 800 gołębi
oraz 800 latawców, w nocnym półmaratonie pobiegnie 800 zawodników. W tym roku
odbędzie się także premiera ostatniej części trójwymiarowego widowiska w technologii mappingu „800 lat Piotrkowa – dzieje w kalejdoskopie”, która zostanie wyświetlona na ścianie kamienicy na Starym
Mieście pod koniec września.
Na okoliczność obchodów powstała
strona internetowa dedykowana jubileuszowi – www.800lat.piotrkow.pl. Znajdują się na niej m.in. aktualności, galerie, fotorelacje z imprez, materiały wideo oraz
– przede wszystkim – kalendarz wydarzeń.
– Zapraszam do odwiedzenia Piotrkowa Trybunalskiego i wspólnego świętowania z nami jubileuszu 800-lecia. W bogatym harmonogramie zapewne każdy
znajdzie coś dla siebie – podsumowuje prezydent Krzysztof Chojniak i dodaje: – Trwa
niezwykły rok, w którym nie tylko świętujemy, ale sukcesywnie realizujemy wiele inwestycji – mówi Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa.

Innowacyjny Piotrków
Zajmowanie od lat czołowych lokat
w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich nie jest przypadkiem. – To,
że nasze miasto znajduje się co roku
w pierwszej dziesiątce rankingu jest konsekwencją przemyślanych działań samorządu, który wykorzystując 800-letnie bogactwo historyczne i kulturowe, stawia na
innowacyjność – komentuje Krzysztof
Chojniak. – Ranking stworzony przez zewnętrzne, niezależne instytucje jest najbardziej miarodajną oceną efektywności
rozwoju miasta. Nie spoczywamy na laurach, a wręcz przeciwnie – będziemy dalej
dbać o wszechstronny rozwój Piotrkowa
– zaznacza.
Bazując na dotychczasowych osiągnięciach, Piotrków stał się miejscem, w którym nie tylko dobrze się mieszka, ale i pracuje. Temu służą działania zmierzające
do zatrzymania młodych, m.in. w postaci
projektu „Młode Stare Miasto”. Wychodząc
naprzeciw potrzebom przedsiębiorców,
utworzono Piotrkowską Strefę Aktywności
Gospodarczej. Jeszcze w tym roku wystartuje budowa multimedialnej biblioteki,
będącej jednocześnie centrum nauki i techniki na wzór warszawskiego „Kopernika”.
Mediateka stanie w sąsiedztwie rewitalizowanych terenów Podzamcza, będąc
swoistym łącznikiem przeszłości z przyszłością.
www.piotrkow.pl
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Rekomendacje w zakresie
organizacji administracji

Zmiany dotyczące struktury organizacyjnej urzędu mogą
zmierzać w dwóch kierunkach: prawnym i „miękkim”

Rafał Budzisz
o pierwsze, zmiana struktury organizacyjnej może pójść w stronę
doprecyzowania ustawowych regulacji w zakresie regulaminów organizacyjnych. Niekoniecznie musi to oznaczać przyjęcie formuły, która wprowadzałaby uniﬁkację w zakresie samorządowych
struktur organizacyjnych. Wskazanie
w ustawach samorządowych, że postanowienia regulaminowe muszą zapewnić

P
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spełnianie przez urząd choćby konstytucyjnych zasad rzetelności i sprawności,
czy też dostępności dla obywateli (na różnych płaszczyznach), byłoby dobrym kierunkiem zmian.
Drugi tor wpływania na poprawienie
struktur organizacyjnych urzędów samorządowych to „miękkie” działania informacyjne i promocyjne, wskazujące dobre
praktyki organizowania struktur i pracy
urzędów. Działania takie powinny stać się
inspiracją do wprowadzania zmian w innych urzędach, w których problemy spraw-

nego funkcjonowania mogą być bagatelizowane lub też ich kierownictwu może brakować koncepcji koniecznych zmian.

Ocena i elastyczność
W zakresie monitorowania pracy urzędu można byłoby wprowadzić, podobnie
jak z procedurą oceniania pracowników samorządowych czy też audytem wewnętrznym, ustawowy obowiązek realizowanego okresowo monitorowania pracy
urzędu, np. z wykorzystaniem instrumentu Common Assesment Framework (CAF),
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lub też rozszerzyć procedurę audytu na inne
sfery działania urzędu, takie jak dostępność
usług dla mieszkańców, satysfakcja interesantów itp. Również i w tej sferze wskazane byłoby promowanie dobrych praktyk
i korzyści związanych z monitorowaniem
pracy urzędu.
Ciekawą praktyką, dotyczącą zwiększania elastyczności godzin obsługi obywateli w części urzędów, jest wydłużenie czasu pracy w jeden dzień, zaś skrócenie w inny.
Można spotkać przykłady wydłużania czasu pracy w poniedziałki lub wtorki, skracania natomiast w piątki. Ustawowe wprowadzenie takiej możliwości (nie obowiązku) w ustawie o pracownikach samorządowych, z przyjęciem odrębności w zakresie doby pracowniczej i rozliczania czasu
pracy (w dniu z wydłużonym czasem pracy pracownik pracowałby 10 godzin, co
równoważyłby skróconym czasem pracy w
piątki do sześciu godzin), pozwoliłoby na
łatwiejsze niż do tej pory wprowadzenie elastycznego czasu pracy w urzędzie, co bez
wątpienia zwiększyłoby mieszkańcom dostępność do usług realizowanych w urzędzie.
Rozmowy z sekretarzami urzędów
wskazują, że nowe rozwiązania muszą
utrwalić się w świadomości społecznej i nie
od razu przynoszą rezultat w postaci pozytywnego społecznego odbioru wprowadzonych zmian. Powyższa modyfikacja
ułatwiłaby również realizowanie obowiązków przez organy samorządowe. Z art. 253
§3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego wynika, że
dni i godziny przyjęć obywateli w sprawach
skarg i wniosków powinny być dostosowane
do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu w ustalonym dniu
przyjęcia powinny odbywać się po godzinach pracy.

Konsolidacja organizacyjna
w JST i zmiany legislacyjne
W zakresie problemów z wdrażaniem
instrumentów konsolidacji organizacyjnej
w JST, należałoby monitorować prowadzone procesy konsolidacji pod kątem jakości i dostępności usług dla mieszkańców,
zaś w razie potrzeby dokonać stosownej nowelizacji przepisów ustawowych. Ułatwieniem w tym zakresie byłoby wprowadzenie
instrumentów monitorowania pracy urzędu.
Problem wdrażania nowych rozwiązań
legislacyjnych bez okresu przygotowawczoorganizacyjnego można rozwiązać w dwojaki sposób.
Pierwszy – na drodze legislacyjnej,
polegający na wydłużeniu ustawowego
vacatio legis w ustawie o ogłaszaniu aktów
normatywnych, w odniesieniu do aktów na-

kładających nowe obowiązki lub zmieniające sposób ich realizacji (głównie w sferze
usług realizowanych przez samorząd).
Drugim sposobem rozwiązania tego
problemu jest wpisywanie do projektów
ustaw dotyczących wskazanych rodzajów
spraw dłuższego okresu oczekiwania na wejście w życie, tak aby jednostki samorządowe
zdążyły przygotować odpowiednią infrastrukturę.
Nakładanie nowych obowiązków na
urzędy samorządowe bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego jednostki samorządowej jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem. Rekomendacje w tej sferze skłaniają
do wniosku, że projekty zmian przepisów
w zakresie nakładania na organy samorządowe nowych obowiązków bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego są niewłaściwie konsultowane z samorządem.
Chociaż w wielu takich konsultacjach wskazywane są kwestie problemów finanso-

Druga możliwość to „miękkie” działania, wskazujące dobre praktyki w zakresie
zatrudniania urzędników samorządowych.
Oczywiście, powstaje też problem dbałości
o rangę zawodu urzędniczego i zachęcanie
młodych i zdolnych ludzi do pracy w urzędach na rzecz swoich wspólnot lokalnych.
Instrumentem wpływającym na wskazany
aspekt zatrudniania urzędników byłby,
obok stabilności zatrudnienia, również rosnący poziom wynagrodzeń. Podobnie
postrzegany jest jako problematyczny i fasadowy system oceniania pracowników
samorządowych.
W omawianym zakresie można byłoby wprowadzić do ustawy regulację nakładającą na kierownika urzędu obowiązek
uwzględniania ocen pracowniczych w procedurze awansu oraz wynagradzania (przyznawania podwyżek). Oczywiście, również i dziś pracodawca samorządowy może
wprowadzić takie mechanizmy do regula-

W zakresie monitorowania pracy urzędu można byłoby
wprowadzić, podobnie jak z procedurą oceniania pracowników samorządowych czy też audytem
wewnętrznym, ustawowy obowiązek realizowanego
okresowo monitorowania pracy urzędu
wych, jednak na dalszym etapie prac legislacyjnych są one bagatelizowane.

minu wynagradzania, ale nie jest do tego zobowiązany – i w praktyce rozwiązanie to jest
nieczęsto stosowane.

Mocniejszy sekretarz
Przedstawiciele praktyki i doktryny
wskazują na problem niesprecyzowanej
pozycji sekretarza (gminy, powiatu). Postuluje się więc wzmocnienie pozycji sekretarza przez wyraźne, ustawowe określenie jego kompetencji, przy jednoczesnym
ich poszerzeniu. W wielu analizach proponowana jest możliwość zmiany w gminie relacji dotyczącej zastępcy wójta i sekretarza (zwłaszcza w małych gminach),
przez wprowadzenie fakultatywności tej
pierwszej funkcji i obligatoryjności drugiej.
W celach porządkowych można też zaproponować, aby pozycję prawną sekretarza określić w jednym akcie prawnym
(przynajmniej w sferze ustrojowej i podstawowych zadań i kompetencji).
Możliwymi sposobami rozwiązania
problemu nieefektywnego systemu naboru urzędników samorządowych jest postulowana w doktrynie kompleksowa reforma prawa urzędniczego, w tym wprowadzenie zasad prawa urzędniczego oraz
modyfikacja zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Lepsza efektywność
Propagowanie na szerszą skalę dobrych
praktyk oraz wprowadzenie rekomendowanych zmian dotyczących kadr samorządowych oraz organizacji urzędów może
w istotny sposób przyczynić się do poprawy efektywności pracy lokalnych struktur
administracji oraz jakości i dostępności
świadczonych usług. Ma to szczególne znaczenie dla obszarów zmarginalizowanych
oraz małych i średnich miast, gdzie infrastruktura administracyjna jest skromniejsza
i zachodzi potrzeba wykorzystania wszystkich jej zasobów.
Źródło: „Wpływ organizacji administracji i udziału obywateli na realizację
usług publicznych” autorstwa Rafała Budzisza i Sławomira Mandesa zamieszczonego w raporcie: „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje” pod red. Cezarego Trutkowskiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2016
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Biłgoraj miastem przyszłości

Fot. DRON STUDIO Z BIŁGORAJA

Miasto Biłgoraj położone jest w południowej części województwa lubelskiego
nad rzekami Biała Łada i Czarna Łada, w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku
Narodowego. Aktualnie Biłgoraj liczy 26.606 mieszkańców
mina Miasto Biłgoraj osiągnęła duży sukces w pozyskiwaniu
i wykorzystywaniu funduszy
europejskich oraz środków krajowych z przeznaczeniem na rozwój miasta. Aby sprawnie realizować inwestycje, niezbędny jest zespół zaangażowanych pracowników zajmujących się ich przygotowaniem, dobry skarbnik, który potraﬁ prawidłowo ocenić kondycję budżetu oraz
zaplanować dochody i wydatki na kilka najbliższych lat. Niezbędna jest również dobra
współpraca z radnymi. Naszą strategię
rozwoju realizujemy już od 2003 r., starając się wykorzystać możliwości, jakie oferują przede wszystkim programy unijne.
Ogromną szansę dał nam Program
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, ze
środków którego wykonaliśmy trzy duże inwestycje drogowe tj.:
1. Rozbudowę i przebudowę dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju, zrealizowaną w latach 2012–2014 o wartości projektu 24,5 mln zł (dofinansowanie ze środków PO RPW – 19,5 mln zł).
2. Budowę Obwodnicy Północnej w Biłgoraju (2013–2014) o wartości 34,3 mln zł
(PO RPW – 26,3 mln zł).

G
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3. Budowę obwodnicy miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska – zrealizowaną w latach 2014–2015 o wartości 46,6 mln zł (PO
RPW –39,5 mln zł).

lekkoatletycznego, skateparku, rewitalizacja zalewu Bojary, wykonanie 1.832 instalacji solarnych, budowa „Orlików” i boisk
wielofunkcyjnych, lodowiska, 19,5 km ścieżek rowerowych oraz wiele drobniejszych

Od 2007 r. wykonaliśmy inwestycje o łącznej
wartości 254 mln zł, otrzymując dofinansowanie
zadań w wysokości 155 mln zł
Łącznie wartość projektów drogowych
zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wyniosła 105.326.848,74 zł, a wysokość dofinansowania 85.365.303,62 zł.
Od 2007 r. wykonaliśmy inwestycje
o łącznej wartości 254 mln zł, otrzymując
dofinansowanie zadań w wysokości
155 mln zł i zwiększając zadłużenie budżetu
o niespełna 10 mln zł. Do najważniejszych
prac należą: przebudowa budynku Biłgorajskiego Centrum Kultury, budowa hali
sportowo-widowiskowej, budowa stadionu

inwestycji drogowych zrealizowanych przy
współfinansowaniu ze środków krajowych.
Zadaniem priorytetowym jest dla nas
obecnie rewitalizacja rynku i innych zdegradowanych i zaniedbanych części miasta.
Mamy nadzieję, że odnowione centrum
miejscowości oraz projekt budowy „Miasteczka na Szlaku Kultur” realizowany
przez Fundację Biłgoraj XXI zachęcą turystów do odwiedzenia Biłgoraja, a na pewno podniosą jego atrakcyjność.
www.bilgoraj.pl
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Zachęcamy mieszkańców
do bycia „eko”
O walce ze smogiem,
energii odnawialnej
i 18-letniej kadencji
rozmawiamy z wójtem
gminy Kobylnica,
Leszkiem Kulińskim
Czy pana zdaniem walka z zanieczyszczeniem powietrza na poziomie gminy jest w ogóle możliwa?
– Patrząc na efekty i doświadczenia, jakie w tym zakresie udało nam się zebrać, jestem przekonany, że to właśnie na szczeblu
samorządowym powinien istnieć jeden
z „frontów” walki z zanieczyszczeniami
– w tym wypadku smogiem. Metod i sposobów jest sporo. Najważniejsze jest jednak
to, by były one dopasowane do jak najszerszej grupy odbiorców. W przypadku dzieci
będą to różnego typu konkursy, zajęcia, pokazy i wykłady, które zaangażują je i zachęcą do poszerzenia swojej wiedzy związanej
z ochroną środowiska. Osoby dorosłe powinny mieć możliwość uzyskania wsparcia
w planowanych działaniach. Ważną rolę odgrywa więc budowa wśród mieszkańców postaw proekologicznych, stworzenie przemyślanego systemu zachęt i rozwiązań czy
w końcu zaangażowanie mieszkańców do
udziału w postępie technologicznym. To ważne, ale nie najważniejsze działania. Większe
znaczenie ma odpowiednia polityka rządu
i podległych mu instytucji. Na to jednak nasz
wpływ jest ograniczony.

Prawie od początku istnienia Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej są państwo liderem. Coraz więcej
gmin idzie za państwa przykładem. Jakie
rozwiązania z państwa „podwórka” by im
pan polecił?
– Sukcesy w Rankingu są dowodem na
słuszność i zasadność podejmowanych
działań – to cieszy. Nic nie udałoby się jednak, gdyby nie postawa mieszkańców, którzy zaakceptowali wizję gminy proekologicznej. Odpowiednią komunikację oparliśmy o promocję na różnych płaszczyznach. Mamy za sobą wiele spotkań, godzin dyskusji, debat i wymiany poglądów.
Poparliśmy to stworzeniem odpowiednich
systemów zachęt i rozwiązań oraz nakłanianiem do udziału w postępie technologicznym. Dziś „bycie eko” jest wśród
mieszkańców po prostu modne. Panuje
przekonanie, że jest powód do uzasadnionej dumy i satysfakcji. Takich gospodarstw
domowych w naszej gminie jest coraz wię-

cej. Są nawet duże, wysoko towarowe,
rolnicze, przetwarzające i spalające słomę
w belach czy ewentualnie w małych peletach. Mieszkańcy coraz wyraźniej dostrzegają, że to się opłaca, gdyż jest tanie.
W listopadzie miał pan jubileusz – 18-lecie pracy samorządowej, obfitującej w wiele sukcesów i inwestycji. Czy czuje się pan
już „dorosły” w samorządności, czy jednak
bardziej czuje pan, że to, co zawodowo najlepsze wydarzy się dopiero w przyszłości?
– Trudno jest oceniać samego siebie.
Dla mnie zawsze najważniejsze jest to, w jaki
sposób postrzegają moje i moich współpracowników efekty pracy osoby najważniejsze – mieszkańcy. Mam jednak świadomość, że skoro od kilkunastu lat obdarzają mnie swoim zaufaniem, to należycie
wykonujemy swoje obowiązki i spełniamy
ich oczekiwania. Każdy dzień, miesiąc,
rok przynosi jednak nowe wyzwania, z którymi musimy się mierzyć. Dlatego zawsze
uważałem, że praca w samorządzie musi
być dla osób zajmujących poszczególne stanowiska przede wszystkim misją, a nie tylko pracą. Wymaga ogromnego zaangażowania, poświęcenia i determinacji. Bez
tych elementów owocna praca na rzecz
mieszkańców i dobra gminy nie jest możliwa. Po kilkunastu latach spędzonych na
jednym stanowisku czuję, że wciąż nie
brakuje mi zapału do pracy. Odpowiadając więc na pytanie: czuję zapał, jakim charakteryzują się młodzi ludzie, ale też odpowiedzialność i rozwagę, które zdobywa
się wraz z dorosłością.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Jestem za obszarem
metropolitarnym
O samorządzie terytorialnym rozmawiamy z radcą prawnym, teoretykiem
administracji, specjalizującym się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach samorządowych prof. dr. hab. Hubertem Izdebskim
Fot. FRP

Prof. Hubert Izdebski (z prawej) podczas konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelnią pn. Lumen 2016 w październiku 2016 r.
Jest pan współtwórcą ustawy o samorządzie terytorialnym. Z perspektywy
czasu jak pan ocenia jej użyteczność?
Czas ją pozytywne zweryfikował? Co by
pan do niej dodał współcześnie? A może
uczestniczy pan obecnie w pracach nad reformą samorządu terytorialnego?
– Tak się złożyło, że nie miałem okazji
aktywniej uczestniczyć w pracach nad
ustawodawstwem z 1990 r. o samorządzie
terytorialnym, bowiem byłem całkowicie zaangażowany w przygotowanie projektu
nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz
ustawy o stopniach naukowych (ustawy te
zostały uchwalone we wrześniu 1990 r.).
Obecnie też zajmuję się projektem założeń
do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym
– i nie uczestniczę w żadnych pracach nad
reformą samorządu terytorialnego, o ile prace takie są prowadzone.
Reforma z 1990 r., rozbudowana w 1998 r.
o wprowadzenie samorządu powiatowego
i samorządu województwa, generalnie się
sprawdziła – i, jak na razie, obroniła przed,
okresowo występującymi, tendencjami ograniczania samorządu. Ocena ustawy o samorządzie terytorialnym (obecnie o samorządzie gminnym) jest o tyle trudna, że przez
ćwierćwiecze jej funkcjonowania wprowadzono w niej wiele zmian. Tradycyjnie usy-
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tuowany kolegialny zarząd zastąpiony został przez wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta, wybieranego w wyborach bezpośrednich, równolegle do rady. Jeżeli oceniać
aktualny stan prawny, przede wszystkim trzeba zauważyć, że za nowym modelem organu
wykonawczego nie poszła zmiana przepisów dotyczących stosunku tego organu do
organu stanowiącego, czyli rady, co pociągnęło za sobą nazbyt często spotykane
zjawisko zdominowania rady przez organ
wykonawczy. Niedopracowany nowy model ustrojowy gminy stał się odmienny od
bardziej tradycyjnego modelu funkcjonującego w powiecie i województwie, co nie
może być łatwo zrozumiałe. Zarazem, o ile
można mieć wątpliwości co do zasadności
utrzymywania instytucji powiatu jako regularnego szczebla samorządu w całym kraju – a jest on raczej potrzebny tylko w okolicach typowo wiejskich – o tyle nie powinno być wątpliwości co do potrzeby stworzenia regularnego, zasadniczo subregionalnego, szczebla metropolitalnego. Tej
potrzeby, poza iluzorycznym rozwiązaniem w postaci perspektywy związku metropolitalnego, nie zaspokojono.
Jest z kolei bardziej kwestią praktyki niż
samych sformułowań ustawy brak pełnego zastosowania – zapisanych w Konsty-

tucji – dwóch domniemań zadań i kompetencji: samorządu terytorialnego w stosunku
do innych organów władz publicznych
oraz gminy w obrębie samorządu terytorialnego, jak również wątpliwości co do, dla
mnie oczywistej, możliwości wprowadzenia uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej poprzez statuty jednostek samorządu
terytorialnego. Skoro jednak praktyka sobie z tym nie radzi, interwencja ustawodawcy wydaje się wskazana.
Dodać muszę, iż o potrzebie refleksji
nad obecnym i pożądanym stanem samorządu terytorialnego jest mowa w obszernym, nie tak dawnym, powstałym z inicjatywy prof. Jerzego Hausnera „Raporcie
o stanie samorządności terytorialnej
w Polsce”, którego jestem współautorem.
Dokument ten – można dodać, niestety –
pozostaje aktualny, a może jeszcze bardziej
aktualny.
Za jaką koncepcją ingerencji prawa
miejscowego w działalność gospodarczą
pan optuje – liberalną czy interwencjonistyczną?
– Jeżeli idzie o wpływ samorządu terytorialnego na gospodarkę, jestem przede
wszystkim przeciwnikiem tego, co w Anglii
już w początku zeszłego stulecia nazwano
„socjalizmem komunalnym”, tj. prowadzeniem szerzej rozumianej, także poprzez spółki, działalności gospodarczej
przez jednostki samorządu terytorialnego
w tych dziedzinach, w których występuje regularny rynek. Co do wyboru koncepcji, kierować się trzeba zasadą pomocniczości
– szczególnie ważną przy ingerencji
w konstytucyjne wolności i prawa, a do takich należy wolność gospodarcza – zasadą proporcjonalności. Nie wydaje się, by
„rasowy” interwencjonizm uwzględniał tę
zasadę – europejską i konstytucyjną.
Przygotował pan również dokument
prawny nazywany „ustrojem Warszawy”.
Co pan czuje, kiedy próbuje się stolicę oddzielić od reszty województwa? Czy to dla
niej byłoby korzystniejsze? Co wtedy z „solidarnością” terytorialną – nie warto tym
się przejmować?
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– Istotnie, od 1993 r. jestem na różne
sposoby zaangażowany w prace dotyczące ustroju Warszawy. Przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy
o Warszawie, musimy określić przedmiot
wypowiedzi. Warszawa – i to nie od dziś –
to nie tylko m.st. Warszawa, w granicach
wciąż niewiele odbiegających od wyznaczonych w 1951 r. Warszawa to przede
wszystkim znacznie większy obszar metropolitalny, w ramach którego mieszkańcy pracują czy też korzystają z usług „administracji świadczącej” w zakresie zdrowia,
edukacji, kultury. Mieszkańców Warszawy
poza m.st. Warszawą jest coraz więcej, obecnie znacznie ponad milion w stosunku do
mieszkańców m.st. Warszawy. Są administracyjnie podzieleni, poza podziałem dla
celów Policji, pomiędzy różne gminy i powiaty, które łączy z m.st. Warszawą jedynie
przynależność do tej samej jednostki regionalnej, tj. województwa mazowieckiego.
Jedną z fundamentalnych wad naszego ustroju terytorialnego jest brak instytucji obszaru metropolitalnego, realizującego
takie zadania, które nie są ani zadaniami lokalnymi, ani zadaniami wojewódzkimi (regionalnymi) – bo są po prostu metropolitalne. Poza, szczęśliwie, wspomnianą Policją, która ma odrębną jednostkę typu metropolitalnego, brakuje odpowiedniej or-

ganizacji zarówno w obrębie administracji
rządowej, mowa zwłaszcza o Straży Pożarnej, jak i samorządu – w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, transportu zbiorowego, szkolnictwa
średniego czy opieki zdrowotnej. Zadania
metropolitalne po prostu nie są przez nikogo, poza Policją, wykonywane. Wydzielenie
obszaru metropolitalnego jako subregionu
szczebla NUTS-3 w klasyfikacji UE nie oznacza administracyjnego oddzielenia stolicy od
województwa jako regionu – szczebla
NUTS-2, który powinien w dotychczasowej
skali wykonywać swoje zadania regionalne.
Odrębną natomiast kwestią jest nie administracyjne, ale wirtualne wyodrębnienie
Warszawy jako obszaru metropolitalnego,
a nie m.st. Warszawy, z Mazowsza jako
NUTS-2 dla celów wyłącznie statystycznych.
Jest to – można powiedzieć, już dokonane
w celu uniknięcia problemów wynikających
z faktu ekonomicznej dominacji Warszawy
nad resztą regionu, powodującej uzyskanie
przez całe Mazowsze takiego poziomu
PKB na głowę mieszkańca, który mógłby
uniemożliwić korzystanie przez województwo mazowieckie z ewentualnych funduszy
strukturalnych EU w przyszłej perspektywie
finansowej.
Na ile pana zdaniem piśmiennictwo
popularnonaukowe, a przypomnę naszym

czytelnikom, że jest pan redaktorem naczelnym miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, ma realny wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego?
– Miesięcznik „Samorząd Terytorialny”, którego redaktorem jestem po śmierci jego twórcy, ś.p. Michała Kuleszy, nie
jest akurat pismem popularnonaukowym, lecz pismem naukowym dość wysoko lokowanym w hierarchii czasopism
naukowych, przynajmniej jeżeli idzie o oficjalną punktację Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Jako redakcja
dbamy o to, aby utrzymywało ono wysoki poziom naukowy. Czasopism nawiązujących do tradycji prasy samorządowej
z czasów II Rzeczypospolitej – i to poza
wydawanymi przez poszczególne jednostki samorządu – jest przy tym więcej.
Można wskazać „Finanse Komunalne”,
„Wspólnotę” czy „Pracownika Samorządowego”, a obok nich funkcjonuje przecież szereg portali internetowych. Mają
one stałe grono czytelników – i, choć nie
ma całkiem „twardych” danych w tym zakresie, są podstawy, by twierdzić, że oddziałują one wszechstronnie zarówno na
środowisko, jak i na zainteresowane czynniki zewnętrzne.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Rewitalizacja w konsultacjach
Rozmowa z Kazimierzem Smalem, wójtem gminy Ruda-Huta,
laureatem rankingu ZPP

Pracują państwo nad dokumentem pn.
„Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Ruda-Huta”. W tym celu wśród mieszkańców została przeprowadzona ankieta.
Jeśli są już wyniki, to na jakie obiekty lub
rejony wymagające zmian najbardziej stawiali rudzianie?

– Lokalny Program Rewitalizacji, realizowany z dofinansowania uzyskanego
w ramach konkursu organizowanego przez
Województwo Lubelskie i Ministerstwo
Rozwoju, jest dokumentem wyznaczającym
obszary kryzysowe. Mieszkańcy w ankietach
wskazali, że takimi obszarami są sołectwa
Ruda-Huta i Hniszów. Tam będzie prowadzona większość inwestycji, które mamy
zamiar sfinansować ze środków zewnętrznych. W ramach programu prowadzone
będą działania związane z zagospodarowaniem centrum Rudy-Huty, m.in. instalacja oświetlenia oraz monitoringu. W Hniszowie podejmujemy działania związane
z zagospodarowaniem parku podworskiego, mające na celu odtworzenie dawnego
klimatu m.in. odbudowanie historycznego
układu komunikacyjnego wraz z dworkiem. Rewitalizacja parku, na terenie którego rośnie ponad 1000-letni dąb Bolko
– drzewo roku 2015 – przyczyni się do
zwiększenia atrakcyjności sołectwa, a tak-

że przyciągnie inwestorów oraz turystów do
gminy.
Czy ten dokument należy do pilnych
potrzeb, czy raczej jest kontynuacją dotychczasowych planów inwestycyjnych?
Proszę o przykłady tych działań.
– Pod koniec 2016 r. zbudowaliśmy
drogi w Żalinie – 1,69 km oraz Gotówce
– 2,034 km współfinansowane ze środków
PROW. Obecnie realizujemy rozbudowę Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta ze
środków Ministerstwa Kultury oraz projekt
obejmujący instalację 207 szt. kolektorów
słonecznych o mocy 0,6838 MW i 53 szt.
kotłów na biomasę o mocy 1,065 MW
w budynkach mieszkańców gminy ze środków RPO WL. W najbliższych planach
mamy budowę gminnej oczyszczalni ścieków – wniosek przeszedł już wstępną ocenę. Chcemy też zagospodarować centrum
Rudy-Huty w dolinie rzeki Gdoli.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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ORŁY POLSKIEGO SAMORZĄDU

Samorządy uskrzydlone
W warszawskim hotelu „Gromada” 30 września
2016 r. ogłoszono laureatów programu
„Samorządowa Marka Roku”, nagrodzonych
statuetkami Orzeł Polskiego Samorządu
minami roku zostały: Strzegom, Podkowa Leśna, Trzcianka, Warka, Susz, Wiązowna,
Ciepielów, Świdnica, Boleszkowice, Twaróg, Wejherowo, Wilkowice, Obrowo. Siedlce zostały wyróżnione jako Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, a Kobyla Góra i Zabór jako Gminy Atrakcyjne
Turystycznie.
Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, instytucji współpracujących oraz
współorganizatorów, wyłoniła zdobywców nie tylko 16 Orłów Polskiego Samorządu, ale również laureatów drugiego
programu „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” – inicjatywy, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz
standardów w czterech obszarach: przed-
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siębiorczości, samorządu, instytucji oraz
ochrony zdrowia.
Uroczystość poprowadzili Dorota Gardias oraz Piotr Gąsowski. Zgromadzonych
gości powitał gospodarz wieczoru Robert
Składowski – prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym ich sukcesów, jak również podsumował odbywające się w dniach 29–30 września Targi Polish Brands Expo – wydarzenie promujące polskie marki oraz regiony,
któremu przyświecało hasło „Made in Poland – znaczy jakość”. Targom towarzyszyło
również Polish Business Forum, podczas
którego w formie paneli dyskutowano
m.in. na temat polskiej marki w globalnej
gospodarce oraz trendów, które budują jej
innowacyjność. Słowa uznania i gratulacje

laureatom przekazał również Janusz Piechociński – wicepremier, minister gospodarki w latach 2012–2015, a obecnie prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska–Azja.
Po części oficjalnej nadszedł czas na zabawę, przy muzyce gwiazd wieczoru: Grażyny Łobaszewskiej oraz Mateusza Mijala. Wieczór uświetniła wspaniałym występem Tetiana Galitsyna – zwyciężczyni polskiej edycji programu „Mam Talent”, która znajduje się w piątce najlepszych mistrzów sztuki malowania piaskiem.
I

Tradycja i rozwój
Gmina Siedlce leży na Wysoczyźnie Siedleckiej, na obszarze Niziny Południowopodlaskiej w powiecie siedleckim, we wschodniej części województwa mazowieckiego
owierzchnia obszaru wynosi 141
km2, co stanowi 8,8 proc. powierzchni powiatu siedleckiego.
Gmina Siedlce powołana została
w 1973 r. decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. W jej skład wchodzi
35 sołectw.
W gminie Siedlce funkcjonuje siedem
Zespołów Oświatowych: w Białkach, Pruszynie, Żelkowie-Kolonii, Nowych Iganiach, Strzale i Golicach, a także Stoku Lackim. Placówki te świadczą usługi na bardzo
wysokim poziomie. Szkoły stale się rozwijają zarówno pod względem zajęć wycho-
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Wójt gminy Siedlce
dr inż. Henryk Brodowski
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wawczo-dydaktycznych, jak i samej bazy
wyposażeniowej.
Na terenie gminy Siedlce działają cztery Ochotnicze Straże Pożarne: w Pruszynie, Pruszynku, Nowym Opolu i Błogoszczy. Historiach dwóch – z Pruszyna i Nowego Opola – sięga początków ubiegłego
stulecia, założono je w 1916 i w 1918 r.
Zabytki gminy Siedlce to Pałac Wyszomirskich w Stoku Lackim, dwór w Nowych Iganiach, Pomnik Bitwy Igańskiej oraz
Kościół św. Mikołaja w Pruszynie.
W chwili obecnej budżet gminy Siedlce sięga 74 milionów złotych.
I

Gmina Siedlce, ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce
Tel. 25 63 325 40-42, 25 63 272 62, 25 63 272 52, 25 63 277 31
Fax. 25 63 236 30
Stron internetowa : www.gminasiedlce.pl
Adresy e-mail: gmina@gminasiedlce.pl, wojt@gminasiedlce.pl

WÓJT ROKU 2016

Do końca marca trwa
plebiscyt „Wójt Roku”
Kapituła konkursu „Wójt roku 2016”, organizowanego przez redakcję rolną
TVP, z grona zgłoszonych kandydatów wybrała ﬁnałową dziesiątkę. Spośród
nich, głosami widzów, wyłoniony zostanie zwycięzca, który w minionym roku
wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy
apituła konkursu na „Wójta roku 2016” w składzie:
Barbara Fedyszak-Radziejowska – doradca Prezydenta RP, Mirosława Jaroszewicz-Łojewska – Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Witold Malarowski
– Związek Gmin Wiejskich RP, Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb
Rolniczych, Adam Nowak – Zarząd
Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Robert Głowacki – Program 1 TVP S.A. po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych
kandydatur, postanowiła zakwaliﬁkować do ﬁnału następujące osoby
(wymienieni w kolejności alfabetycznej):
1. Jerzy Ferdynand Adamski – gmina Dydnia, woj. podkarpackie
2. Tomasz Brzoskowski – gmina
Stężyca, woj. pomorskie
3. Marek Czub – gmina Stoczek Łukowski, woj. lubelskie
4. Tomasz Hapunowicz – gmina
Zbuczyn, woj. mazowieckie
5. Grzegorz Jakuć – gmina Turośń
Kościelna, woj. podlaskie
6. Grzegorz Kozioł – gmina Tarnów,
woj. małopolskie
7. Daniel Krawiec – gmina Przeworsk,
woj. podkarpackie
8. Robert Piętka – gmina Milówka, woj. śląskie
9. Józef Jerzy Rozkosz – gmina Bielsk, woj.
mazowieckie
10. Dariusz Woźniak – gmina Rusiec, woj.
łódzkie.
Kandydatury wójtów mogły zgłaszać
samorządy, mieszkańcy gmin, organizacje
i instytucje lokalne. Głównym kryterium wyboru były osiągnięcia wójtów na rzecz
gminy. Niektórzy na swój sukces pracowali
latami, inni dopiero rozpoczynają „karierę”, ale już mają się czym pochwalić.
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Sylwetki wójtów prezentowane
są na antenie Programu 1
od 20 marca do 31 marca.
W tym czasie prowadzone
jest także głosowanie widzów
w systemie SMS

Sylwetki wójtów prezentowane są na
antenie Programu 1 od 20 marca do 31
marca. W tym czasie prowadzone jest także głosowanie widzów w systemie SMS.
Przez lata gala finałowa odbywała się w Nałęczowie. Tym razem ogłoszenie wyników
odbędzie się 22 kwietnia, podobnie jak
w roku ubiegłym w siedzibie głównej TVP.
Podczas imprezy zwycięzca otrzyma żelazną podkowę, symbol szczęścia, którą wykonał kowal Roman Czerniec z Wojciechowa.
Wójt Roku to konkurs organizowany
przez Telewizję Polską już po raz szesnasty,
od 2001 r. Przez te lata zmieniały się i Pol-

ska, i polskie gminy, i polscy samorządowcy. Zmieniały się więc też wymagania stawiane uczestnikom konkursu. Organizatorzy przyznają, że
niezmienne pozostało to, że plebiscyt ma promować tych wójtów, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju małych ojczyzn – zarówno pozyskując środki własne i zewnętrzne, tworząc dochody jednostki samorządu terytorialnego, jak i rozwijając infrastrukturę drogową,
oświatę, angażując się w sprawy społeczne i kulturalne. Ta wyłoniona
dziesiątka obligatoryjnie musi spełniać najwyższe standardy w tych obszarach.
„W naszym kraju mamy ponad
półtora tysiąca wójtów. To oni najlepiej powinni znać potrzeby swoich mieszkańców. Ale żeby zasłużyć
na uznanie, trzeba mieć się czym
pochwalić. I właśnie tych z największymi osiągnięciami chcemy
promować. Celem konkursu jest nie
tylko wyłonienie najlepszego wójta
w kraju, ale pokazanie innym, że
można i warto inwestować, tak
aby mieszkańcom stwarzać coraz
lepsze warunki do życia, pracy i odpoczynku” – przyznali na swojej stronie internetowej organizatorzy z Redakcji Audycji
Rolnych Programu 1 TVP.
Honorowym patronem konkursu jest
prezydent RP Andrzej Duda. Wyborom
„Wójta Roku 2016” patronuje również minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.
W poprzedniej edycji wójtem roku
został Antoni Karlak z Jabłonki w województwie małopolskim.– Reprezentuję 19-tysięczną gminę. Nagroda należy się
mieszkańcom, którzy tworzą wspólnotę,
bez której nie byłoby sukcesu – powiedział samorządowiec po odebraniu nagrody.
I

Fakty 41

WÓJT ROKU 2016

Gmina Stężyca
– tu żyje się najlepiej
Tomasz Brzoskowski jest wójtem Stężycy od 2010 r.
do chwili obecnej. To za jego kadencji gmina
Stężyca znalazła się w pierwszej trójce najbogatszych gmin w województwie pomorskim i w złotej
setce samorządów pod względem zamożności.
Ostatnio został nominowany do pierwszej
dziesiątki w konkursie „Wójt Roku”
Twoje miejsce, twój czas
To w Stężycy rodzice posyłają swoje pociechy do nowoczesnych, darmowych
przedszkoli. Szkoły wyposażone są w nowoczesną bazę dydaktyczną i bogatą infrastrukturę sportową, która stwarza dzieciom dogodne warunki do rozwoju ich zainteresowań zarówno na polu sportowym,
jak i kulturalnym. Młodzieżowa drużyna
siatkarek ze Stężycy zdobywa wysokie miejsca na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Członkowie grupy tanecznej Jovita
Dance reprezentują Stężycę na scenach europejskich i światowych. Szkółka piłkarska
„Biało- zielona przyszłość z LOTOS-em”
skupia ponad 200 chłopców trenujących piłkę nożną. Dzięki kołom zainteresowań
młodzież czuje się potrzebna i spełniona.
Pierwsza nagroda dla gminy Stężyca w rankingu wszystkich polskich gmin wiejskich
pod względem tzw. edukacyjnej wartości dodanej utwierdziła rządzących, że przyjęli dobry kierunek rozwoju w oświacie.

Warto tu być, warto tu żyć
Czyste powietrze, sprzyjające warunki
do rozwoju turystyki sprawiają, iż gmina
Stężyca stała się „bramą na Kaszuby”. To
wszystko za sprawą realizacji gminnych inwestycji, które wyróżniają Stężycę na tle kaszubskich gmin. Wybudowana nowoczesna
oczyszczalnia ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli prawie 99 proc.
aglomeracji podłączyć się do gminnej
oczyszczalni ścieków. Doskonałe warunki
żeglarskie oraz gminne inwestycje w tym zakresie – np. budowa stanicy wodnej wraz
z całą infrastrukturą żeglarską – pozwalają rozwijać się amatorom sportów wodnych.
Działająca szkółka żeglarska dla młodzieży zaszczepia pasję do sportów wodnych.
Stanica wodna otrzymała pierwszą nagrodę
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w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego, organizowanym przez marszałka województwa
pomorskiego. Nowoczesny amfiteatr wraz
z przepięknym parkiem służy zarówno
mieszkańcom, jak i gościom, którzy przyjeżdżają na wielkie koncerty disco i disco
dance, organizowane wespół z telewizją Polsat i POLO TV, oraz imprezy sportowe, np.
Garmin Iron Triathlon Stężyca. Dobra
współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz dofinasowanie ich działań buduje poczucie solidarności. Dofinasowanie
gminy na renowację kościołów, które wpisane są do rejestru zabytków pozwala
utrzymać tradycję i dziedzictwo kulturowe.

Dobre miejsce na przyszłość
Nowy urząd gminy, nowoczesny publiczny ośrodek zdrowia, atrakcyjny kompleks boisk sportowych, 20 km ścieżek rowerowych wraz z zagospodarowaniem terenu kolejowego, na którym powstanie
punkt widokowy oraz wypożyczalnia ro-

werów i parking, nowe bezpieczne drogi
– to tylko część działań, dzięki którym mieszkańcom gminy będzie żyło się lepiej. Bezpieczeństwo zapewniają bardzo dobrze
wyposażone jednostki OSP w gminie Stężyca, każda dysponuje jednym nowym
wozem. W 2016 r. w ręce strażaków został
oddany sprzęt wart ponad 1,5 mln zł,
w tym 3 nowe samochody pożarnicze,
sprzęt ratownictwa drogowego i wyposażenie indywidualne strażaków. Dodatkowo wsparcie finansowe otrzymuje również
Policja. Lokalni oraz nowi przedsiębiorcy
to dla gminy partnerzy, którym gmina
stwarza dogodne warunki dla ich rozwoju. Otrzymują pomoc w zakresie budowy
niezbędnej infrastruktury oraz zwolnienia
podatkowe.
Wójt gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski przez siedem lat swej pracy na stanowisku włodarza gminy sprawił, iż gmina jest dzisiaj wzorem dla innych samorządów, a lokalna społeczność jest dumna,
że tutaj mieszka.
I
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Nominowany Marek Czub
ze Stoczka Łukowskiego
Wójt gminy Stoczek Łukowski Marek Czub został jednym z dziesięciu
ﬁnalistów nagrody „Wójt Roku”. To zakończenie pierwszego etapu konkursu,
ogłaszanego co roku przez Redakcję Audycji Rolnych 1 Programu TVP S.A.
arek Czub został zgłoszony
do konkursu przez jedną
z mieszkanek gminy. Wniosek poparły m.in. Ochotnicza
Straż Pożarna w Zgórznicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach
oraz Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej.
Sam Wójt Marek Czub dowiedział się o tym
fakcie już po ogłoszeniu wyników w programie „Agrobiznes”.
– To jedna z największych niespodzianek w moim życiu – tak o nominacji powiedział Marek Czub. – Zawsze starałem
się jak najlepiej realizować swoje zadania,
tak jak z pewnością inni wójtowie w Polsce.
Nie byłoby jednak tych wszystkich osiągnięć,
gdyby nie zaangażowanie ludzi, z którymi
na co dzień współpracuję i wsparcie samych
mieszkańców gminy. To wyróżnienie jest
sukcesem nas wszystkich.
Ta nominacja to tak naprawdę zwieńczenie 19-letniej pracy Marka Czuba jako
wójta gminy Stoczek Łukowski. Przez ten
czas, jako wójt, konsekwentnie rozbudowywał, rozwijał i powoływał nowe instytucje na terenie gminy. Było to możliwe m. in.
dzięki zdobywaniu funduszy unijnych, korzystaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotacji z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Narodowego Programu
Przebudowy Dróg czy Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
Warto wymienić chociaż kilka inicjatyw
Marka Czuba. W roku 2004 w Stoczku Łukowskim powstał Zakład Aktywności Zawodowej – pierwsza tego typu placówka
w województwie lubelskim, zatrudniająca
osoby niepełnosprawne. W tym samym
roku oddano do użytku nowy budynek
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiałkach
Starych. Aktualnie przy Bibliotece powstaje sala widowiskowa. Warto dodać, że
sam Marek Czub angażuje się bezpośrednio w działalność kulturalno-oświatową,
występując, wraz z innymi mieszkańcami
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Wójt jako historyk z wykształcenia i zamiłowania zawsze chętnie oprowadza gości po
lokalnych miejscach pamięci
gminy, w przedstawieniach teatralnych
(zagrał w spektaklu pt. „Dług Maćka”.
Dużym wkładem w promocję gminy
Stoczek Łukowski była renowacja i przebudowa miejsca pamięci bitwy pod Stoczkiem. W roku 2011, podczas ceremonii
otwarcia Pomnika, po raz pierwszy odbyła się rekonstrukcja bitwy.
To tylko niektóre z osiągnięć wójta Marka Czuba. W roku 2017 zaplanowano
m.in. budowę kanalizacji sanitarnej w sześciu gminnych miejscowościach, rozbudowę

oczyszczalni ścieków czy remont ośrodka
zdrowia w Jedlance.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „Wójt roku 2016” oraz wręczenie nagród odbędzie się 22 kwietnia 2017. Tytuł
„Wójta roku 2016” otrzyma osoba, która
uzyska najwięcej głosów w głosowaniu
w systemie SMS. Głosowanie na finalistów
konkursu będzie prowadzone w terminie od
20 marca do 31 marca 2017. Zachęcamy
wszystkich do głosowania na wójta Marka Czuba!
I
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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-
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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”.

INWESTYCJE

Dobry punkt
dla inwestorów
Gmina Stryków posiada jedną z najbardziej
korzystnych lokalizacji w Polsce
tryków, ze względu na położenie
w centralnej Polsce oraz usytuowanie w pobliżu najważniejszych
szlaków komunikacyjnych: autostrad środkowoeuropejskich A1 (Gdańsk–
Wiedeń) i A2 (Berlin–Moskwa), przyciąga
inwestorów. Ponadto przez gminę przebiega
linia kolejowa Łódź-Łowicz wraz z bocznicą towarową. Do lokalizacji inwestycji zachęca także bliskość międzynarodowych
portów lotniczych w Łodzi – 25 km i w Warszawie – 110 km.
Mając na względzie dynamiczny rozwój, gmina Stryków w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczyła ponad 1000 ha pod tereny inwestycyjne, które w większości posiadają dostęp do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Doskonałe położenie logistyczne spowodowało, że na terenie gminy na ponad 400 ha ulokowali się krajowi
i światowi liderzy pochodzący ze: Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Holandii, USA czy Francji.
Działają tutaj 4 parki przemysłowe: Segro Logistics Park Stryków, Panattoni Park
Stryków, Diamond Business Park Stryków,
Prologis Park Stryków oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Swoją działalność w Strykowie rozpoczyna włoski producent luksusowych opakowań kosmetyków i perfum, firma Cartotecnica Goldprint, który na powierzchni około 6.500 m2
będzie prowadził zarówno działalność
produkcyjną, jak i magazynową. Kolejnym
nowym inwestorem w gminie Stryków jest
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firma ARVATO Polska, lider w dziedzinie
kompleksowych rozwiązań outsourcingowych. Z magazynu o powierzchni docelowej 37.000 m2 realizowane są wysyłki na
teren Polski i za granicę. Centralną sortownię paczek i centralny HUB drobnicowy na powierzchni niemal 12 ha otworzyła Grupa Geis, świadcząca kompleksowe
usługi transportowe i logistyczne. W parkach przemysłowych zlokalizowanych
w Strykowie działają firmy z branży logistycznej, motoryzacyjnej, przewozu paczek,
budowlanej, farmaceutycznej, spożywczej,
innowacyjnych technologii i wiele innych.
Inwestor, który podejmie decyzje o lokalizacji biznesu w Strykowie może być pewien, że znajdzie tu profesjonalną obsługę

oraz przychylny klimat i przestrzeń do
rozwoju. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, stworzenie stanowiska do obsługi inwestora oraz profesjonalne działania promocyjne na arenie krajowej i międzynarodowej przyczyniły się do
zbudowania wśród inwestorów pozytywnego wizerunku gminy.
Turystycznym atutem gminy Stryków
jest między innymi jeden z 3 najlepszych
w Polsce i jedyny w województwie łódzkim
tor motokrosowy, na którym co roku rozgrywana jest runda Międzynarodowych
Motocrossowych Mistrzostw Polski. Dwa
razy do roku odbywają się również jedne
z najlepszych tego typu zawodów w kraju
– Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego
w Cross Country.
Kolejnym turystycznym atutem gminy
Stryków jest jedyny w województwie łódzkim nowo wybudowany tor wyścigowy.
Składa się on z odcinka asfaltowego o długości około 1,5 km i szerokości 8–12 m,
dwóch płyt poślizgowych i płyty stanowiącej
wycinek pierścienia. Ośrodek świadczy
usługi w zakresie szkolenia poprawy technik i bezpieczeństwa jazdy. Miłośnicy koni
mogą skorzystać z ośrodków jeździeckich
i zwiedzić gminę wzdłuż Łódzkiego Szlaku Konnego. Ponadto do aktywnego wypoczynku zachęcają wielofunkcyjne boiska
sportowe, kompleks sportowo-rekreacyjny
nad Strykowskim Zalewem z nowoczesnymi
placami zabaw, skate parkiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego, ścieżką pieszorowerową i urządzeniami typu fitness oraz
korzystne położenie w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.
Burmistrz Strykowa serdecznie zaprasza.
Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27 , 95-010 Stryków
tel.: 42 719 80 02, fax: 42 719 81 93
e-mail: strykow@strykow.pl,
www.strykow.pl
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Miasto jak dobra impreza
O prywatnych „miejskich” upodobaniach i przyjaznych ludziom miejscach
rozmawiamy z prof. Janem Gehlem, znanym na całym świecie duńskim
architektem i urbanistą, twórcą koncepcji „miast przyjaznych ludziom”
Fot. GENE DRISKELL, ATLANTA, GA / FLICKR

Które miasto najbardziej lubi pan odwiedzać i czy jest ono zbudowane zgodnie
z rekomendowaną przez pana ideą miast
przyjaznych dla ludzi?
– Ze wszystkich miast na świecie najbardziej kocham Wenecję. Jest to jeden
z niewielu zespołów architektonicznych
zbudowanych specjalnie dla ludzi, który takim pozostał od jego początków aż do dzisiaj. Po prostu wspaniały! Innym miastem,
które mi się bardzo podoba jest Melbourne w Australii. Nieskromnie powiem, że zostało tam wprowadzonych wiele rozwiązań
mojego autorstwa. Od 25 lat jego włodarze pracują nad tym, żeby uczynić swój teren bardziej funkcjonalnym. Przebyli niesamowicie długą i owocną drogę, aby
Melbourne stało się jednym z absolutnie
najlepszych do życia miejsc na całym świecie.
Zamieszkałby pan w którymś z tych
miejsc z żoną, psycholożką, która była inspiratorką promowania przez pana „ludzkich miast”? Proszę powiedzieć, jaki jest
jej wpływ na pana zawodowe życie, jaki pomysł ostatnio panu podrzuciła?
– Niekoniecznie chciałbym się teraz
gdziekolwiek się przeprowadzać. W Kopenhadze żyje mi się bardzo dobrze. W rankingach najlepszych miast do życia plasuje
się ona bardzo wysoko, porównywalnie do
Melbourne. Dlaczego i po co miałbym
więc zmieniać to dobre i wygodne miejsce?
A z żoną ciągle rozmawiamy o sprawach
związanych z jakością życia w różnych
układach urbanistycznych. Tak już od 56 lat,
kiedy wzięliśmy ślub…
Czy również o pewnym paradoksie modernizmu, który generuje dla miast teoretycznie świetne rozwiązania, w rzeczywistości utrudniające ludziom życie? Co
pana zdaniem powinno wygrywać w tym
pojedynku?
– Obecnie wieje wiatr dobrych zmian dla
miast. Modernistyczne zasady budowania,
sformułowane w latach 30. XX wieku już się
dezaktualizują. Już nie myślimy tylko użytkowo o wykorzystaniu betonowej dżungli do
celów biznesowych i mieszkalnych, ale też
o tym, jak ważne są inne funkcje: społeczne i rekreacyjne.
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„Żywe miasta”, z obecnością innych ludzi, stymulują
nas bardziej od samych budynków i martwych obiektów. Na szczęście teraz wiemy dużo więcej o jakości
życia ludzi w miastach. Głęboko wierzę w tę zasadę
i od ponad 50 lat staram się tłumaczyć innym, że to
najlepsza droga w myśleniu o przestrzeni miejskiej
W „Życiu miedzy budynkami” pisał
pan o tym jako o aktywności pozadomowej.
– Tak. Aktywność pozadomowa
w przestrzeni publicznej może zostać podzielona na trzy kategorie, z których każda stawia inne wymagania przed otoczeniem: działania konieczne, opcjonalne i społeczne. Pierwsze są mniej lub bardziej
obowiązkowe, np. chodzenie do szkoły
lub pracy, robienie zakupów, oczekiwanie
na autobus. Do tej grupy należą wszelkie
codzienne zadania i rekreacja, a ich wspólnym mianownikiem jest przeważnie chodzenie. Aktywność jest tu konieczna, więc
otoczenie fizyczne ma niewielki wpływ.
Działania opcjonalne zachodzą, jeśli mamy
na nie akurat ochotę oraz miejsca i warunki
atmosferyczne na nie pozwalają albo do

nich zachęcają. Są to np. spacery po świeżym powietrzu, opalanie się w parku czy podziwianie krajobrazu. Ta zależność ma
szczególne znaczenie w związku z projektowaniem przestrzeni, ponieważ większość
czynności rekreacyjnych, szczególnie przyjemnych na wolnym powietrzu należy do tej
kategorii.
Jeśli przestrzeń przydomowa jest marnej jakości, mają miejsce tylko zachowania konieczne?
– Zgadza się. Ludzie spieszą się do domów, na ulicach zachodzi jedynie minimum
niezbędnej aktywności. Są jeszcze zachowania społeczne, które zależą od obecności innych ludzi w przestrzeniach publicznych, np. zabawy dzieci, powitania i rozmowy, ale i kontakty pasywne polegające na
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obserwowaniu innych ludzi. Działania te
można nazwać „wynikowymi”, ponieważ
niemal w każdym przypadku ewoluują z zachowań związanych z pozostałymi dwiema
kategoriami. Powstają spontanicznie jako
konsekwencja poruszania się ludzi w tych
samych przestrzeniach. Związek ten jest
ważny w odniesieniu do projektowania przestrzeni, mimo że bezpośrednio nie wpływa
ona na jakość, treść i intensywność kontaktów społecznych. Urbaniści i architekci tak starają się zaprojektować miasta, żeby
ludzie mieli jak najwięcej okazji do spotykania się i interakcji. Jest to o tyle wartością,
że inni ludzie stymulują nas do działania,
dostarczają pomysłów, informują o świecie, dostarczają nam różnych bodźców i doznań zmysłowych.
Tak w modernistycznych miastach
nie jest?
– Industrializacji towarzyszyło segregowanie i dzielenie różnych funkcji miasta.
Ludzie mieli tendencję do tworzenia i zamieszkiwania pozbawionych życia betonowych dżungli. Również korzystanie z samochodów sprawiło, że wiele terenów stało się nudnych i monotonnych. Tymczasem
„żywe miasta”, z obecnością innych ludzi,
stymulują nas bardziej od samych budynków i martwych obiektów. Na szczęście teraz wiemy dużo więcej o jakości życia ludzi w miastach. Głęboko wierzę w tę zasadę i od ponad 50 lat staram się tłumaczyć
innym, że to najlepsza droga w myśleniu
o przestrzeni miejskiej. Dzięki temu udało
się odbudować wiele miast zniszczonych po
II wojnie światowej. Sam przez ostatnie półwiecze miałem udział w „poprawianiu” ponad 50 miast na świecie, m.in. Nowego Jorku, Londynu, Moskwy, Kopenhagi, Melbourne, Sydney i Perth. W XXI wieku już
naprawdę wielu włodarzy stosuje się do zasad planowania miejsc dobrych do zamieszkania, zrównoważonych i oferujących
zdrowy styl życia.
Robi pan 10 tys. kroków dziennie, jak
radzi pan innym?
– Staram się. Tak zalecają lekarze nam
wszystkim, żebyśmy mieli lepsze i dłuższe
życie. Ci, którzy chodzą 10 tys. kroków
dziennie, żyją średnio o siedem lat więcej.
Tzw. syndrom siedzenia to poważny problem w wielu krajach i powinniśmy zachęcać ludzi do bycia bardziej aktywnymi, do
spacerowania i uprawiania sportów.
Jakie cechy powinno więc mieć to idealne miasto?
– Jak dobra impreza – zostajesz tam
dłużej niż planowałeś. Idealne miasto nie
jest jedynie formą, ale interakcją pomiędzy
tą formą a życiem, jakie w niej się odbywa.
Odkąd liczba ludności w miastach wzrasta,
planowanie ich „po ludzku”, jako miejsc
bezpiecznych i otwartych dla wszystkich,

Rowerzyści w Kopenhadze, rodzinnym mieście Jana Gehla i zwycięzcy rankingu
najlepszych do życia miast na świecie

staje się coraz popularniejsze i zyskuje
wielu zwolenników. Można śmiało powiedzieć, że miast idealnych jest coraz
więcej.
Na Zachodzie rozróżnia się urban
planning i urban design. W Polsce mamy
jedynie jedną urbanistykę. Czy takie rozróżnienie miałoby jakiekolwiek znaczenie,
żeby tworzyć lepsze miasta?
– Naprawdę nie jest ważne, jak coś się
nazwie. Podstawowa sprawa to, żeby humanistyczne wartości zawsze były uwzględniane w procesie planowania.
Gdyby mógł pan wyeliminować
z miast trzy rzeczy, np. samochody, drogi
dla samochodów, smog, reklamy, fabryki
itd. – co by to było?
– To nie może być przedstawiane w takich czarno-białych barwach. W mojej
książce „Miasta dla ludzi” („Cities for people”) zawarłem rozdział „Przybornik”,

składający się z dwunastu kryteriów jakościowych. Moim zdaniem lepiej zabezpieczyć jakość niż skupiać się na potencjalnych problemach i zagrożeniach.
Był pan w Polsce. Jak pan ocenia gospodarkę przestrzenną w naszym kraju?
Czy jest tak nieuporządkowana, nieprzemyślana jak Polacy sądzą, czy nie jest jeszcze tak źle?
– Zabrzmi to smutno, ale kiedy przyglądam się różnym rankingom najlepszych do życia miast na świecie jeszcze nie
ma tam żadnej polskiej miejscowości.
2014 rok przez władze polskiego Lublina został okrzyknięty rokiem Gehla. Jest
pan zadowolony z efektów, jakie wprowadzono wtedy w mieście?
– Byłem pod ogromnym wrażeniem
wszystkich inicjatyw i programów podjętych
przez lubelskie władze i mieszkańców.
Skoncentrowanie się na poprawie jakości życia i włożenie w to wysiłku jest zawsze wspaniałym pomysłem, dlatego w pełni to popieram.
Co dla pana oznacza efekt Gehla?
Czuje się pan światowym guru w zakresie
urbanistyki, osiągnął pan swój zawodowy
cel?
– Po odpowiedź na to pytanie odsyłam
do mojej biografii „People cities”. Osobiście jestem bardzo dumny, że moje książki do tej pory zostały przetłumaczone na 35
języków i to, co jest w nich zapisane sprawdza się w praktyce, daje ludziom lepsze
możliwości życia. Tak wiele tłumaczeń pokazuje, jak duże jest zainteresowanie tą tematyką w miastach na całym świecie. A ja
po prostu czuję się adwokatem projektowania miast przyjaznych ludziom.
Rozmawiała Agnieszka Żądło
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Jubileusz
800-letniego
Opola

Historia
Bułgarska księżniczka Wiola tak oczarowała statecznego,
prawie 40-letniego księcia, że ten postanowił się z nią ożenić,
a z rodzinnego Opola uczynić miasto godne swej pani. To dla niej
opolski władca zdecydował się rozbudować swój gród, otoczyć go
murami i wybudować w nim zamek, wzmacniając stolicę swego
księstwa i dając impuls do jego rozwoju. Historycy są zgodni, że
nie było politycznych przesłanek do zawierania tego małżeństwa,
a to one przed wiekami zwykle były powodem zaślubin władców.
Można więc powiedzieć, że Opole zrodziło się z prawdziwej miłości.

Huczne urodziny

Dynamiczny rozwój opolskiego
grodu zaczyna się od księcia Kazimierza I Opolskiego, który z wyprawy krzyżowej przywiózł nie
tylko relikwie, ale także… żonę.
W 2017 r. miasto obchodzi
800-lecie tych wydarzeń

48 Fakty

Świętowanie 800-letniego jubileuszu już się rozpoczęło i potrwa cały rok. Informacje o historii, miejscach wartych zobaczenia i jubileuszowych wydarzeniach można znaleźć na facebookowym profilu „800 lat Opola” i na stronie internetowej www.opole800.pl.
W programie zaplanowano koncerty gwiazd, spektakularne turnieje rycerskie, barwne parady i jarmarki, urzekające balonowe fiesty, konferencje naukowe i festiwale, z których słynie Opole.

Warto zobaczyć w Opolu
W wolnych od świętowania chwilach można ruszyć na zwiedzanie tego pięknego miasta. Symbolem Opola jest Wieża Piastowska – strzelista, doskonale widoczna podczas corocznych transmisji telewizyjnych Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki
w Opolu. Wybudowana została ok. 1300 r. lub w połowie XIV w.
To jeden z najstarszych w kraju, jeden z najbardziej znanych zabytków architektury obronnej. Z korony Wieży Piastowskiej rozciąga się przepiękna panorama miasta i okolic, m.in. pobliskich Czarnowąs, gdzie pochowano założyciela miasta.
Na najstarszej słowiańskiej osadzie w Opolu, zaledwie kilkadziesiąt kroków od wieży, stoi dziś opolski amfiteatr, w którym odbywają się festiwale, w tym najsłynniejszy – polskiej piosenki.
W amfiteatrze funkcjonuje Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
i otwarte w tym roku nowoczesne, multimedialne, jedyne w kraju
Muzeum Polskiej Piosenki.
Górujący nad malowniczym opolskim rynkiem ratusz do XIV
wieku był drewnianym domem kupieckim. W dawnych wiekach tu
koncentrowało się życie handlowo-rozrywkowe miasta. Odbywały się wielkie doroczne jarmarki. Dziś miasto kultywuje te tradycje podczas okazjonalnych festynów. Aktualny kształt ratusza nadano w 1936 r., upodabniając go do florenckiego Pałacu Vecchio,
z 65-metrową wieżą, z której codziennie odgrywany jest hymn Opola. Wiele z otaczających opolski rynek kamienic wpisanych jest na
listę pomników architektury. W najstarszej z nich, zwanej Kamienicą pod Lwem, w 1655 r. hrabia von Oppersdorf gościł króla Jana
Kazimierza.
Z rynku malowniczą uliczką św. Wojciecha można dojść do kościoła „na górce”, jednego z najstarszych w Opolu (pierwszy drewniany powstał ok. 1301 r.), według legendy zbudowanego na pamiątkę pobytu w mieście św. Wojciecha, który na najwyższym wzgórzu głosić miał słowo Boże. Relikwie świętego trafiły do świątyni
w 2005 r. W barokowym wnętrzu znajdują się cenne rzeźby i obrazy.
Położona tuż za rynkiem Opolska Wenecja to jeden z najbardziej urokliwych zakątków starego miasta. Młynówka to stare koryto Odry, które swoją nazwę zawdzięcza stojącym przy niej młynom, obok folusza, czyli warsztatu przemysłowego, łaźni, rzeźni,
magazynów.
Kojarzone z polską muzyką i staropiastowską dynastią Opole to miasto, które z pewnością można pokochać. Nic dziwnego,
skoro to miłość dała mu początek…
Edyta Hanszke

JUŻ OD 20 LAT DZIAŁAMY DLA REGIONU OPOLSKIEGO!
Nasza ﬁrma „ZAKŁAD KOMUNALNY” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69 specjalizuje się w świadczeniu usług w obszarze
gospodarki odpadami. Prowadzimy Zakład Zagospodarowania Odpadów dla miasta Opola oraz 14 gmin Regionu Centralnego
Województwa Opolskiego, które zamieszkuje ok. 260 tys. osób. Przy pomocy nowoczesnych technologii przetwarzamy odpady
w następujących instalacjach:
– kompostownia pryzmowa,
– linia przetwarzania odpadów mineralnych,
– linia przetwarzania odpadów wielkogabarytowych,
– Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
– magazyn czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych,
– linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) prowadzona w ramach konsorcjum pn. „REMKOM”,
– składowisko odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne,
– elektrownia biogazowa.
Pozostałe obszary działalności naszej Spółki:
– administrowanie 17 cmentarzami komunalnymi o łącznej powierzchni około 60 hektarów,
– zarządzanie targowiskami miejskimi,
– administrowanie Strefą Płatnego Parkowania w Opolu,
– wynajem kontenerów i wywóz: gruzu, odpadów budowlanych i przemysłowych,
– usługi budowlane,
– usługa kruszenia gruzu oraz sprzedaż kruszywa do wykorzystania w budownictwie,
– pielęgnacja terenów zielonych,
– usługi porządkowe,
– dzierżawa powierzchni reklamowej na budynkach i ogrodzeniach oraz umieszczanie reklam na stronach internetowych Spółki,
– prowadzenie „ekolekcji” dla dzieci i młodzieży, kształtujących poprawne nawyki w zakresie postępowania z odpadami.
Realizacja inwestycji celu publicznego z wykorzystaniem środków własnych Spółki:
– budowa drogi gminnej dojazdowej do ZZO łączącej ul. Popiełuszki z ul. Podmiejską w Opolu,
– rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – Etap I,
– rozbudowa cmentarza komunalnego o powierzchni ok. 7 ha w Opolu-Półwsi – część południowa.
Naszą misją jest realizowanie zadań użyteczności publicznej w obszarze gospodarki komunalnej, zgodnie ze standardami europejskimi
i spójnych z celami społeczno-ekonomicznymi.
Więcej informacji na stronie:
www.zaklad-komunalny.pl
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Rozwinęliśmy
granice i przedsiębiorczość

Dzisiaj jesteśmy oceniani jako jeden
z najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom
samorządów w Polsce – mówi prezydent Opola,
Arkadiusz Wiśniewski

Z początkiem roku 2017 nastąpiło powiększenie granic administracyjnych Opola, jakie są związane z tym złożonym procesem pozytywne efekty dla miasta?
– Nowe Opole to właśnie symboliczny
most w XXI w. Znakomicie, że akurat
w roku jubileuszu 800-lecia miasta. Wzmacniamy nasz potencjał i dajemy Opolu
przestrzeń do rozwoju i dostęp do zasobów,
które do tej pory były poza naszym zasięgiem. Opole jest ambitne, musi się rozwijać, a powiększenie jego granic to naturalny element rozwoju. Bez nowych terenów
inwestycyjnych inwestorzy poszliby gdzie in-
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dziej. Zagospodarowujemy teren między
autostradą a Opolem. Rozwijają się opolscy przedsiębiorcy, skutecznie przyciągamy
też inwestorów z zagranicy. Chińczycy,
Duńczycy, Amerykanie, Niemcy, Belgowie i Francuzi kupili działki w naszej strefie ekonomicznej. Powstają tysiące nowych miejsc pracy. Ostatnio koncern IAC
ruszył z budową fabryki kokpitów samochodowych w Polsce. Wartość inwestycji
szacowana jest na ok. 20 milionów dolarów.
Zakład zlokalizowany jest w naszym Opolu. Szykują się kolejne miejsca pracy, grubo powyżej pół tysiąca!
Opole znane jest w Polsce z umiejętnie prowadzonego programu rozwoju ekonomicznego. Jakie mechanizmy i narzędzia
stosują władze miasta w celu zwiększenia
poziomu konkurencyjności rynkowej podmiotów gospodarczych występujących na
tym obszarze, w tym w szczególności z zakresu innowacyjnych i nowoczesnych
technologii?
– Dzisiaj jesteśmy oceniani jako jeden
z najbardziej przyjaznych przedsiębior-

com samorządów w Polsce. W lutym
otrzymaliśmy tytuł „Najszybciej rozwijającego się miasta 2016 roku”. Naprawdę
w Opolu panuje wzorowy klimat dla biznesu. Te sukcesy są efektem ciężkiej pracy
wielu osób. Wspólnie troszczymy się nie tylko o wielki biznes, ale również o dobre warunki dla funkcjonowania małych przedsiębiorców. Rodzimy biznes, związany od
lat z miastem i regionem, jest dla nas niezwykle istotny. To jeden z filarów stabilności miasta. Współpraca z lokalnymi firmami to oczywiście mój priorytet. Tak ukierunkowana polityka miasta dostrzegana jest
też w niezależnych i opiniotwórczych rankingach biznesowych. W zestawieniu czasopisma samorządów „Wspólnota” znaleźliśmy się na bardzo wysokim 2. miejscu
wśród miast, które stosują największe ulgi
w podatkach dla przedsiębiorców. Ulgi
podatkowe obowiązują także w specjalnej
strefie ekonomicznej. Nie ma w tym nic
dziwnego, bo preferencje dla przedsiębiorstw są dla mnie czymś naturalnym.
Przekonany jestem, że rozwój samorządu
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miejskiego wprost zależy od kondycji miejskiej gospodarki. Co kluczowe dla Opola
– polityka niskich podatków nie oznacza
wcale niskich wpływów do miejskiej kasy,
za to świetnie się sprawdza. Potwierdziła to
także niezależna agencja Fitch, która drugi raz z rzędu podniosła rating Opola – tym
razem do oceny A-. Konsekwentnie będziemy stosować politykę wsparcia dla
biznesu. Niskie bezrobocie, rosnące przychody – tym teraz możemy się chwalić.
Ściągamy do Opola duże firmy, które w ramach planu rozwoju przewidują budowę
centrów badawczych: Ifm ecolink już otworzyło centrum badań i rozwoju firmy. W stolicy regionu młodzi naukowcy będą zajmować się konstruowaniem i badaniem rozwiązań, które znajdą zastosowanie w branży spożywczej i przemysłowej. Rozwój
w tym kierunku zapowiada także IAC
– nowy inwestor, który produkuje dla
szwedzkiego giganta Volvo.
Ważną rolę i znaczenie w obszarze społeczno-gospodarczym stolicy województwa
opolskiego odgrywać będzie realizowana
przez PGE elektrownia na węgiel kamienny. Jakie korzyści ekonomiczne wynikają
z tych działań systemowych dla miasta?
– Elektrownia to oczywiście olbrzymia
wartość dodana dla stolicy województwa
i całego regionu. Olbrzymia liczba miejsc
pracy jest bezcenna. Trzeba wiedzieć, że rzeczywiście podstawowym paliwem dla funkcjonowania tego gigantycznego zakładu jest
węgiel kamienny, który trzeba tam dostarczać. Idealnym środkiem transportu wydaje
się oczywiście płynąca obok Odra. Trzeba
ją wobec tego odpowiednio udrożnić. A to
z kolei oznacza wielkie korzyści nie tylko dla
Elektrowni Opole, ale całego regionu. Jak
mawiają fachowcy od żeglugi śródlądowej,
ta zawsze miała się dobrze w czasach, gdy
ludziom żyło się lepiej. Tak też było w historii Polski na przestrzeni wieków i jestem
przekonany, że tak będzie teraz. Tym bardziej, że trwają prace dotyczące stworzenia
warunków racjonalnego i efektywnego wykorzystania możliwości żeglugowych Odrzańską Drogą Wodną do transportu węgla z kopalń śląskich właśnie m.in. do naszej Elektrowni. Pamiętam, jak goszczący
w Opolu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zapowiadał, że na Odrzańską Drogę Wodną
do 2030 r. planuje się wydać ok. 30 mld złotych! W ramach tej inwestycji skanalizowane
zostanie Opole ze Śląskiem, który też w tym
kierunku dynamicznie się rozwija. To dla
Opolszczyzny i samego miasta świetne informacje.
Opole zrealizowało także parę komunalnych projektów inwestycyjnych.
Które zaliczane są do tych najważniejszych?

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu

Ostatnio koncern IAC ruszył z budową fabryki kokpitów
samochodowych w Polsce. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 20 milionów dolarów. Zakład
zlokalizowany jest w naszym Opolu
– Jest ich kilka. Mnie osobiście pochłania m.in. idea smart city. Chętnie inwestujemy w nowe technologie i stawiamy
na zrównoważony transport. Ledowe lampy rozświetlą Opole, hybrydowe autobusy
pojadą naszymi ulicami, a na przystankach
pojawią się świetlne tablice, które powiedzą
nam, za ile odjazd. Za przejazd zapłacimy
smartfonem. Elementem tej układanki są
również kilometry nowych ścieżek rowerowych i budowa centrów przesiadkowych. Prawdziwym hitem będzie centrum
zarządzania ruchem dla ponad 40 skrzyżowań, które dzięki światłowodowi sterowane będą komputerowo – to nowoczesne
rozwiązanie, które od 2019 r. znacznie
poprawi poruszanie się po mieście. Przebudowujemy ulicę Niemodlińską. Jezdnia
zyska po dwa pasy ruchu w każdą stronę,
powstaną też m.in. chodniki i ścieżki rowerowe. Na tej samej ulicy budujemy nowy
most. To konieczność, ale gdy wszystko pomyślnie zakończymy, mieszkańcy poczują,
że było warto.
Po kilkudziesięciu latach miasto oddaje
do użytku kolejne mieszkania komunalne.
Przyszłościowo myślimy także o naszej reprezentacyjnej ulicy Krakowskiej. Rozstrzygnięty już został konkurs architektoniczny na jej zagospodarowanie. Krakowska jest najważniejszą osią miasta łączącą
Dworzec Główny PKP z Rynkiem. Pełni

istotną rolę w życiu Opola jako główny pasaż o znaczeniu kulturalnym, handlowym,
rekreacyjnym i reprezentacyjnym. Na tej wyjątkowej ulicy nowa architektura zaprzyjaźni
się z muzyką. Będą rzeźby, przy których
usiądziemy, posłuchamy muzyki, poczytamy o naszym mieście. Nawet posadzka
na ulicy będzie zaskakiwać. Na przemian
szare i białe pasy granitowe zmieniające się
kolorystycznie w muzycznym rytmie…
Uporządkowane zostaną podwórka,
Znajdzie się miejsce na zieleń, wypoczynek,
zabawę dla najmłodszych. Obok Filharmonii Opolskiej powstanie miejsce spotkań
i imprez plenerowych ze specjalną strefą
wodną. Będziemy mogli się zatrzymać,
usiąść, zobaczyć przedstawienie uliczne. Innymi słowy przy ulicy Krakowskiej powróci życie w formie godnej miasta wojewódzkiego.
Czym charakteryzuje się prowadzona
przez miasto działalność z zakresu kulturalno-oświatowego, w tym dotycząca rewaloryzacji obiektów zabytkowych?
– Po latach oczekiwań otworzyliśmy
Muzeum Polskiej Piosenki, chyba jedyne takie na świecie, w którym nawet jeśli spędzimy cały dzień, to nie będziemy w stanie
zobaczyć, przeczytać i usłyszeć wszystkiego. Można więc tam wracać i wracać. Przez
cały rok obchodzimy 800-lecie urodzin
miasta. Za tym idzie bardzo dużo niepo-
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wtarzalnych imprez i wydarzeń, które przybliżają wielowiekową przeszłość Opola. Organizujemy inscenizacje historyczne. Przed
nami już w kwietniu Święto Wojciechowe,
wszak to nasz miejski patron. Dbamy o zabytki. Zrewitalizujemy teren dawnej fosy
przylegającej od strony wschodniej do
murów obronnych Zamku Górnego. Jednego z dwóch w Opolu. Przypomnę, że zamek rozebrany został w 1699 r. Pozostała
po nim wieża zbudowana w końcu XIV wieku. W końcu XIX wieku do wieży dobudowano gimnazjum, a przed II wojną
światową jeszcze jedno skrzydło. Z boku
wieży znajduje się krótki odcinek gotyckiego muru obronnego.
Ważną rolę i znaczenie w procesach
konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego odgrywa strategia ich zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Z czego składa się ten rozwojowy dokument w odniesieniu do państwa
miasta?
– Tutaj oczywiście raz jeszcze muszę
wspomnieć, że po kilkudziesięciu latach zastoju znowu budujemy mieszkania komunalne. Starszym ludziom tworzymy przyjazne miasto. Dom Seniora z funkcją
domu dziennego pobytu to 120 mieszkań
dla osób starszych. Otworzyliśmy Centrum
Senioralne. Seniorzy wydają własną gazetę, tworzą swoją stronę internetową, dysponują Kartą Seniora, Kopertą Życia, raz
w roku oddaję im klucze do miasta. Tym,
którzy najbardziej sobie nie radzą dowozimy
ciepłe posiłki, rozwijamy usługi opiekuńcze,
dzięki pozyskanej dotacji w wysokości
1,5 mln zł.
Mamy też Kartę „Opolska Rodzina”,
którą mogą otrzymać rodziny zamiesz-
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kujące na terenie Opola, rodzice/opiekunowie prawni, którzy rozliczają się z podatku dochodowego w Opolu, posiadający na utrzymaniu jedno i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia. Dzięki niej
do wielu miejsc wchodzimy za symboliczną złotówkę. Szalenie ważne jest także dofinansowanie kierunku lekarskiego,

który ruszy na Uniwersytecie Opolskim
już po wakacjach. A to oznacza, że
zwiększamy szansę, aby młodzi, wykształceni ludzie po studiach nie szukali swojego miejsca gdzieś indziej, tylko zostawali w Opolu.
Rozmawiał Paweł Łagowski

Po latach oczekiwań otworzyliśmy Muzeum Polskiej
Piosenki, chyba jedyne takie na świecie, w którym
nawet jeśli spędzimy cały dzień, to nie będziemy
w stanie zobaczyć, przeczytać i usłyszeć wszystkiego

Muzeum Polskiej Piosenki

Szpital Wojewódzki w Opolu
www.szpital.opole.pl

Szpital przyjazny
i bezpieczny dla pacjenta
Szpital Wojewódzki w Opolu, znany jako Szpital przy Katowickiej, kontynuuje tradycję niesienia pomocy medycznej zapoczątkowaną już w latach dwudziestych XX wieku. Szpital miał
„po wsze czasy” leczyć „biednych chorych z Opola i okolic, obojga płci, niezależnie od wyznania”.
Wyróżniamy się umiejętnością połączenia profesjonalizmu z empatią. Ważne dla nas jest kompleksowe podejście do pacjenta poprzez zapewnienie całościowej opieki medycznej wysokiej
jakości, a także dbałość o tworzenie ciepłej i przyjaznej atmosfery.
W ogólnopolskim rankingu pn. „Bezpieczny Szpital” zajmujemy wysoką pozycję wśród najlepszych szpitali w kraju. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczeń są certyﬁkaty, m.in. Akredytacja Ministra Zdrowia i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ISO 9001,
14001, 27001 i OHSAS 18001, „Szpital bez Bólu”.
Jesteśmy prężnie działającą placówką zapewniającą kompleksowe świadczenia w zakresie diagnostyki, terapii, leczenia operacyjnego, proﬁlaktyki i rehabilitacji w oddziałach szpitalnych
i poradniach specjalistycznych w wielu dziedzinach medycyny.
Swoją działalność prowadzimy w oddziałach: chorób wewnętrznych, endokrynologii, gastroenterologii, diabetologii, chorób układu krążenia, hematologii i onkologii hematologicznej;
chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób
zakaźnych, pulmonologii, dermatologii i wenerologii, dializoterapii, rehabilitacji, a także
w poradniach specjalistycznych.

Łączymy tradycję i nowoczesność,
prezes zarządu Renata Ruman-Dzido

Diagnostykę, leczenie oraz fachową opiekę zapewnia profesjonalna kadra lekarzy specjalistów,
pielęgniarek, farmaceutów i diagnostów, stale podnoszących swoje kwaliﬁkacje.
Jesteśmy liderem w wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na modernizację i unowocześnienie infrastruktury, zapewniającej komfort pobytu pacjenta oraz dostępność do nowoczesnych technik diagnostyki i terapii.
Nasza działalność jest przyjazna dla środowiska i otoczenia poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii i realizację działań zwiększających efektywność energetyczną.
Wdrażamy zaawansowane technologie informatyczne w obsłudze pacjentów, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa danych.
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Najlepiej słynąć
z wielu innowacji
Rozmawiamy z prof. Jarosławem Mamalą,
prezesem Parku Naukowo-Technologicznego
w Opolu

Miasto Opole obchodzi w tym roku
800-lecie. Ile lat funkcjonuje już Park
Naukowo-Technologiczny w tym mieście? Co stało za koniecznością powołania
tego typu placówki?
– Park Naukowo-Technologiczny
w Opolu formalnie istnieje od 8 listopada
2012 r., zatem w tym roku obchodzi swoje pięciolecie działalności. Oficjalne otwarcie głównej siedziby przy ulicy Technologicznej 2 nastąpiło 26 maja 2015 r. Dokładnie pamiętamy tę datę, ponieważ było
to wielkie wydarzenie dla regionu. Samo
przecięcie wstęgi zostało wykonane przez
robota mobilnego stworzonego wówczas
przez jednego z pierwszych lokatorów
Parku, dra Andrzeja Błachowicza z firmy
BlueSoft, co było oznaką nadchodzących
zmian i położenia nacisku na innowacje.
Dlatego też PNT w Opolu pełni rolę moFot. MARCIN SZEWCZAK

54 Fakty

stu pomiędzy sferą nauki a sferą biznesową, która potrzebuje takiego łącznika w celu
generowania nowych rozwiązań, tak by tworzyć je lokalnie, zamiast sprowadzać z zagranicy licencje. Miasto potrzebuje innowacyjnego spojrzenia na biznes
Co jest specyfiką opolskiego PNT?
– Specjalizacja Parku w Opolu wyrasta
ze specyfiki regionu i miasta, aby dać impuls do kreatywnego myślenia, stąd też
nasza wielopłaszczyznowa działalność.
W dwóch pierwszych budynkach prowadzimy usługi wsparcia nowoczesnych technologii nie tylko przez najem powierzchni
(obecnie mamy pełne obłożenie – co nie jest
dla nas komfortowe), ale również prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości, świadczymy usługi Wirtualnego Biura, Preinkubacji, Inkubacji czy ochrony pomysłu przez
Rzecznika Patentowego. Dodatkowo rozwijana jest obecnie usługa Akceleracji pomysłów biznesowych. Nowoczesna myśl
powstaje w głowie, ale obecnie przenosi się
ją w przestrzeń wirtualną stworzoną przez

świat komputerów. Celem PNT w Opolu
jest koncentracja na BIG DATA oraz Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych, który powinien
powstać do końca 2018 r. Pomoc wyspecjalizowanych inżynierów wesprze lokalny
oraz duży biznes w rozwiązywaniu ich potrzeb według myśli przewodniej MIND.
Państwa hasło to MIND, skrót od
słów: mentoring, innowacyjność, nowoczesność, doskonalenie. Które z nich pana
zdaniem jest najważniejsze dla początkującej firmy?
– Przede wszystkim, jeśli mówimy o początkującej firmie to doskonalenie, bo to
brak wiedzy jest jednym z głównych czynników wpływających na sukces start-upu.
Niestety, poza tradycyjnymi szkoleniami największe doskonalenie osiąga się przez
praktyczną szkołę biznesu, jaką jest własne
doświadczenie i uczenie się na błędach.
Wtedy też sięgamy po mentoring. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu oferuje go
każdemu start-upowi, który pragnie rozwijać
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u nas swój nowoczesny start-up. Zadaniem
Parku jest wskazać jego największe atuty
i pomóc w wyeliminowaniu pierwszych
błędów, aby był jeszcze bardziej innowacyjny.
Co oznacza i jak wygląda okres Preinkubacji? Jakie firmy w Opolu z niej korzystają?

mach programu start-up otrzymuje dostęp
do własnego subkonta, czyli rachunku bankowego, biurka coworkingowego, ekosystemu firm działających w budynkach PNT
w Opolu (branża IT jest przeważająca), pomocy księgowej, prawnej, szkoleń (Akademia PNT), promocji na wydarzeniach takich jak Startup Mixer czy Kreatywne Opo-

Preinkubacja to program dla start-upów, w którym PNT
w Opolu użycza swojej osobowości prawnej na okres
do 3 lat. Dzięki obecności w Preinkubacji innowacyjny
start-up, będący np. na rynku lokalnym, może pod
szyldem PNT w Opolu prowadzić swoją „firmę”,
wystawiać faktury, zawierać umowy z kontrahentami
– Preinkubacja to program dla startupów, w którym to PNT w Opolu użycza
swojej osobowości prawnej na okres do 3 lat.
Dzięki obecności w Preinkubacji innowacyjny start-up, będący np. na rynku lokalnym, może pod szyldem PNT w Opolu prowadzić swoją „firmę”, wystawiać faktury, zawierać umowy z kontrahentami. W ra-

le. Dzięki opiekunom z PNT w Opolu
start-up ma szansę uniknąć pomyłek księgowych, administracyjnych czy prawnych.
Mianowicie, jeśli startup w Preinkubacji
skonstruuje umowę, to nie zostanie ona podpisana przez przedstawiciela startupu, tylko przez osobę decyzyjną w PNT w Opolu i to na niej spoczywa odpowiedzialność

zabezpieczenia interesu startupu, między innymi przez weryfikację umowy w dziale
prawnym. Preinkubacja to przede wszystkim spokój i bezpieczeństwo w nauce prowadzenia własnego biznesu.
Z Preinkubacji korzysta średnio między
10–20 firm, taka ilość jest dla naszych pracowników gwarantem jakości obsługi
i wsparcia merytorycznego. Wiadomo, że
im więcej uczniów w klasie, tym mniej indywidualnego czasu na naukę poszczególnych jednostek.
Czy państwu zależy na tym, aby Opole miało jakąś wiodącą branżę, czy lepiej
jednak zdywersyfikować lokalny biznes?
– To jest trudne pytanie, ponieważ
sukcesów życzymy każdej branży i najlepiej
słynąć z wielu innowacji, które rozsławią
Opole w kraju i za granicą. Jednak rzeczywiście branże automotive i spożywcza to
branże obecnie wiodące, ale i bardzo kreatywne. Oczywiście atutem każdego przedsiębiorcy jest umiejętność dostosowywania
się do okoliczności i rozwinięcia pomysłu.
Postępująca informatyzacja świata wpłynie
na obieranie właściwych kierunków w przyszłości, którym niewątpliwie będzie ciągle
wzrastająca i coraz silniejsza branża IT.
Rozmawiał Piotr Danilczuk

Zrealizuj biznes w OCL
Opolskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o w Opolu to przyjazne miejsce,
w którym można realizować swój biznes i pasje
polskie Centrum Logistyczne to spółka, która powstała
w 2006 r. Teren, na
którym realizowana jest działalność Spółki został przez nią
nabyty w 2009 r. Od początku
działalności trwają intensywne
prace remontowe, adaptacyjne
i modernizacyjne, dzięki którym
teren po dawnym zakładzie produkcyjnym został przekształcony
w nowoczesne centrum redystrybucyjne.
Teren OCL Sp. z o.o. położony jest
w Opolu, stolicy województwa opolskiego,
w bliskiej odległości od granicy z Republiką Czeską i Niemcami, pomiędzy dwoma
dużymi aglomeracjami miejskimi – Katowicami i Wrocławiem.
Opolskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o.
jest jedynym w Opolu i w regionie nowo-

O

czesnym kompleksem oferującym powierzchnie do wynajęcia, położonym na obszarze 10,5 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkami magazynowo-produkcyjnymi i biurowymi oraz posiada rozbudowaną infrastrukturę, drogi wewnętrzne,
parkingi i place. Łączna powierzchnia
hal magazynowo-produkcyjnych wynosi

33.000 m2, a powierzchnia biurowa
i socjalna to łącznie 4.250 m2.
Na terenie OCL Sp. z o.o. można wynająć hale magazynowo-produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym o wielkości od 100 do
5000 m2, biura od 20 do 900 m2,
parkingi dla samochodów osobowych i dostawczych oraz powierzchnie utwardzone pod transport ciężki.
Całość powierzchni przeznaczona jest pod wynajem, a swoje siedziby ma tu ok. 60 najemców z różnych branż, m.in. firmy kurierskie, spedycyjne i transportowe, producent elementów
ze stali nierdzewnej i aluminium, hurtownia suplementów diety i odżywek, hurtownie materiałów instalacyjnych i budowlanych, dystrybutor części samochodowych,
hurtownie artykułów spożywczych, farmaceutycznych i wiele innych.
I
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Znamy najlepsze szpitale
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
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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

RANKING SZPITALI 2016

Lider województwa pomorskiego
Rozmowa z dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lęborku, Lidią Anną Kodłubańską
Lęborski szpital w rankingu „Bezpieczny Szpital” ponownie znalazł się na
1. miejscu w województwie pomorskim,
a na 9. w skali kraju. Aż chciałoby się
z uśmiechem na twarzy i podziwem zapytać, który to już raz?
– W rankingu lęborska lecznica bierze
udział już po raz 13., czyli od samego początku. Zaczynaliśmy od 74. miejsca w kraju. Z roku na rok poprawialiśmy swoją pozycję i od 2012 jesteśmy liderem wśród szpitali województwa pomorskiego.
Decydujące znaczenie dla zajęcia tak
wysokiego miejsca w rankingu miało wdrożenie do codziennej pracy standardów postępowania Programu Akredytacji Szpitali. Uzyskany po raz pierwszy w 2011 r. Certyfikat Ministra Zdrowia stanowi dowód,
iż zewnętrzna, niezależna ocena, poparta
opinią pacjentów, jest niezbędna dla każdego podmiotu leczniczego, a wręcz powinna być obligatoryjna dla jednostek korzystających ze środków publicznych.
„Dążymy do udzielania świadczeń
zdrowotnych o najwyższej jakości” – taka
jest misja szpitala w Lęborku. Co w praktyce oznacza dla państwa najwyższa jakość?
– Dzisiaj mówiąc o jakości w ochronie
zdrowia, mamy na myśli stworzenie maksymalnych barier dla powstawania zdarzeń
niepożądanych na każdym etapie udzielania świadczeń zdrowotnych. Gwarantem
tego jest rzeczywiste przestrzeganie standardów związanych m.in. z zapobieganiem
zakażeniom wewnątrzszpitalnym, prowadzeniem racjonalnej farmakoterapii, w tym
profilaktyki antybiotykowej i przeciwzakrzepowej, bezpiecznych zabiegów i znieczuleń, a także związanych z jakością odżywiania pacjenta, zarówno poza-, jak i dojelitowego. Zachowując wszystkie te standardy, musimy również pamiętać o komunikacji i to nie tylko w relacjach pacjent–medyk, ale również tych wewnątrz
szpitala czy przychodni.
Pozycja lidera zobowiązuje, jak zatem
się państwo doskonalicie?
– Każdy plan poprawy jakości powinien
uwzględniać działania w zakresie zapewnienia lepszej dostępności, kompleksowości i ciągłości świadczeń medycznych.
Idąc w tym kierunku, przystąpiliśmy do
pilotażowego programu „Koordynowanej

Opieki nad Kobietą w Ciąży”, otworzyliśmy
Podstawową Opiekę Zdrowotną ze specjalistami z zakresu medycyny rodzinnej,
Oddział Geriatryczny oraz rozszerzyliśmy
naszą ofertę w zakresie fizjoterapii, m.in.
o zabiegi z użyciem kriokomory.
Nasze działania na rzecz poprawy jakości często są determinowane przez
możliwości finansowe, dlatego też chcemy wykorzystywać ich zewnętrzne źródła.
W ostatnim czasie przystąpiliśmy do konkursu na realizację trzech projektów:
pierwszy ma na celu poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia
poprzez rozbudowę i doposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji
kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii, drugi ma na celu doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oczekujemy także na rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu
e-Zdrowie, dzięki któremu możliwa będzie
rozbudowa systemu obsługi informa-

tycznej wszystkich procesów związanych
z funkcjonowaniem jednostki.
Na koniec proszę powiedzieć: jak zarządzana przez panią placówka jest przygotowana na zapowiedziane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w finansowaniu
szpitali?
– Nasz szpital jest w pełni przygotowany do uczestnictwa w sieci szpitali, zarówno pod względem merytorycznym, jak
i jakościowym. Niemniej w projekcie tym
niezmiernie ważny będzie poziom finansowania z uwagi na przyjęty i już postępujący wzrost wynagrodzeń w grupie pielęgniarek i położnych, a także wzrost płacy minimalnej.
Racjonalna polityka zdrowotna oparta na mapach potrzeb zdrowotnych, realizowana przez szpitale „sieciowe” z niezbędnym uzupełnieniem o prywatne podmioty lecznicze, powinna zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne dla mieszkańców
powiatu, województwa i kraju.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Różne światy
łyszałem z radia wypowiedzi ludzi z tzw. sondy ulicznej na temat – co powinniśmy zrobić, żeby zasypać, a przynajmniej ograniczyć ideologiczny podział między rodakami.
Większość indagowanych twierdziła, że konieczny jest dialog, bo bez rozmowy nie będzie porozumienia. Jedna pani postawiła jednak sprawę na ostrzu noża. – O czym mam
rozmawiać z matołami – zapytała retorycznie – którzy nie uznają żadnych argumentów i wszystko wiedzą najlepiej? Forma wypowiedzi nie bardzo mi się podobała, ale nad treścią zacząłem
się zastanawiać na podstawie własnych doświadczeń.
Przytrafiło mi się, gdy byłem w Katowicach, spotkać człowieka, który mnie zaatakował werbalnie, chociaż nic do niego nie mówiłem. Siedziałem na ławeczce przed dworcem i musiałem słuchać, jakim to jestem zdrajcą narodu i jakie nieszczęścia na niego sprowadziłem. Załóżmy, że był to człowiek z defektem psychologicznym. Ale podobnych sytuacji przeżyłem więcej i trudno to wytłumaczyć moją szczególną przypadłością, polegającą na przyciąganiu uwagi ludzi niezrównoważonych.
Niedaleko mojego domu mieszka mężczyzna, który na co dzień zachowuje się normalnie
i uczciwie. Ciężko pracuje, dba o rodzinę i nie słyszałem, żeby wchodził w konflikt z prawem.
Jednak gdy zacznie wygłaszać swoje poglądy, robi się niedobrze. Jego zdaniem Jurka Owsiaka należy wsadzić do więzienia za nadużycia, homoseksualistów wystrzelać, a chore niemowlęta
powyciągać z inkubatorów, żeby państwo nie musiało łożyć na ich nędzną wegetację. Nie umie
jednak przedstawić ani jednego dowodu na przestępstwa Owsiaka. „Pedały” mu przeszkadzają,
bo nie wie, co powiedziałby swojemu dziecku, gdyby na spacerze widzieli całujących się panów. A jeżeli chodzi o chore niemowlęta, to najlepiej było dawniej, gdy prawie w każdej rodzinie
słabe dzieci umierały, a mocne przetrwały.
Próbowałem przekonać go, że jego opinie są krzywdzące, a także niemoralne. Nie udało
się, żyjemy w innych światach. Omijam go więc szerokim łukiem, żeby nie zakłócać swojego
wewnętrznego spokoju. Czy pani z sondy radiowej nie ma więc racji, gdy mówi, że dialog między zwaśnionymi stronami naszego społeczeństwa jest niemożliwy?
W jeszcze innym świecie żyje młode pokolenie. Mam czworo wnucząt w wieku od 14 do
25 lat. Relacje między nami są poprawne. Najmłodszy wnuczek powiedział mi nawet z okazji świątecznych życzeń: „Dziadku, nie zmieniaj się”. Widzę jednak, że oni bujają w swoich obłokach, dali się opanować przez gadżety i zupełnie nie rozumieją, że nam się to nie podoba.
Ja nie próbuję ich pouczać na zasadzie „za moich czasów było lepiej”. Sam tego moralizatorstwa nie lubiłem, gdy byłem w ich wieku. Chciałbym jednak zainteresować ich wartościami, których być może nie dostrzegają.
Szesnastoletnia wnuczka opowiadała mi niedawno o swoich strasznych koleżankach. Zapytałem ją więc, czy nie mówiono jej na lekcjach religii, że należy szanować bliźniego swego
jak siebie samego. Odpowiedziała mi, że oni jeszcze tego nie przerabiali. A tak powinna się zaczynać pierwsza lekcja religii dla najmłodszych, a później należy to wielokrotnie powtarzać.
Przed dwoma laty pochowałem swojego psa. Żył z nami 16 lat. Trafił do nas przypadkowo. Żona pracowała wówczas jako sekretarka w szkole i matkowała dzieciom, gdy przytrafiło się im coś przykrego. Któregoś dnia dzieci zauważyły, że jakiś facet chce utopić w pobliskim
jeziorku czworo szczeniąt. Podniosły alarm, zaczęły głośno płakać. Facet powiedział więc:
– Jeżeli chcecie, to sobie je weźcie. Tak też się stało. Karton ze szczeniętami przyniosły do szkoły, do sekretariatu. Żona uruchomiła akcję przekazywania piesków do rodzin pracowników szkolnych. Jeden pozostał. Przyniosła go do naszego domu.
Dałem mu na imię Kesz. Bez egzaltacji mogę powiedzieć, że był moim przyjacielem. Gdy
siadałem w altance na fotelu, czuwał przy mnie jak pies indiański i patrzył w przestrzeń, czy
nie zagraża mi nic złego. Parafrazując Gałczyńskiego, ułożyłem dla niego wierszyk: „To ja ci
pierwszy pokazałem deszcz i pierwszy kwiat wśród trawy, choć byłeś mały, głupi Kesz, ale cholernie żwawy”. Gdy coś od niego chciałem, siadał naprzeciwko, patrzył mi w oczy (co psy robią bardzo rzadko) i zdawał się mówić: „Wytłumacz mi, o co chodzi. Więc tłumaczyłem. Jestem pewien, że rozumiał znaczenie kilkudziesięciu słów. Ja natomiast nauczyłem się czytać
przekazy z jego szczekania i mowy ciała”.
I tak się zastanawiam. Do czego to doszło, że łatwiej porozumiewałem się z moim psem
niż teraz z ludźmi?
I
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Huśtawka nastrojów
Globalna gospodarka wydostaje się powoli z dołka, w który wpadła po załamaniu w latach 2007–2008. Trudno jednak przesądzać, że najgorsze ma już
za sobą. Wszelkie optymistyczne sygnały przyjmowane są z zadowoleniem,
ale niepokój nie znika

Czesław Rychlewski
as najbardziej interesuje sytuacja
u naszych zachodnich sąsiadów,
do których eksportujemy najwięcej. Indeks PMI w streﬁe
euro osiągnął w lutym br. wskaźnik najwyższy od sześciu lat. Obrazuje on tendencje w gospodarce, jakie dostrzegają ludzie nią zarządzający. Ich zdaniem, będzie
dobrze, przynajmniej w najbliższym czasie.
Potwierdza to także wskaźnik bezrobocia.
Liczba nowych miejsc pracy wzrosła w tempie, jakiego nie notowano od dziesięciu lat.
Wyższe są także zamówienia na produkty
przemysłowe. Nic więc dziwnego, że rośnie
także aktywność przedsiębiorców. W szybszym niż wcześniej tempie przybywa nowych ﬁrm.

N
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Na początku roku pojawiły się w USA sygnały zapowiadające wzrost inflacji. Rośnie przy tym sprzedaż
detaliczna. Nie widać jednak ożywienia w produkcji
i budownictwie. Wszystko to świadczy o huśtawce
nastrojów. Do przedsiębiorców i zwykłych obywateli
dociera obawa, że nowy prezydent Donald Trump
w każdej chwili może wymyślić coś, co zmieni reguły
gry i każe zrewidować wszystkie plany
– Gospodarka w strefie euro wrzuciła wyższy bieg – stwierdził Chris Williamson, główny ekonomista w IHS Mar-

kit. – Wzrost PMI do poziomu najwyższego od kwietnia 2011 r. oznacza wzrost
PKB o 0,6 proc. w pierwszym kwartale, je-

DIAGNOZY – PROGNOZY

żeli tempo ekspansji utrzyma się również
w marcu.
Najbardziej zaskakujące są wyniki rozwoju gospodarczego, odnotowane we
Francji. Po raz pierwszy od roku 2012 ma
ona tempo wzrostu wyższe niż Niemcy.
Ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej
zatacza więc coraz szersze kręgi. Niemcy
jednak także nie zwalniają. Ostatnie dane
gospodarcze tego kraju są lepsze od prognoz. PMI w sektorze przemysłu wyniósł
w lutym 57 pkt. A wszystko, co w tym
wskaźniku jest powyżej 50 pkt oznacza ożywienie w gospodarce.

Kłopoty pozostały
Nie wszystko jednak w Unii Europejskiej skłania do optymizmu. Ciągle w wielu krajach dokuczliwym problemem są
nadmierne zadłużenie i wysokie bezrobo-

coraz większe problemy z poprawą sytuacji
finansowej.
Widać delikatne zmiany na lepsze
w tym zakresie w krajach basenu Morza
Śródziemnego, ale ciągle utrzymują się tam
wysokie bezrobocie (wyższe niż przed wybuchem kryzysu), deficyty na rachunkach
obrotów bieżących i zagrożenie problemem
złych kredytów, który może zachwiać sektorem bankowym.

Potęga się chwieje
Co wymyśli Donald Trump?
Na razie notowania na Wall Street rosną. Inwestorzy spodziewają się, że nowa
administracja uruchomi, zgodnie z zapowiedziami, program wielkich inwestycji. Janet Yellen, szefowa Rezerwy Federalnej, wysłała też delikatny sygnał, że możliwe jest
podniesienie stóp procentowych. To oznacza, że dolar może się umocnić.

Chiny czeka wprowadzenie poważnych reform.
Najpierw trzeba opanować korupcję i pohamować
fantazje inwestycyjne, później – przestawienie gospodarki z eksploatacji siły roboczej na zwiększenie
dochodów ludności i prywatnej konsumpcji
cie. Zdaniem Komisji Europejskiej aż
12 państw UE cierpi na nierównowagę ekonomiczną. Polska się do nich nie zalicza, bo
wycofano wobec nas procedurę nadmiernego deficytu. Nie ma jednak pewności, czy
nie będzie uruchomiona ponownie. Nawet
kraj mogący się pochwalić sukcesem, czyli Niemcy, też spotkał się z krytycznymi uwagami. Komisję Europejską niepokoi ogromna nadwyżka, jaką nasi zachodni sąsiedzi
mają w handlu zagranicznym. Ponadto rząd
Angeli Merkel ma zaksięgowaną nadwyżkę budżetową. Dlatego przy sprzedaży
obligacji czy bonów skarbowych nie obiecuje nabywcom żadnych zysków. Odwrotnie – kto chce udzielić pożyczki państwu niemieckiemu, musi godzić się z tym, że w ciągu roku straci 0,5 proc. jej wartości. Mimo
to chętnych na niemieckie papiery nie brakuje. Inwestorzy wolą stracić niewielką
część kapitału, byle mieć pewność, że ich
pieniądze są w bezpiecznej przystani.
Doskonała sytuacja fiskalna Niemiec
nie cieszy jednak wszystkich partnerów
w Unii Europejskiej. Polska może na tym
zyskać, bo nasz eksport do zachodniego sąsiada jest poważnym źródłem dochodów.
W skali całej Unii dominacja Niemiec
może się jednak stać źródłem głębszej nierównowagi. Kraje południa Wspólnoty,
odbiorcy niemieckiego eksportu, będą mieć

Silny dolar nie jest jednak po myśli Białego Domu, choć administracja stara się
zbudować wrażenie, że nie zmierza do osłabienia waluty. Chodzi o to, że im słabszy dolar, tym większe szanse na zwiększenie
eksportu. Nowy sekretarz skarbu USA starał się wybrnąć z tej łamigłówki, mówiąc, że
umocnienie dolara ma swoje zalety, ale tylko w bliskiej perspektywie. I bądź tu mądry.

Na początku roku pojawiły się w USA
także sygnały zapowiadające wzrost inflacji. Rośnie przy tym sprzedaż detaliczna. Nie
widać jednak ożywienia w produkcji i budownictwie. Wszystko to świadczy o huśtawce nastrojów. Do przedsiębiorców
i zwykłych obywateli dociera obawa, że
nowy prezydent Donald Trump w każdej
chwili może wymyślić coś, co zmieni reguły
gry i każe zrewidować wszystkie plany. Janet Yellen też wyraziła oficjalnie niepewność
co do zmian w polityce administracji Białego Domu i ich wpływu na perspektywy gospodarcze USA.
Prezydent Donald Trump zapowiada,
że podatki zostaną uproszczone, a ich
stawki obniżone. Gospodarka ma być także uwolniona z ograniczeń. Brzmi to obiecująco. Nie wiadomo jednak, czy budżet to
wytrzyma. Obawy budzi także zapowiadane
odizolowanie Stanów Zjednoczonych od
świata i wojna handlowa z Chinami. Trump
zapowiedział wycofanie się z Partnerstwa
Transpacyficznego, dotyczącego współpracy USA z Dalekim Wschodem. Zawieszone zostały też prace nad umową
o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Mimo to,
Komisja Europejska przewiduje, że gospodarka USA może przyspieszyć. Nie
wiadomo jednak na jak długo.

Głównymi rozgrywającymi na globalnym rynku są nie tylko Stany Zjednoczone, ale także Chiny. Szybkie tempo wzrostu gospodarczego w tym kraju było przez
wiele lat motorem napędowym światowej
gospodarki. Wyzwoliło zapotrzebowanie na
surowce i rosnące obroty w handlu zagranicznym. Państwo Środka ma jednak zadyszkę. Po pierwsze, musi podnieść płace,
bo dalsza nadmierna eksploatacja siły roboczej wywoła bunty społeczne. Po zwiększeniu funduszu płac eksport chiński stanie się mniej konkurencyjny. Ponadto Chinom grozi pęknięcie bańki na rynku nieruchomości, który został nadmiernie pobudzony, często z korupcją w tle. Szacuje się,
że problemy z tym związane są podobne do
tych, które wywołały najpierw kryzys w Stanach Zjednoczonych, a później na całym
świecie. Harry Dent, jeden z najbardziej poważanych w USA analityków giełdowych
i doradców inwestycyjnych, powiedział:
– Gdy pęknie chińska bańka spekulacyjna,
amerykański kryzys będzie przy tym wyglądał mniej więcej jak sobotni, popołudniowy piknik w parku. Powstanie lawina
bankructw, która zmiecie sporo firm i będzie miała wpływ na sytuację na całym świecie.
Chiny czeka więc wprowadzenie poważnych reform. Najpierw trzeba opanować korupcję i pohamować fantazje inwestycyjne, później – przestawienie gospodarki z eksploatacji siły roboczej na
zwiększenie dochodów ludności i prywatnej konsumpcji. Ponadto przyjdzie
się zmierzyć z nieznanymi jeszcze w pełni zamiarami prezydenta USA Donalda
Trumpa. Chińczycy mają w ręku poważny atut w postaci obligacji amerykańskich,
które wykupowali masowo. Zadłużone po
uszy Stany Zjednoczone muszą się z tym
liczyć.
Prezydent Chin Xi Jinping na Forum
Ekonomicznym w Davos zaskoczył wszystkich, wypowiadając się jako gorący zwolennik wolności gospodarczej w skali globalnej. Dodał, że nikt nie wyjdzie zwycięsko z wojny handlowej. Jeżeli pójdą za tym
zmiany w polityce gospodarczej Chin, polegające m.in. na uwolnieniu kursu waluty, to może być ciekawie, ale także niebezpiecznie. I z tym musimy się liczyć.
I
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Optymizm z niepewnością

Potwierdziły się prognozy wzrostu polskiego PKB w 2016 r. poniżej 3 proc.
Jednakże obserwatorzy i analitycy zagraniczni szacują, że w obecnym roku
ten próg będzie nieznacznie przekroczony
Zygmunt Słomkowski
ednocześnie autorzy prognoz zaznaczają, że istnieje wiele niewiadomych, przede wszystkim płynących
z wydarzeń politycznych i ﬁnansowych poza Polską – chodzi głównie o Brexit, politykę ﬁnansową nowego prezydenta USA, a także trudne do przewidzenia wyniki wyborów w kilku państwach Unii Europejskiej.

J

Zgodne prognozy
W połowie lutego raport Komisji Europejskiej pomniejszył o ułamek procenta
wcześniejszą prognozę dynamiki wzrostu
polskiego PKB. W 2017 r. ma to być
3,2 proc., a w 2018 r. – 3,1 proc. z 3,4 proc.
Raport KE ocenia, że osłabienie tempa rozwoju jest następstwem opóźnienia realizacji
inwestycji ze środków unijnych, a także większej niepewności co do wewnętrznej polityki i regulacji. Jednak KE przewiduje, że
w 2017 i w 2018 r. nastąpi odbicie inwestycji
publicznych w Polsce, gdy wzrośnie wykorzystanie funduszy unijnych. Oczekuje się
też stopniowego wzrostu inwestycji prywatnych.
Głównym motorem wzrostu PKB
w Polsce w 2016 r. była prywatna konsumpcja
dzięki wzrostowi realnych wynagrodzeń,
zwiększające się zatrudnienie oraz większe
transfery socjalne – ocenia KE. W 2017 r. prywatna konsumpcja wzrośnie o 3,9 proc., ale
w 2018 r. spadnie do 2,9 proc. m.in. wskutek stagnacji zatrudnienia.
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Według prognoz deficyt finansów publicznych w 2016 r. wyniósł 2,3 proc. PKB,
ale w 2017 r. zwiększy się do 2,9 proc. PKB,
a w 2018 r. – 3 proc. Na wzrost deficytu
w 2017 r. wpłynie obniżenie wieku emerytalnego oraz pierwszy pełny rok wypłacania zasiłku „500 plus” na dzieci.
Według tych prognoz poziom długu publicznego zwiększy się z 53,6 proc. PKB
w 2016 r. do poniżej 56 proc. w 2018 r. – przewiduje Komisja. Szacuje, że w 2016 r.
bezrobocie w Polsce wyniosło 6,3 proc. (według metodologii Eurostatu), w 2017 r.
spadnie do 5,6 proc., a w 2018 r. – do 4,7
proc. Oczekuje się, że wzrost zatrudnienia
w Polsce w 2017 r. będzie wolniejszy (0,3
proc.), a w 2018 r. się zatrzyma. Wynika to
ze zmniejszającej się liczby osób w wieku
produkcyjnym oraz – jak ocenia KE – „niektórych kroków politycznych”, zniechęcających do udziału w rynku pracy (obniżenie wieku emerytalnego od października
2017 r. oraz „500 Plus”). W niektórych sektorach podaż siły roboczej może stać się barierą dla wzrostu – stwierdzają eksperci KE.
W pierwszych miesiącach 2017 r. nastąpi
wzrost inflacji do około 2 proc., głównie
wskutek rosnących cen energii i żywności.
KE szacuje, że na koniec 2018 r. inflacja
w Polsce pozostanie poniżej 2,9 proc.
Z kolei Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje tegoroczny wzrost PKB
o 3,3 proc. w 2017 r.
Natomiast Bank Światowy w styczniowym raporcie „Global Economic Prospects” prognozował wzrost PKB w 2017

r. o 3,1 proc., a w latach 2018 i 2019 odpowiednio 3,3 i 3,4 proc. Sprawi to silny
popyt wewnętrzny, w szczególności konsumpcja prywatna. „Niższe prognozy wzrostu są głównie odzwierciedleniem słabszej,
niż się wcześniej spodziewano, dynamiki inwestycji” – stwierdza raport. Pisząc o trudnościach płynących z zewnątrz, Bank Światowy podkreśla, że luźniejsza polityka
fiskalna w największych gospodarkach
– głównie w Stanach Zjednoczonych – może skutkować tam i na świecie szybszym
wzrostem, jednak z drugiej strony szkodzić
wzrostowi może rosnący protekcjonizm
w handlu.
Bank Światowy w swoim komunikacie
zastrzegł, że obecne prognozy są obarczone ryzykiem z powodu niepewności, jeśli
chodzi o decyzje polityczne w największych
krajach. Zbyt długo utrzymujący się stan zawieszenia może przedłużyć okres słabszych inwestycji w krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie. Prezes Banku
Światowego Jim Yong Kim doradza nie tylko Polsce: „Po latach rozczarowującego
wzrostu, cieszymy się, że na horyzoncie widać poprawę koniunktury. Trzeba wykorzystać ten czas na inwestowanie w infrastrukturę i w ludzi, bez czego niemożliwy
jest zrównoważony wzrost gospodarczy konieczny do walki z ubóstwem”.

Mocniejszy przemysł?
Podobne oceny i zapowiedzi przedstawili w swym lutowym raporcie paneliści portalu ekonomicznego FocusEcono-
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mics (FocusEconomics Consensus Forecast Central & Eastern Europe). Stwierdzili,
że gospodarka polska straciła swój oddech
w 2016 r. Powód to zahamowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej, na co
wpływ miała kontrowersyjna polityka krajowa. Od 2013 r. wzrost PKB był najniższy, mimo zwiększonego popytu wewnętrznego dzięki rządowym stymulatorom oraz poprawie na rynku pracy. Podstawowe indykatory na rok 2017 sugerują możliwość szybszego rozwoju. Ukazuje to wzrost styczniowego wskaźnika przemysłowego PMI, świadczący o optymizmie
kręgów biznesowych, a także przydzielenie
przez MFW linii kredytowej do 8 mld euro.
Ta elastyczna linia kredytowa jest ostrożnościowa i daje rządowi pewną ulgę w warunkach niepewności globalnego otoczenia, które stwarzają obawy, że w bliskim
czasie mogą nastąpić uderzenia z zewnątrz Polski.
Na razie paneliści FocusEconomics
przewidują, że w tym roku PKB nieco wzrośnie, ale pod warunkiem, że inwestycje ożywią się. Prognozuje się wzrost PKB do 3
proc. (mniej o 0,1 proc., niż przewidywano w styczniu). Szacują na 2018 r. zwiększenie PKB do 3,2 proc. Jeśli chodzi o produkcję przemysłową, spodziewają się, że w
2017 r. wzrośnie o 3,6 proc. (o 0,3 proc. więcej niż prognoza na styczeń, a w 2018 r. o
4,3 proc.
Optymistyczny dla naszej gospodarki
jest wspomniany rosnący wskaźnik PMI,
który określa badane przez firmę IHS
Markit nastroje szefów firm przemysłowych.
W styczniu wynosił on 54,8 pkt. Raport autorów PMI podkreśla, że polski przemysł
nie deklarował takiego optymizmu od prawie dwóch lat. Wielkość produkcji wzrastała
najszybciej od niemal trzech lat, a tempo
wzrostu liczby nowych zamówień krajowych
i zagranicznych znacznie przyspieszyło. Jak
czytamy w raporcie, taki optymizm menedżerów dotyczy przyszłej produkcji.
Wzrost wskaźnika PMI Polski dla
przemysłu ukazuje ogólną poprawę kondycji
polskiego biznesu – oceniają ekonomiści
analizujący składowe części PMI. Zwracają
uwagę, że jednocześnie wiele wskazuje na
to, że ceny będą rosły, co może wzmagać
oczekiwania na podwyżki stóp ze strony
Rady Polityki Pieniężnej.

Innowacyjność
Pozytywny sygnał dla polskiej gospodarki zaprezentowała w końcu stycznia
amerykańska agencja ekonomiczna Bloomberg. Jej indeks innowacji na 50 krajów spełniających warunki tej klasyfikacji umieścił
Polskę na 22. miejscu, tj. o jedno oczko wyżej niż w ubiegłym roku. Za nami znalazły
się pozostałe państwa Europy Środkowo-

-Wschodniej – następne w kolejności Węgry i Czechy awansowały w tym roku odpowiednio z miejsca 30. na 27. i z 31. na 28.
Badanie to bierze pod uwagę łącznie siedem
czynników: procentowy udział wydatków na
badania i rozwój w produkcie krajowym
brutto (Polska na 35. miejscu), udział produkcji dodanej w PKB (16.), wydajność pracy w przeliczeniu na pracownika (35.), procentowy udział spółek z branż wysoko zaawansowanych technologicznie w całości
rodzimych firm (22.), lokalny zasięg szkolnictwa wyższego (15.), odsetek osób zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe w całości populacji (35.), lokalną
aktywność patentową (24.).
Na liście znajdujemy się tuż za Chinami, które utrzymały swoją pozycję i są ciągle najmocniejszym rynkiem wschodzącym
w tym zestawieniu. Na czele rankingu
znalazły się Korea Południowa, Szwecja
i Niemcy.
Mniej pocieszający jest opublikowany
w końcu lutego raport Indeks Wolności Gospodarczej, opracowywany co roku przez
organizację The Heritage Foundation i redakcję „The Wall Stret Journal”. Na 180
państw, w tym 44 europejskie, zajęliśmy 45.
miejsce, tj. o 6 miejsc niżej niż w ubiegłym
roku. Po raz pierwszy od 10 lat spadła nasza punktacja – do 68,3 pkt, gdy w 2016 r.
uzyskaliśmy 69,3 pkt (średnia europejska to
68 pkt). Celem tego indeksu jest ocena
państw pod kątem rozwiązań mających promować rozwój i pomnażanie dobrobytu.
Autorzy indeksu pozytywnie oceniają naszą gospodarkę oraz reformy liberalizujące handel i stosunkowo niskie podatki
firm. Postulują natomiast redukcję deficytu budżetowego i długu publicznego. Uważają za konieczne wzmocnienie niezależności sądownictwa i tępienia korupcji. Piszą: „Sądownictwo w Polsce jest niezależne, ale powolne i czasem narażone na presję polityczną. Zarzuty korupcji zdarzają się
najczęściej w przypadku kontraktów rządowych”.

Perspektywa 2050 r.
Miłą niespodziankę dla polskiego czytelnika przygotowała firma doradcza PwC.
W lutowym raporcie uznała, że do 2050 r.
kontynuowana będzie tendencja zwiększania udziału rynków wschodzących
w światowym PKB. Największy potencjał,
za którym pójdzie najszybszy wzrost gospodarczy w swoich regionach mają Polska
i Kolumbia. Autorzy opracowania „The
long view: How will the global economic order change by 2050” podkreślają, że ocena pokrywa się z opinią prezesów firm z Polski i całego regionu Europy ŚrodkowoWschodniej w badaniu PwC „CEO Survey
2017”. 38 proc. z nich jest w pełni przeko-

nanych o wzroście przychodów swoich firm
w kolejnym roku, a kolejne 41 proc. jest
o tym przekonanych „do pewnego stopnia”.
Jeżeli chodzi o perspektywę trzyletnią,
wskaźniki te kształtują się odpowiednio na
poziomie 44 i 41 proc.

Wskaźnik Big Mac
Na zakończenie swoista żartobliwa
rewelacja poważnego brytyjskiego tygodnika
„The Economist”. W 1986 r. stworzył on bowiem własny wskaźnik rzeczywistej wartości walut na postawie kosztu... kanapki z sieci McDonald’s w poszczególnych krajach.
Wskaźnik ten opiera się na teorii parytetu
siły nabywczej, z której wynika, że podstawowe znaczenie dla określenia kursu danej
waluty ma poziom cen w kraju i za granicą.
I tak, w Polsce Big Mac kosztuje teraz
9,70 zł, co przy obecnym kursie walut
daje ok. 2,30 dolara za jedną kanapkę.
W tym samym czasie jej wartość w Stanach
Zjednoczonych wynosi 5,06 dolara. Oznacza to, że wartość złotówki jest zaniżona
względem waluty amerykańskiej aż o 54,5
proc. Natomiast w Chinach za kanapkę
z McDonalda trzeba zapłacić 2,83 dolara.
Według wskaźnika Big Maca niedowartościowanie yuana w porównaniu z dolarem
wynosi 44 proc. Na drugim biegunie indeksu
Big Maca znalazły się kraje, w których kanapka z fast foodu w przeliczeniu na dolara
była droższa niż w Stanach Zjednoczonych.
Według wskaźnika oznacza to, że ich waluty są przewartościowane. Najdroższy
okazał się Big Mac w Szwajcarii, gdzie trzeba na niego wydać aż 6,35 dolara. Na drugim miejscu znalazła się Norwegia z ceną
w wysokości 5,67 dolara za kanapkę.
Oczywiście można się pośmiać. Ale czy
sami, będąc za granicą, nie porównujemy
cen produktów i usług? Płynących stąd
wniosków nie można jednak traktować
poważnie. Ceny w każdym kraju zależą
przede wszystkim w dużym stopniu od
kosztów pracy.
Inne badanie z podobnej kategorii
prowadzono systematycznie w Numbeo
– bazie bieżących danych na temat warunków życia na świecie, w tym kosztów
utrzymania, wskaźników mieszkaniowych,
opieki zdrowotnej, przestępczości i zanieczyszczenia. Na stronie www.numbeo.com
podano, że koszt utrzymania w Polsce
jest o 48,23 proc. niższy niż w USA. Dla
przykładu ceny (w przeliczeniu) dóbr konsumpcyjnych są wyższe w USA o 94,72
proc., czynszów o 117,96 proc., dań restauracyjnych o 121,48 proc., artykułów
w sklepach spożywczych o 150,30 proc. Jednak nie ma się z czego cieszyć: siła nabywcza Amerykanów jest o 71,63 proc. wyższa niż w Polsce.
I
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Poczekamy,

zobaczymy

Przedsiębiorcy wykazują wyjątkową wstrzemięźliwość w ocenie poczynań nowej władzy w kierowaniu gospodarką. Łatwo to
zrozumieć. Przed nami jest jeszcze wiele rozważań i dyskusji na temat poszczególnych rozwiązań. Nie należy więc wchodzić w spór generalny, bo nie
będzie wówczas pola do kompromisów
ząd nie może jednak liczyć, że zawsze będzie miał taryfę ulgową.
Gdy się okaże, że nadmierne regulacje skrępują biznes, traﬁ na
opór tych, którzy są solą polskiej przedsiębiorczości. Bo to nie władza produkuje, zarabia, płaci podatki i tworzy nowe miejsca pracy. Ci, którzy to robią, też mają dużo
do powiedzenia.

R

Konfederacja Lewiatan
Z przedstawionych przez Ministerstwo
Finansów założeń budżetu na 2017 r. wynika, że rząd zdecydowanie prowadzi, a nawet wzmacnia fiskalną stymulację spożycia krajowego – stwierdził dr Jacek Adamski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. – 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
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seniorów i większego dofinansowania
ubezpieczeń rolniczych.
Czy gospodarka to wytrzyma? Możliwe zagrożenia to wzrost deficytu finansów
publicznych ponad dopuszczalny w Unii
Europejskiej limit 3 proc. produktu krajowego brutto już w 2017 r. 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 było 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 deficytów
utrzymać w ryzach, jest jednak największe
od lat. Nie będzie w 2017 r. tak łatwo dostępnych dodatkowych źródeł dochodów
jak przychody z aukcji częstotliwości.
„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 stwierdzenia
znaczącego pogorszenia warunków zewnętrznych, osłabienia tempa wzrostu
PKB lub osłabienia dochodów budżetowych.

Business Centre Club
– Dobrze, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wskazuje
kierunki, w jakich powinniśmy podążać
w kolejnych latach, została formalnie zaakceptowana przez rząd – powiedział Marek Goliszewski, prezes Business Centre
Club. – W ciągu ostatnich miesięcy odbyło się wiele konsultacji i spotkań, podczas
których eksperci BCC złożyli propozycje
modyfikacji zapisów SOR.
Oceniając Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Business Centre
Club dostrzega ogrom pracy, który został
wykonany pod kierownictwem wicepre-
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miera Morawieckiego. Dobrze, że taki dokument został stworzony i poddany konsultacji. Zawarta jest w nim próba przełożenia politycznej „filozofii” oraz deklaracji
wyborczych nowej władzy na kierunki
działań rządu w sferze gospodarczej.
Zasadne wydaje się wyraźne podkreślenie w Strategii zagrożeń dla rozwoju gospodarki. Są to:
• słabość instytucji państwowych,
• niski poziom oszczędności obywateli,
• niska skłonność Polaków do inwestowania i innowacji,
• słaba jakość prawa i wymiaru sprawiedliwości,
• skomplikowany system podatkowy,
• nadmierna biurokracja,
• zbyt duża liczba koncesji i zezwoleń, blokujących przedsiębiorczość,

ności krajowych i eliminowanie deficytu finansów publicznych, również utworzenie
centralnego ośrodka studiów strategicznych
czy poprawienia jakości stanowionego
prawa i partycypacji obywateli w jego budowie jako drogi dodatkowego wspierania
sektora obywatelskiego i współpracy z sektorem publicznym.
Zapisy Strategii w dużym stopniu odsłaniają zamiary rządu, redukując tym samym nieprzewidywalność polityki gospodarczej i zmniejszając ryzyko złych decyzji
przedsiębiorców.

Pracodawcy RP
Gdy rząd przyjmował ustawę o sieci
szpitali, wicepremier Jarosław Gowin zgłosił zdanie odrębne – powiedział prezydent
Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Oceniając Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Business Centre Club dostrzega ogrom pracy,
który został wykonany pod kierownictwem wicepremiera Morawieckiego. Dobrze, że taki dokument został
stworzony i poddany konsultacji. Zawarta jest
w nim próba przełożenia politycznej „filozofii” oraz
deklaracji wyborczych nowej władzy na kierunki
działań rządu w sferze gospodarczej
• zbyt wiele instytucji kontrolnych (40)
oraz uciążliwość kontroli i kar,
• niska efektywność administracji państwowej, brak zapisów dotyczących domniemania niewinności przedsiębiorcy i jego prawa do błędu.
Pozytywne są deklaracje Strategii dotyczące zwiększenia inwestycji do 25 proc.
PKB w długim horyzoncie czasowym, konieczność silnego pobudzenia oszczęd-

– Taki otwarty sprzeciw to wydarzenie bez
precedensu. Wiem, o co chodziło panu premierowi. Powodzenie każdej reformy zależy od wiary i determinacji tych, którzy
chcą ją wprowadzać. Patrząc na ministra
zdrowia, można zobaczyć, że tej wiary brakuje, że jest on głównym przeciwnikiem
ustawy o sieci szpitali. Dowodzą tego
jego własne opinie o sposobach naprawy
systemu ochrony zdrowia, które publiko-

wał w specjalistycznym piśmie „Menedżer
Zdrowia”. Oceńcie Państwo sami: „Wydaje
się, że sam pomysł tworzenia sieci obejmującej wszystkie rodzaje szpitali jest po
prostu nie do zrealizowania (…). Zabawne, że kolejni ministrowie zdrowia nie
ustają w próbach wdrapania się na tę lodową górę”.
Sieć szpitali to lodowa góra? Bardzo
trafne, przyznaję. Jak cały felieton Konstantego Radziwiłła zatytułowany „Magia
sieci”. To opinia o wiele bliższa zdrowemu
rozsądkowi niż to, co minister opowiadał
po przyjęciu przez rząd ustawy o sieci szpitali: „To ważny dzień w drodze reformowania systemu służby zdrowia, systemu,
który dzisiaj nie zadowala w zasadzie nikogo”.
Lektura kolejnych artykułów dzisiejszego ministra o metodach naprawy systemu ochrony zdrowia prowadzi do wniosku, że dawnych i obecnych poglądów
Konstantego Radziwiłła nie da się pogodzić.
Dziś zachwala on sieć szpitali jako sposób
na uporządkowanie ochrony zdrowia. Ale
kilka lat temu napisał w felietonie „Centralny
komitet zdrowia” o koncepcji sieci szpitali tak: „Mam nadzieję, że obecny projekt podzieli los poprzedników i nigdy nie wejdzie
w życie; w przeciwnym wypadku grozi
nam centralizm i etatyzm na skalę niespotykaną w żadnym nowoczesnym kraju”.
– To, że ustawa o sieci szpitali jest zła,
pomija kwestie jakości, czyli skuteczności
ochrony zdrowia wiedziałem od dawna.
To, że minister Radziwiłł podziela tę opinię, nie jest dla mnie żadną pociechą.
Zgodnie z sentencją Konfucjusza „Kto wie,
że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić,
popełnia drugi błąd”. Jeśli wszyscy uważamy, że sieć szpitali to dla systemu
ochrony zdrowia katastrofa, to po prostu
jej nie wprowadzajmy – podsumował Andrzej Malinowski.
CZR
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Jak wyjść z impasu
między wspólnikami?

Spółka, jak sugeruje sama nazwa, co do zasady funkcjonuje na zasadzie
kooperacji określonej grupy współwłaścicieli, którym przy nawiązywaniu
współpracy towarzyszy wspólny cel biznesowy w postaci rozwoju
i zyskowności prowadzonej działalności gospodarczej

darzyć się jednak może, że w trakcie współpracy wzajemne zaufanie wspólników z różnych względów zostanie nadszarpnięte albo
też po prostu zaczną rozmijać się wizje założycieli co do kluczowych kwestii zarządzania spółką i realizacji postawionych
przed nią założeń biznesowych.
W takich przypadkach naturalnie najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie starań
w celu wygaszenia konfliktu na drodze polubownej, w osiągnięciu czego często nieoceniony okazuje się udział zaufanych
osób trzecich, niezaangażowanych bezpośrednio w trwający spór. Znacznie poważniejszy problem zaczyna się jednak
wtedy, gdy zwaśnione strony przestają dostrzegać jakiekolwiek szanse, by na nowo
nawiązać nić porozumienia i kontynuować dotychczasowe przedsięwzięcie w niezmienionym składzie osobowym.
Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej,
jeżeli mamy do czynienia ze spółką skła-

Z
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dającą się z niewielkiej liczby wspólników
lub akcjonariuszy, którzy dysponują równą liczbą udziałów (akcji) w spółce. Podobnie jest w sytuacji, kiedy pomimo posiadania przewagi w strukturze udziałowej
jednego ze wspólników, umowa (statut)
spółki kreuje relacje pomiędzy wspólnikami w sposób determinujący podjęcie kluczowych decyzji od zgody wszystkich albo
kwalifikowanej większości wspólników (akcjonariuszy), co oznacza konieczność każdorazowego osiągnięcia porozumienia
w celu uzyskania niezbędnej liczby głosów
współwłaścicieli.

Ryzyko klinczu
We wskazanych powyżej przypadkach
istnieje szczególnie wysokie ryzyko tzw. klinczu wspólników, co z kolei może powodować impas decyzyjny i paraliż działalności spółki, a w konsekwencji generować
straty finansowe. Z racji tego, że zmniejszenie wartości spółki nie leży w interesie

żadnego ze wspólników, warto przewidzieć
na czarną godzinę taką opcję zmiany składu współwłaścicieli, która nie będzie zbytnio krzywdząca dla żadnego z nich, a jednocześnie umożliwi spółce dalsze funkcjonowanie.
Jeśli bowiem żaden ze wspólników nie
bierze pod uwagę sprzedaży swoich udziałów w spółce, której rozwój wymagał przecież jego osobistego zaangażowania i nakładów, albo strony nie mogą dojść do porozumienia np. w sprawie wyceny wartości
udziałów, wówczas jedynym rozwiązaniem mogą okazać się zapisy przewidziane na wypadek zaistnienia impasu w spółce.
W praktyce jedną ze skuteczniejszych
opcji są tzw. klauzule wyjścia, zawierane
w ramach umowy (statutu) spółki lub odrębnego porozumienia współwłaścicieli,
które regulują tryb rozstrzygania konfliktu
pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami)
polegający na doprowadzeniu do przejęcia
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wszystkich udziałów (akcji) w spółce przez
jednego z nich.
Ponieważ w Polsce od lat największą
popularnością wśród spółek cieszą się
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
to ze względów praktycznych dalsze omówienie dokonywane jest na przykładzie
tego właśnie modelu biznesowego, dodatkowo w wariancie, w którym w spółce
funkcjonuje tylko 2 wspólników posiadających po 50 proc. udziałów i równe prawa.

Klauzule na wypadek sporu
Doświadczenie wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem, nawet jeżeli dotychczasowa współpraca czy znajomość stron
przebiegała w sposób niezakłócony, jest
uzgodnienie i zawarcie klauzul na wypadek
ewentualnego sporu jeszcze na etapie zawiązywania nowej lub przystępowania do
już istniejącej spółki. Wypracowanie bowiem
porozumienia, już po powstaniu konfliktu,
co do treści zapisu, który po stronie każdego
ze wspólników generuje przecież ryzyko konieczności opuszczenia „swojej” spółki,
może okazać się zadaniem mocno utrudnionym.
Wśród najbardziej skutecznych opcji
rozstrzygnięcia impasu, stosowanych przez
równouprawnionych wspólników, należy
wskazać tzw. klauzulę shoot-out, która
może występować w różnych konfiguracjach. W jednej z popularniejszych wersji tej
procedury wspólnik dysponuje uprawnieniem do przedstawienia drugiej stronie
oferty sprzedaży wszystkich swoich udziałów wraz z podaniem konkretnej ceny ich
nabycia. W takiej sytuacji, adresat tej oferty ma pole manewru ograniczone jedynie
do dwóch decyzji.

Brak miejsca na luz decyzyjny
Po pierwsze, może on taką ofertę przyjąć. Wówczas zobowiązany będzie do odkupienia udziałów wspólnika na warunkach
określonych w otrzymanej ofercie. Jeżeli jednak nie będzie on zainteresowany nabyciem
udziałów oferującego wspólnika (albo np.
nie pozwolą mu na to możliwości finansowe), wówczas pozostaje mu jedynie decyzja o sprzedaży drugiemu wspólnikowi
swojej części udziałów w kapitale zakładowym spółki na takich samych warunkach,
jakie wcześniej zaproponowała mu strona
przeciwna.
Z reguły czas na podjęcie decyzji jest
stosunkowo krótki i nie przekracza kliku dni.
Powyższa konstrukcja wymaga odpowiedniego wyważenia oferty składanej
przez wspólnika inicjującego procedurę, tak
aby sięgając po opcję shoot-out, w zależności
od decyzji wspólnika otrzymującego ofertę, nie przepłacić albo nie stracić.

Niekiedy, o ile wcześniej strony nie przewidziały pewnych ograniczeń, wskazana
opcja może mieć zastosowanie również, gdy
jeden ze wspólników po prostu będzie
chciał zbyć posiadane udziały, a jednocześnie ma problem z uzyskaniem wymaganej
w tym celu zgody spółki lub też trudno o porozumienie co do ceny ich nabycia przez
drugiego wspólnika. Warto jednak pamiętać, że opcja shoot-out ma charakter obusieczny, przez co planowana sprzedaż
swoich udziałów może obrócić się w konieczność odkupienia udziałów drugiego
wspólnika. Dlatego też w takich sytuacjach
bardziej wskazane będą klauzule wykupu
w wersji opcji sprzedaży (tzw. opcja put)
i opcji kupna (tzw. opcja call), które rodzą
jednostronne uprawnienie wskazanego
wspólnika (lub wspólników) do żądania od
drugiej strony sprzedaży albo nabycia
udziałów na ustalonych zasadach.

Kto da więcej
Innym modelem klauzuli wyjścia, pozostawiającym wspólnikom jeszcze mniej
luzu decyzyjnego niż typowy shoot-out,

zostają bowiem związani zapadłym rozstrzygnięciem i nie mają możliwości wycofania się z niego. Temu zresztą klauzula ta zawdzięcza swoją nazwę – na placu
boju w postaci spółki pozostaje jedynie zwycięzca, który zgarnia całą pulę w postaci
przejęcia samodzielnej kontroli nad spółką, z obowiązkiem jednak spłaty drugiego
wspólnika.

Zalecana ostrożność
Oczywiście, mając na względzie daleko idące skutki opcji shoot-out, wspólnicy
mogą, a wręcz powinni ograniczyć jej zastosowanie do precyzyjnie określonych
i istotnych przypadków, uzależnić od upływu konkretnego okresu trwania impasu czy
wreszcie poprzedzić shoot-out obligiem
skorzystania w pierwszej kolejności z ustalonej ścieżki polubownej.
W celu uniknięcia ewentualnych zarzutów drugiego współwłaściciela, każdą
opcję wyjścia ze spółki można skonstruować
w sposób nadający uprawnienie do skorzystania z niej na takich samym zasadach
przez każdego ze wspólników. Zarówno

Doświadczenie wskazuje, że optymalnym
rozwiązaniem, nawet jeżeli dotychczasowa współpraca
czy znajomość stron przebiegała w sposób niezakłócony, jest uzgodnienie i zawarcie klauzul na wypadek
ewentualnego sporu jeszcze na etapie zawiązywania
nowej lub przystępowania do już istniejącej spółki
jest tzw. Texas shoot-out. Wariant ten polega na równoczesnym złożeniu przez wspólników oferty określającej cenę i inne ustalone warunki, na których oferujący gotowy
jest wykupić udziały drugiej strony. Propozycje takie, odpowiednio zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich, składa się
bezstronnemu arbitrowi, który następnie
w obecności wspólników dokonuje komisyjnego otwarcia ofert. Strona, której oferta okazała się bardziej atrakcyjna, zwycięża w tej nietypowej licytacji w ciemno i dzięki temu przejmuje dotychczasowe udziały
drugiego wspólnika.
Klauzule wyjścia, w tym shoot-out, posiadają wiele zalet, z których najważniejsza
to błyskawiczne rozstrzygnięcie impasu
pomiędzy wspólnikami, co wynika z konieczności podejmowania szybkich działań
oraz braku możliwości wystąpienia sytuacji,
w której żadna wiążąca strony decyzja nie
została podjęta. W rezultacie prawidłowego przeprowadzenia procedury shoot-out
wszyscy biorący w niej udział wspólnicy po-

liczbę dostępnych dla wspólników klauzul
wyjścia, jak i dokładną ich treść lub rodzaj
można swobodnie dopasować do preferencji zainteresowanych. W każdym przypadku jednak celem takich zapisów powinno być doprowadzenie do sytuacji,
w której zastosowanie opcji wyjścia przyczyni się z jednej strony do tego, że spółka
będzie mogła kontynuować dotychczasową działalność w sposób niezakłócony,
a z drugiej występujący wspólnik uzyska
z tego tytułu adekwatne wynagrodzenie.
Odpowiednie skonstruowanie klauzuli wyjścia może okazać się zatem korzystne dla
wszystkich stron i pozwoli uniknąć pogłębienia się ewentualnego kryzysu pomiędzy
wspólnikami.
Michał Warchoł,
aplikant adwokacki z kancelarii
Chałas i Wspólnicy
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Czy gospodarka

to wytrzyma?
W drugiej połowie ubiegłego roku polska gospodarka wyraźnie zwolniła.
Przedsiębiorcy i analitycy obawiali się, że podobny trend utrzyma się w roku
bieżącym. Na razie obawy te nie potwierdzają się
Maciej Otrębski
lutym br. koniunktura w przemyśle poprawiła się wyraźnie
– podał Główny Urząd Statystyczny. Dobre tendencje
w tym zakresie zauważyli dyrektorzy 16,4
proc. badanych przedsiębiorstw przemysłowych, a jej pogorszenie – 11,9 proc. Więcej optymizmu pojawiło się też w branży budowlanej.

W
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Również w najnowszych prognozach
Komisji Europejskiej przyszłość gospodarcza Polski maluje się w jasnych barwach.
Jej zdaniem produkt krajowy brutto w roku
2017 wzrośnie w naszym kraju o 3,2 proc.,
czyli nieco więcej niż prognozowała jeszcze
w listopadzie ubiegłego roku. Komisarze
oczekują przede wszystkim, że ruszą inwestycje i wykorzystanie w tym celu funduszy
unijnych. Większa ma być także prywatna
konsumpcja. Deficyt finansów publicznych

utrzyma się natomiast w unijnej normie i nie
przekroczy 3 proc. produktu krajowego
brutto. Komisja Europejska zastrzega jednak, że wiele będzie zależało od rozwoju sytuacji politycznej w naszym kraju. Rosnące napięcia w tym zakresie mogą wpłynąć
na gospodarkę niekorzystnie.

Za horyzontem
W dużo dalszej perspektywie pojawią
się natomiast jeszcze bardziej optymi-
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styczne tendencje. Z raportu firmy doradczej PwC „The long view: How will the global economic order change by 2050?” wynika, że w pierwszej połowie tego wieku Polska będzie w Unii Europejskiej krajem o najwyższej stopie wzrostu.
Zadecydować mają o tym demografia,
edukacja, postęp technologiczny i poziom
inwestycji. Z demografią będzie największy
kłopot, ale nie jest wykluczone, że sytuację
poprawi program „Rodzina 500+”.
– Jeden z najlepszych wśród wszystkich
krajów potencjał rozwojowy Polski to bardzo dobra wiadomość – powiedział prezes
PwC w Polsce Adam Krasoń. – Nie możemy jednak zapominać, że mówimy o perspektywie do 2050 r. i szeregu czynnikach,
które będą miały na to wpływ. Dlatego wyzwaniem dla decydentów i liderów biznesowych w Polsce jest stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez budowanie
sprzyjającego przedsiębiorczości systemu,
a także wzmacnianie przewagi konkurencyjnej, opartej na innowacyjności i nowych
technologiach.
Optymizm analityków podzielają polscy przedsiębiorcy. Prawie 80 proc. z nich
oczekuje w najbliższych latach wzrostu
przychodów swoich firm. Obawiają się
jednak, że ich plany mogą pokrzyżować niepewność geopolityczna i nadmierne regulacje w gospodarce.

Dochody i rozchody
Największy niepokój budzi w tym roku
stan finansów publicznych. Wydatki na pokrycie programu „Rodzina 500+” sięgną

Po pierwszym miesiącu br. Ministerstwo Finansów wykazało rekordową nadwyżkę w budżecie państwa – 6,7 mld zł. Dochody były wyższe o 20,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost wpływów odnotowano we
wszystkich rodzajach podatków, najwięcej
w VAT – 25,3 proc. Ministerstwo Finansów
podało też, że wykonanie wydatków budżetu
państwa w roku 2017 wg szacunkowych danych wyniosło 30,2 mld zł, czyli 7,9 proc.
planu rocznego.

Produkują i sprzedają
Lepsze niż spodziewali się analitycy są
też dane dotyczące produkcji i sprzedaży.
Przemysł wytworzył dóbr więcej o 9 proc.
niż przed rokiem, natomiast sprzedaż była
większa o 11,4 proc.
Przez ostatnie 2 lata ceny wyrobów
i usług oferowanych klientom w większości przypadków były nieco niższe niż rok
wcześniej. Mieliśmy do czynienia z deflacją. Dla konsumentów spadek cen jest doraźnie korzystny, dla producentów jednak
nie. Pouczającym przykładem jest Japonia.
Długo utrzymująca się deflacja pogrążyła
ten kraj w poważnej recesji. Wzrost cen, który odnotowano od początku tego roku
w Polsce przyjęto więc w kręgach biznesowych z ulgą. Główny Urząd Statystyczny
poinformował, że w styczniu br. ceny wzrosły o 1,7 proc. rok do roku. Takiego skoku
inflacji nie było od 2013 roku.
– Wzrost cen wynika przede wszystkim
ze zwyżki cen ropy naftowej i żywności
– stwierdził Rafał Benecki, główny ekono-

Po wielu tarapatach rząd przyjął wreszcie
w lutym br. Strategię na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Z jej realizacją wiążą się poważne wydatki.
Sektor publiczny ma przeznaczyć na to 1,5 bln zł
do 2020 roku z pieniędzy krajowych i zagranicznych,
a prywatny – 0,6 bln zł
23 mld zł. Więcej też trzeba będzie dopłacić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
ze względu na obniżenie wieku emerytalnego. W tym roku pochłonie to kilka mld
zł, w przyszłym co najmniej 10. Nie wiadomo jeszcze, ile rząd zamierza wydać na
uruchomienie programu „Mieszkanie+”.
Na pewno jednak trzeba to liczyć w miliardach. Źródłem pokrycia tych zobowiązań mogą być tylko podatki. Po 1 stycznia nie można ich jednak podnosić w ciągu całego roku. Rząd liczy na lepszą ich
ściągalność. Na razie zapowiada się to dobrze.

mista ING Banku Śląskiego. Przed rokiem
baryłka (159 l) ropy kosztowała prawie
o połowę mniej niż obecnie. Tak znaczny
wzrost jej ceny zwiększył przede wszystkim
koszty transportu. Żywność zdrożała natomiast ze względu na dokuczliwą zimę
w wielu rejonach globu. Inflację w Polsce
będzie też nakręcać wzrost dochodów
ludności. Małe bezrobocie powoduje nacisk na podwyżkę płac, większe są też transfery socjalne do osób gorzej sytuowanych.
Analitycy twierdzą jednak, że nie ma powodów do niepokoju. Według Narodowego Banku Polskiego cel inflacyjny (2,5 proc.)

nie powinien być w tym roku przekroczony. Mało prawdopodobne jest też, że
Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy
procentowe.

Strategicznie i metodycznie
Po wielu tarapatach rząd przyjął wreszcie w lutym br. Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Z jej realizacją
wiążą się poważne wydatki. Sektor publiczny ma przeznaczyć na to 1,5 bln zł do
2020 roku z pieniędzy krajowych i zagranicznych, a prywatny 0,6 bln zł.
Dokument jest obszerny, zawiera 316
stron. Przewidziano w nim 185 projektów
strategicznych i ponad 500 działań różnych
instytucji. Zapowiedziano też przyciągnięcie do kraju wielkich inwestycji zagranicznych. Wicepremier Mateusz Morawiecki jest
świadom, że na drodze do realizacji tego
planu pojawią się pułapki. Wymienił ich 5.
Są to: demografia, słabość instytucji, model gospodarczy średniego rozwoju, zależność od prywatyzacji i wytwarzanie
przeciętnych produktów, gdy potrzebna jest
innowacyjność.
Wicepremier Morawiecki zgłosił w czasie prac nad Strategią poprawki, które
nieco osłabiły jej hurraoptymistyczny wydźwięk. W dokumencie pojawiły się niższe
prognozy wzrostu inwestycji i zatrudnienia.
Utrzymany został jednak dalekosiężny cel.
Do roku 2030 dochody Polaków mają
osiągnąć średnią unijną. Narzędziem do
tego będzie wzrost inwestycji. Za trzy lata
mamy wydać na zakup maszyn i urządzeń
22–25 proc. PKB i ten wskaźnik ma się
utrzymać przez lata następne.
Mniej optymizmu w poprawionej wersji Strategii jest także w kwestii zatrudnienia. W roku 2030 miało pracować 80 proc.
Polaków w wieku 20–64 lata. Wskaźnik ten
zmniejszono do 73 proc. Wicepremier dostrzegł też w końcu znaczenie giełdy dla rozwoju gospodarki. W pierwotnej wersji poświęcił temu kilka linijek tekstu. W ostatecznej jest to kilka akapitów.
Więcej miejsca Mateusz Morawiecki
przeznaczył także na elektromobilność.
Do 2030 roku ma powstać 6 tys. punktów
ładowania akumulatorów w samochodach o napędzie elektrycznym, a 16 proc.
autobusów w komunikacji miejskiej napędzanych będzie albo prądem, albo gazem.
Strategię warto mieć, choćby po to,
żeby nie zboczyć z kursu. Co jednak się stanie, gdy za 2,5 roku władzę obejmą inne
ugrupowania niż obecnie rządzące? Na
podstawie dotychczasowych doświadczeń można wątpić, że plan Morawieckiego będzie realizowany przez następców.
Tak czy inaczej, warto było jednak wykonać pożyteczne ćwiczenie z zarządzania
gospodarką.
I
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Raje
podatkowe
w bliskim
sąsiedztwie
Atrakcyjne warunki inwestowania, a także
polityka podatkowa zagranicznych państw
kuszą właścicieli ﬁrm,
aby przenieśli swoją
działalność gospodarczą
poza Polskę
wobodny przepływ ludzi i kapitału, który jest fundamentalną zasadą Unii Europejskiej, doprowadził do sytuacji, w której nie tylko pojedynczy pracownicy decydują się na
zarobkowanie poza granicami Polski. Mając na uwadze codzienne doświadczenia,
a także obserwując zachowania przedsiębiorstw na rynku, dostrzega się, iż coraz więcej jest przypadków podejmowania przez ﬁrmy decyzji o przeniesieniu działalności
gospodarczej do innych państw.

S

Nieprzychylnie w kraju
Zmiana taka jest związana głównie
z występującymi w Polsce barierami prawnymi, biurokracją, a przede wszystkim
z funkcjonowaniem mało przyjaznej przedsiębiorstwom polityce podatkowej. Wskazać tutaj należy nie tylko obowiązujące przepisy, ale przede wszystkim podejmowane
przez ustawodawcę inicjatywy. Niestety,
w głównej mierze są to propozycje, które
nie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby
i problemy przedsiębiorców.
Z problematyką prowadzenia biznesu
borykają się również nowo powstające firmy, które muszą nie tylko doświadczać nadmiernej biurokratyczności, ale również
zmagać się z obszernym zakresem obowiązków wynikających początkowo z założenia, a następnie prowadzenia działal-
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ności gospodarczej. Odnosi się to głównie
do braku konkretnego wsparcia państwa dla
podmiotów, które są jeszcze niedoświadczone biznesowo i nie mają wielu kontaktów biznesowych. Już od samego początku, po rejestracji, młode firmy zobowiązane są one do ponoszenia dosyć wysokich,
a przede wszystkim cyklicznych i stałych
kosztów w związku z prowadzoną działalnością.
Należy jednak podkreślić, że polscy
przedsiębiorcy rozważają przeniesienie
działalności gospodarczej do innego kraju między innymi z powodu wysokich
kosztów prowadzenia takiej działalności
w Polsce. Ich pozostaniu na terytorium kraju nie sprzyjają również propozycje i próby nieprzemyślanych zmian w systemie podatkowym.

Podatek jednolity
miał być dobrą zmianą?
Nowy podatek dla przedsiębiorców,
który chciał wprowadzić ustawodawca,
w swoim założeniu zakładał połączenie dotychczasowo funkcjonującego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
składek odprowadzanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz
składek zdrowotnych na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Plany były bardzo
zdecydowane, ponieważ podatek jednolity miał obowiązywać przedsiębiorców już

stawki podatku jednolitego oraz od czego
dokładnie byłyby uzależnione.
Do planowanych zmian jednak nie
doszło. Z pomysłu zdecydowano się wycofać, co nie oznacza, że Ministerstwo Finansów nie planuje w przyszłości powrócić do swojej koncepcji jednak w zmienionej postaci. Nie wiadomo jednak, czy równie niejasne i nieczytelne jak ostatnim razem. Przygotowywane przez ustawodawcę niedawne zmiany podatkowe mogły też
nieoczekiwanie przynieść niekorzystne efekty. Pomysły rewolucji systemu podatkowego, które nie są dobrze przemyślane, a także poparte odpowiednimi kalkulacjami
istotnie bowiem wpływają na samych
przedsiębiorców, którzy w potrzebie prowadzenia biznesu w stabilnym podatkowo
kraju poważnie rozważają możliwości
przeniesienia działalności poza granice
Polski.

Raje podatkowe
w zasięgu Polaków
Raje podatkowe są potrzebną i cenną
w dzisiejszych czasach możliwością prowadzenia działalności gospodarczej poza
granicami Polski. Codzienna praktyka pokazuje, że właściciele polskich firm decydują
się na przeniesienie swojego biznesu do krajów sąsiadujących z Polską. Do takich
państw należy zaliczyć Republiki Czeską
oraz Słowacką. Nie jest więc konieczne prze-

Codzienna praktyka pokazuje, że właściciele polskich
firm decydują się na przeniesienie swojego biznesu
do krajów sąsiadujących z Polską. Do takich państw
należy zaliczyć Republiki Czeską oraz Słowacką.
Nie jest więc konieczne przenoszenie działalności
do odległych geograficznie krajów, aby określać je
mianem rajów podatkowych
w 2018 r. Przeciwnicy przebudowy systemu
podatkowego wskazywali, że w gruncie rzeczy chodzi o podwyżkę podatków, która
miała być „ukryta” pod pozorem wprowadzanej reformy. Obciążeni mieli zostać
samozatrudnieni, przedsiębiorcy średniej
wielkości oraz podmioty, które zarabiają najwięcej.
Obecnie w Polsce funkcjonują dwa
wymiary podatku PIT w wysokości 18 i 32
procent. Do nich doliczyć należy opłacane
przez przedsiębiorców składki na ZUS
i NFZ, których kwota zależy od zarobków.
Niejasność planowanych zmian odznaczała
się tym, że przedsiębiorcy nie mogli doszukać się choćby wyjaśnienia, jakie będą

noszenie działalności do odległych geograficznie krajów, aby określać je mianem
rajów podatkowych.
System podatkowy w Republice Czeskiej jest prosty i bardziej przyjazny przedsiębiorcom aniżeli w Polsce. Zwrócić uwagę należy na stawkę podatku VAT (21
proc.) oraz podatku dochodowego spółek
(19 proc.) i dwie stawki dla osób fizycznych
(15 i 22 proc.), natomiast składki i emerytury przedsiębiorców są uzależnione od uzyskanego dochodu. Przeniesienie przedsiębiorstwa do Czech to także możliwość odliczenia od osiągniętego przychodu od 40
proc. do 60 proc. jako kosztów działalności bez konieczności ich dokumentowania.

Podatnik decyduje dopiero po zakończonym roku podatkowym, czy opłacalniejsze
dla niego jest przedstawienie wydatków rzeczywistych, czy rozliczenie ryczałtowe.
Niewątpliwą zaletą systemu podatkowego
w Czechach jest to, że decyzja przedsiębiorcy może być zmieniana w każdym kolejnym roku. Wszystko uwarunkowane jest
sytuacją finansową.
Warto zwrócić uwagę, że Republika
Czeska daje możliwość zakupu samochodu, od którego system podatkowy zezwala odliczyć pełną kwotę VAT oraz podatku
akcyzowego i to bez względu na dochody
przedsiębiorstwa.

Raj podatkowy
za południową granicą
Zdecydowanie się na przeniesienie
działalności gospodarczej do Republiki
Słowackiej to również atrakcyjny kierunek
dla polskiego biznesu. System podatkowy
na Słowacji przewiduje niższe niż w Polsce
zobowiązania podatkowe. Decydując się na
prowadzenie działalności gospodarczej na
terytorium Słowacji, przedsiębiorca zobowiązany jest stawką podatkową VAT w wysokości 20 proc. Warto zaznaczyć, że firmy
mają możliwość odliczania całości VAT przy
zakupie samochodu oraz paliwa wykorzystywanego w bieżącej działalności. Doświadczenie wynikające z pomocy przeniesienia firm z Polski na Słowację wykazuje dodatkową przewagę tego państwa
w zakresie podatków. Mianowicie chodzi
o limit obrotu zwalniający z obowiązku rejestracji VAT, który wynosi około 50.000
euro. W Polsce jest to kwota 150.000 zł.
Warto również przedstawić stawki podatku dochodowego od osób fizycznych,
które wynoszą 19 procent i 25 procent. Są
zatem one niższe w porównaniu do tych
obowiązujących w Polsce i wynoszących dla
porównania 18 i 32 proc. Kolejną zaletą,
szczególnie dla firm transportowych, jest
brak podatku od środków transportowych,
jak również akcyzy od pojazdów. Kwestią
niezwykle atrakcyjną dla osób zarządzających dużymi przedsiębiorstwami jest okoliczność, iż członek zarządu spółki na Słowacji nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, z wyjątkiem działania
umyślnego.

Autorem jest:
Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się
w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu
i w kontrolach podatkowych
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Energia na hamulcu
Do końca stycznia słychać było w quasi-oﬁcjalnych wypowiedziach ministra
energii, że program energetyki jądrowej zostaje wstrzymany. Z kolei na
kolejnej konferencji 30 stycznia br. usłyszeliśmy, że za kwartał ponownie
zostanie określony model ﬁnansowania elektrowni jądrowej
sowymi. Pewne jest, że żaden bank ani fundusz nie pożyczy pieniędzy na polski
atom. Finansowanie inwestycji ze środków
krajowych koncernów też nie wchodzi w grę
wobec wyczerpania możliwości kredytowych naszych championów ratujących po
kolei: górnictwo, spółkę budującą nowe bloki, odkupujących od zagranicznych inwestorów elektrownie węglowe i niebawem
elektrociepłownie oraz duże bloki węglowe.

Technologia też nie pomaga
Kiedyś moce jednostkowe bloków jądrowych osiągały poziom ponad 1000
MW i było to ekonomicznie opłacalne.
Obecnie, wobec silnej konkurencji elektrowni odnawialnych i pierwszeństwa OZE
w dostępie do sieci – duży blok o dużej
mocy to wcale nie pozytyw. Wymagania wo-

niosła optymistyczne wypowiedzi w zakresie możliwości działań. Jednak realia nie
pozostawiają złudzeń. Dotychczasowe
krajowe inwestycje są znacznie mniej
skomplikowane w budowie bloków gazowo-parowych i węglowych, a i tak spotykają się z dużymi trudnościami. Budowa
gazowo-parowego bloku w Stalowej Woli,
którego technologia jest ok. 10–20 razy
prostsza niż blok jądrowy, stanęła i jest dziś
pomnikiem technologicznym czekającym
na pomoc. Drugi, duży blok na gaz we
Włocławku notuje kolejne opóźnienia
z uwagi na problemy technologiczne z fundamentami turbiny parowej. W blokach węglowych, nieco bardziej skomplikowanych, także pojawiają się opóźnienia. Warto zaznaczyć, że mówimy o co najmniej
10-krotnie mniejszej komplikacji technologicznej i 5-krotnie mniejszych kosztach

prof. Konrad Świrski
energetyce jądrowej zawsze
pokładano nadzieję dywersyﬁkacji węglowego wytwarzania energii. O ile w latach
osiemdziesiątych była konceptem, jak nie
pogłębiać wpadania w jeden monopolistyczny nurt generacji węglowej, tak ostatni program PPEJ był dodatkowo wspomagany koncepcją dostosowania się do
europejskiej polityki klimatycznej i konieczności redukcji emisji CO2 (odpowiednio o 21 proc. i 43 proc. do 2020
i 2030). Wprowadzanie – jak planowano
– 6 tys. MW w mocy zainstalowanej w atomie miało rozwiązać nasz problem z emisją CO2. Z uwagi na niebotyczne koszty inwestycyjne, energia z nowego, jądrowego
bloku będzie kosztować prawdopodobnie
około 400 zł/MWh. Z kolei dziś cena rynku hurtowego to 160–170zł/MWh. Obecnie cała Europa boryka się z identycznym
problemem i próbą odpowiedzi na pytanie:
jak inwestować w klasyczne elektrownie, kiedy cena hurtowa energii jest tak niepokojąco bardzo niska?
Budowa elektrowni jądrowej w Polsce
wiąże się z ogromnymi nakładami finan-

W
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Wypowiedzi ministra energetyki coraz bardziej
nie pozostawiają złudzeń. Bolesna prawda
o niemożności realizacji projektu staje się faktem
i jest powoli przedstawiana publicznie
bec jednostek wytwórczych (energetyka
klasyczna) to bardzo duża elastyczność
w zakresie zmiennego zapotrzebowania
i rozwoju OZE, możliwość szybkich zmian
obciążeń, praca na niskiej mocy w nocy, jak
również łatwe odstawienia i uruchomienia.
Te wszystkie właściwości nie sprawdzają się
w przypadku elektrowni jądrowej, ponieważ
nie do takiego modelu rynku ten rodzaj wytwarzania energii został stworzony. Warto
zaznaczyć, że EJ to model z jednostkami
pracującymi w podstawie przez 90 proc.
czasu w roku i to zwykle na stałej mocy,
gdzie całą regulację biorą na siebie jednostki
szczytowe.

Wyobrażenia vs. rzeczywistość
Konferencja z 30 stycznia „Polski
przemysł dla energetyki jądrowej” przy-

inwestycyjnych i w tym kontekście rozważajmy przygotowanie polskiego, a nawet i
europejskiego przemysłu.

Jak polski program atomowy
się zatrzymuje?
Wypowiedzi ministra energetyki coraz
bardziej nie pozostawiają złudzeń. Bolesna prawda o niemożności realizacji projektu staje się faktem i jest powoli przedstawiana publicznie. Projektu nie da się
oczywiście zatrzymać bez częściowej straty pieniędzy. Spółka PGE EJ 1, która zatrudnia ludzi i prowadzi wewnętrzne projekty jest zobowiązania wobec grupy poddostawców. Innym aspektem są badania
lokalizacyjne. Innymi słowy, to kluczowe
badania w zakresie określenia miejsca
potencjalnej budowy. Spółka PGE EJ 1 na
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początku zleciła to międzynarodowemu,
australijskiego konsorcjum – WorleyParsons. W rezultacie skończyło się to zerwaniem kontraktu przez PGE EJ1 z uwagi na brak właściwych dostaw. Następnie
zdecydowano o samodzielnym wykonaniu
prac poprzez podzlecenia dla różnych firm.
Aktualny stan prac nie jest do końca znany – koszty na pewno już są duże, a to na
pewno nie koniec. Ministerstwo Energetyki całość ocenia na 200 mln zł, ale prof.
Mielczarski szacuje koszty raczej w okolicach od 0,5 do 1 mld zł, co chyba jest bliższą prawdy estymacją uwzględniającą
wydatki i skutki wynikające z zatrzymania
projektu.

Fot. STIOPA / WIKIMEDIA

Jak nie atom, to co?
Jak zatem w przyszłości skonstruować
polski miks energetyczny? Śmierć atomu
rozwiązuje problem „jądrowy”, ale kwestia
CO2 i Pakietu Klimatycznego jest cały
czas otwarta. Teraz Polska staje w obliczu
celów klimatycznych ETS na 2030 i konieczności obniżenia emisji CO2 o 43 proc.,
które trzeba zrealizować poprzez energetykę odnawialną oraz gazową. W uproszczeniu w 2030 roku, polska energetyka
musi kształtować się następująco: OZE
– 27 proc., gaz – 23 proc., węgiel – 50 proc.,
pod warunkiem że nie będzie znacząco
większej konsumpcji energii np. spowodowanej elektromobilnością. Taki układ źródeł energii w energetycznym miksie to z kolei bolesna odpowiedź na pytanie o kształt
polskiego górnictwa. Inną kwestią do zastanowienia jest dalsza budowa elektrowni oraz zapotrzebowanie na gaz. Biorąc pod
uwagę analizowaną sytuację, oznacza to
podwojenie importu tego surowca z zagranicy.

Społeczność Gąsek sprzeciwia się budowie elektrowni atomowej (2012 r.)

Co z atomem w przyszłości?
Atom ma szanse na rewitalizację i paradoksalnie pomaga mu postęp techniczny. Zakładając postępujący wzrost elektromobilności, od razu widać, że więcej elektrycznych samochodów spowoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię
i przeniesienie konsumpcji ropy naftowej na
energię elektryczną. Wówczas rozwiązaniem
bezemisyjnym i czystym mogą być właśnie
mniejsze reaktory jądrowe. Obecnie, pod
nazwą SMR (Small Modular Reactors)
prowadzi się prace pilotowe na jednostki
mniejszej mocy od 35 do 350 MW,
o uproszczonej i powtarzalnej konstrukcji.
Amerykańska firma Nuscale właśnie złożyła
dokumenty dla certyfikacji reaktora i pierwszej budowy w stanie Oregon. Pod koniec
przyszłej dekady mogą pojawić się komercyjnie dostępne SMR-y – do wprowadzenia do energetyki w 2030, a w mniej
optymistycznej wersji w 2035 roku.
I
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Zalety automatyzacji produkcji
Gdyby w dzisiejszych czasach Henry Ford uruchamiał swoją linię produkcyjną,
to prawdopodobnie co drugi człowiek na Ziemi byłby właścicielem samochodu jego marki. Ford – wieczny rewolucjonista – niezaprzeczalnie stałby
się liderem i wyprzedziłby konkurencję

Wojciech Ostrowski
ie bez powodu na wstępie przywołany został pionier biznesu
samochodowego, który wprowadzeniem linii produkcyjnej
zrewolucjonizował i zmienił oblicze przemysłu. Na całym świecie linia montażowa
Forda stała się przykładem nowoczesnej organizacji pracy. Dzisiaj jest to standard, który ewoluował na przestrzeni lat. W tym miejscu warto wymienić podstawowe zalety
przemawiające za zrewolucjonizowaniem
– automatyzacją produkcji – na przykładzie
branży obróbki metalu.

N

Na pewno szybciej
Posłużmy się w tym miejscu przykładem wycinarek laserowych EAGLE do
cięcia metalu. Proces produkcji jest tak zaplanowany, aby maszyna w połączeniu
z urządzeniami do automatyzacji pracowała
z zachowaniem płynności i dynamiki. Przy
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maszynie może zostać zamontowany żurawik typu eLoader, który wspomaga operatora w załadunku blachy na stół wymienny wycinarki. Jest to podstawowa i najprostsza forma automatyzacji. Ruch ramienia kontrolujemy przy użyciu intuicyjnego pilota. Pracownik nie musi korzystać
już z siły własnych mięśni czy angażować
w załadunek wózek widłowy. Praca odbywa się dużo sprawniej.
W zależności od potrzeb i specyfiki produkcji można zastosować bardziej zaawansowane urządzenia typu Loading
Unit. Jest to automatyczny system załadowczy, zbudowany z obrotowego ramienia wyposażonego w oddzielnie sterowane przyssawki ciśnieniowe. Loading Unit
sterowany za pomocą panelu operatorskiego umieszcza arkusze blachy na stole
wymiennym wycinarki. Wystarczy jedno
kliknięcie, aby blacha została załadowana
automatycznie. Wzrasta bezpieczeństwo
pracy.

Rozpatrując kwestie przemysłowe nie
można zapominać o tym, że jej celem jest
przede wszystkim zwiększanie wydajności.
Dlatego też coraz częściej stosuje się kompleksowe rozwiązania podnoszące płynność
produkcji, dynamikę załadunku i rozładunku blachy, odbiór wykonanych elementów. Z oferty EAGLE można wybrać
zintegrowany z maszyną, automatyczny system załadunkowo-rozładunkowy Crane
Master.
Rama załadowcza za pomocą oddzielnych przyssawek pobiera materiał
i transportuje na wymieniacz palet wycinarki, a wycięte elementy pobierane są ze
stołu za pomocą przenośnika grzebieniowego. Pracownik nie jest zaangażowany
w załadunek materiału czy odbiór detali
i nie ingeruje w przebieg procesu. Cały cykl
odbywa się automatycznie, dzięki czemu
możliwa jest produkcja większej ilości elementów w krótszym czasie.
Rosnące wymagania dotyczące produktywności wpływają na możliwości magazynowania. Crane Master Store oferuje wydajne połączenie miedzy maszyną
a wieżami magazynowymi. System pobiera materiał z wybranej półki wieży magazynowej i transportuje go na stół wymienny wycinarki. Po wycięciu gotowe elementy są odbierane przez Crane Master i odkładane do
kosza rozładowczego. Kosz może być przetransportowany do wieży magazynowej lub
do miejsca odbioru detali. Całość współgra
ze sobą bardzo wydajnie, a dzięki ergonomicznej konstrukcji nie zajmuje dużej ilości
miejsca na halach produkcyjnych.

Same plusy
Potrzeby wymagającego rynku skłaniają przedsiębiorców do podejmowania
decyzji o automatyzacji swojej produkcji.
Jak taka zmiana wpłynie na naszą firmę?
Odpowiedź jest zatem oczywista – automatyzacja produkcji nawet ta podstawowa oferuje wzrost wydajności, niezawodność działania, wzrost konkurencyjności,
duże ułatwienia i bezpieczeństwo w pracy
operatorów oraz optymalne zarządzanie
czasem produkcji.
I
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Jubileusz 25 lat
działalności i rozwoju
Zbudowaliśmy z mężem ﬁrmę, która jest kontynuacją naszych pasji
zawodowych – mówi Anna Kolisz, wiceprezes ﬁrmy ANKOL
Czy w historii firmy ANKOL był jakiś
przełomowy moment, dzięki któremu jej
rozwój mógł pójść we właściwym kierunku?
– Zakładając ANKOL w okresie transformacji ustrojowej, dostrzegałam potrzeby rynkowe i możliwości wymiany handlowej z zagranicą. Z odwagą i wiarą w powodzenie zdobywałam pierwsze kontrakty. Wkrótce do biznesu dołączył mąż Czesław, który wniósł ogromną energię i potencjał. Jego bogata wiedza techniczna z zakresu lotnictwa, ekonomiczna i znajomość
rynków nadały kierunek wspólnym działaniom. Rozpoczęliśmy współpracę z zakładami lotniczymi. Milowym krokiem w działalności było uzyskanie w 1995 r. koncesji
MSWiA, która zezwalała na obrót krajowy
i zagraniczny towarami, usługami i technologiami dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Uzyskując rządowe zezwolenie,
jako jedni z pierwszych prywatnych przedsiębiorców, zostaliśmy obdarzeni dużym zaufaniem, którego nie można było stracić.
Stawialiśmy więc na rozwój, by dorównywać światowym firmom.
25 lat ANKOL-u na rynku, w dodatku w tak trudnej branży, jaką jest lotnictwo, to dla państwa bardziej sukces zawodowy czy osobisty?
– Zbudowaliśmy firmę, która jest kontynuacją naszych pasji zawodowych. Nasze doświadczenia – męża w zakresie lotnictwa i moje w zakresie zarządzania ludźmi – znalazły wspólny grunt. Oboje spełnialiśmy swoje ambicje zawodowe na stanowiskach, które wymagały nie tylko wysokich kompetencji, lecz także umiejętności menadżerskich. Praca od zawsze nas pochłaniała. Zakładając w 1991 r. własną działalność biznesową, widziałam nowe szanse rozwoju dla siebie, które z determinacją
i pasją realizowałam. Stawiałam sobie zawsze wysoko poprzeczkę, by to, co firmuję, wyróżniało się najwyższą jakością. Efektem tego jest dziś marka ANKOL, rozpoznawalna na rynkach naszego działania.
Na koniec gratuluję zdobytej po raz
czwarty statuetki VIP Biznesu. Wiem, że
dołączy ona do pokaźnego grona nagród,

nadto wyróżnienie przyznane mi w 2016 r.
w konkursie Polish Business Queen w kategorii „The Queen of Charismatic Leadership” podkreśla wartość właściwego przywództwa i jego rolę w oddziaływaniu na
otoczenie, zwłaszcza że jako VIP-y czujemy potrzebę budowania harmonii między
życiem prywatnym a zawodowym. Zdobyte
trofea potwierdzają nie tylko jakość oferowanych towarów i usług, ale też przestrzeganie przyjętych wartości i społecznej
odpowiedzialności biznesu. W styczniu
br. odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, podczas której osobiście
odebrałam kolejne ważne dla firmy wyróżnienie, przyznane przez BCC. Na scenie Teatru Wielkiego wręczone zostały
nominacje do Złotych Statuetek Polskiego Biznesu, Złote Statuetki i Diamenty.
Laureatom poprzednich edycji konkursu
LPB, którzy utrzymali dotychczasowe wyniki ekonomiczne oraz wykazują troskę
o sprawy społeczne zostały wręczone Diamenty do posiadanych Złotych Statuetek.
Ceremonii wręczenia towarzyszyła podniosła atmosfera, powaga i elegancja, co dodatkowo podnosiło prestiż i znaczenie
wręczanych wyróżnień w kontekście zarówno własnej firmy, jak i kraju. Nadal

Przyznane mi w 2016 r. wyróżnienie w konkursie
Polish Business Queen w kategorii „The Queen of Charismatic Leadership” podkreśla wartość właściwego
przywództwa i jego rolę w oddziaływaniu na otoczenie
które zasłużenie państwo dostaliście. Czy
mają one honorowe miejsce w siedzibie firmy, cieszą oko każdego dnia i mobilizują
do kolejnych wysokich lotów?
– Otrzymana po raz czwarty statuetka
VIP Biznesu 2016 potwierdza utrzymanie
statusu VIP-a, co daje nam ogromną satysfakcję. Wszystkie dotychczasowe wyróżnienia są dla nas bardzo cenne, zwłaszcza te indywidualne przyznawane za całokształt naszych osiągnięć biznesowych. Po-

wspominam to wydarzenie oraz wzruszenie, jakie czułam, dumę i wielką radość
z sukcesu 25-letniej działalności. To są krótkie chwile, kiedy człowiek uzmysławia sobie wagę własnych dokonań oraz akcji na
rzecz innych. Nasza praca jest doceniana,
a nagrody są świeżym ładunkiem pozytywnej energii do działania, by nie obniżać
lotów, lecz je wznosić.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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BIZNES

Jak cię widzą,
tak cię kupią

Identyﬁkacja wizualna współgrająca z obszarem ekspertyzy i usługami przedsiębiorstwa uzupełnia kompleksowy wizerunek marki. Identyﬁkacja wizualna
deﬁniuje kolorystykę i formaty materiałów reklamowych, a także stanowi
sposób na usystematyzowanie linii graﬁcznej
roces tworzenia identyﬁkacji wizualnej jest bardzo złożony i wymagający nawet dla najlepszych
graﬁków. Do tematu należy podejść kompleksowo oraz traktować go wieloaspektowo. Marka i jej potrzeby muszą
być dobrze zrozumiane, ale i rozpoznawalne.
Wskazane jest przeprowadzenie analizy grup docelowych w oparciu o badania
marketingowe, a także zasięgnięcie opinii
pracowników. To przecież oni pełnią najważniejszą rolę w postrzeganiu firmy na zewnątrz. Profesjonaliści natomiast mogą zaproponować optymalne rozwiązania iden-

P
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Proces tworzenia identyfikacji wizualnej jest bardzo
złożony i wymagający nawet dla najlepszych grafików.
Do tematu należy podejść kompleksowo oraz traktować go wieloaspektowo. Marka i jej potrzeby muszą
być dobrze zrozumiane, ale i rozpoznawalne
tyfikacyjne, które współgrają z dziedzictwem
marki oraz jej historią. Celem jest jednak
sukces w przyszłości. Biznes konsekwentnie ewoluuje, wymaga kreatywności na

najwyższym poziomie oraz zarządzania
w oparciu o nowoczesne standardy. W konsekwencji, spójna i intrygująca identyfikacja wizualna pośrednio ma wpłynąć na ge-

BIZNES

nerowanie większych zysków, czyli rozwój
biznesu.

Nawet do kilkunastu miesięcy
Ze względu na kompleksowość całego
przedsięwzięcia, proces przygotowania
projektu identyfikacji wizualnej jest często
zlecany zewnętrznym podmiotom. Wdrożenie zaakceptowanego projektu odbywa się
na podstawie przyjętego harmonogramu
i może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Implementacja systemu identyfikacji wizualnej wymaga odpowiedniej świadomości na temat czynników wizualnych, które
najmocniej oddziałują na odbiorcę.
Przemyślana kreacja, jednoznacznie
i pozytywnie kojarząca się z brandem, stanowi klucz do sukcesu. Nie można jednak
zapominać o odpowiedzialności za utrzymanie przyjętych wzorców identyfikacyjnych. Klient, który zapamięta markę, nie
może otrzymać niespójnych i wprowadzających w błąd komunikatów. W ten sposób tworzy się chaos identyfikacyjny wynikający z pominięcia pewnych procesów
lub etapów.
Zgodnie z założeniami, kompleksowa
oprawa graficzna jest przygotowywana
w perspektywie co najmniej kilku lat. Wynika to z faktu, że zakorzenienie identyfikacji
w świadomości odbiorców, klientów i part-

styl przedstawienia brandu, a także pozwala sprawnie rozpoznać go na rynku.
Decyzja o wyborze barw jest uzależniona
od przyjętych celów i spodziewanej reakcji odbiorców. Konsekwencja w kolorystyce
pozwala klientom identyfikować się
z marką. Barwy ściśle wiążą się z identyfikacją, a ich świadome zestawienie z rodzajem czcionki buduje czytelność symbolu. Identyfikacja wizualna wywiera
wpływ na rozpoznawalność rynkową firmy oraz opiera się na percepcji kolorów.
Kształtowanie wizerunku firmy poprzez
właściwą kolorystykę jest odzwierciedleniem jej wizerunku.
Elementarnym punktem odniesienia
w procesie kreacji jest jednak logo marki.
Pełni ono wiele funkcji wizerunkowych, marketingowych i czysto informacyjnych. Pozwala odróżnić się od konkurencji, przy okazji dzieląc się historią marki, wskazując jej
obszary ekspertyzy. Najważniejsze jednak
jest to, że w łatwy sposób daje się zapamiętać. Na budowę logo składają się godło,
czyli ikona, która jest najbardziej wyrazistym
znakiem, a także typografia uwzględniająca nazwę firmy, tzw. logotyp.
Dopełnieniem całości jest kompleksowe logo, które ewentualnie można uzupełnić o hasło pozycjonujące – tagline. Logo
nie wymaga jednak, żeby w sposób sztyw-

Siła przekazu wizualnego
Wyrazista marka bardziej zapada w pamięć. Musi także nieść za sobą oparte na
emocjach wartości niematerialne. Produkt
oraz usługi w perspektywie długofalowej
przyciągną reprezentantów sprecyzowanych
grup docelowych, pod warunkiem że brand
będzie dobrze kojarzony przez stałych lub
potencjalnych klientów. Należy jednak pamiętać, że w dobie wyzwań marketingowych, wizerunkowych i biznesowych marki nie unikną total brandingu, ponieważ to
właśnie identyfikacja wizualna pracuje na
kompleksowy wizerunek oraz rozpoznawalność, a także wywiera wpływ na efektywność działań reklamowych czy marketingowych.
Wiele podmiotów funkcjonujących
w obecnych realiach rynkowych nie zdaje
sobie sprawy z siły przekazu wizualnego.
W niektórych branżach nadal panuje przekonanie, że o wizerunku firmy świadczą wyłącznie cena produktów lub jakość usług.
Konsumenci nie zawsze podejmują racjonalne wybory, dlatego wychodzenie z innego
założenia jest błędem. Jednym z kluczowych
czynników, na który zwracają uwagę klienci, jest marka sama w sobie, tym bardziej
jeśli jej dopełnienie stanowią dobra komunikacja oraz właściwa identyfikacja wizualna.

Przekonać się do zmian

Wiele podmiotów funkcjonujących w obecnych realiach
rynkowych nie zdaje sobie sprawy z siły przekazu
wizualnego. W niektórych branżach nadal panuje
przekonanie, że o wizerunku firmy świadczą wyłącznie
cena produktów lub jakość usług

nerów biznesowych wymaga czasu, tym
bardziej że na wizerunek marki pracuje się
bardzo długo. Projekty wizytówek, papieru firmowego, materiałów promocyjnych
i marketingowych, ulotek, folderów, katalogów czy broszur muszą mieć spójny key
Visual. Tylko w ten sposób ułatwią komunikację z otoczeniem oraz pozwolą kontrolować przekaz zarówno na zewnątrz, jak
i wewnątrz firmy. Całość wieńczy księga
znaku, czyli brand manual, która wyznacza
zasady właściwego wykorzystania identyfikacji wizualnej.

Elementy identyfikacji
W parze z nazwą, symbolem firmy
oraz czcionką idzie także kolorystyka,
która jest wiodącym elementem systemu
identyfikacji wizualnej. Kolor ma wpływ na

ny trzymać się opisanego schematu. Pole
do popisu ma zatem projektant, którego
ogranicza wyłącznie własna wyobraźnia.
W kontekście postrzegania firmy przez
otoczenie najważniejszą rolę odgrywa kompleksowa identyfikacja wizualna. Logo
stanowi dla niej wyłącznie kierunek, zgodnie z którym powinna powstać.
Rodzaje logo dzielą się na znaki typograficzne, formy abstrakcyjne i przedstawiające, znaki „żyjące” i strukturalne, przestrzeń negatywową oraz tarcze herbowe.
Przywołując konkretne przykłady, logo
Nike jest formą abstrakcyjną, ponieważ jego
kształt nie zawiera w sobie porządku geometrycznego. Logo Play jest natomiast znakiem „żyjącym”. Wychodzi poza kanon projektowy, może mieć wiele postaci, a jego elementy przybierają różne kształty.

Kluczem do pozytywnych zmian jest
świadomość zarówno wśród konsumentów,
jak i przedsiębiorców. Identyfikacja jest
przecież inwestycją, a nie kosztem. Jest to
co prawda inwestycja długoterminowa,
ale w konsekwencji przynosi wymierne korzyści.
Skuteczna promocja niesie za sobą
wzrost sprzedaży produktów. Wyrazista
identyfikacja stanowi zatem wiodący element kreacji strategii całej firmy. Element, który musi być dopracowany pod
każdym względem. Zaniechanie pewnych
procesów może wpłynąć na negatywny wizerunek przedsiębiorstwa, ponieważ wdrożenie całkiem nowej identyfikacji zawsze
budzi niepokój, na przykład wśród pracowników. W tym przypadku niezbędna
jest implementacja narzędzi z obszaru komunikacji wewnętrznej, które usprawnią
cały proces, przedstawią odpowiednią
argumentację oraz pozwolą poczuć satysfakcję z przeprowadzonej modyfikacji.
Pamiętajmy, że identyfikacja stanowi
pierwszy kontakt potencjalnego klienta
z firmą, a pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz.
Mateusz Lipski,
dyrektor strategiczny
Progressivo PSV
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Złote Medale BUDMY przyznane
Aż 26 produktów otrzymało prestiżowe wyróżnienie Złotego Medalu MTP
targów BUDMA. Listę uzupełniają 3 wyróżnione produkty targów WinDoor-tech
Fot. MTP

yróżnienia Złotego Medalu
MTP targów BUDMA przyznał Sąd Konkursowy pod
przewodnictwem prof. dra
hab. inż. Józefa Jasiczaka, dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Wśród nagrodzonych
produktów znalazły się m.in. kolekcja armatury Alive, płyty z betonu architektonicznego Symfonia, rodzina blachodachówek modułowych BUDMAT czy kostki
brukowe i płyty tarasowe FOTOLINE®.
Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana – po
wnikliwej ocenie ekspertów – innowacyjnym
produktom najwyższej jakości. Jest oczywiście potwierdzeniem doskonałości produktu i w konsekwencji elementem jego promocji na rynku. Innowacyjność, wysokiej jakości materiały i bardzo dobre parametry
produktów i tym razem były głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy przyznawaniu wyróżnień. Te produkty zasługują zatem na szczególną uwagę, a można je było
zobaczyć podczas targów BUDMA oraz
WinDoor-tech w dniach 7–10 lutego w Poznaniu.

W

Spotkanie
specjalistów budowlanych
Wśród 80 targów i 400 kongresów odbywających się co roku w Poznaniu, BUDMA czyli Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, to jedno z najważniejszych miejsc spotkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii
i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami. BUDMA przyciąga rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy specjalistów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami, wymianą doświadczeń, pozyskiwaniem specjalistycznej wiedzy, a przede
wszystkim spotkaniami biznesowymi.
BUDMA to nie tylko nagrody i prezentacja produktów. Targi są podzielone na
bloki tematyczne dla poszczególnych grup
docelowych: dystrybutorów, architektów,
wykonawców i inwestorów. W tym roku odbywały się także kontraktacje, rozmowy handlowe i specjalne warsztaty dedykowane
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teriałów, a także wygrania cennych nagród
w licznych konkursach oraz zawodach. Tutaj można było zobaczyć w akcji „mistrzów fachu” z takich specjalności jak dekarstwo, parkieciarstwo, płytkarstwo czy posadzkarstwo.

Medal konsumentów
kupcom. Pierwszego dnia targów, z myślą
o handlowcach, prezentowane były nowe
rozwiązania, w tym debiuty rynkowe w ramach Klubu Premier BUDMA. Program
„Hosted buyers” pozwolił na spotkania biznesowe z przedstawicielami najważniejszych
europejskich grup zakupowych sektora
budowlanego. W Forum Architektury wzięło udział ok. 5 tys. architektów. MONTERIADA to interaktywne spotkanie z monterami, dystrybutorami stolarki oraz odbiorcami końcowymi. Odbywa się prezentacja prawidłowych technik montażowych
podczas specjalnych pokazów dobrego
montażu drzwi, okien, bram i osłon z wykorzystaniem nowoczesnych systemów
montażowych, mocowań oraz narzędzi.
„Strefa fachowca” stworzyła dynamiczne i interaktywne strefy dające możliwość poznania, własnoręcznego sprawdzenia zalet prezentowanego innowacyjnego sprzętu budowlanego, narzędzi i ma-

Na stronie zlotymedal.mtp.pl można
było głosować na najlepszy produkt, który otrzyma dodatkową nagrodę, czyli Złoty Medal MTP – Wybór Konsumenta. Selekcja została dokonana spośród wszystkich
ubiegłorocznych laureatów, nagrodzonych
przez kapituły konkursowe MTP złotymi
medalami podczas różnych imprez. Na targach organizowanych przez MTP eksperci zasiadający w Sądach Konkursowych nagradzali Złotym Medalem najlepsze produkty. Przechodziły one następnie do konkursu Złoty Medal – Wybór Konsumentów,
w którym w drodze internetowego plebiscytu wybierany był tylko jeden produkt.
Głosowanie odbywało się na stronie internetowej oraz w Strefach Mistrzów zlokalizowanych w pawilonach targowych. Uroczysta Gala wręczenia statuetek Złoty Medal – Wybór Konsumentów odbędzie się już
23 marca 2017 r. na terenie MTP, w Garden City.
I
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Firma Bruk-Bet
– ponad 30 lat
doświadczenia

®

Firma Bruk-Bet® to czołowy polski producent kostki brukowej,
od ponad 30 lat działający w branży budowlanej
ruk-Bet® oferuje bogatą gamę
kostek brukowych i wielkoformatowych płyt brukowych, innowacyjnych płyt tarasowych z powłoką
Perlon®. Specjalizuje się również w produkcji
elementów małej architektury, w tym stopni schodowych oraz dekoracyjnych płyt i kamieni ściennych. Jej odbiorcami są zarówno
inwestorzy prywatni, jak i podmioty odpowiedzialne za realizację dużych inwestycji
publicznych.
Firmę Bruk-Bet® budują także inne
marki będące liderami w swoich obszarach
działalności. System budowy Termalica®
z betonu komórkowego to kompleksowe
rozwiązanie do wznoszenia jedno- i wielowarstwowych ścian konstrukcyjnych
wszelkich obiektów budowlanych, polecane szczególnie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Bruk-Bet Solar®
to z kolei wiodący producent wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych i BIPV dla
zastosowań domowych oraz inwestycji
przemysłowych. Listę marek wchodzących w skład firmy Bruk-Bet® uzupełniają:
Georyt® – producent kruszyw dla branży
budowlanej wydobywanych we własnych
czterech kopalniach oraz Intrac, specjalizująca się w prefabrykatach dla infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i kolejowej.
Bruk-Bet® posiada 12 zakładów produkcyjnych, wyposażonych w nowoczesne
linie technologiczne do wytwarzania wyrobów betonowych, a tarnowski oddział
może pochwalić się największą w Europie
linią produkcyjną płyt tarasowych w technologii hermetic.
Firma Bruk-Bet® jest pierwszą firmą
w Polsce, która wprowadziła innowacyjną
ochronę powierzchni Perlon®. Jest to system, który skutecznie chroni wyroby betonowe przed zabrudzeniami, wpływem
czynników atmosferycznych i promieniowaniem UV. Innowacyjna nanotechnolo-

B

giczna aplikacja pozwala na powlekanie powierzchni wyrobów środkami polimerowymi. Charakterystycznym wizualnym
efektem ochronnym powłoki jest tworzenie kropel na powierzchni wyrobów, czyli
tzw. „perlenie wody”. Zastosowanie systemu Perlon® w zdecydowany sposób poprawia także estetykę i zwiększa trwałość
wyrobów.
Aby szczegółowo zapoznać się z ofertą firmy Bruk-Bet® i dokonać zakupu produktów, najlepiej odwiedzić jedno z siedemnastu firmowych biur sprzedaży, gdzie
mogą państwo liczyć na profesjonalne doradztwo. Przy każdym biurze sprzedaży
znajdują się ogrody wystawowe, które
mogą stanowić inspirację dla przyszłych realizacji. Pomocą służą również doświadczeni architekci, którzy zaprojektują otoczenie domu według indywidualnych oczekiwań klienta.

Nagrodzone FOTOLINE®
W 2017 r. firma Bruk-Bet® zaprezentowała na Międzynarodowych Targach
Budownictwa i Architektury Budma nowatorską technologię FOTOLINE®, która
została uhonorowana Złotym Medalem

MTP BUDMA 2017. Kostki brukowe i płyty tarasowe FOTOLINE® to innowacyjne
produkty, powstające poprzez naniesienie
druku cyfrowego na powierzchnie licowe
i zabezpieczenie ich odpowiednią powłoką ochronną. Fotograficzne odwzorowanie
obrazu zapewnia nieograniczone możliwości twórcze zarówno dla projektantów
jaki i inwestorów prywatnych. Technologia
FOTOLINE® umożliwia stworzenie dowolnego obrazu fotograficznego np. przekrojów kamieni naturalnych, wzorów zdobniczych, ornamentów, a także dowolnych
fotografii.
Bruk-Bet® jest właścicielem klubu sportowego Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS.
Firma od początku swojej działalności
wspierała miejscowy klub, występujący
wówczas na poziomie lig okręgowych. Od
tego czasu drużyna z Niecieczy zanotowała
najdynamiczniejszy rozwój zarówno pod
względem sportowym, jak i organizacyjnym,
rok po roku osiągając coraz lepsze wyniki.
W czerwcu 2015 r. klub piłkarski Bruk-Bet
Termalica Nieciecza dokonał historycznego awansu do piłkarskiej Ekstraklasy i dołączył do najlepszych klubów piłkarskich
w kraju.
I
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Fot. WOJCIECH GRELUS

Książka droga czy kochana?
Rozmowa z właścicielami Wydawnictwa Kurtiak i Ley, Urszulą Kurtiak
i Edwardem Leyem, zajmującymi się drukiem i oprawą artystyczną
ekskluzywnych książek
Państwa biznes – druk i oprawa książek artystycznych – wydaje się niszowy. Czy
specjalistyczna działalność wydawnicza
w ogóle może się opłacać?
Urszula Kurtiak: – Gdy mówimy do
osoby „najdroższa”, to mamy na myśli „najukochańsza”. Tak jest też z naszymi książkami. W Polsce jesteśmy jedyną firmą,
która w ten sposób wydaje książki artystyczne. Drukujemy nasze książki na papierach artystycznych w limitowanych nakładach. Książki są ręcznie oprawiane
w skóry i inne szlachetne materiały i numerowane. Wzbogacamy je o grafiki warsztatowe. Jedna z naszych ostatnich książek,
słynny „Prorok” Khalila Gibrana, została
wydana w nakładzie tylko 45 numerowanych egz. na papierze bawełnianym o niezwykłej trwałości. Natomiast 8 linorytów zostało odbitych przez znanego artystę Sławomira Chrystowa na papierze morwowym
o tysiącletniej gwarancji. Każda oprawa jest
inna, niepowtarzalna. Właściciel zatem
wie, że jest jedynym posiadaczem tak oprawionej książki na świecie. A to musi kosztować.
Kim są państwa klienci – to prywatni
bibliofile czy raczej hurtownie książek? Jak
dowiadują się o państwa firmie?
Edward Ley: – Nasze książki zyskały duże uznanie na świecie. Były eksponowane w Nowym Jorku, Paryżu, Londynie, Abu Dabi, Moskwie, Pekinie itd.
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Otrzymały wiele międzynarodowych nagród, a nasze Wydawnictwo zostało uznane przez Fundację Kronenberga za Firmę
Roku 2012. W 2015 r. takie wyróżnienie
otrzymaliśmy od European Business
Awards w Londynie. W zeszłym roku dostaliśmy tytuł Lidera Introligatorstwa Artystycznego. Nasze ekskluzywne książki artystyczne kupują światowe biblioteki,
międzynarodowe firmy, a także liczni kolekcjonerzy. Wśród naszych klientów znajdują się m.in. HSBC, IBM, HP, a także
Kancelaria Prezydenta RP, banki. Zamawiane były m.in. dla Jana Pawła II, Benedykta XVI, króla Arabii Saudyjskiej
i przywódców wielu krajów.
UK: – Żeby dojść do takiego poziomu,
trzeba było wielu lat. Dzięki stypendiom,
szwajcarskiemu i francuskiemu, mogłam
uczyć się za granicą w najlepszych ośrodkach. Teraz przekazuję wiedzę następnym
adeptom tego rzemiosła w Polsce.
Co trzeba wiedzieć, żeby opanować to
rzemiosło?
UK: – Proces wydawania książki artystycznej jest długotrwały. Niezbędna jest głęboka znajomość autora i jego dorobku, epoki, w której tworzył, a także odniesień historycznych i kulturalnych. Wymaga to pogłębionych studiów, aby stworzyć harmonię wszystkich elementów składowych
książki. Projekt graficzny, typografia i oprawa muszą być jednorodne estetycznie, by

powstało prawdziwe dzieło sztuki. Niezbędny jest też element emocjonalny. Nie
ma drogi na skróty. Dlatego też w naszej oficynie wydajemy jeden, najwięcej dwa tytuły rocznie.
EL: – Opraw artystycznych książek robimy natomiast znacznie więcej.
Czy spadek czytelnictwa, związany
z ekspansją Internetu, w ogóle ma jakiś
wpływ na funkcjonowanie państwa firmy?
UK: – Los tradycyjnych książek zdaje
się być już przesądzony, jeżeli chodzi o najpowszechniejsze użycie. Łatwiej i szybciej
korzysta się z internetowych encyklopedii,
słowników czy podręczników niż z ich papierowych odpowiedników. Łatwiej je aktualizować. Przewaga wirtualnej książki
jest zatem oczywista.
EL: – Tradycyjna książka jednak nie
zniknie. Schowa się w niszy ekskluzywności i będzie używana na specjalne okazje
i w celach prestiżowych. Tak jak wynalazek
fotografii pod koniec XIX wieku nie odesłał
malarstwa do lamusa, tak książka cyfrowa
nie wyprze całkowicie książki tradycyjnej.
Stanie się jednak ona bardziej elitarna, wyrafinowana, ekskluzywna, a przez to kosztowniejsza. Będzie dziełem sztuki, kupowanym dla jej urody lub po prostu lokatą
kapitału. Na Zachodzie jest to widoczne już
od dawna.
Rozmawiała Agnieszka Żądło
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WIKTORIE dla najlepszych firm
W XIX edycji konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców nagrodzone zostały 32 ﬁrmy z całej Polski. W tym gronie znalazły się m.in. Impel
S.A., Budimex S.A., Spółdzielnia Pracy ,,Muszynianka”, a także ekskluzywne
Wydawnictwo Kurtiak i Ley,

Laureaci konkursu
aureaci odebrali statuetki z rąk
przewodniczącego kapituły konkursu, prezesa Warszawskiej Izby
Przedsiębiorców Waldemara Piórka oraz posła na Sejm RP Marka Jakubiaka,
przedsiębiorcy i dwukrotnego laureata
konkursu WIKTORIA w przeszłości. Podczas Wielkiej Gali rozdano także Nagrody
Specjalne SUPERWIKTORIA. Traﬁły one
za wzorową organizację Światowych Dni
Młodzieży do Gminy Miejskiej Kraków,
a ściślej do Urzędu Miasta Krakowa, oraz
do pani Jolanty Batyckiej-Wąsik, wójt gminy Lesznowola (w uzasadnieniu kapituły „dla
wójta o wielkim sercu za służbę ludziom”).
Tegoroczną edycję plebiscytu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców honorowym patronatem objęli wojewodowie
i marszałkowie województw z całej Polski,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Związek Powiatów Polskich,
a także 18 redakcji – m.in. „Wprost” Stowarzyszenie Mediów Polskich oraz „MSP”
Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Do tegorocznej edycji konkursu została
nominowana rekordowa liczba ponad 600
firm. Spośród nadesłanych prac Kapituła
wyłoniła 32 zwycięzców. Plebiscyt, skierowany do prężnie działających firm, organizowany był przez Warszawską Izbę
Przedsiębiorców już po raz 19. W trakcie dotychczasowych edycji konkursu WIKTORIA

L

Fot. WARSZAWSKA IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW

– Znak Jakości Przedsiębiorców, w wydarzeniu uczestniczyło już 6750 firm, z których 3150 otrzymało nominację, a 690 zostało laureatami i otrzymało statuetkę
WIKTORII. Wśród laureatów z ubiegłych
lat są takie firmy jak: Grupa Integer, Drutex, Oknoplast, Sita, Grupa Azoty, Itaka, Budimex, Inter Cars, Iglopol, Ergo, Muszynianka, Radio RMF FM, Radio ZET i wiele innych.
– Wielka Gala, jak co roku, była świętem przedsiębiorczości – mówi Waldemar
Piórek, pomysłodawca konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców,
prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, która jest organizatorem plebiscytu.
– Jesteśmy bardzo dumni, że po raz kolejny udało się nam pobić rekord nominacji
oraz wyróżnić najwybitniejszych przedstawicieli polskiego biznesu. Gala była
również doskonałym miejscem na wymianę doświadczeń i promocję działalności,
a także pomoc innym. Podczas wydarzenia
odbyła się również licytacja obrazu, z której dochód został przeznaczony na rzecz
obecnej na gali Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi.

SUPERMEDICUS
Warszawska Izba Przedsiębiorców uhonorowała także statuetką SUPERMEDICUS 13 najlepszych placówek, firm i spe-

cjalistów z branży medycznej. W tym gronie znalazły się m.in. wspomniana Fundacja Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi z Zabrza czy prof. dr n. med. Cezary Kowalewski, któremu przyznano wyjątkowe
wyróżnienie ,,Osobowość medyczna roku”.
SUPERMEDICUS – to ogólnopolski
konkurs organizowany przez Warszawską
Izbę Przedsiębiorców dla placówek, firm
i osób z branży medycznej. W tym roku odbyła się trzecia edycja plebiscytu. Jego celem jest promocja osób oraz podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, które
znacząco wpływają na poziom oferowanych
usług, ich dostępność, jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów. W dotychczasowych 3 edycjach nominowanych zostało
330 placówek medycznych, a 44 otrzymało
statuetkę SUPERMEDICUS.
Tegoroczną edycję plebiscytu SUPERMEDICUS honorowym patronatem
objęło Polskie Towarzystwo Federacji Medycznych ora 12 Polskich Towarzystw Medycznych oraz 13 redakcji – m.in. „Forum
Medycyny i Farmacji”, „Świat Medycyny”,
Portal Medica.pl. Partnerem Głównym
konkursu została POLFA TARCHOMIN.
Listy wszystkich tegorocznych laureatów plebiscytu WIKTORIA i SUPERMEDICUS są dostępne pod adresem
www.nagrodawiktoria.pl i www.supermedicus.pl.
I
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Wiele stron biznesowego medalu
Na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej po raz kolejny wręczono statuetki tym, którzy najbardziej zasłużyli na tytuł „Lidera Polskiego Biznesu”.
Finał konkursu Business Centre Club jak co roku stanowił część Wielkiej Gali
Biznesu z udziałem przedsiębiorców, działaczy społecznych oraz tych, którzy
angażują się w szeroko rozumiany rozwój kraju
Fot. BCC (2)

tym roku jurorzy konkursu
„Lider Polskiego Biznesu”
przyznali Złote Statuetki 11
spośród 23 nominowanych
ﬁrm. Laureaci z poprzednich lat, którym
udało się utrzymać albo wręcz wzmocnić
pozycję ﬁrmy, odebrali na scenie Teatru
Wielkiego Diamenty do Złotych Statuetek. Diament w uznaniu za 20-letnią realizację misji BCC w regionie gdańskim
otrzymał kanclerz Loży Gdańskiej Maciej
Dobrzyniecki. Nagrody uhonorowanym
przez BCC liderom wręczali m.in. sekretarz
stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński i poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski.
Podczas uroczystości ogłoszono również laureatów nagrody specjalnej, którą Business Centre Club postanowił uhonorować
papieża Franciszka i kanclerz Niemiec Angelę Merkel. To na nich powoływał się
w swoim wystąpieniu otwierającym galę
prezes BCC Marek Goliszewski, opowiadając się za niezbędnym dialogiem, który
łączy i otwiera na rozwój w każdej dziedzinie. – Sytuacje kryzysowe – apeluje papież – są ciężką próbą dla przedsiębiorców
i ich nadziei. Nie można zostawić ich w potrzebie. Nadzieje i potrzeby polskich przedsiębiorców ulokowane są w zwiększeniu
przez rząd ich poczucia bezpieczeństwa,
wolności gospodarowania i godności – nawiązywał Goliszewski do słów papieża
w kontekście gospodarki i zadań rządu.
Złotą Statuetkę BCC za wskazywanie
roli, jaką odgrywają dziś przedsiębiorcy, którzy nie poddali się władzy pieniądza, ale
traktują go jako narzędzie służące ludziom, prezes BCC wręczył papieżowi
Franciszkowi w październiku ub.r. w Watykanie. Wojciech Warski, przewodniczący
Konwentu BCC, odczytał gościom uroczystości przygotowane w związku z wyróżnieniem przesłanie, w którym papież życzył polskim przedsiębiorcom, aby efekty
materialne ich działalności przekładały się
na osobisty dobrobyt, a zarazem stanowiły cegiełkę w dziele budowania lepszego
świata. Z kolei kanclerz Angela Merkel – doceniona za intensywny rozwój polsko-nie-

W
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Laureaci Medali Solidarności Społecznej: Krzysztof Pruszyński,
s. Małgorzata Chmielewska, Beata Drzazga oraz Marcin Stan

Mateusz Krautwurst wykonuje
piosenki Sinatry
mieckich stosunków gospodarczych, handlowych i sąsiedzkich oraz stworzenie klimatu przychylności ze strony najwyższych
władz Niemiec – w przekazanym podziękowaniu podkreśliła, że przyznane wyróżnienie traktuje jako wyraz uznania dla
wszystkich, którzy w minionych dziesięcioleciach angażowali się na rzecz nie-

miecko-polskiego porozumienia, którzy je
pielęgnują, kształtują i wypełniają życiem.
Nagrodę specjalną w imieniu laureatki
odebrał ambasador Republiki Federalnej
Niemiec Rolf Nikel.
Oprócz przedsiębiorczości i szeroko rozumianego wpływu na światową gospodarkę BCC wyraziło szczególne uznanie dla
zaangażowania społecznego i zastosowania idei odpowiedzialnego biznesu w praktyce, wręczając przy okazji gali Medale Solidarności Społecznej, które z rąk przewodniczącego Rady Głównej BCC i ks. bp.
Piotra Jareckiego odebrali: siostra Małgorzata Chmielewska, prezes Beata Drzazga,
prezes Krzysztof Pruszyński oraz prezes
Marcin Stan.
Atrakcją wieczoru, którego prowadzenie powierzono Serafinie Ogończyk-Mąkowskiej i Grzegorzowi Miśtalowi, był występ poświęcony twórczości Sinatry. Jego
utwory wykonał przed gośćmi gali BCC
Mateusz Krautwurst. W programie uroczystości przewidziano również inne niespodzianki, m.in. pokaz mody Van Graaf
we foyer teatru i pokaz mody Miss Egzotica oraz aukcję dzieł sztuki.
I
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Jakość budowana przez lata
Rozmowa z przedstawicielami zarządu
Targów w Krakowie
– prezes Grażyną
Grabowską oraz wiceprezesami Pawłem
Niklińskim i Ewą Woch
Nominacja do nagrody „Liderów Polskiego Biznesu” to efekt dwudziestu lat
działań. Z których dotychczasowych wydarzeń są państwo najbardziej dumni?
Grażyna Grabowska, prezes zarządu: Najbardziej dumni jesteśmy z własnego, nowoczesnego i pięknego obiektu targowo-kongresowego, czyli EXPO Kraków. Oddanie go do użytku było krokiem
milowym w rozwoju firmy i impulsem do
podejmowania większych wyzwań. Zaczęto też nas inaczej postrzegać. Nowoczesny
obiekt jeszcze bardziej uwierzytelnił nas
w oczach partnerów biznesowych. Powstanie Centrum Targowo-Kongresowego
w krakowskiej dzielnicy Czyżyny spowodowało zainteresowanie tym terenem innych przedsiębiorców. Krajobraz wokół
nas się zmienia, pięknieje, a my cieszymy się,
że rozpoczęliśmy rewitalizację poprzemysłowego terenu w centrum miasta.
Paweł Nikliński, wiceprezes zarządu:
Mnie z kolei dumą napawa fakt, że tyle już
lat z sukcesem funkcjonujemy w branży. Organicznym, stopniowym rozwojem zbudowaliśmy markę Targi w Krakowie. Nie załamywaliśmy się niepowodzeniami i konsekwentnie realizowaliśmy założony cel.
Ewa Woch, wiceprezes zarządu: Nasze imprezy są wyjątkowe, wystarczy wspomnieć o Międzynarodowych Targach Stomatologicznych KRAKDENT® lub Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie® – przez wystawców i zwiedzających
są uznawane za największe tego typu spotkania targowe w Polsce. Organizujemy unikatowe imprezy, które są jedynymi targowymi spotkaniami danej gałęzi przemysłu,
jak np. Międzynarodowe Targi Obróbki,
Magazynowania i Transportu Materiałów
Sypkich i Masowych SyMas czy Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii
i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wystawców i zwiedzających.
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Prezes Targów w Krakowie Grażyna Grabowska oraz wiceprezesi
Paweł Nikliński i Ewa Woch
A czy jest jakieś wydarzenie, którego
organizacji ze względów etycznych nie podjęliby się państwo?
G.G.: Etyka w biznesie jest dla nas bardzo ważna, zależy nam na dobrym imieniu firmy. Nie organizujemy więc imprez
konkurencyjnych do już funkcjonujących.
Jeśli wynajmujemy EXPO Kraków na realizację branżowych targów, ich organizator
ma gwarancję, że nie będziemy sami tworzyć podobnej imprezy pod własną mar-

organizujemy bardzo dobre wydarzenia
– to musi kosztować. Kupowanie tanich
usług zazwyczaj źle się kończy.
Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku w państwa branży? Czy to są dobre czasy dla wystawców?
E.W.: Ostatnie lata były dobre, przede
wszystkim ze względu na koniunkturę gospodarczą, gdyż nasza branża, jak żadna
inna, jest od niej uzależniona. Jeżeli tylko
coś niedobrego zaczyna się dziać, my

Nasze imprezy są wyjątkowe, wystarczy wspomnieć
o Międzynarodowych Targach Stomatologicznych
KRAKDENT® lub Międzynarodowych Targach Książki
w Krakowie® – przez wystawców i zwiedzających są
uznawane za największe tego typu spotkania targowe
w Polsce
ką – to byłoby właśnie nieetyczne. Cenimy
sobie współpracę z naszymi partnerami biznesowymi i nie chcemy psuć dobrych relacji. Jak już wspomnieliśmy – sami kreujemy imprezy, szukamy nisz na rynku i z powodzeniem je uzupełniamy. Nie pozyskujemy również wystawców za wszelką cenę,
obiecując coś, czego nie jesteśmy w stanie
spełnić, stosując np. zaniżone ceny, byle tylko namówić kogoś do udziału w naszym
przedsięwzięciu. W sposób profesjonalny

pierwsi to odczuwamy. Najłatwiej jest firmom obciąć wydatki na szkolenia i marketing wraz z udziałem w targach. Przerwa
w promocji firmy czy produktu, który nie jest
towarem pierwszej potrzeby, mści się.
G.G.: Zauważalny jest wzrost świadomości wśród wystawców. Przyjeżdżają lepiej przygotowani i coraz częściej badają efekty swojego pobytu. Coraz rozważniej wybierają imprezy, w których
chcą uczestniczyć. Mimo to rozwój nie-
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których imprez przerósł nasze oczekiwania. Sądziliśmy, że ponad 13 000 m2 powierzchni wystawienniczej EXPO Kraków
na długo wystarczy, a okazało się, że
bywa... ciasno.
Jakie udogodnienia czekają potencjalnych klientów Targów w Krakowie,
którzy chcą współpracować z państwa firmą?
P.N.: Wybudowaliśmy EXPO Kraków
z myślą o organizacji targów, konferencji

i kongresów – obiekt jest zatem idealnie
przystosowany do tego typu przedsięwzięć. Nie istnieją dla nas praktycznie
żadne bariery techniczne. Z powodzeniem
organizujemy wystawy, na których prezentowane są maszyny podczas pracy.
Często ważą one po kilkanaście ton. Olbrzymią rolę odgrywa zespół naszych pracowników: nasi wystawcy chwalą perfekcyjną organizację i profesjonalną obsługę.
Dużym atutem dla nas jest także magia

miasta. Ludzie chcą do niego przyjeżdżać, miło spędzić czas w trakcie delegacji.
G.G.: Nie spoczęliśmy na laurach.
Wręcz przeciwnie – z roku na rok podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej, bo ten kto
stoi w miejscu, cofa się. Obserwujemy rynek i staramy się wdrażać te rozwiązania,
które usprawniają pracę zespołu lub stanowią udogodnienia dla zwiedzających.
Rozmawiał Piotr Nowacki

Rewolucyjne wirtualne przymierzalnie
Pozwalają na skomponowanie własnych zestawów ubrań oraz wydrukowanie
listy wybranych zakupów. W większości przypadków korzystający z inteligentnych luster mają możliwość podzielenia się swoimi wyborami od razu
na portalach społecznościowych
asada działania wirtualnych przymierzalni jest
bardzo prosta. Klient staje przed inteligentnym
lustrem, które wczytuje jego pozę,
wymiary i wzrost. Sterując zdalnie
dłonią, wybiera kolejne ubrania,
w których chce zobaczyć swoje
odbicie. Jednym ruchem ręki może
zmienić kolor mierzonej koszuli
albo dobrać do niej spodnie. Jeśli
efekt końcowy wizualizacji spełni
jego oczekiwania, może znaleźć
oglądane rzeczy w sklepie i sprawdzić, jak wyglądają bezpośrednio na sylwetce albo udać się z nimi od razu do kasy.
Bez noszenia ciężkich wieszaków, stania
z nimi w kolejce i męczenia się w małej przymierzalni.

Z

– Wirtualne przymierzalnie są bardzo
atrakcyjne z punktu widzenia konsumentów,
postrzegane są jako urozmaicenie w sklepie, wywołują wśród ludzi efekt WOW
i sprawiają, że firma kojarzy się z nowo-

czesnością. Wyglądają profesjonalnie, a dodatkowo oszczędzają
czas klienta, który normalnie spędziłby stojąc w kolejce do przymierzalni stacjonarnej i na mierzenie wybranych ubrań – mówi
Shop Doctor, dr Marek Borowiński.
Bardzo prawdopodobne, że
już za kilka lat ogromna liczba stacjonarnych sklepów odzieżowych
będzie pełniła rolę raczej salonów
pokazowych, a nie tradycyjnych
punktów sprzedaży. Oznacza to,
że konsumenci będą przychodzić do nich,
żeby obejrzeć produkty, poznać markę,
a niekoniecznie kupić towar na miejscu.
Asortyment będą kupować przede wszystkim za pomocą aplikacji mobilnych. I
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Więcej kobiet
na uczelniach
technicznych

Już 30 marca na 20
uczelniach technicznych odbędzie się
Ogólnopolski Dzień
Otwarty Dla Dziewczyn, w którym wezmą
udział uczennice szkół
ponadgimnazjalnych.
Jest to kulminacyjne
wydarzenie akcji
„Dziewczyny na politechniki!”

Fot. FUNDACJA EDUKACYJNA „PERSPEKTYWY” (2)

tym roku kampania obchodzi
dziesiąte urodziny. Do tej
pory wzięło w niej udział 100
tys. dziewczyn. Duża część
z nich zdecydowała się podjąć studia inżynierskie i obecnie zarządza ﬁrmami
technologicznymi, fabrykami, nadzoruje
wielkie budowy, prowadzi badania naukowe i tworzy własne, innowacyjne rozwiązania współczesnych problemów w ramach start-upów technologicznych. – To
dzięki nim świat zaawansowanych technologii zmienia się, a kobiety mają w nim
coraz więcej do powiedzenia – mówi dr
Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej
„Perspektywy”, pomysłodawczyni akcji.
„Dziewczyny na politechniki!” i jej
młodsza siostra „Dziewczyny do ścisłych!”,
zainicjowane przez Konferencję Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych i Fundację
Edukacyjną „Perspektywy”, za najważniejszy cel stawiają sobie przełamywanie stereotypów w myśleniu i zachęcanie uczennic szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów technicznych i ścisłych.
Jest pierwszym i zarazem największym
projektem promującym kierunki technicz-
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ne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Efekty dziesięciolecia
Jak potwierdza Raport „Kobiety na politechnikach 2007–2017”, w ciągu ostatnich
10 lat akcji „Dziewczyny na politechniki!”
udział dziewczyn na uczelniach technicznych wzrósł z 30 do 37 proc. i wciąż się
zwiększa. Na niektórych uczelniach liczba
studentek zwiększyła się nawet o ponad 60
proc. (Politechnika Poznańska, Politechnika
Świętokrzyska). W tym samym czasie
udział kobiet wśród doktorantów na uczelniach technicznych wzrósł o prawie 8 proc.
Oznacza to, że wybitnie utalentowane maturzystki coraz chętniej wybierają studia na
politechnikach. Coraz częściej rezygnują one
z uczelni pedagogicznych i ekonomicznych
na rzecz politechnik. Co ważne, znacząco
wzrosła liczba dziewczyn na kierunkach
stricte technicznych.
Wobec trwającego od 2006 r., spowodowanego względami demograficznymi
spadku liczby młodych ludzi w Polsce,
uczelnie techniczne okazały się być jedy-

nymi, obok mundurowych, które odnotowywały w ostatnich 10 latach wzrost liczby studentów – i to wyłącznie kobiet. Od
2007 r. liczba dziewczyn na uczelniach technicznych wzrosła w Polsce o ponad 8 tys.,
a mężczyzn, w tym samym czasie, spadła
o ponad 34 tys. – Najwyraźniej zasób
ukryty, jakim były dziewczyny, które mogły
iść na politechniki, ale z jakichś kulturowych
czy też społecznych powodów nie szły, udało się w końcu uruchomić – mówi prof. Jan
Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej,
przewodniczący Konferencji Akademickich Szkół Polskich.

„IT for SHE”
Wciąż troskę budzą kluczowe z punktu widzenia rozwoju technologicznego kraju kierunki informatyczne. Niedobór specjalistów z zakresu nowych technologii już
teraz szacuje się w Polsce na 50.000, a w Europie, do 2020 r. – na 1 milion. W Polsce tylko 13 proc. studentów informatyki to kobiety.
W korporacjach technologicznych jest ich
jeszcze mniej. A przecież to właśnie te kierunki należą do najbardziej poszukiwanych,
przyszłościowych na rynku pracy, a kariera zawodowa w branżach powiązanych
z nowymi technologiami – zalicza się do najbardziej intratnych i dających możliwość największego wpływu na kształtowanie otaczającego nas świata. Dlatego też z okazji
10-lecia akcji „Dziewczyny na politechniki!”
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wraz
z partnerami z branży technologicznej i innowacyjnej, zdecydowała się powołać do życia bezprecedensowy program wspierania
studentek kierunków informatycznych „IT
for SHE”. Jego celem jest zwiększenie
udziału kobiet w branży technologicznej poprzez pomoc utalentowanym studentkom
kierunków informatycznych w wejściu na rynek pracy.
I
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Nauka polska
przed wyzwaniami
cywilizacyjnymi

Największym wyzwaniem stojącym przed nauką (nie tylko polską)
jest rozwiązanie podstawowych problemów limitujących dalszy
rozwój naszej cywilizacji lub nawet zagrażających naszemu istnieniu
e problemy to narastający deﬁcyt
energii (głównie elektrycznej),
skażenie środowiska i związana
z nim plaga chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby nowotworowe.
Mówiąc o deficycie energii, aż trudno
uwierzyć, że w chwili obecnej około 600 mln
ludzi w Afryce żyje na obszarach bez dostępu do elektryczności. Drastyczna dewastacja środowiska naturalnego (w tym
w Polsce) pośrednio wynika z dotychczasowych sposobów wytwarzania energii
elektrycznej (głównie elektrownie spalające węgiel). Pilnie musimy wprowadzać
zielone źródła energii elektrycznej. Do takich niewątpliwe należy energia słoneczna,
jedyna dostępna nam w nieograniczonych
ilościach przez najbliższych kilka miliardów
lat. Ten fakt tłumaczy skoncentrowane
prace prowadzone na całym świecie, a także i w Polsce, nad wydajniejszymi i tańszymi
ogniwami fotowoltaicznymi przetwarzającymi energię słoneczną w elektryczność. Ich
masowe wprowadzenie znacząco obniży
także emisję gazów cieplarnianych, zmniejszy skażenie środowiska (jeśli proces ich wytwarzania nie jest szkodliwy dla przyrody)
i zapobiegnie zmianom klimatycznym (globalne ocieplenie).
Zarówno masowe użycie kopalin (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa) w energetyce, jak i rozwój motoryzacji doprowadziły
nie tylko do skażenia środowiska naturalnego, ale i do pojawienia się plagi chorób
nowotworowych. W związku z tym, aby za-

T

Zdjęcie powyżej pokazuje wycinki płuc: lewe – zdrowa tkanka, środkowe i prawe
– obszar zaatakowany przez nowotwór, gdzie wniknęły znaczniki (czerwone świecenie)
pobiec katastrofie humanitarno-ekologicznej, prowadzone są skoncentrowane
prace badawcze, mające na celu wczesną
detekcję tych zmian chorobowych, co istotnie zwiększa szanse ich wyleczenia.
W obu tych dziedzinach (fotowoltaika,
sensory chorób cywilizacyjnych) pracownicy Instytutu Fizyki Polskiej Akademii
Nauk (IF PAN) w Warszawie prowadzą aktywne prace badawcze. Za te prace otrzymali oni w 2016 roku wiele prestiżowych nagród na międzynarodowych targach innowacyjnej gospodarki, które odbyły się w Barcelonie i Brukseli. Zaprezentowane rozwiązania stawiają naukowców polskich
w ścisłej czołówce światowej.
Wystarczy wymienić chociażby nagrodzone w roku 2016 badania, prowadzone
w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk

we współpracy z pracownikami Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Opracowano nowatorskie znaczniki
do wykrywania zmian nowotworowych,
w szczególności nowotworu płuc (patrz
zdjęcie). Na fotografii pokazane są wyniki
badań pobranych wycinków tkanki z płuc
myszy. W obszarze zaatakowanym przez
nowotwór widać świecenie opracowanych
przez pracowników IF PAN znaczników.
Opracowano także zmodyfikowaną
architekturę ogniw fotowoltaicznych, znacząco obniżającą koszty wytwarzania tych
ogniw.
Prof. dr hab. Marek Godlewski,
kierownik nagrodzonej
grupy badawczej w Instytucie Fizyki
PAN w Warszawie
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Świat barw Samsunga
Poznaj telewizor Samsung QLED i zobacz
rzeczywistość w pełnej palecie kolorów dzięki nowej technologii Quantum Dot (kropek kwarcowych). To pierwsze na rynku odbiorniki, w których kolory są nasycone, intensywne i rzeczywiste. Wszystkie produkty z tej linii – seria Q9,
Q8, Q7 – łączy niespotykana dotychczas jasność
obrazu i piękny design oraz bogata funkcjonalność Smart TV. Teraz możesz zdecydować,
czy powiesisz go na płasko na ścianie, czy ustawisz na specjalnie zaprojektowanym stojaku.
Wymienne podstawy otwierają zupełnie nowe
możliwości w zakresie aranżacji wnętrza.
Jako użytkownik, dla którego liczy się każdy detal, z pewnością docenisz jeden przezroczysty światłowód. To za jego pośrednictwem
podłączysz wszystkie dodatkowe urządzenia. Telewizory QLED otwierają przed Tobą nowy wymiar domowej rozrywki. Dzięki Smart TV zyskasz szybki i łatwy dostęp do ulubionych
aplikacji i serwisów wideo na żądanie – sam zdecydujesz, co i kiedy oglądasz.
JA

Pancerny tablet z Nougatem
Firma ARCHOS, francuski producent urządzeń mobilnych, zaprezentowała na targach MWC 2017 w Barcelonie najnowszy pancerny tablet 101 Saphir. Nowy
model został zaprojektowany zgodnie ze
standardem IP54, gwarantując odporność
na wodę, pył oraz upuszczenie z wysokości jednego metra. ARCHOS 101 Saphir
działa pod kontrolą najnowszego systemu
Android 7.0 Nougat. Tablet wyposażono
w 10,1-calowy ekran o rozdzielczości HD
1280 x 800 oparty na matrycy IPS. Urządzenie wykorzystuje 4-rdzeniowy procesor
o taktowaniu 1,3 GHz, 1 GB RAM oraz
oferuje 16 GB pamięci wewnętrznej, którą
można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Bateria o pojemności 6000 mAH
pozwala na korzystanie z tabletu przez większość dnia, a wykonywanie zdjęć umożliwią dwa aparaty: 5 MP z tyłu oraz 2 MP
z przodu. Model został także wzbogacony
dodatkową klawiaturą, modułem GPS
oraz gniazdem USB typu C oraz micro
HDMI.
JA
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Smartfon dla wymagających
Model LG X power2 stworzono dla konsumentów, którzy chcą zapomnieć o ciągłym ładowaniu smartfona. Kiedy bateria (4500 mAh)
jest pełna, użytkownik LG X power2 może odtwarzać filmy przez około 15 godzin bez przerwy, przez 14 godzin wyświetlać wskazówki nawigacji lub surfować po sieci przez 18 godzin. Po godzinie ładowania bateria jest w połowie pełna, a po dwóch godzinach jest naładowana w całości.
Smartfon został wyposażony w 5,5-calowy wyświetlacz HD z technologią In-cell
Touch, który zapewnia duży obraz o czystych, żywych kolorach. LG X power2 posiada szerokokątny obiektyw 5 MP umieszczony powyżej wyświetlacza, umożliwiający
robienie selfie oraz welfie, na których zmieści się nawet osiem osób – i to bez konieczności użycia selfie sticka. Znajdujący
się z tyłu urządzenia aparat 13 MP posiada funkcję Zero Shutter Lag, która eliminuje irytujące opóźnienie występujące między chwilą naciśnięcia przycisku migawki
a rzeczywistym momentem uwiecznionym na fotografii. Dająca miękkie światło
lampka LED skierowana do przodu rozjaśnia zdjęcia grupowe, zapewniając jakość
niczym z profesjonalnego studia fotograficznego.
JA

Rozwiązanie dla mobilnych pracowników
Konstrukcja Lenovo™ Miix 320 (z systemem Windows® 10 oraz
Wi-Fi lub LTE) z odłączanym ekranem to odpowiedź na potrzeby wymagających osób, które szukają wszechstronnego urządzenia pozwalającego im
pracować także z dala od biurka. Wystarczy podłączyć klawiaturę z precyzyjnym touchpadem do ekranu, aby wygodnie napisać artykuł na bloga czy
sporządzić budżet w arkuszu Excel.
Miix 320 został wzmocniony procesorem Intel® Atom™ X5, układem
graficznym Intel HD, ma do 4 GB RAM i do 128 GB pamięci masowej
eMMC, ekran dotykowy o przekątnej 10,1 i rozdzielczości Full HD (1920 x
1200 pikseli) oraz wbudowane głośniki z technologią Dolby® Advanced Audio™. Miix 320 wyposażono także w mocny akumulator pozwalający na działanie do 10 godzin. Zapewnia on prawdziwą mobilność i wydajność, mając
zaledwie 17,5 mm grubości i ważąc w całości 1,02 kg.
Konsumenci wymagają od swoich urządzeń coraz więcej, a urządzenia
Lenovo z odłączanym ekranem będą odpowiadać na ich potrzeby, oferując takie funkcje nowej generacji jak pióro cyfrowe z Windows Ink™, uwierzytelnianie biometryczne z Windows Hello™ czy porty zapewniające błyskawiczny transfer danych.
JA
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Mały wariat bez dachu
Małe jest piękne, a już w wersji cabrio naprawdę zapiera dech w piersiach.
Na ulicy nie było osoby, która by się nie obejrzała za tym maluszkiem bez dachu
Cezary Głogowski
mart Fortwo cabrio, bo o nim
jest mowa, to najmniejszy cabriolet na rynku motoryzacyjnym. Ma
niespełna 270 cm długości. Dwa
fotele w środku osadzone są dość blisko
siebie, za nimi znajduje się tylna szyba,
a przed nią 260 l bagażnika. W środku
Smart prezentuje się naprawdę sympatycznie. Można pokusić się o ironiczne
stwierdzenie, że sportowa kierownica jest niczym wyjęta z jakiegoś modelu Ferrari. Wyloty nawiewu są masywne, obracane, a dodatkowo do dyspozycji mamy łatwy w obsłudze zestaw multimedialny z nawigacją
TomTom. Na zegarze prędkościomierza,
umieszczonego centralnie na środku, pa-
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trzymy na kolorowy ekran komputera, na
którym możemy sprawdzić różne informacje np. dystans do przejechania, spala-

nie itp. Zegar obrotomierza i zegarek zostały zamontowane z boku, oddzielnie.
Sercem tego maluszka bez dachu jest
3-cylindrowy silnik turbobenzynowy o pojemności 0,9 l i mocy 90 KM, który współpracuje z dwusprzęgłową automatyczną
skrzynią biegów. Wspomniana „dwusprzęgłówka” pracuje w dwóch trybach: Eco
i Sport. Spalanie jak na tak małe auto zadziwia – nie jest aż takie oszczędne jak by
się oczekiwała. Po mieście spalimy aż 8 l,
a w trasie powyżej 5,5 l.
Trudno o jednoznaczną ocenę tego
auta. Z jednej strony mamy do czynienia
z małą, fajną i dynamiczną maszyną, z drugiej – kosztowną nie tylko w eksploatacji, ale
i przy zakupie. Cena testowanego modelu
w wersji cabrio z tym wyposażeniem to wydatek rzędu prawie 100 tysięcy zł.
I
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Nowy i10:
więcej zaawansowanej technologii
W nowym i10 znajduje się wiele zaawansowanych
rozwiązań, które dotychczas były dostępne tylko
w modelach klas wyższych
Cezary Głogowski
ychodząc naprzeciw potrzebom klientów, nowego i10
wyposażono w zaawansowane funkcje komunikacyjne.
Są one zespolone w nowym systemie nawigacyjnym wyposażonym w siedmiocalowy ekran dotykowy. Funkcje Apple CarPlay i Android Auto gwarantują bezproblemową integrację, bezpieczną obsługę
i spójne działanie urządzeń przenośnych
z systemem operacyjnym iOS lub Android. System nawigacyjny nowego i10 ma także siedmioletnią darmową subskrypcję na
aktualizację map i serwisu LIVE Services.
Ten serwis zapewnia bieżące informacje
o utrudnieniach w ruchu drogowym, wa-

W

runkach pogodowych i użytecznych miejscach, a także lokalizacje fotoradarów.
i10 jest także bezpieczniejszy dzięki
dwóm nowym funkcjom aktywnie zapobiegającym wypadkom: systemowi ostrzegania przed kolizją z przodu (FCWS) i systemowi ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS). Oba te systemy są oparte na
przedniej kamerze wielofunkcyjnej. FCWS
ostrzega kierowcę akustycznie i wizualnie
o zagrożeniu zderzeniem z innymi pojazdami na podstawie sygnałów otrzymanych z przedniej kamery. LDWS uaktywnia
się, jeśli kierowca niekontrolowanie zmienia pas ruchu przy prędkości samochodu
powyżej 60 km/h. Alarm akustyczny rozlega
się wtedy, informując kierowcę o niebezpieczeństwie.

Komfort prowadzenia nowego i10
w każdych warunkach pogodowych zapewniony jest przez sprawdzone wyposażenie, znane z poprzedniej wersji auta, na
przykład: automatycznie sterowana klimatyzacja, podgrzewana kierownica
i przednie fotele. W przestronnym wnętrzu
mieści się pięć osób, a największy w swoim segmencie bagażnik o pojemności
252 l pozwala przewieźć dużo bagaży. I
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Gdzie na targi?
marzec 2017
14–17 MEBLE POLSKA 2017 – Targi Mebli
14–17 AUTOMATICON 2017
– Międzynarodowe Targi Automatyki
i Pomiarów
14–15 Inżynierskie Targi Pracy 2017
17–19 AGROTECH 2017
– Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
17–19 LAS–EXPO 2017
– Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki
Zasobami Leśnymi
17–19 SiBEx 2017
–Targi Budowlane Silesia Building Expo
18
WOMAN'S CHOICE 2017
– Targi Przedsiębiorczych Kobiet
22–24 ŚWIATŁO 2017
– Międzynarodowe Targi Sprzętu
Oświetleniowego
22–24 ELEKTROTECHNIKA 2017
– Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego
i systemów Zabezpieczeń
22–24 MT TSL 2017
– Międzynarodowe Targi Transportu,
Spedycji i Logistyki
22–24 Warsaw Bus 2017
– Targi Publicznego Transportu Zbiorowego
23–24 SPORTBIZ EXPO 2017
23–24 EDUTEC 2017
– Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji
24–26 TARBUD 2017
– Targi Budownictwa i Kamieniarstwa
24–26 LUBDOM 2017 – Targi Budowlane
24–25 PIWOWARY 2017
– Targi Piw Regionalnych
25–26 Warsaw Truck Show 2017
– Targi Pojazdów Użytkowych
Nowych i Używanych
28–30 PNEUMATICON 2017
– Targi Pneumatyki, Hydrauliki,
Napędów i Sterowań
28–30 STOM–BLECH & CUTTING 2017
– Targi Obróbki Blach i Cięcia
28–30 SPAWALNICTWO 2017
– Międzynarodowe Targi Technologii
i Urządzeń dla Spawalnictwa
28–30 STOM TOOL 2017
– Salon Technologii Obróbki Metali
28–30 CONTROL–STOM 2017
– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
28–30 WIRTOPROCESY 2017
28–30 STOM–LASER 2017
– Targi Laserów i Technologii Laserowych
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Poznań

Warszawa
Warszawa
Kielce

29–31 EUROLAB 2017
– Międzynarodowe Targi Analityki,
Technik Pomiarowych i Farmacji
31–2 BUD–GRYF 2017 – Targi Budowlane
31–2 MÓJ DOM 2017
– Opolskie Targi Budownictwa

Opole

kwiecień 2017
1–2
1–2

Kielce
Sosnowiec

Warszawa
Szczecin

1
1–2

Warszawa
4–5
Warszawa
6–9
7–8
Warszawa
8
11
Nadarzyn
11–12
Nadarzyn
Warszawa
Poznań

21–23

Wrocław
Lublin

21–23
21–23

Łódź
21–23
Nadarzyn

25–27

Kielce

25–26
25–27

Kielce
26–27
Kielce
26–27
Kielce
26–27
Kielce
Kielce

26–27

Kielce

26–27

TEO 2017 – Targi Energii Odnawialnej
GRYF–BUD 2017
– Targi Budownictwa, Instalacji
i Wyposażenia Wnętrz
Kariera IT – Katowice 2017
BHP–BUD 2017
– Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Budownictwie
EUROTAB 2017
– Międzynarodowe Targi Produktów
i Akcesoriów Tytoniowych
MOTOR SHOW 2017
Międzynarodowe Targi
Turystyki Przemysłowej 2017
Kariera IT – Łódź 2017
TARGI PRACY 2017
– Ogólnopolskie Targi Pracy
InEnerg® OZE + Efektywność
Energetyczna 2017 – Międzynarodowe Targi
Energii ze Źródeł Odnawialnych
i Efektywności Energetycznej
DREMASILESIA 2017
– Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna
INVESTATE POLAND 2017
– TARGI TERENÓW INWESTYCYJNYCH
REGIONALIA 2017
– Targi Produktów Regionalnych
Building Solutions 2017
– Centralne Targi Budowlane
BHP 2017
– Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy
i Ochrony Przeciwpożarowej
DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POZNAŃ 2017
INNOFORM 2017
– Międzynarodowe Targi Kooperacyjne
Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego
EXPO–GAS 2017
– Targi Techniki Gazowniczej
Silesia KOMUNIKACJA 2017
– Targi Transportu Publicznego
TRANSPORTEX 2017
– Targi Transportu i Spedycji
LOGISTEX 2017
– Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu
Warsaw Power & Energy 2017

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Katowice

Bydgoszcz

Warszawa
Poznań
Zabrze
Łódź
Kielce

Wrocław
Sosnowiec
Nadarzyn
Warszawa
Nadarzyn

Katowice
Poznań

Bydgoszcz
Kielce
Sosnowiec
Sosnowiec
Sosnowiec
Nadarzyn

Wręczanie stypendiów sportowych i naukowych
podczas gminnego Festynu z okazji Dnia Dziecka

Uroczystości 185. rocznicy
Bitwy pod Stoczkiem

Wójt Marek Czub oprowadza delegację z Ukrainy
po Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim

Fuzja tradycji z nowoczesnością

Wójt z przedstawicielami ROPS-u pod pomnikiem
Bitwy pod Stoczkiem

Podpisanie umowy o współpracy z dyrektorem
MCK w Brześciu

Wójt z proboszczem stoczkowskiej paraﬁi
i starostami dożynek

Wójt gminy Stoczek Łukowski, MAREK CZUB
kandydat do tytułu „Wójt roku 2016” więcej na str. 43

Spotkanie z delegacją
gości z Izraela

Wójt opowiada delegacji z Białorusi
o Stoczku Łukowskim

Wójt w roli księdza podczas przedstawienia
„Dług Maćka”

Urząd Gminy Stoczek
Łukowski

Wójt w procesji z darami podczas
konferencji naukowej o Biskupie Szelążku

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797 00 47
fax: 25 797 00 47
www.stoczeklukowski.pl
wojt@stoczeklukowski.pl

Pamiątkowe zdjęcie z jednostką
OSP Zgórznica

Ultranowoczesna technologia dostępna w Instytucie Fizyki PAN

Nowe programy pracowników Instytutu Fizyki PAN
Przełom w działaniach Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IFPAN)
nastąpił w momencie rozpoczęcia projektów ﬁnansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki (POIG) oraz
prestiżowego programu Unii Europejskiej z konkursu REGPOT Siódmego Programu Ramowego. W ramach tych programów podjęto
badania o charakterze wdrożeniowym mające na celu opracowanie
nowej generacji przyrządy oparte o kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe.
Programy POIG realizowano przez konsorcja czołowych zespołów
badawczych z instytutów i uczelni polskich. Rezultatem było stworzenie szeregu nowatorskich przyrządów i nowoczesnych technologii.
W IFPAN stworzono Centrum Transferu Technologii w celu wdrażania
Nanosłupki ZnO wytwarzane metodą hydrotermalną
tych rozwiązań technologicznych. Instytut nawiązał także bliską
współpracę naukową z czołowymi laboratoriami badawczymi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki
Częstochowskiej i Warszawskiej w celu wspólnej promocji prac badawczych i ich wdrażania.
Działalność ta ﬁnansowana jest obecnie z programu Dialog i jest związana z promowaniem przełomowych i innowacyjnych osiągnięć polskich ośrodków naukowych. W szczególności rozwiązania te dotyczą takich dziedzin jak fotowoltaika czy diagnostyka medyczna.

Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
www.press.ifpan.edu.pl

