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Gmina

„Gmina Lesznowola to dobre
miejsce do rozwijania
przedsiębiorczości, atrakcyjne 
dla inwestorów, ekologicznie 
czyste, wygodne, ciekawe 
i przyjazne dla mieszkańców.”

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
– wójt gminy Lesznowola

Urząd Gminy Lesznowola
ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel. 22 757 93 40,

fax: 22 757 92 70, gmina@lesznowola.pl, www.lesznowola.pl

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

Lesznowola
przyjazna dla mieszkańców, atrakcyjna dla biznesu

Lesznowola w liczbach

• Powierzchnia – 69 km2
• Podział administracyjny – 22 sołectwa, 33 wsie
• Ludność – ponad 30 000
• Liczba firm – ponad 5 000
• Powierzchnia gminy objęta planem zagospodarowania 

przestrzennego – 98,7 proc.

Nasze atuty

• bliskie sąsiedztwo Warszawy oraz międzynarodowych lotnisk 
(Lotnisko Chopina, Modlin)

• wysoki poziom planowania przestrzennego
• atrakcyjne tereny inwestycyjne
• wysokie nakłady inwestycyjne
• rozbudowana infrastruktura techniczna
• brak uciążliwego przemysłu
• rozbudowana infrastruktura społeczna: nowoczesna baza 

edukacyjna i sportowa 
• przyjazny samorząd stosujący przejrzyste procedury postępowania

www.lesznowola.pl
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To jedna z najwyższych marż na
polskim rynku dystrybucji IT.
Wyniki Grupy były też blisko
dwukrotnie wyższe niż oczeki-

wania rynkowe. Jednocześnie ABC Data
przekazała skonsolidowane prognozy
finansowe, według których EBITDA za
rok 2017 wyniesie ponad 50,5 mln zł. 

Grupa finalizuje kolejne kontrakty
krajowe i zagraniczne, będące efektem in-
tensywnych działań podejmowanych
w I kwartale 2017 r. ABC Data intensywnie
pracuje również nad poszerzeniem ka-
nałów dystrybucji marki Xiaomi w regio-
nie CEE.

JA

Silna pozycja rynkowa ABC Data
W I kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa ABC Data wypra-
cowała 994,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze
sprzedaży, osiągając rekordową marżę brutto na poziomie
5,9 proc.

Znajnowszej edycji raportu wyni-
ka, że polskie przedsiębiorstwa
mają jeszcze sporo do zrobienia,
jeśli chodzi o ten obszar dzia-

łalności operacyjnej. Aż 40 proc. firm
w Polsce nie posiada polityki podróży, któ-

ra ułatwia organizację delegacji. Co wię-
cej, polskie firmy najrzadziej z krajów
Europy Środkowo-Wschodniej korzysta-
ją z nowoczesnych technologii do rezer-
wacji podróży (28 proc. vs 43 proc. w kra-
jach regionu). Niechętnie też zlecają or-
ganizację wyjazdów służbowych wyspe-
cjalizowanym agencjom. Czy pracownicy
w polskich firmach nadal będą musieli or-
ganizować delegacje na własną rękę?
Okazuje się, że 53 proc. przebadanych
przedsiębiorstw dostrzega konieczność

zmian w tym obszarze, co stanowi pozy-
tywny trend. 

Badanie „Organizacja i zarządzanie po-
dróżami służbowymi” przeprowadzone
zostało wśród średnich i dużych firm w dru-
giej połowie 2016 r. w sześciu krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej: w Polsce,
Czechach, na Litwie, Łotwie, Słowacji i Wę-
grzech. Więcej informacji o wynikach ba-
dania na: www.amadeusbusinesstravel.com 

JA

Amadeus o podróżach służbowych
Firma Amadeus ogłosiła wyniki badania „Organizacja i za-
rządzanie podróżami służbowymi w średnich i dużych fir-
mach Europy Środkowej”

Leczenie to jednak nie wszystko.
Największym motorem prywat-
nych wizyt lekarskich jest nie
tylko dbałość o zdrowie, ale rów-

nież o wygląd. Z danych Medical Finan-
ce Group SA, jedynej instytucji specjali-
zującej się w finansowaniu usług me-
dycznych, wynika, że najwięcej pieniędzy
wydajemy na leczenie stomatologiczne,
chirurgię plastyczną, medycynę estetycz-

ną i okulistykę. Za własne pieniądze – choć
nieco rzadziej – finansujemy też zabiegi or-
topedyczne, testy genetyczne i walczymy
z uzależnieniami. Ile Polacy zostawiają
w prywatnych gabinetach lekarskich? Na
jakie zabiegi się decydują i jak je finan-
sują?

– Obszarami, które najczęściej finan-
sowaliśmy w systemie ratalnym w 2016 roku
była stomatologia, chirurgia plastyczna, me-

dycyna estetyczna i okulistyka. Ponad po-
łowa udzielonych przez nas pożyczek
(52,5 proc.) dotyczyła leczenia stomatolo-
gicznego: implantologii, ortodoncji, endo-
doncji. Polacy zaciągali też pożyczki na za-
biegi chirurgii plastycznej (14,8 proc.), za-
biegi medycyny estetycznej (12,9 proc.)
i okulistykę (3,3 proc.) obejmującą w więk-
szości leczenie zaćmy – mówi Krzysztof So-
kalski, prezes Medical Finance. �

Polak z dala od NFZ
Z danych CBOS wynika, że ¾ Polaków jest niezadowolonych z działalności NFZ. Średni 
czas oczekiwania do lekarza specjalisty wynosi 2,5 miesiąca, jednak w przypadku niektórych
specjalności kolejki są znacznie dłuższe. To właśnie dlatego ponad połowa Polaków leczy się
prywatnie

Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A.

Paweł Rek, dyrektor generalny Ama-
deus na Polskę i Europę Środkową 
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88proc. influencerek uważa, że
jest wpływowa również poza
internetem, wśród bliskich
i znajomych. Influencerzy

niezależnie od płci stanowią bardzo zgod-
ną społeczność – tylko 7 proc. zadeklaro-
wało, że inni influencerzy są dla nich
konkurencją, a ponad połowa (56 proc.),
że są dla nich partnerami biznesowymi lub
przyjaciółmi. Kobiety (silniej niż męż-
czyźni) wzajemnie kształtują swoje opinie:
62 proc. kobiet (w porównaniu do 48 proc.
mężczyzn) twierdzi, że najbardziej opi-
niotwórczy są dla nich inni użytkownicy
mediów społecznościowych. To zaś prze-
kłada się bezpośrednio na ich decyzje za-
kupowe – 45 proc. kobiet (vs 31 proc. męż-
czyzn) deklaruje, że kupiło produkt wi-
dziany w social media w ostatnim tygo-
dniu.

Digital influencerzy przejmują aktual-
nie rolę wydawców w social media. Jednak
to kobiety tworzą więcej treści – prawie dwie
trzecie (64 proc.) pań publikuje posty czę-
ściej niż raz dziennie (vs 54 proc. panów).
Na korzystaniu z social media spędzają zaś

kilka godzin dziennie, najczęściej publiku-
jąc selfie (56 proc.), posty związane z mo-
dą (40 proc.) i podróżami (34 proc.). 

Z raportu wynika również, że influen-
cerzy (niezależnie od płci) zdecydowanie nie
improwizują. 64 proc. z nich deklaruje, że
świadomie kształtuje swój wizerunek
w sieci, ma określoną wizję, szkoli się i sta-
ra się być profesjonalnym. Nie oznacza to
jednak nastawienia tylko na monetyzację
swojej popularności – równo połowa in-

fluencerów (50 proc.) jako główny powód
współpracy z markami podaje: „chcę re-
komendować dobre marki swoim fanom”,
zaś 78 proc. twierdzi, że z wybraną przez
siebie marką podjęłaby się współpracy bez
wynagrodzenia. 

Międzynarodowe badanie przepro-
wadzono na ponad 2 200 digital influen-
cerach z całego świata dzięki zaangażo-
waniu indaHash, platformy do automaty-
zacji influencer marketingu. �

Kobiety rządzą social media
Zgodnie z raportem „Women are the new media. How influencers became publishers” 
68 proc. influencerów (liderów opinii) w mediach społecznościowych to kobiety. To one
wyznaczają trendy, styl, wpływają na decyzje zakupowe i kształtują gust swoich odbiorców
– zarówno innych kobiet, jak i mężczyzn

Jak wynika z danych Lizard Media,
rośnie liczba transakcji dokonywa-
nych przez młodzież, a nawet dzie-
ci. – Z naszych statystyk za pierwszy

kwartał 2017 r. wynika, że w niektórych skle-
pach nawet 10–15 proc. transakcji dokonują
osoby między 13. a 18. rokiem życia. Cza-
sami jednak zakupy robią także młodsze
dzieci – mówi Marcin Wieczorek, współ-
właściciel Lizard Media. 

Pod kątem możliwości zawierania
umów przez dzieci prawo polskie nie róż-
nicuje zakupów w internecie od tych w skle-
pach stacjonarnych. Młodzież w wieku
od 13 do 18 lat ma ograniczoną zdolność

do czynności prawnych i na zawarcie po-
ważniejszych umów w internecie będzie po-
trzebowała zgody rodzica. Osoby poniżej
13. roku życia nie mogą natomiast same za-
wierać umów. Wyjątkiem jednak dla obu
grup wiekowych są umowy zawierane
w drobnych bieżących sprawach życia co-
dziennego. Ten sam 10-latek, który kupi so-
bie batonik w lokalnym sklepiku spożyw-
czym, może go kupić również online. Taka
osoba nie może jednak kupić ani telewizora,
ani telefonu.

Fakt, że 14-miesięczne dziecko było
w stanie uruchomić aplikację na telefonie,
wybrać z listy ulubionych produkt i zapła-

cić za niego, świadczy o niezwykłej ergo-
nomii i łatwości obsługi dzisiejszych apli-
kacji mobilnych. Coraz częściej autoryza-
cje dokonywane są automatycznie, bez
podawania PIN-u czy hasła. Karty płatni-
cze podpięte do pamięci telefonu sprawia-
ją, że kupowanie jest rzeczą łatwą i natu-
ralną, również dla dzieci. Zakupów niepo-
żądanych, przypadkowych, dokonanych
przez dzieci jest na szczęście niewiele. A na-
wet jeśli już do nich dojdzie, towar zwykle
możemy po prostu zwrócić w ciągu usta-
wowych 14 dni bez podawania przyczyny.
To ostateczne zabezpieczenie, jeśli nasz ma-
luch dorwie się do telefonu.  �

Dzieci kupują w sieci 
Światowe rekordy to 14-miesięczna Sorella, która w USA przez telefon taty kupiła samo-
chód na eBayu, 3-letni Jack z Anglii – również samochód oraz 4-letnia Pipi z Nowej Zelan-
dii – koparkę. Coraz częściej również w Polsce dzieci kupują w sieci, a prawo dotyczące
zakupów nie różnicuje lokalnego sklepiku spożywczego od transakcji online
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Spośród wszystkich 12 krajów bio-
rących udział w badaniu Polska
znalazła się na ostatnim miejscu.
Najwyższy wskaźnik work-life ba-

lance w Europie mają mieszkańcy Turcji
– 61 proc. Następni w kolejności są oby-
watele Hiszpanii (44 proc.) oraz Portugalii
(43 proc.). Co ciekawe, największy spadek
tego indeksu – o 10 p.p. między pierwszymi
kwartałami 2017 i 2016 roku zanotowano
w Austrii (z 44 do 34 proc.). Najwyższy
wzrost nastąpił z kolei w Holandii –z 30 proc.
w 2016 do 38 proc. w 2017 roku.

35 proc. ankietowanych poniżej 30 r.ż.
w pierwszym kwartale br. zwraca uwagę na
work-life balance. Względem analogicz-
nego okresu z ub.r. zauważalna jest nie-
wielka różnica (34 proc.). Przy czym to
w czwartym kwartale 2016 roku ankieto-
wani (37 proc.) zwracali najbardziej uwa-
gę na równowagę życiową. Wahanie tego
wskaźnika wśród osób w tej grupie wie-
kowej potwierdza, że ich odpowiedź w ba-
daniu uzależniona jest od ich aktualnej sy-
tuacji zawodowej i finansowej. Oznacza
to, że są to główne powody, które deter-
minują ich podejście do pracy. Dlatego też
kosztem życia prywatnego osoby te chcą
teraz zapracować na komfort w pracy, aby
w przyszłości móc skupić się na osiągnię-
ciu równowagi pomiędzy nią a czasem wol-
nym.

Wśród respondentów w wieku 30–49
lat, przebadanych na początku 2017 roku,
33 proc. z nich wskazało na zainteresowa-

nie obszarem work-life balance. Jest to
o 8 p.p. więcej w stosunku do pierwszych
trzech miesięcy 2016 roku oraz 6 p.p. wię-
cej względem ostatniego kwartału minio-
nego roku (27 proc.). Co ciekawe, wśród an-
kietowanych powyżej 50 r.ż., podobnie jak
u osób poniżej 30 r.ż., widać wahanie w ob-
szarze równowagi pomiędzy życiem za-
wodowym i prywatnym – 24 proc. w pierw-
szym kwartale br., do 31 proc. w czwartym
oraz 25 proc. w pierwszym kwartale 2016
roku. Może to więc świadczyć, że niepew-

na sytuacja pod kątem wysokości przyszłej
emerytury skłania Polaków do intensyw-
niejszej pracy. 

Patrząc na wyniki badania Confiden-
ce Index pod kątem różnych grup wieko-
wych należy zauważyć, że Polacy nadal są
tzw. społeczeństwem na dorobku, które cały
czas uczy się work-life balance. Przy czym
osiągnięcie poziomu krajów Europy Za-
chodniej zależy u nas także od aktualnego
stanu gospodarki, której kondycja przekłada
się na rynek pracy. �

Polacy najbardziej zapracowani w Europie
Pomimo poprawiających się z roku na rok wyników równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym a prywatnym Polacy na tle pozostałych krajów europejskich nadal 
są jednym z najbardziej zapracowanych narodów

Joseph Kim dołączył do firmy Sam-
sung Electronics prawie 29 lat temu.
W strukturze organizacji zajmował
stanowiska w różnych departamen-

tach, m.in. w HR oraz w sprzedaży i mar-
ketingu. Pełnił także funkcje globalne.
Nowy prezes Samsung Electronics Polska
ma bogate doświadczenie w zarządzaniu
oddziałami firmy. W ciągu minionych pię-
ciu lat zajmował stanowiska dyrektora ge-
neralnego Samsung Electronics w krajach
bałtyckich (2011–2013) oraz w Rumunii
(2014 – do maja 2017).

JA

Nowy prezes Samsung Electronics Polska
Joseph Kim został nowym
prezesem polskiego od-
działu Samsunga. Zastąpił
na tym stanowisku Ha-
driana Baumanna, który
został mianowany preze-
sem Samsunga w Wielkiej
Brytanii

Joseph Kim, prezes Samsung Electro-
nics Polska 
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Czy kontrola skarbowa może być nie-
zapowiedziana?

Przepisy stanowią, że kontrola podat-
kowa prowadzona przez urząd skarbowy
powinna odbywać się za zawiadomieniem
nie krótszym niż 7 dni. Od tej zasady są jed-
nak wyjątki. Po pierwsze, kontrola prowa-
dzona przez urzędy celno-skarbowe odbywa
się bez zawiadomienia. Po drugie, urzędy
skarbowe mogą nie stosować 7-dniowego
terminu np. w przypadku, gdy kontrola wią-
że się z podejrzeniem popełnienia prze-
stępstwa lub wykroczenia. 

Czy 7 dni wystarczy, by przygotować
się do kontroli?

7-dniowy termin to przede wszystkim
czas na zabezpieczenie spraw organiza-
cyjnych, takich jak np. dostępność księgo-
wego lub zapewnienie kontrolującym miej-
sca pracy. Oczywiście można i powinno się
także w tym terminie przejrzeć deklaracje,
upewnić się co do podjętych wcześniej
decyzji dotyczących kosztów, przychodów

itp. 7 dni pobieżnego przeglądania doku-
mentów nie zastąpi jednak rzetelnego i pra-
widłowego prowadzenia spraw księgo-
wych i podatkowych na bieżąco w ciągu
roku.

Jakie dokumenty podlegają kontroli?
W polskim prawie obowiązuje otwar-

ty katalog dowodów, czyli kontrolujący
może żądać przekazania wszystkich do-
kumentów, które mogą przyczynić się do
wyjaśnienia sprawy. W pierwszej kolejno-
ści przedmiotem kontroli są oczywiście do-
kumenty księgowe i podatkowe, czyli de-
klaracje, faktury, rachunki, umowy etc., ale
można spodziewać się, że kontrolerzy po-
proszą o dodatkowe informacje i wyja-
śnienia.

Jakie jeszcze uprawnienia ma kon-
troler?

Uprawnienia kontrolujących urzędni-
ków są szerokie. Mogą żądać dostępu nie
tylko do dokumentów, ale także do lokali
kontrolowanego podmiotu, zbierać i za-

bezpieczać dowody rzeczowe. To nie koniec.
Kontrolerzy mogą także przesłuchiwać
świadków, dokonywać oględzin i zwracać
się do różnych podmiotów, np. kontra-
hentów kontrolowanego przedsiębiorcy,
o wyjaśnienia. Właściwe zabezpieczenie pro-
cedury i dopilnowanie, aby kontrolujący
działali z przepisami, to zadanie dla doradcy
podatkowego. 

Poprawienie błędów w dokumentacji.
Czy jest możliwe podczas kontroli?

Tak, jeśli podatnik zauważył, że po-
pełnił błędy, np. wykrył nieprawidłowość
w deklaracji podatkowej, to po zawiado-
mieniu go przez urząd skarbowy o kontroli,
a przed jej rozpoczęciem, ma prawo do ko-
rekty deklaracji. Prawo takie przysługuje
również po zakończeniu kontroli, czyli po
otrzymaniu protokołu kontroli, oczywiście
o ile kontrolowany zgadza się z ustalenia-
mi kontroli.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Jak się przygotować do kontroli skarbowej? 
Jakie uprawnienia ma kontroler? Czy jego wizyta może być niezapowiedziana? Kiedy jest
czas na poprawienie błędów? O odpowiedź na najbardziej nurtujące przedsiębiorców py-
tania poprosiliśmy Wojciecha Kosarzeckiego, dyrektora Biura Podatków w Impel Business
Solutions
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Rejsy integracyjne dla firm są wspa-
niałą nagrodą i motywacją dla
wyróżniających się pracowników,
dowodem uznania dla kontra-

hentów i partnerów handlowych. 

Na statkach znajdują się sale konfe-
rencyjne wyposażone w sprzęt niezbędny do
prowadzenia szkoleń i spotkań. Oprócz tego
istnieje możliwość wynajęcia sal bankieto-
wych i teatru (500–1000 osób), gdzie moż-
na zorganizować firmową galę. 

Takie rejsy dla firm organizuje Grupa
Atlas Tours, obchodząca w tym roku 20-le-
cie działalności. Dysponuje ona doświad-
czonym zespołem, który zaplanuje i zor-
ganizuje rejs tak, aby był niezapomnianym
wydarzeniem dla wszystkich uczestników.
Więcej informacji na stronie: www.namo-
rzu.pl  

JA

Konferencje na morzu
Statki wycieczkowe są do-
skonałym miejscem na zor-
ganizowanie konferencji
oraz wyjazdów szkole-
niowo-integracyjnych

WUE w czasie trwającej kilka-
naście lat stopniowej i kon-
trolowanej liberalizacji w ob-
szarze przesyłek listowych,

które objęte były monopolami krajowymi,
pojawił się – w związku z postępującą in-
ternetyzacją życia – silny trend spadkowy.
Wg International Post Corporation zrze-
szającej operatorów narodowych z 24 kra-
jów w latach 2005–2015 wolumen przesy-
łek listowych spadł łącznie o 27 proc. Jed-
nocześnie przychody z przesyłek listowych
w tym okresie były dość stabilne, co wyni-
kało z kompensowania sobie spadków wo-
lumenu podnoszeniem cen. Operatorzy
pocztowi podnosili ceny mimo spadku
popytu, gdyż mieli albo prawny monopol,
albo dominującą pozycję na rynku, a po-
noszony przez nich koszt krańcowy jest ma-
lejący. 

Nie inaczej stało się w Polsce. Chociaż
w latach 2005–2015 liczba operatorów al-
ternatywnych wzrosła ze 113 do 288 (o po-
nad 150 procent), to w 2015 roku działa-
ła tylko nieco połowa z nich (166). Ponadto
wiele z nich (68) to niewielkie firmy lokal-
ne. Większość działających alternatyw-
nych operatorów pocztowych (91) nie
miało osobowości prawnej. Po tym, jak In-
Post wycofał się z rynku przesyłek listowych,
największym operatorem alternatywnym
stał się Speedmail, który swoją ofertę kie-
ruje do klientów biznesowych i instytucjo-
nalnych. 

Na początku lutego br. minister infra-
struktury i budownictwa przedstawił projekt

nowelizacji ustawy Prawo pocztowe, przy-
znający operatorowi wyznaczonemu, którym
do końca 2025 r. będzie Poczta Polska, wy-
łączność na dostarczanie przesyłek w po-
stępowaniu sądowym i administracyjnym.
Tym samym Poczta Polska nie będzie w tym
obszarze poddana presji konkurencji ryn-
kowej. Z powodu tej nowelizacji koszty po-
noszone przez sądy i urzędy mają wzrosnąć
według samego projektodawcy o niemal mi-
liard złotych do 2019 r. 

Pretekstem do tego jest to, że „powie-
rzenie doręczeń pism sądowych i admini-
stracyjnych innym operatorom w trybie
przetargu konkurencyjnego nie sprawdzi-
ło się w pełni na obecnym etapie rozwoju
rynku pocztowego”. Chociaż rzeczywiście
można było mieć wiele zastrzeżeń do ob-
sługi wygranego przetargu przez Polską
Grupę Pocztową (przejętej później przez In-
Post), to, jak wskazują niektórzy, problemy
niekonieczne wynikały z otwarcia rynku
pocztowego – ich przyczyną, przynajmniej
w pewnym stopniu, było zbyt późne roz-
strzygnięcie przetargu i błędy w specyfika-
cji zamówienia. Z drugiej strony należy za-
uważyć, że pojawienie się agresywnego kon-
kurenta wymusiło na Poczcie Polskiej po-
prawę jakości swoich usług, co znalazło od-
zwierciedlenie chociażby w odsetku
uwzględnianych reklamacji (o ile w latach
2006–2012 Poczta Polska uwzględniała
w zależności od roku od 15,3 do 20 procent
reklamacji powszechnych usług poczto-
wych, to w latach 2013–2015 było to kolejno
24 proc., 47,3 proc., 30,2 proc.)

Według ostrożnych szacunków 39 proc.
przychodów z rynku przesyłek listowych
w 2019 r. pochodzić będzie z zastrzeżonych
dla Poczty Polskiej przesyłek sądowych i ad-
ministracyjnych. Ponieważ rynek przesyłek
listowych jest rynkiem schyłkowym, może
to oznaczać, że tym samym zostanie po-
grzebana ostatnia szansa na rozwinięcie na
nim konkurencji. W takiej sytuacji osłabnie
presja na spadek cen (albo ograniczanie ich
wzrostu) w obszarze innych usług świad-
czonych przez Pocztę Polską, o czym nie-
dawno przekonały się samorządy – do wie-
lu przetargów nikt poza Pocztą Polską się
nie zgłosił, w wyniku czego państwowy ope-
rator był w stanie ustanowić ceny nawet
o 87 proc. wyższe niż wcześniej. 

W kwietniu br. wiceminister infra-
struktury i budownictwa potwierdził to, że
Poczta Polska – wbrew planom prywatyzacji
sprzed kilku lat – nie wejdzie na giełdę i po-
zostanie stuprocentową własnością Skar-
bu Państwa. Badania pokazują, że spry-
watyzowani operatorzy pocztowi w Ho-
landii, Niemczech, Austrii i Belgii zaczęli,
po prywatyzacji, modernizować swoją
działalność, szukać nowych obszarów
działalności, zmniejszać zatrudnienie
i zwiększać rentowność. Ponadto nawet
sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji
Poczty Polskiej przez Skarb Państwa i wej-
ście operatora na giełdę zwiększyłoby jego
transparentność. 

Marcin Zieliński, 
ekonomista, Instytut Misesa 

Poczta bardziej państwowa 
Po częściowym otwarciu rynku pocztowego w styczniu 2013 r. 
przywracana jest monopolistyczna pozycja Poczty Polskiej 
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Wszyscy Katarczycy, na co
dzień mieszkający w Króle-
stwie Arabii Saudyjskiej,
w Bahrajnie oraz w Emira-

tach Arabskich, otrzymali dwa tygodnie
na wyjazd. Dyplomaci Kataru mieli na-
tomiast 48 godzin, aby opuścić zarówno
Egipt, jak i ZEA. Granice z tym małym
państwem zostały zamknięte, powodując
wielkie obawy dotyczące importu żyw-
ności (Doha importuje 40 proc. żywno-
ści z Arabii Saudyjskiej), zaś Egipt za-
mknął przestrzeń powietrzną dla katar-
skich samolotów, co prawdopodobnie
uczynią też inne kraje. Spowoduje to ma-
sowe zakłócenia podróży lotniczych jed-
nego z kluczowych przewoźników – Qa-
tar Airways.

Przewoźnik stoi przed perspektywą
zostania zamkniętym we własnym kraju, po-
nieważ zakaz obowiązuje w państwach ota-
czających Katar. Arabia Saudyjska, Bahrajn
i Zjednoczone Emiraty Arabskie zawiesiły
wszystkie połączenia lotnicze, co spowo-
dowało wzrost kosztów i czasu lotu z Ka-
taru: średni czas podróży do Europy wy-
dłużył się z 6 do 9 godzin.

Zerwanie stosunków dyplomatycz-
nych zapewne wpłynie również na projek-
ty budowlane w Katarze. Kluczowe mate-
riały, niezbędne do ukończenia prac przy-
gotowawczych do Mistrzostw Świata w Pił-
ce Nożnej w 2022 w Katarze, były dostar-
czane przez Arabię Saudyjską. Zamknięcie
granic zwiększy ceny i spowoduje ogrom-
ne opóźnienia. 

Katar jest aktywnym członkiem OPEC
(Organizacji Krajów Eksportujących Ropę
Naftową) od 1961 roku. Jak te wydarzenia
wpłyną na jej ceny?

Zdaniem ekspertów po pierwsze istnieje
zagrożenie, że obecne porozumienie OPEC
w sprawie ograniczenia produkcji ropy
naftowej może się załamać. Jeśli to nastą-
pi, ceny ropy spadną. Jednakże Katar jest
jednym z najmniejszych producentów ropy
w organizacji, posiadając szacowane re-
zerwy na poziomie 25 mld baryłek, co w po-
równaniu do rezerw Arabii Saudyjskiej, wy-
noszących 266 miliardów baryłek, stanowi
niewielką liczbę. Wpływ Kataru na obo-
wiązujące porozumienie miałby znaczenie,
gdyby państwo to wsparli inni, mniejsi
członkowie, jak Algieria i Nigeria. Nawet je-

śli Katar zwiększyłby produkcję, to i tak mu-
siałby w jakiś sposób przeprowadzić ropę
przez zamknięte granice.

Głównym zagrożeniem dla regionu
i cen ropy jest to, że napięcie pomiędzy kra-
jami Zatoki może doprowadzić do sytuacji,
w której Katar skieruje się w stronę Iranu
z prośbą o wsparcie, co wzbudzi niepokój
z dyplomatycznego punktu widzenia. Jest
to o tyle możliwe, że Arabia Saudyjska
wspierana jest przez rząd Stanów Zjedno-
czonych. W trakcie swojej niedawnej wizyty
w Arabii Saudyjskiej, Donald Trump wska-
zał Iran jako winnego niestabilności w re-
gionie. Warto na bieżąco monitorować
sytuację w Zatoce Perskiej, ponieważ po-
lityka w regionie zawsze będzie miała
wpływ na ceny ropy.  

Jednak jest jeszcze inny, prawdopo-
dobny scenariusz: ten niewielki, 2,7 milio-
nowy kraj będzie negocjował i zostanie za-
chęcony do zmiany rządów w stolicy. To
mogłoby uspokoić dawnych partnerów
arabskich.

James Trescothick, 
dyrektor ds. globalnej strategii 

w easyMarkets

Katarstrofa gotowa
5 czerwca Arabia Saudyjska, Egipt, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie zerwały sto-
sunki dyplomatyczne z Katarem. Powodem tego drastycznego posunięcia było oskarżenie,
że stolica Kataru, Doha, czynnie wspiera Iran oraz terroryzm w regionie

Sprostowanie
W związku z opublikowanym w numerze 2(86) Marzec/Kwiecień 2017 na str. 31 artykułem „Ekologia leży nam na sercu” informujemy, że błędnie zostało podane
nazwisko prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca (w tekście pojawiło się nazwisko Poźniak). Rozmówcę i czytelników przepraszamy za pomyłkę.
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Wojciech Ostrowski

Jeśli spółka stworzona została w spo-
sób hierarchiczny z jasnym określe-
niem zależności, odpowiedzialności
i kompetencji, wówczas zarządzają-

cy nią kieruje tyko grupą najwyższych ran-
gą managerów. Ci zaś realizują jego pole-
cenia, przekazując zadania na kolejny, niż-
szy poziom piramidy.

Między spółką, jednostką samorządo-
wą a indywidualną działalnością gospo-
darczą istnieją jednak różnice prawne.
Zgodnie z przepisami osoba prowadząca
działalność gospodarczą reprezentuje fir-
mę na zewnątrz samodzielnie lub poprzez
pełnomocników. W firmie takiej nie ma też
organów.

Natomiast osoby prawne są repre-
zentowane przez organy. Zakres kompe-

tencji organów określa odpowiednia usta-
wa oraz statut spółki lub organu admini-
stracji. W spółkach z ograniczoną odpo-
wiedzialnością na przykład organami są:
zgromadzenie wspólników i zarząd. Spół-
ki takie mogą też powoływać radę nad-
zorczą albo komisję rewizyjną.

Prawo narzuca również kształt organów
samorządu terytorialnego. W tym przy-
padku zarządzający urzędem jest dodat-

Rządź

Czym różni się zarządzanie przedsiębiorstwem jednoosobowym od zarządza-
nia spółką, spółdzielnią lub jednostką samorządu terytorialnego? Jak powie-
dział chiński mędrzec Sun Zi, kierowanie kilkorgiem ludzi i kierowanie
masami jest równie łatwe. W tym drugim przypadku wymagana jest tylko od-
powiednia organizacja

i zarabiaj
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kowo zobowiązany do realizacji decyzji or-
ganów nadrzędnych, rad czy organów
ustawodawczych. W przeciwieństwie do
właściciela firmy jest on wykonawcą, a nie
kreatorem polityki podmiotu, którym za-
rządza.

Chociaż jednoosobowa działalność
gospodarcza kojarzy się zazwyczaj z firmą,
w której właściciel samodzielnie pełni
wszystkie funkcje lub zatrudnia kilka osób,
bywają przypadki, że firma taka rozrasta się.
Wtedy konieczne jest wprowadzenie roz-
wiązań zaczerpniętych z większych orga-
nizacji.

Wprowadzenie hierarchii, w której
każdy zna swoje obowiązki, staje się ko-
niecznością, gdy firma zatrudnia już kil-
kadziesiąt osób. Często w takich przy-
padkach właściciele czerpią inspirację ze
statutów spółek, choć dla jednoosobowej
działalności gospodarczej przy tworzeniu
struktury dopuszczalna jest o wiele więk-
sza dowolność.

Czego wymaga się od właściciela?
Chociaż w przypadku jednoosobowej

działalności gospodarczej przedsiębiorca
pozostaje o wiele bardzie niezależny niż
w spółkach czy samorządzie, trzeba pa-
miętać, że zarządzanie nią wymaga szcze-
gólnych zdolności organizacyjnych. Wła-
ściciel ponosi bowiem pełną odpowie-
dzialność za sukces firmy.

Istotne w tym przypadku staje się za-
rządzanie czasem. Działając w trybach
dużej korporacji, mamy często grafik za-
planowany z góry. Właściciel zarządzają-
cy swoją prywatną firmą musi natomiast
wykazać się zdolnością samodzielnego or-
ganizowania sobie czasu, planowania,
tworzenia harmonogramu zajęć itp. Wy-
konuje on samodzielnie pracę, którą w du-
żej spółce powierza się kilku osobom.

Inną cechą właściciela musi być au-
tomotywacja. By zarządzanie przedsię-
biorstwem prowadziło do sukcesu, jego
właściciel powinien wykazywać się cechą
zwaną przez psychologów wysoką reak-
tywnością. Chodzi o pewną właściwość
psychiki polegającą na łatwym mobilizo-
waniu się do działania pod wpływem na-
wet drobnych bodźców.

Z drugiej strony właściciel nie może być
podatny na depresję i łatwo zniechęcać się.
Układanie kalendarza powinno uwzględniać
jednak jeszcze czas na wypoczynek. Czło-
wiek nie może być ciągle aktywny. Dlatego
konieczne jest przeznaczenie kilku chwil na
„ładowanie akumulatorów”.

Obok umiejętności zarządzania czasem
właściciel firmy powinien również umieć za-
rządzać pieniędzmi. Część działalności
z tym związanej firmy powierzają często
podmiotom zewnętrznym (usługi księgowe).

Jednak księgowy nie doradzi, jak inwesto-
wać w swój biznes.

Ważne jest więc coś, co Anglicy nazy-
wają świadomością rynku. Chodzi o zna-
jomość branży i potrzeb klientów umożli-
wiającą instynktowne podejmowanie decyzji
ekonomicznych. Zarządzanie przedsię-
biorstwem w przypadku jednoosobowej
działalności gospodarczej wymaga zatem
sporej wszechstronności.

Aby kierować firmą – bez względu na jej
wielkość – należy również posiadać wiedzę
i umiejętności kierowania ludźmi. W tym za-
kresie dobrze jest poznać kilka zasad:
• Przekonać pracowników, że ich praca
i dobro firmy stanowią korzyść również dla
nich, aby pracownicy identyfikowali się
z sukcesem firmy.
• Stosować jasny i przejrzysty podział
kompetencji, zwierzchnictwa i zakres obo-
wiązków.
• Stosować jasny, przejrzysty, stabilny i pew-
ny system nagradzania.
• Demonstrować, że przełożony potrafi
działać dla dobra podwładnych.
• Dbać o dobrą komunikację w zespole.

Zabiegi marketingowe
W kierowaniu zarówno spółkami, jak

i jednoosobową działalnością gospodarczą
istnieją pewne elementy wspólne. Należą do
nich działania marketingowe. Generalnie ich
celem jest przekonanie maksymalnej licz-
by potencjalnych klientów, że kupując nasz
produkt, otrzymują coś, czego nie zapew-
nia produkt konkurencji. W przypadku
dużych spółek można dysponować więk-
szymi środkami. Marketingiem zajmują się
tam specjalne działy. Indywidualny przed-
siębiorca często zmuszony jest zajmować
się tym sam.

Aby skutecznie prowadzić kompanię
marketingową, konieczne jest opisanie gru-
py docelowej. Trzeba wiedzieć, do kogo kon-
kretnie kierujemy dany przekaz i jakie ce-
chy wyróżniają daną grupę. Umożliwia to
stosowanie odpowiednich metod oddzia-
ływania. Na przykład zastosowanie strategii
podobieństwa. Upodabniając osobę kie-
rującą przekaz do jej odbiorców, zwiększa
się skuteczność kampanii.

Specjaliści opracowali już wiele stra-
tegii wywierania wpływu na konkretną
grupę ludzi przy wykorzystaniu istniejących
cech psychiki ludzkiej. Można się z nimi za-
poznać w literaturze fachowej. Podkreślić
tu jednak trzeba konieczność powiązania
kampanii marketingowej ze strategią roz-
woju firmy.

Strategia walki konkurencyjnej 
Aby skutecznie konkurować i rozwijać

się na rynku, niezbędne jest, by firma
wprowadziła zasady zarządzania strate-

gicznego. Składają się na nie: formułowa-
nie wizji i strategicznych celów organizacji,
tworzenie strategii obejmującej całościowe
funkcjonowanie organizacji, zapewnienie
kluczowych zasobów (finansowanie orga-
nizacji, zapewnienie personelu, kształto-
wanie harmonijnych relacji z kluczowymi
klientami).

W etapie realizacji wizji należy stworzyć
metody zarządzania: ryzykiem, zmianą, roz-
wojem organizacji i wizją. Trzeba też stwo-
rzyć: strategie zarządzania kryzysowego
i zarządzania wartością firmy. Do zarzą-
dzania strategicznego należy też formuło-
wanie polityki przejęć i fuzji.

Wizja lub misja przedsiębiorstwa sta-
nowi długofalowe wdrożenie przyszłego
stanu organizacji. Zazwyczaj odwołuje
się do wartości moralnych i idei całości or-
ganizacji. Formułuje się ją na trzech płasz-
czyznach: deklaracji – wartości wyrażanych
przez organizację, intencji – rzeczywi-
stych zamiarów, faktów – rzeczywistych
działań.

Zarządzanie ryzykiem stanowi skoor-
dynowane działanie organizacji w odnie-
sieniu do ryzyka. Ponieważ ryzyko jest
nieodłącznym elementem wdrażania ja-
kichkolwiek strategii, konieczne jest wpro-
wadzenie zasad i procedur: identyfikacji ry-
zyka, ewaluacji, monitorowania i postę-
powania z ryzykiem.

Ryzyko dzielimy na: specyficzne – zwią-
zane z działaniem konkretnej organizacji
i systemowe – związane z działaniem czyn-
ników zewnętrznych. Ze względu zaś na
możliwe rozwiązania dzielimy je na: czyste
– gdy każde inne rozwiązanie niż zapla-
nowane przyniesie szkody i spekulacyjne
– gdy inne rozwiązania mogą powodować
zarówno straty, jak i korzyści.

Zarządzanie kryzysowe dotyczy nato-
miast organów administracji publicznej. Po-
lega ono na zapobieganiu sytuacjom kry-
zysowym lub przygotowaniu do przejęcia
nad nimi kontroli poprzez zaplanowane
działania w trakcie sytuacji kryzysowych
i w czasie usuwania ich skutków.

Kluczowe zasoby dzielimy na: ludzkie,
materialne, finansowe, wiedzy oraz infra-
strukturalne. Do zasobów zalicza się też wy-
obraźnię. Zasoby ludzkie niekoniecznie
stanowią pracownicy firmy. Każdy kontakt
z ludźmi, który może przynieść firmie ko-
rzyści również zalicza się do zasobów
ludzkich.

Zasoby materialne to: nieruchomości,
urządzenia, surowce, materiały i inne do-
bra materialne. Trzeba pamiętać, że do
sprawnego funkcjonowania organizacji nie
jest konieczne posiadanie wielu zasobów.
Wystarczy je kontrolować. Stąd dla obni-
żenia własnych kosztów wystarczy wynajem
lub inna umowa użyczenia. �
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Jakiego modelu zarządzania są pań-
stwo zwolennikami? Pytam nie bez po-
wodu, bo państwa firma dla wielu może
być pod tym względem wzorem, o czym
świadczy choćby kolejny raz zdobyty tytuł
„Firmy Dobrze Zarządzanej”.

Anna Kolisz: Wizerunek firmy jest od-
zwierciedleniem jej potencjału oraz przy-
jętych wyznaczników i wartości w zarzą-
dzaniu. Zbudowany przez nas model biz-
nesowy opiera się o najwyższe standardy,
jakość i kompetencje. Jesteśmy nowoczesną
i innowacyjną firmą, która rzetelnie wy-
wiązuje się z podejmowanych zobowiązań.
Osiągnięta pozycja w dostawach wyrobów
i usług dla lotnictwa wojskowego i cywilnego
wymaga stałego rozwoju we wszystkich ob-
szarach zarządzania. Nieustannie dosko-
nalone zarządzanie przez jakość jest fun-
damentem i podstawą w realizacji dzialal-
ności biznesowej ANKOLU. Posiadamy
wdrożonych 10 systemów zarządzania ja-
kością w odniesieniu do dostarcznych wy-
robów i świadczonych usług, zgodnych
z krajowymi i międzynarodowymi norma-
mi, których procedury są bardzo ważne
w naszej codziennej firmowej praktyce.
Zintegrowany Systemem Zarządzania ob-
jęty jest nadrzędnym systemem Komplek-
sowego Zarządzania Jakością (TQM) wg
kryteriów QC 100 BID. Nowoczesne za-

rządzanie według procedur wynikających
z wdrożonych norm pozwala sprawnie re-
alizować skomplikowane kontrakty krajowe
i zagraniczne z uwzględnieniem dyna-
micznych zmian i wciąż rosnących wyma-
gań rynku. Zastosowanie nowoczesnych
technologii pomaga nam w zarządzaniu
procesami zidentyfikowanymi w firmie.
Realizacja głównych procesów, tj. sprzeda-
ży, zakupów, jak i tych wspomagających, czy-
li kapitału ludzkiego, kontroli jakości, logi-
styki, infrastruktury, wspierane jest przez in-
nowacyjne systemy informatyczne. Systemy
te umożliwiąją szybkie i sprawne zarządzanie
wiedzą, informacją oraz czasem. Proceso-
we i systemowe zarządzanie pozwala speł-
niać wymagania i oczekiwania klientów,
gwarantując najwyższą jakość wyrobów
i usług przy jednoczesnym minimalizowa-
niu kosztów, zapewnieniu wysokiego po-
ziomu bezpieczeństwa informacji oraz pra-
cy w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Czy mogliby państwo podzielić się
z nami innymi ostatnimi osiągnięciami?

Czesław Kolisz: ANKOL specjalizuje
się w dostawach części i wyrobów dla lot-
nictwa. Posiadane przez nas przedstawi-
cielstwo na Europę Wschodnią amery-
kańskiego producenta łożysk bezobsługo-
wych umożliwia transfer nowoczesnych
technologii na Wschód i zastosowanie ich

w produkcji nowej generacji. Dostarczane
przez ANKOL wysokospecjalistyczne czę-
ści, takie jak: bezobsługowe łożyska śli-
zgowe, wały napędowe, łożyska do urzą-
dzeń hydraulicznych należą do produktów
najwyższej jakości. Głównym odbiorcą
tych łożysk są rosyjskie zakłady SUKHOI,
produkujące samoloty pasażerskie SU-
PERJET 100. Nasza reputacja i wizerunek
nowoczesnej oraz rzetelnej marki są efek-
tem 25-letniej działalności. Potwierdzają to
również liczne nagrody i wyróżnienia otrzy-
mywane w kraju i na świecie. W ostatnim
roku otrzymaliśmy m.in. statuetkę Lider Pol-
skiego Biznesu, Ambasador Polskiej Go-
spodarki, Europejski Medal 2016 czy VIP
Biznesu. Równie cenne wyróżnienia od-
bieramy na arenie międzynarodowej za ja-
kość, innowacje, doskonałe przywództwo
i prestiż. Europejskie stowarzyszenie BID
nominowało ANKOL kolejny raz do naj-
wyższej nagrody International Arch of Eu-
rope for Quality and Technology Award
2017, którą odbierzemy podczas między-
narodowej konwencji we Frankfurcie.
Wszystkie zdobyte trofea to dla nas praw-
dziwe ,,Oskary biznesu”, które podnoszą za-
ufanie do naszej marki, a ponadto inspirują
do dalszego działania. 

Dobre gospodarowanie istniejącymi za-
sobami czy szukanie perspektyw na przy-
szłość – co decyduje o ciągłym sukcesie fir-
my ANKOL? 

Czesław Kolisz : 25 lat działalności han-
dlowej w wymagającej branży lotniczej to
ogromny sukces. Jego miarą jest zarówno
pozycja firmy na rynkach, jak również dy-
namiczny rozwój i uznanie w postaci na-
gród, tytułów i wyróżnień. Nie możemy tego
zaniedbać, a jako firma rodzinna mamy
szansę kontynuować działalność. Nadal sta-
wiamy na rozwój i podnoszenie standardów,
by w myśl przyjętej misji spełniać oczeki-
wania naszych kontrahentów. 

Czego można jeszcze państwu życzyć
w najbliższym czasie? Nowych kontraktów,
innowacyjnych technologii, zadowolo-
nych klientów?

Anna Kolisz: Naszym celem jest dal-
sza ekspansja handlowa, umacnianie po-
zycji i zaspokajanie potrzeb rynkowych, za-
pewniając tym dalszy rozwój, który będzie
przyczyniał się do umacniania  marki
ANKOL.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Zarządzanie na miarę sukcesów
Rozmowa z prezesami firmy ANKOL, Anną i Czesławem Koliszami



WZakroczymiu powstał jeden
z najnowocześniejszych za-
kładów produkcyjnych, wy-
posażony nie tylko w nowo-

czesne technologie i sprzęty najnowszej ge-
neracji do produkcji leków, ale również
w rozwiązania proekologiczne i systemy po-
prawiające jakość oraz bezpieczeństwo
pracy. Firma wciąż aktywnie wspiera róż-
ne wydarzenia kulturalne i gospodarcze.

LEK-AM partnerem 
III Europejskiego Kongresu Jakości

Europejski Kongres Jakości organizo-
wany jest od trzech lat przez Fundację
Qualitas, która krzewi i promuje dobre prak-
tyki w biznesie. W tym roku odbył się
28 marca w Hotelu Monopol w Katowi-
cach. Ciekawym punktem Kongresu oka-
zał się panel dyskusyjny na temat różnych
sposobów pojmowania ekologii w biznesie.
Panel prowadził Łukasz Bąk, a jego gość-
mi byli: Danuta Hanna Jakubowska, PR
manager LEK-AM-u, Michał Mikołajczyk
z Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol,
Janusz Adamek, prezes zarządu i dyrektor
Sądeckich Wodociągów, oraz dr Krzysztof
Gluc, dyrektor małopolskiej Szkoły Admi-
nistracji Publicznej UE w Krakowie, a tak-
że Kamil Jakacki, dyrektor sprzedaży z Car-
track Polska. 

Podczas panelu dyskutowano o róż-
nych sposobach ograniczania zanieczysz-
czeń środowiska. Dobre praktyki stosuje
przedsiębiorstwo LEK-AM, które dokłada
wszelkich starań, aby dbać o ekologię.
Obecnie cała flota samochodowa wymie-
niana jest na hybrydową i we współpracy
z Cartrack Polska LEK-AM monitoruje ja-
kość i bezpieczeństwo jazdy użytkowników
floty. LEK-AM współpracuje również z Ro-
kopolem, który zajmuje się organizacją
odzysku opakowań. Należy podkreślić, iż
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM
było także partnerem panelu ekologiczne-
go. Firma ufundowała także dla wszystkich
wykładowców „paczki zdrowia”. Podczas
wieczornej gali docenione zostało prawie sto
polskich firm, które przede wszystkim sta-
wiają na jakość, dlatego otrzymały certyfi-
katy i statuetki Jakość Roku 2016. Organi-
zatorom i tegorocznym laureatom ser-
decznie gratulujemy!

Sukces Roku 2017
Miniony rok był bardzo udany. Założony

plan sprzedaży zrealizowano w 101 proc.,
uzyskując łączną sprzedaż na poziomie po-
nad 211 mln zł. Co ważne, na rynku far-
maceutycznym odnotowującym wzrost na
poziomie 4,8 proc. w stosunku do roku po-
przedniego, LEK-AM urósł aż o 16 proc.
To zaowocowało specjalnym wyróżnie-
niem na gali „Osobowości i Sukcesy 2017”.
Firma jako jedyna z branży farmaceutycz-
nej otrzymała prestiżową statuetkę „Sukces
Roku 2017”. 

Jubileuszowa toruńska 
„Mini Lista Przebojów”

24 kwietnia 2017 r. w Teatrze Wilama
Horzycy odbył się koncert finałowy 25. to-
ruńskiej „Mini Listy Przebojów”, organi-
zowanej przez państwa Mariolę i Bogda-
na Jankowiaków pod patronatem prezy-
denta Miasta Torunia i wojewody kujaw-
sko-pomorskiego. Impreza ma formułę mi-
niplayback show – dzieci z klas I–III
szkół podstawowych wcielają się w doro-
słe gwiazdy muzyki rozrywkowej. Ocenia
je 16 jurorów, którzy zwracają uwagę
m.in. na trafność interpretacji oraz mimi-
kę, a także odpowiednie kostiumy. Cał-
kowity dochód z imprezy przeznaczony jest
na dziecięce hospicjum „Nadzieja”. W tym
roku imprezę wspiera ponad 50 sponso-
rów z całej Polski, którzy fundowali na-
grody dla występujących dzieci oraz wspo-
magają finansowo bądź rzeczowo Ho-
spicjum Nadzieja. Wśród nich od pięciu lat
jest firma LEK-AM. Danuta H. Jaku-
bowska, PR Manager, aktywnie uczestni-
czy w pracach jury, firma funduje także dla
zwycięzców specjalne „paczki zdrowia”,
a Grzegorz Wojciechowski, kierownik Ze-
społu KAM wraz z rodziną, pracują jako
wolontariusze. W dowód uznania podczas
koncertu jubileuszowego organizatorzy
najbardziej zasłużonym wręczyli statuet-
ki anioła z piękną sentencją „Jesteśmy tyle
warci, ile możemy dać drugiemu człowie-
kowi”. �

LEK-AM wciąż na topie
Za sukcesem Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM stoi przyjęta 
17 lat temu i konsekwentnie realizowana strategia intensywnego rozwoju. 
W ciągu tych lat firma osiągnęła wiele z założonych celów

Panel dyskusyjny w Katowicach

Reprezentantki firmy: Zosia Hecht, Mo-
nika Jefimow i Danuta Hanna Jakubow-
ska podczas gali „Osobowości i Sukce-
sy Roku 2017” w hotelu Marriott
by Courtyard Warsaw Airport 
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Co w firmach rodzinnych stanowi
największe zagrożenie dla ich normalne-
go funkcjonowania?

Firmy rodzinne mają wiele zalet. Drze-
mie w nich duży potencjał, wynikający z ich
specyfiki. Jak wskazuje prof. Andrzej Blikle,
charakterystyczna dla firm rodzinnych jest
zasada, że kryzys w firmie przenosi się na
rodzinę, a z kolei kryzys w rodzinie przenosi
się na firmę. Firmy rodzinne to nie tylko
małe, kilkuosobowe przedsiębiorstwa, a cza-
sem jedynie dwuosobowe – np. małżeńskie,

Firmy rodzinne na kozetce
O plusach i minusach
prowadzenia firm 
w najbliższym gronie roz-
mawiamy z Jarosławem
Chałasem, partnerem 
zarządzającym Kancelarii
Chałas i Wspólnicy

FIRMA DOBRZE ZARZĄDZANA



ale także wielkie korporacje, istniejące od
wielu lat. Warto zwrócić uwagę choćby na
takie przedsiębiorstwa jak Porsche, Ikea czy
na polskim rynku – Kulczyk Investments,
Solaris albo Mokate. Wraz ze wzrostem po-
ziomu skomplikowania przedsiębiorstwa
mogą rosnąć potencjalne problemy orga-
nizacyjne związane z rodzinnym charak-
terem firmy. Co więcej, często wzrost ska-
li prowadzonej działalności nie idzie w pa-
rze z dostosowaniem optymalnej formy
prawnej. Małe przedsiębiorstwa rodzinne,
które początkowo są tworzone i funkcjonują
jako jednoosobowa działalność gospo-
darcza lub w formie spółki cywilnej, za-
chowują tę formę prawną nawet w przy-
padku, gdy osiągają wielomilionowe zyski. 

Z czego to wynika?
Głównie z faktu, że założyciel przed-

siębiorstwa rodzinnego lub kilku twórców
powiązanych więziami rodzinnymi pragnie
utrzymać pełną kontrolę nad rozwijającym
się przedsiębiorstwem. Często jednak nie
zdaje sobie sprawy z faktu, iż najprostsze
formy prawne działalności gospodarczej
mogą się wiązać dla nich zarówno z dużym
ryzykiem gospodarczym, jak i z ryzykiem dla
ciągłości istnienia przedsiębiorstwa. Przy-
kładowo, w przypadku jednoosobowej
działalności gospodarczej, spółki cywil-
nej, jak również w większości przypadków
spółek osobowych, prowadzący działalność
w tych formach odpowiadają całym swo-
im majątkiem za zobowiązania powstałe
w związku z działaniem przedsiębiorstwa.
Dopiero z kolei forma prawna spółek ka-
pitałowych – spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością oraz spółki akcyjnej – po-
zwala na wyeliminowanie odpowiedzial-
ności materialnej wspólników lub akcjo-
nariuszy za długi spółki. 

Członkowie spółek kapitałowych od-
powiadają jednak co do zasady solidarnie
za długi spółki.

Tak, jest to problematyczne, np. w sy-
tuacji, gdy egzekucja wobec spółki kapita-
łowej okazuje się bezskuteczna. Członko-
wie takich spółek mogą się uchronić przed
wspomnianą odpowiedzialnością, jeśli w ra-
zie powstania niewypłacalności złożą w ter-
minie wniosek o upadłość, bądź wykażą, że
nie złożyli go nie ze swojej winy. Zazwyczaj
jednak w sytuacji ratowania firmy rodzin-
nej za wszelką cenę z wnioskiem o upadłość
zwleka się aż do chwili, gdy jest już za póź-
no. W takim przypadku odpowiedzial-
ność za długi spółki może zrujnować pre-
zesa firmy rodzinnej, który był jej pomy-
słodawcą i twórcą jej sukcesu. Sukces bo-
wiem może się obrócić w wieloletnie spła-
canie długów z rodzinnego majątku. 

Jak temu zapobiec?
Korzystnym może być oddanie części

władzy nad przedsiębiorstwem w ręce pre-

zesa spoza rodziny. W takim jednak przy-
padku należy wybrać osobę zaufaną, a za-
ufanie to poprzeć dodatkowo stosownymi
ograniczeniami prawnymi w umowie lub
w statucie spółki. W szczególności należa-
łoby uregulować kwestię konieczności uzy-
skiwania zgody wspólników lub akcjona-
riuszy na podjęcie przez prezesa określo-
nych działań. Mówi się w takich przypad-
kach, że wspólnicy co prawda przesiadają
się na „tylne siedzenie” w spółce, ale nadal
chcą sprawować w niej rzeczywistą władzę,
mimo że oficjalnie za sterami spółki stoi
inna osoba. 

Czy zachowanie takiej kontroli, choć
już bez oficjalnej funkcji, jest możliwe?

Prawo dopuszcza różnorodne me-
chanizmy pozwalające na to. Nie należy
jednak zapominać, że ostatecznie upraw-
nionym do reprezentacji spółki jest jej
prezes i jego niesubordynacja niekoniecz-
nie musi się wiązać z nieważnością pod-
jętych czynności, a jedynie odpowiedzial-
nością odszkodowawczą wobec spółki.
W sytuacji zaś, gdy prezes taki nie ma prak-
tycznie majątku – co jest częste właśnie ze
względu na odpowiedzialność za długi
spółki, wśród tzw. „zawodowych prezesów”
– to szkód wyrządzonych spółce przez pre-
zesa nie będzie można naprawić. Często-
kroć nawet odszkodowanie uzyskane po
wielu latach sądowego procesu będzie
pyrrusowym zwycięstwem, jeśli w wyniku
błędnych działań prezesa firma przestanie
istnieć. 

A jak wygląda w firmach rodzinnych
kwestia zatrudnienia? 

To kolejna trudna kwestia. Fakt istnie-
nia więzi rodzinnych może powodować bo-
wiem, że pracujący na rzecz firmy człon-
kowie rodziny będą bardziej zaangażowa-
ni. Może być też jednak zgoła odwrotnie
– przekonanie o stabilności zatrudnienia ze
względu na więzy rodzinne może być czyn-
nikiem demotywującym. Co więcej, rodzi-
na może wręcz oczekiwać, że jej członko-
wie będą zatrudniani w firmie – bez wzglę-
du na posiadanie odpowiednich kwalifikacji.
Może to dotyczyć zwłaszcza kluczowych
stanowisk decyzyjnych. W firmach innych
niż rodzinne uzyskanie wysokiego stano-
wiska jest zazwyczaj ukoronowaniem dłu-
giej ścieżki kariery i rozwoju osobistego.
W firmach rodzinnych – niekoniecznie. Co
więcej, w sytuacji, gdy dany członek rodzi-
ny nie sprawdzi się na danym stanowisku,
proces wypowiedzenia mu umowy może
być znacznie utrudniony i wywołać konflikt
w rodzinie. Problem ten nie występuje, gdy
pracownik nie ma familijnych koneksji
– wówczas wystarczy jedynie dochować wy-
mogów prawnych w zakresie prawidłowo-
ści wypowiedzenia. Proces zatrudniania
osób z rodziny, w szczególności na wyso-
kie stanowiska decyzyjne, powinien być za-
tem starannie przemyślany. Ewentualne po-
zbawienie zatrudnienia bowiem może pro-
wadzić do konfliktu, a nawet destabilizacji
firmy. Co więcej, może się także skończyć
w sądzie pracy. �

Jak wskazuje prof. Andrzej Blikle, charakterystyczna
dla firm rodzinnych jest zasada, że kryzys w firmie
przenosi się na rodzinę, a z kolei kryzys w rodzinie
przenosi się na firmę
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Złożona jest także sytuacja, w której
firma zakładana jest przez małżonków.

Tak, często mamy do czynienia z funk-
cjonowaniem firm założonych przez mał-
żonków. Gdy małżeństwo nie przetrwa
próby czasu, niezwykle skomplikowany
staje się problem podziału firmy w przy-
padku rozwodu. Przykładem może być tu
małżeństwo Jana i Grażyny Kulczyków. Ko-
nieczność podziału ich majątku doprowa-
dziła do spadku – w przypadku Jana Kul-
czyka – z 1. na 9. miejsce w rankingu naj-
bogatszych Polaków. Podział przedsię-
biorstwa nie zawsze może się również od-
być całkowicie bez skutków dla jego ren-
towności. Szczególnym zagrożeniem dla
ciągłości przedsiębiorstwa jest ryzyko roz-
wodu w warunkach istnienia wspólności
majątkowej. O czym się również często za-
pomina, wspólność majątkowa nie jest
współwłasnością, co oznacza, że małżon-
kowie nie posiadają 50 proc. udziałów
w swoim majątku, w tym w przedsiębior-
stwie, którymi by mogli swobodnie obracać
i sprzedawać je swobodnie, komu chcą.
Wspólność oznacza, że mają oni prawo
wspólne i niepodzielne do całego swojego
majątku wspólnego, a więc mogą rozpo-
rządzać jego poszczególnymi składnikami
tylko jako całością. 

Kiedy wobec tego jest dopuszczalny
podział majątku?

Dopiero po zniesieniu wspólności, kie-
dy małżonkowie uzyskują w majątku udzia-
ły, którymi mogą rozporządzać. W wyniku
podziału mogą te udziały zachować. Mogą
także znieść współwłasność i podzielić się
poszczególnymi składnikami majątku. Pro-
blem w tym, że w razie konfliktu i zagrożenia
rozwodem, nie ma zwykle szans na do-
browolne zniesienie wspólności. Ma ono
miejsce dopiero na mocy orzeczenia sądu
o rozwodzie, po uprzedniej długotrwałej ba-
talii sądowej, związanej częstokroć z orze-
kaniem o winie oraz walką o władzę ro-
dzicielską nad wspólnymi dziećmi. W takim
przypadku kwestie ewidentnie osobiste,
pozabiznesowe rzutują na funkcjonowanie
przedsiębiorstwa i realnie zagrażają jego dal-
szemu bytowi. Z tego względu zalecane jest
w przypadku małżonków prowadzących
wspólnie działalność gospodarczą wpro-
wadzenie notarialnie ustroju rozdzielności
majątkowej. Potocznie zwie się tę instytu-
cję intercyzą. Dodatkowo założenie spółki,
zwłaszcza kapitałowej, jak również szcze-
gółowe uregulowanie sposobu jej funkcjo-
nowania w umowie spółki lub statucie,
może uchronić ciągłość prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej przed ewentualnymi
sporami między małżonkami. 

Nie zawsze można się jednak uchronić
przed skutkami rozwodu, gdyż chęć spraw-
nego przeprowadzenia sprawy rozwodowej

bez orzekania o winie jednej ze stron może
prowadzić do konieczności przekazania czę-
ści przedsiębiorstwa na rzecz małżonka.
Tego typu podział w skrajnych przypadkach
może nawet doprowadzić do upadłości fir-
my, a nawet obydwu powstałych w wyni-
ku podziału firm, które w wyniku wspo-
mnianej operacji stracą gospodarczy po-
tencjał. 

Trudności niesie ze sobą także szero-
ko pojęta sukcesja.

Sukcesja jest szczególnie doniosłą kwe-
stią w razie braku woli kontynuowania pro-
wadzenia działalności gospodarczej oso-
biście przez daną osobę lub w razie jej
śmierci. Przedsiębiorcy, także w firmach ro-
dzinnych, często nie zdają sobie sprawy
z bardzo doniosłych skutków ich śmierci dla
ciągłości funkcjonowania przedsiębior-
stwa. Przykładowo śmierć przedsiębiorcy
prowadzącego jednoosobową działalność
gospodarczą prowadzi do rozwiązania
natychmiast wszystkich stosunków pracy z
pracownikami. Przed tym skutkiem nie
sposób się uchronić, co czyni funkcjono-
wanie dużej firmy zatrudniającej wielu
pracowników w tej formie bardzo ryzy-
kownym. Śmierć wspólnika spółki jawnej
może prowadzić do jej rozwiązania. W przy-
padku spółki jawnej konieczne będzie ure-

gulowanie kwestii nabycia udziałów w przy-
padku śmierci wspólnika już w umowie
spółki, o czym często się zapomina. Brak
sporządzenia testamentu może prowa-
dzić do konieczności przeprowadzenia
długotrwałego postępowania spadkowego
w sądzie. 

Nawet jeśli kwestia dziedziczenia te-
stamentowego lub ustawowego jest oczy-
wista i może być przeprowadzona przez
notariusza w formie poświadczenia dzie-
dziczenia, to proces ten może trwać kil-
ka dni do tygodni, co również zaburza cią-
głość funkcjonowania przedsiębiorstwa.
W tym zakresie warto przywołać ponow-
nie przykład Jana Kulczyka, tym razem
w pozytywnym kontekście. Nie jest ta-
jemnicą, że przygotował on i częściowo
wdrożył sukcesję Kulczyk Investments
już za swojego życia – fotel prezesa ob-
jął jego syn, Sebastian, a w Radzie Nad-
zorczej zasiadła córka, Dominika. Jed-
nocześnie, jak wskazuje „Forbes”, po-
dobno zgodnie z testamentem rodzeństwo
w kluczowych decyzjach musi być jed-
nomyślne. Szczegóły takich zapisów są
jednak zwykle, dla dobra przedsiębiorstwa,
owiane tajemnicą. 

Rozmawiała Izabela Boroń

�

Gdy małżeństwo nie przetrwa próby czasu, niezwykle
skomplikowany staje się problem podziału firmy 
w przypadku rozwodu. Przykładem może być tu
małżeństwo Jana i Grażyny Kulczyków. Konieczność
podziału ich majątku doprowadziła do spadku 
– w przypadku Jana Kulczyka – z 1. na 9. miejsce 
w rankingu najbogatszych Polaków
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Nie wszyscy wiedzą, że Mokate to fir-
ma rodzinna. Co zadecydowało o tym, że
firma Mokryszów stała się znaną w Polsce
i na świecie marką?

Niewątpliwie to, że Mokate jest firmą
rodzinną bardzo pomogło w odniesieniu
sukcesu. „Rodzinność” Mokate wynika
nie tylko z tego, że prowadzi ją kolejne po-
kolenie mojej rodziny, ale również z tego,
że pracują w niej często dwa pokolenia ro-
dzin pracowników – oddanych i lojalnych
firmie. 

Firmy rodzinne działają w oparciu
o trzy filary: elastyczność, innowacyjność
oraz bliskie relacje z klientem. Od lat na-
sze produkty wyznaczają trendy na rynku.
Tak było ze sztandarowym Cappuccino,
które w latach 90. było sensacją na rynku
i od lat jest niekwestiowanym liderem
w swojej kategorii. Tak również jest teraz
z nowymi produktami marki Caffetteria
Mokate, wyjątkowymi herbatami Loyd
czy cieszącą się niezwykłą popularnością
herbatą Minutka.

Takie firmy są bardziej oszczędne,
ostrożniej się zadłużają, dywersyfikują
działalność. Dzięki temu tworzą zrówno-
ważony i stabilny model biznesowy, od-
porny na zjawiska kryzysowe. I co naj-
ważniejsze – w firmie rodzinnej myśli się
częściej o przyszłych pokoleniach, a nie tyl-
ko o zysku.

Czy w historii firmy przyszedł taki mo-
ment, żeby przerzucić myślenie ze skali mi-
kro na makro? Jakich zmian wymagało to
od właścicieli?

Budowanie rodzinnego, dużego biznesu
zawsze wymaga myślenia w skali makro.
Przykładów takiego podejścia do kierowa-
nia firmą jest w dziejach Mokate wiele. Jesz-
cze pod koniec lat 90. minionego stulecia
istniała jedynie firma Mokrysz. Działając
w branży spożywczej, zatrudniała kilka-
dziesiąt osób. W 1990 roku powstało Mo-
kate (nazwa pochodzi od pierwszych liter
nazwiska i imion właścicieli: MOkrysz-
-KAzimierz-TEresa), które wprowadziło na
rynek najpierw śmietankę w proszku, a na-
stępnie cappuccino. Były to w tamtym
czasie absolutne rynkowe nowości.

Zgodnie z rodzinną filozofią, zyski in-
westowano w firmę. W 1995 roku oddano
do użytku w Ustroniu duży i nowoczesny
zakład produkcyjny. Produkcja szła pełną
parą, zwiększał się asortyment, a produk-
ty firmy trafiały już na rynki zagraniczne.

W 2001 roku w Żorach powstał kolej-
ny zakład produkcyjny. Mokate wyszło
poza granice Polski nie tylko za sprawą eks-
portu. Przyczyniło się do tego kilka strate-
gicznych przejęć na rynku czeskim – z Ma-
rilą, jedną z wiodących firm branży kawo-
wej na czele.

W porównaniu do niewielkiego za-
kładu sprzed 27 lat, Mokate to dziś 3 pręż-
nie działające fabryki – w Ustroniu, Żorach
i czeskich Voticach pod Pragą – nowo-
cześnie wyposażone, z ogromnymi po-
wierzchniami magazynowymi. Cztery wie-
że rozpyłowe z nowoczesną technologią
FilterMat, w których wytwarza się pół-
produkty dla przemysłu spożywczego,

należą do najnowocześniejszych w Euro-
pie.

Jakie produkty obecnie znajdują się
w państwa ofercie?

Nie sposób je tu wszystkie wymienić.
Wśród kaw króluje Mokate Cappuccino,
pozostające liderem w swojej kategorii
produktowej. W ofercie firmy znajdują się
również popularne miksy kawowe 3w1 i 2w1
oraz szeroka oferta kaw rozpuszczalnych,
mielonych i ziarnistych. 

Dumą Mokate jest linia Caffetteria
Mokate, obejmująca poza klasycznym cap-
puccino, prawdziwe, trójwarstowe latte.
Ofertę Caffetterii dopełniają słodkie prze-
kąski – owsianki i ciasteczka Sweet Cookies.
Sklepową półkę uzupełniają produkty
wybierane przez najmłodszych klientów
– kawy zbożowe, kakao i czekolady na go-
rąco. Na rynku zadebiutowała również
nowa linia – Fitmania, na którą składają się
produkty wspomagające codzienną, zdro-
wą dietę. Szeroki asortyment Mokate znaj-
dziemy również na sklepowych półkach z
herbatą. Wyróżniają się tu trzy marki – Mi-
nutka, Loyd oraz Babcia Jagoda. 

Przez lata Mokate stało się potentatem
na rynku kawy i herbaty. Nie każdy jednak
wie, że jest równie liczącym się graczem na
europejskim rynku półproduktów dla prze-
mysłu spożywczego. Od lat Mokate jest fir-
mą o zasięgu międzynarodowym –  ponad
50 proc. swojej produkcji firma eksportu-
je poza granice Polski, do prawie 80 krajów
świata. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

Nasza specjalność 
to Mokate 

Cappuccino
O specyfice i ofercie popularnej firmy 

MOKATE rozmawiamy z jej prokurentem,
Sylwią Mokrysz
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Załóżmy czysto hipotetycznie, że
jest taka wola systemu, by uszczk-
nąć każdemu, kto ma, by dać tym,
co nie mają. I stworzy się w do-

brej wierze standard ustalania przez system,
kto ma, a aparat przymusu podległy sys-
temowi to wykona bez szemrania. Co wię-
cej, nikt nam nie pomoże, gdyż system dzia-
ła w tzw. dobrej wierze i wg ustalonych stan-
dardów. Zatem skoro uznał nas za wrogi so-
bie element, to będzie utwierdzał wszystkich
w przekonaniu, że tak jest naprawdę. 

Jak zatem w takiej sytuacji się zacho-
wać, jak sobie radzić? Czy można temu za-
pobiec? 

Świat zna rozwiązania i mówimy to na
bazie osobistych doświadczeń! Świat stwo-
rzył je, by zabezpieczyć się globalnie i nic
nie może się z tym równać, a skoro tak, to
należy zadać sobie pytanie nie „co robić”,
tylko, czy ja też mogę z tego skorzystać?
Otóż tak!

Kluczowymi elementami w tym wy-
padku jest zrozumienie zależności które opi-
sywaliśmy we wcześniejszych naszych ar-
tykułach:
1. Żadnych produktów finansowych, żad-
nych wirtualnych środków, żadnych obiet-
nic bez pokrycia – tylko prawdziwe warto-
ści.
2. Zaufanie, wiarygodność, bezpieczeństwo,
pewność, uczciwość, odpowiedzialność,
zyskowność i poufność to powszechnie
uznane wartości, do których, jeżeli doda-
my tak uniwersalne i ponadczasowe jak wol-
ność i posiadanie, to powstanie pewnego
rodzaju dekalog wartości, wg którego nie-
stety nie da się oferować w zgodzie z pra-
wem zwyczajowym produktów inżynierii fi-
nansowej, opartych na obietnicy spełnienia,
które zostały stworzone przez instytucje fi-
nansowe jako produkty służące dla czystego
zysku oraz do spekulacji. 
3. Nie sztuką jest mieć „drogi złoty gadżet”,
sztuką jest posiadać uznaną i potwier-
dzoną prawdziwą wartość.

Należy zaznaczyć, iż każde użyte tutaj
słowo ma wyjątkowe znaczenie i decyduje

o sensie  całości tego, co określamy wiary-
godnością, bezpieczeństwem i pewnością
posiadania uznanej prawdziwej wartości. 

Mówimy tutaj o światowym rozwią-
zaniu dostępnym dla nielicznych, inaczej
myślących. Nie jest bowiem ważne co kto
o tym wie, ale jak myśli i co z tym robi. Waż-
ne jest, czy rozumie zależności. W naszej
ocenie o wiarygodności, bezpieczeństwie
i pewności posiadania decydują odpowie-
dzi na kluczowe cztery, pięć pytań:
• Kto i jak tym zarządza? Posiadacz, wła-
ściciel, on i tylko on, z wykorzystaniem nie-
zależnego pozabankowego systemu on-line.
• Co to jest? Metale szlachetne, a w szcze-
gólności złoto inwestycyjne w sztabach lo-
kacyjnych wyłącznie w standardzie Good
Delivery.
• Gdzie przechowywane? W strefie neu-
tralnej, geopolitycznie wolnej od ingeren-
cji systemu.

• Jak przechowywane? W pozabanko-
wym systemie skarbców o najwyższym
poziomie bezpieczeństwa, w reżimie skła-
du celnego.
• Jak zabezpieczone? Ubezpieczone do
wartości odtworzeniowej z dnia odtwo-
rzenia, podlegające dodatkowo niezależnej
kontroli wykorzystania środków i składo-
wania. 

Naprzeciwko opiniom wszystkich scep-
tyków stoi tutaj 6500 lat światowej historii
złota i srebra jako prawdziwej wartości, któ-
ra broni się samodzielnie bez niczyjego
udziału. 

Nie negujemy oczywiście innych roz-
wiązań. Jednak w takim rozumieniu sta-
wiamy jednoznacznie złoto, srebro oraz
inne metale szlachetne na czele wszystkich
rozwiązań jako kluczowe, szczególnie w
obliczu przedstawionych na wstępie za-
grożeń. �

DEC i Partnerzy 
– kluczowe rozwiązania
Jeżeli ktoś nie rozumie, że można mu zabrać wszystko, co posiada to albo
jest bardzo naiwny, albo nie znalazł się jeszcze w takiej sytuacji życiowej. 
Powiecie: to niemożliwe! Otóż nie, to wyjątkowo proste

Grzegorz Dec Justyna Dec  Czesław Dec

Współwłaściciele  firmy rodzinnej DEC i Partnerzy Sp. z o.o., certyfikowani doradcy
ds. metali szlachetnych europejskiego i globalnego lidera w handlu metalami szla-
chetnymi Auvesta Edelmetalle AG z Holzkirchen (Niemcy). Propagatorzy inwesto-
wania w fizyczne metale szlachetne i strategiczne oraz zabezpieczania kapitału
poprzez metale szlachetne, szczególnie białe srebro, platynę, pallad. Odtwórcy
polskiego rynku handlu fizycznymi metalami szlachetnymi w  formie sztab lokacyj-
nych o standardzie Good Delivery.

Tylko złoto i srebro jest prawdziwym pieniądzem, reszta to złudzenia
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Paweł Lewicki

Czy nie jest tak, że często budzi-
cie się z poczuciem, osamotnie-
nia w ważnych decyzjach, które
musicie podjąć jako przedsię-

biorca? Smutni, chociaż otacza was bardzo
dużo osób z pracowników, rodziny, bliskich?
Czy nie jest tak, że często czujecie pustkę?
Zastanawiacie się, co moglibyście jeszcze
zrobić. Macie pewność, że nie jesteście
w tym miejscu, do którego dążycie. 

A może odnosicie wrażenie, że ten biz-
nes, który realizujecie, nie idzie w dobrym
kierunku? Jak często widzicie, że konku-
rencja znowu depcze wam po piętach,
czujecie jej oddech na plecach? Jak często
jest tak, że to wy patrzycie na innych i za-
stanawiacie się, jak oni to robią, jak do tego
doszli? W końcu, jak często myślicie sobie
i mówicie „już nie mam narzędzi, nie
wiem, jak dalej się realizować, wykorzy-
stałem bądź wykorzystałam przecież już
wszystko”? 

Mam dla was dobrą wiadomość. Ta sy-
tuacja nie musi tak wyglądać. Może ona wy-
glądać zupełnie inaczej. Przecież możecie
czuć radość, spełnienie, zadowolenie ze swo-

ich firm i z tego, co robicie. Możecie widzieć,
że wasze projekty i przedsiębiorstwa idą
w dobrym kierunku, czyli do celu. Możecie
czuć, że nie jesteście sami, że otacza was gro-
no osób, pracowników, wspólników, part-
nerów biznesowych, którzy grają do tej sa-
mej bramki. Możecie mieć pewność, że bez
względu na sytuację, w jakiej się znajdzie-
cie, zawsze dacie radę. Możecie patrzeć
i mówić sobie „rynek jest u moich stóp”. Mo-
żecie mieć  świadomość, że firma to ja,
jako kierowca niesamowitego samochodu,
a kierownica, którą trzymam, to fanta-
styczne możliwości. Możecie w końcu bu-
dzić się każdego dnia i widzieć, że czas nie
przelewa się wam przez palce, a wy patrzycie
w lustro i mówicie „to ja, ten spełniony
przedsiębiorca”. Kto z was chciałby się tak
czuć? Podejrzewam, że każdy. 

Jest tylko jedno znaczące pytanie: jak
tego dokonać? Jak dojść do tego momen-
tu, o którym każdy z nas, przedsiębiorców,
marzy? Powiem wam coś, co dla mnie było
olbrzymim wyzwaniem, do którego do-
chodziłem przez lata. Wyzwaniem, które-
go się uczyłem. Powiem wam coś, o czym
prawdopodobnie wiecie. Powiem więcej,
myślę, że większość z was to wykorzystuje

nawet nieświadomie. Coś, co powinniście
zapisać. Zapisać po to, żeby każdego dnia,
kiedy się budzicie, zanim pójdziecie do fir-
my, spojrzeć na ten wyraz i mieć świado-
mość, że to fundament waszej firmy. Chce-
cie wiedzieć, co to jest? To coś, moi drodzy,
to relacje. Relacje z waszymi klientami, wa-
szymi pracownikami, waszymi podwyko-
nawcami.  

Kraina pełna kwiatów
Czym są dla mnie relacje? Relacje dla

mnie są jak ogród. Kiedy nie ma relacji,
ogród jest uschnięty, pełen chwastów, zim-
ny, odpychający. Jest miejscem, do które-
go nie chcemy iść, od którego uciekamy. Kto
z was był kiedyś w takim ogrodzie albo
chciałby być? Ja też nie. To nie bądźmy. 

Kiedy relacje są dobrze ułożone, to
ogród jest piękny, zielony, kwitnący, pełen
kwiatów, radosny, ciepły. To miejsce, do któ-
rego dążymy, w którym chcemy być, spę-
dzać czas. Co więcej, to ogród, do które-
go chcemy wracać. A ty jaki masz ogród?
Jak dbasz o swoje relacje? Czy uważasz, że
dzięki umiejętnościom budowania do-
brych relacji zwiększają się nasze możli-
wości? Pewnie, że tak.

Dam wam dobrą radę. Umięjetność bu-
dowania dobrych relacji to podstawa. Tyl-
ko takie działanie umożliwi osiągnięcie
celu. Wiedząc, jakich narzędzi używać do
tworzenia i zarządzania naszymi relacjami,
możemy poszerzać perspektywę. Zdoby-
wamy wiedzę, jak panować nad otoczeniem
oraz mamy świadomość, że nic nas nie za-
skoczy. A gdy, jak w życiu, przyjdą te gor-
sze momenty, możemy zachować rozsądek
i poczucie bezpieczeństwa. Czy brzmi to dla
was rozsądnie? Świetnie.

Korzyści wynikające dla was z relacji to
przede wszystkim wyróżnienie się. Mając
właściwie zbudowane relacje, jesteście w sta-
nie podnieść świadomość swoich produk-
tów, firm i usług. A to w bezpośredni spo-
sób przekłada się na zdobycie nowych
klientów. Budując relacje, dajecie sobie
szansę. Czas na to, żeby widząc swoje roz-
wijające się systematycznie przedsiębior-
stwo, stanąć z boku i zobaczyć, jak i kiedy
podjąć kolejne kroki, żeby pchnąć swoją fir-
mę na wyższy poziom.  

Wyróżnij się albo zgiń
Kto chciałby czuć zadowolenie ze swojego biznesu? A kto oprócz satysfakcji 
i radości chciałby mieć świadomość, że biznes codziennie systematycznie się
rozwija? Pewnie każdy…
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Aby zbudować te relacje wystarczą
trzy proste działania: 
1. Szukajcie skutecznych narzędzi do bu-
dowania relacji. 
2.  Szukajcie skutecznych narzędzi , które
pozwolą wam czerpać korzyści ze zbudo-
wanych już relacji. 
3. Szukajcie skutecznych narzędzi, które po-
zwolą wam utrzymać zbudowaną już re-
lację. 

Relacje zbudowane są z emocji. Wszy-
scy doskonale wiemy, że to emocje decydują
o większości naszych wyborów. Pewnie
część z was powie, że nie tylko emocje, ale
również zdrowy rozsądek. Ja jednak za-
kładam, iż świadczycie usługi na odpo-
wiednio wysokim poziomie, także rozum
tylko potwierdzi wybór emocji. Emocje to
coś, co wyróżnia nas i nasze działania, roz-
wiązania, dążenia. 

I to jest dobry moment na to, żeby za-
cząć mówić o event marketingu. Wiecie dla-
czego? Bo event marketing to przede
wszystkim emocje i relacje. Posiada jedną
z największych zalet, wyróżników spośród
innych, siostrzanych gałęzi marketingu.
Dotyczy bezpośrednich relacji. Wszyscy wie-
my, że nie ma idealnego biznesu bez do-
skonałej relacji.  A event marketing ją bu-
duje. 

Historia event marketingu w Polsce,
przynajmniej tego świadomego, sięga kil-
kunastu lat. Przez cały ten czas, wielu mar-
keterów, wielu przedsiębiorców, zastana-
wiało się, jak spośród tego szumu infor-
macyjnego dotrzeć do konsumenta, żeby
to właśnie nas zauważył, żeby nasz pro-
dukt czy naszą usługę wybrał. Zawsze na
ten problem mam jedną odpowiedź: event
marketing – wyróżnij się albo zgiń. 

Event marketing buduje nasze dzia-
łania tu i teraz. Pokazuje od razu, czy dzia-
łanie, które zaplanowaliśmy udało się czy
nie, czy nasz klient kupił nasz produkt,
bądź nie. Event marketing, w końcu,
umiejscawia nasze działanie w określonym
czasie i przestrzeni. To dzięki event mar-
ketingowi możecie natychmiast zoba-
czyć, jakie są efekty. To event marketing
bezpośrednio daje tę satysfakcję obco-
wania z klientem, pracownikiem, podwy-
konawcą, dostawcą. Event marketing to
narzędzia, które przenoszą waszych klien-
tów, odbiorców w świat waszych usług,
produktów, działań.

Po co event marketing?
Jestem pewien, że kiedy to czytacie,

większość z was – przedsiębiorców, zasta-
nawia się: „Właściwie po co mi ten event
marketing? Jestem sklepikarzem, apteka-
rzem, agentem ubezpieczeniowym – po co
mam się tego uczyć? Mój znajomy ma
warsztat samochodowy, kolega jest szko-

leniowcem coachem, po co ma wykorzy-
stywać te narzędzia?”.

Może przede wszystkim po to, żeby
zbudować świadomość waszej marki, nie
tylko tej produktowej, ale i osobistej. Może
po to, aby podnieść wiedzę wśród konsu-
mentów waszego przedsiębiorstwa, waszych
usług. Może po to, aby zwiększyć wolumen
sprzedaży. Może po to, by zdobyć nowych
klientów i utrzymać starych. Może po to,
aby uczynić jeszcze bardziej lojalnymi
swoich pracowników, mieć tych najbardziej
oddanych, pracowitych, najlepszych. Może,
w końcu, po to, aby robić skuteczniejszy biz-
nes i osiągać założone cele.  

Te dwa proste słowa „po co”, które
wszyscy bardzo dobrze znacie, stanowią
o fundamentach firm, o podwalinach na-
szych misji i wizji przedsiębiorstw. Te dwa
krótkie słowa to klucz do ludzkich serc
i ludzkiego umysłu. Te dwa proste słowa do-
cierają do ludzkich emocji.

Kiedy rozmawiam z wami, przedsię-
biorcami, bardzo często słyszę: „Mam
trudną branżę, moje produkty są bardzo
specyficzne, to nie dla mnie, to dla moje-
go kolegi. Słuchaj, on ma inny biznes, te na-
rzędzia pewnie doskonale się u niego
sprawdzą”. 

Event marketing pasuje do każdej
branży. Nieważne, czy masz zakład po-
grzebowy, czy warsztat samochodowy, czy
produkujesz wędliny, czy wypożyczasz sa-
mochody. Event marketing jest dla każde-
go, bo event marketing to podstawa co-
dziennych działań. EM jest dla przedsię-
biorców po to, aby nie tylko realizować cele,
ale przede wszystkim, by potrafić je sobie
naszkicować. Dlatego korzystajcie z na-
rzędzi event marketingu.

Jestem pewien, że większość z was na
co dzień korzysta z instrumentów tej bran-
ży i to z powodzeniem, niestety większość
robi to nieświadomie. Często, gdy mówię:
„event marketing”, co słyszę? Event mar-
keting to przecież event. A czym jest event?
Odpowiadacie: „Event to impreza”. A czym
jest impreza? Impreza to wydarzenie. A jak
inaczej możemy nazwać wydarzenie? Bar-
dzo często odpowiadacie – „spotkanie”. Je-
żeli więc event marketing to event, a event
to impreza, a impreza to wydarzenie, a wy-
darzenie to spotkanie, to event marketing
jest… spotkaniem. 

Jeżeli spotykacie się ze swoim klientem,
to znaczy, że uprawiacie event marketing.
Dlaczego spotykacie się z klientem? Spo-
tykacie się, ponieważ uważacie, że spotka-
nie to jedno z najbardziej skutecznych na-
rzędzi do budowania biznesu i wzajemnych
relacji. Jeżeli sami uważacie, że spotkanie
to jedno z naskuteczniejszych narzędzi
event marketingu, którymi dysponujecie
i robicie to od lat, to czemu nie chcieliby-
ście poznać innych narzędzi, dzięki którym
możecie być inni, a przez to, że inni, być
może lepsi? 

Chcecie realizować swoje cele? Chce-
cie mieć szansę spełniać swoje oczekiwa-
nia? Chcecie udowodnić sobie, że można?
Chcecie, aby wasza firma przynosiła za-
mierzone, wymierne zarobki? Jeżeli cho-
ciaż raz odpowiedzieliście sobie „tak” na
powyższe pytania, to musicie nauczyć
się budować doskonałe, wyjątkowe relacje.
Spełniające wszelkie oczekiwania, pra-
gnienia, przekonania i potrzeby waszych
partnerów. Aby to osiągnąć, warto za-
przyjaźnić się na stałe z narzędziami
event marketingu. �
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Działania innowacyjne NESTRO®

oraz wprowadzanie rozwiązań wirtualnej
i rozszerzonej rzeczywistości zostały do-
cenione poprzez uzyskanie nominacji do
tytułu „Symbol innowacji 2017” w ogól-
nopolskim programie prowadzonym przez
redakcję „Monitora Biznesu”. Jakie to kon-
kretnie rozwiązania?

Tak, Nestro® ciągle podąża za
nowinkami i innowacją, za co
w ostatnim czasie udaje nam się
zdobywać nagrody. Intensywne pra-
ce grupy naszych projektantów, kon-
struktorów, jak i całego zespołu tech-
nicznego pozwalają nam osiągać
coraz lepsze wyniki w innowacyjnych
konstrukcjach urządzeń, oszczęd-
ności energii elektrycznej, maksy-
malnej mobilności, ergonomii i eko-
nomii w eksploatacji naszych urzą-
dzeń. Obecnie wielkimi przedsię-
wzięciami są technika wirtualna oraz
rzeczywistość, która nie zawsze musi
być w miejscu, w którym znajdujemy
się w danej chwili. Wraz z naszym
partnerem z działu IT po mozolnych
pracach udało nam się stworzyć na-
szym klientom możliwość spaceru po
naszych urządzeniach w wirtualnej
i rozszerzonej rzeczywistości. Opra-
cowaliśmy wirtualny filtr wraz z sys-
temem składowania i wyładunku
trocin w silosie. Każdy człowiek za-
interesowany naszą ofertą ma teraz
możliwość wejścia do części filtra czy
silosu, otworzenia poszczególnych
elementów, zobaczenia, jak u nas
urządzenie jest wykonane czy zmon-
towane i z jakich składa się elemen-
tów. Ponadto wszystkie ruchome

składowe w wirtualnej rzeczywistości rów-
nież się poruszają, co dodatkowo „podbi-
ja” wrażenia z spaceru. Samo wejście na
podest filtra, a to wysokość około 7–8 me-
trów nad ziemią, robi wrażenie. Ponadto
dla każdego z klientów i pracowników zro-
biliśmy program Nestro® AR, który jest bez-
płatnie dostępny na portalach do ścią-
gnięcia na smartfona. Tutaj po wydruko-
waniu naszego prospektu lub jego otrzy-
mania od nas w formie papierowej może-
my sami oglądać w 3D na naszym urzą-
dzeniu, jak w Nestro® zbudowane są wen-
tylatory pod- i nadciśnieniowe, wygar-
niacze czy cyklony. Oczywiście zaprasza-
my na nasze stoiska targowe, gdzie moż-
na dowiedzieć się i zobaczyć więcej.

Lubią państwo być przed innymi. Już
w latach  80. firma NESTRO® podjęła się
zaprojektowania i wyprodukowania  pierw-
szych  urządzeń filtracyjnych z zastoso-
waniem  wentylatorów  podciśnienio-
wych  zamiast tradycyjnych. Urządzenia  te
w ciągu następnych  lat dynamicznie
zdobywały  branżę stolarsko-meblarską. Ja-
kie przekonania stoją za takim pionierskim
podejściem do biznesu?

Nestro® zawsze starało się być i szukać
nowych możliwości, pionierskich rozwią-
zań czy też podejmować trudne wyzwania.
W grudniu tego roku nasza firma obcho-
dzić będzie jubileusz 40-lecia. Ten czas wie-
lu lat doświadczeń dobrych i złych, jak
i wielkie serce do systemów odpylania za-

łożyciela i właściciela Nestro®

w Niemczech, pozwala nam być
taką firmą, która stara się nie tyl-
ko sprzedawać klientowi urzą-
dzenie, ale przede wszystkim roz-
wiązać istniejące problemy w da-
nym zakładzie czy fabryce. Inaczej
mówiąc, jesteśmy firmą nie tylko
produkującą, ale i projektującą
i poszukującą rozwiązań. Nasi
klienci, a jest to potężna grupa
branży stolarsko-meblarskiej, po-
maga nam na takie pionierskie
pomysły, ufając w fazach po-
czątkowych i projektowych, że
wspólnie możemy osiągnąć i zna-
leźć lepsze rozwiązania niż te, któ-
re już znamy. Myślę, że to nasi
klienci są dla nas motorem na-
pędowym. A my jako firma, któ-
ra projektuje i wykonuje prawie
w 85–90 proc. swoje produkty sa-
modzielnie, mamy szansę za-
wsze czegoś nowego nauczyć się
i wprowadzić na rynek. Dodat-
kowym atutem jest nasza młoda,
energiczna kadra, która zawsze
nas wspiera, jak i w pewnym sen-
sie wymusza bycie trendy, za co
należą im się podziękowania. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Zobacz nasze urządzenia w 3D
Na temat technologii wirtualnej rzeczywistości 
w kontaktach z klientem mówi Tomasz Balcerzak,
dyrektor firmy NESTRO®, produkującej urządze-
nia do odpylania i oddzielania substancji lekkich
oraz gazów i powietrza



Nie pierwszy raz otrzymują państwo
nominację do tytułu „Firmy Dobrze Za-
rządzanej”. W ubiegłym roku firma, któ-
rej jest pan prezesem, otrzymała taką na-
grodę. Jak pan sądzi – co sprawiło, że uda-
ło się utrzymać w kolejnym roku tak wy-
soką ocenę kapituły? 

Nie jest to pierwsza i zarazem jedyna
nagroda dla firmy, którą zarządzam. Na-
wiązując do pytania, jako firma spełniamy
wszystkie kryteria, którymi kieruje się ka-
pituła, przyznając to wyróżnienie. Na tak
wysoką ocenę ma wpływ wiele czynników:
wynik finansowy, na który wszyscy zwracają
uwagę, cała praca organizacyjna od pla-
nowania produkcji do osiągnięcia efektu fi-
nalnego, czyli sprzedaży oraz wiele innych
kwestii składających się na całość przed-
sięwzięcia.

Nagród i wyróżnień pojawia się sporo.
Dosłownie kilka tygodni temu, podczas
V Jubileuszowego Kongresu Eksporterów
Przemysłu Rolno-Spożywczego z rąk wi-
ceministra dra Ryszarda Zarudzkiego
otrzymał pan odznakę honorową „Za-
służony dla Rolnictwa”. Spodziewał się pan
tego wyróżnienia?

Jest to przede wszystkim wyróżnienie
dla firmy, która działa w sektorze rolnym
i posiada już ugruntowaną pozycję na
tym rynku. W taki sposób też przyjmuję
wszystkie nagrody i wyróżnienia. Spółka zaj-

muje się głównie hodowlą twórczą oraz za-
chowawczą roślin rolniczych, reprodukcją
nasienną, obrotem materiałem siewnym,
usługami rolniczymi, ale nie tylko. Prowa-
dzi również hodowlę koni arabskich, chów
bydła oraz hodowlę karpi. Mamy produk-
cję nasienną na areale o powierzchni po-
nad 8 000 ha nie tylko na terytorium RP, ale
również na naszych eksperymentalnych po-
letkach m.in. w Meksyku, Rosji i na Ukra-
inie. W Polsce obecnie zatrudniamy ponad
400 osób.

Za nami okres wiosenny, czas siania.
Czy w państwa działalności występuje
sezonowość ? Które produkty z państwa
oferty są popularne cały rok?

W branży rolnej chyba jak w żadnej in-
nej sezonowość ma ogromne znaczenie.
Zmienność warunków meteorologicznych
– opadów deszczu, śniegu, przymrozki, su-
sze etc. – wcale nie ułatwia nam pracy. Tu-
taj naprawdę trzeba wykazać się ogromną
znajomością zagadnienia i przy tym dys-
ponować sporym refleksem przy podej-
mowaniu decyzji. Naprawdę, wbrew obie-
gowym opiniom, że rolnik śpi, a w polu
samo rośnie, pracownicy spółki zaanga-
żowani są w swoją pracę 24 godziny na
dobę. 

Czy niedawna afera z hodowlą koni
arabskich w Janowie Podlaskim jakkolwiek
odbiła się echem na państwa działalności?

Czy to źle wpłynęło na całą branżę, a może
państwa firma jako konkurencyjny ośro-
dek na tym skorzystała?

Stadnina Koni Arabskich w Białce jest
integralną częścią firmy, po prostu jednym
z jej elementów. Z satysfakcją mogę po-
wiedzieć, że jest to bardzo interesująca i wi-
dowiskowa kwestia z jednej strony, niemniej
od strony zarządzającego stanowi ogrom-
ne wyzwanie, aby sprostać światowym
wymaganiom hodowlanym.  

Można by o tym mówić wiele i równie
wiele dorabiać do tego ideologii. Oprócz
prestiżu, który jednak umieściłbym na
drugiej pozycji, chodzi  przede wszystkim
o biznes. W tym momencie pomimo słab-
szej koniunktury na rynkach światowych,
wykorzystując nasze narodowe tradycje
i ogromną wiedzę hodowców, Polska jako
kraj pozostała liczącym się graczem na tej
arenie. Dla zwykłego widza konie arabskie
są wzorem niedoścignionego piękna, dla
hodowców i zarządzających to żmudna
praca ciągnąca się przez dziesięciolecia bez
żadnej gwarancji finalnego sukcesu. W na-
szym przypadku będę mówił nie tylko
o Białce, ale również o Michałowie oraz Ja-
nowie Podlaskim jako o hodowlanym i biz-
nesowym sukcesie na arenie międzynaro-
dowej.

Rozmawiał Piotr Nowacki

W polu samo nie rośnie

Rozmowa 
z Bogdanem Szumańskim, 
prezesem Małopolskiej 
Hodowli Roślin Sp. z o.o.

Fot. EWA IMIELSKA-HEBDA
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Sylwia Maj

Co czwarta aplikacja pozyskiwa-
na przez pracodawcę dzięki
temu rozwiązaniu to finalnie
zatrudnieni kandydaci, redukcja

kosztów rekrutacji wynosi nawet 70 proc.,
a retencja pracowników po okresie próbnym
aż 98 proc, – wynika z wewnętrznych da-
nych ShareHire, pierwszej firmy w Polsce
i jednej z pierwszych na świecie zajmującej
się outsourcingiem programów poleceń re-
krutacyjnych.

– Rewolucja społecznościowa nie omi-
nęła prawie żadnego obszaru życia, w tym
również rekrutacji. Nowoczesny specjalista
HR, który chce pozyskiwać jakościowych
kandydatów, musi zbudować wokół firmy
jak najszerszą społeczność składającą się
z obecnych pracowników, ale też stażystów,
rekruterów czy fanów marki w social me-
dia. Te wszystkie grupy są istotne z dwóch
powodów. Po pierwsze, można ich mobi-
lizować do tego, aby angażowali się w pro-
cesy rekrutacyjne i dostarczali wartościo-
wych kandydatów poprzez polecenia. Po
drugie, taka społeczność to najlepszy spo-
sób na budowanie wizerunku pracodawcy.
W końcu nic nie świadczy lepiej o firmie niż
to, że osoby, które znamy, chętnie ją reko-
mendują – wyjaśnia Marcin Giełzak, wi-
ceprezes zarządu ShareHire.

Dwie możliwości
Programy poleceń w firmach mogą być

realizowane na dwa sposoby. Pierwszy to
znane i wykorzystywane przez firmy od kil-
ku lat systemy rekomendacji wewnętrznych
adresowane tylko do pracowników danej fir-
my, tzw. programy poleceń pracowniczych.
W tym modelu o polecenia prosi się wy-
łącznie zatrudnione osoby. Pracownicy
wskazują kandydatów (swoich znajomych),
którzy mogliby zapełnić istniejące wakaty.
Zdarza się, że przedsiębiorstwa przewidu-
ją nagrody za udane polecenia – finanso-
we, rzeczowe albo czysto symboliczne. 

W drugim modelu pracodawca decy-
duje się na outsourcing programu poleceń
rekrutacyjnych. Taką usługę w Polsce ofe-
ruje m.in. ShareHire, pierwszy w Polsce do-
stawca takiego rozwiązania. Firma zajmuje
się przygotowaniem dedykowanego portalu

do pozyskiwania poleceń rekrutacyjnych, ale
również kompleksowo zajmuje się jego
obsługą, w tym kwestiami prawno-podat-
kowymi, komunikacyjnymi oraz związanymi
z wypłatą nagród finansowych lub rze-
czowych. Każdy program poleceń jest in-
dywidualnie dostosowany do specyficznych
potrzeb danej organizacji. I to właśnie ten
model w wielu przypadkach wykazuje wyż-
szą efektywność. 

Aby program poleceń przynosił wy-
mierne efekty, konieczna jest odpowiednia
komunikacja. W przypadku wewnętrznego
systemu rekomendacji pracowniczych naj-
częściej nie ma jej wcale albo jest prowa-
dzona tylko na początku i ogranicza się do
wewnętrznych zasobów firmy. Do nich
zaliczymy maile, Intranet czy systemy
wspierania komunikacji wewnętrznej.
Znacznie większe możliwości komunika-
cyjne daje outsourcing programów poleceń
rekrutacyjnych. Do nich należą kanały cy-
frowe social media (LinkedIn, Facebook,
Goldenline), maile, smsy czy komunikato-
ry oraz nośniki tradycyjne, takie jak plakat,
ulotka, folder. Można również zorganizo-
wać konkurs czy wdrożyć moduł CSR, da-
jąc możliwość powiązania poleceń z po-
maganiem innym, np. przekazując nagro-
dę na cel dobroczynny, realizowany przez
firmową fundację. 

Odpowiednia komunikacja programu
poleceń rekrutacyjnych to dla firmy korzyść
wizerunkowa. Osoba, która angażuje się
w politykę rekrutacyjną i poleca pracę w da-
nej firmie, najczęściej robi to z przekona-
niem, że w tym przedsiębiorstwie warto pra-
cować. Stąd udostępniając ogłoszenie o pra-
cy, automatycznie wysyła wiarygodny sygnał
zachęcający do aplikowania. Każde pole-
cenie to też szansa na kontakt konkretnej
osoby z marką. Z danych ShareHire wynika,
że jedna osoba jest w stanie wygenerować
200 odsłon oferty pracy. 

Ok. 25 proc. aplikacji pozyskiwanych
przez firmę w ramach programu to final-
nie zatrudnieni kandydaci, a w przypadku
wybranych firm z branży IT to nawet
40 proc. Dodatkowo Jobvite.com przeko-
nuje, że już 1 na 7 kandydatów z polecenia
zostaje zatrudniony, w porównaniu do 1 na
100 w przypadku tradycyjnych metod re-
krutacji. ShareHire zapewnia również spływ
aplikacji z poleceń do jednej bazy CV razem
z kandydatami z innych źródeł. W konse-
kwencji rekruter dokona selekcji kandyda-
tów szybciej i bez dodatkowego łączenia
baz. Pracodawca również ma możliwość in-
tegracji mechanizmu polecania online z in-
nymi narzędziami wykorzystywanymi w fir-
mie, np. z systemem benefitowym do dys-
trybucji nagród. �

Zrekrutuj z polecenia
Programy poleceń rekrutacyjnych już na stałe wpisały się 
w kolekcję najchętniej wybieranych rozwiązań dla specjalistów HR
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25lat sukcesów naszej firmy nie
byłoby możliwe bez zaufa-
nia, jakim obdarzyli nas
nasi klienci. Jubileusz 25-le-

cia jest doskonałą okazją, aby im podzię-
kować. To dzięki nim istniejemy od tylu lat.
Przez ostatnie ćwierć wieku ich wymagania
zawsze były motywacją do coraz efektyw-
niejszego działania, a potrzeby inspirowa-
ły nas do ciągłego rozwoju. Jesteśmy
wdzięczni za życzliwość i otwartość. Wspar-
cie i zaufanie stały się fundamentem na-
szych osiągnięć i pozycji, jaką dziś zajmu-
jemy na rynku usług. Chcemy wciąż dzie-
lić się naszym doświadczeniem. 

Szczególnie ważne jest dla nas dobre
zarządzanie nieruchomością i odpowied-
nio unowocześniamy wyposażenie sal, aby
w realizacji usług być na wysokim pozio-
mie. Nie spoczywamy na laurach i ciągle
podnosimy jakość naszych usług. Nasze
działania charakteryzuje profesjonalizm
oraz dostosowanie się do różnych po-
trzeb klienta.

Historyczny sznyt
Warszawski Dom Technika jest obiek-

tem zabytkowym o charakterze neobaro-
kowym i neorokokowym z elementami se-
cesji, położonym w centrum Warszawy
w pobliżu warszawskiej Starówki. Powstał
w 1905 r. jako gmach Stowarzyszenia
Techników, zlokalizowany przy ul. Wło-
dzimierskiej (dziś ul. T. Czackiego 3/5). Jego
inicjatorem był ówczesny prezydent War-
szawy Piotr Drzewiecki. W listopadzie

2015 r. obchodziliśmy jubileusz 110-lecia
oddania budynku do użytku.

Zabytkowe wnętrza różnią się od
współczesnych sal oferowanych w wielu
miejscach Warszawy. Szczególnie piękne
schody nadają niepowtarzalny charakter im-
prezom. 

Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.,
a dokładnie specjaliści z zespołu Obsługi
Imprez zajmują się wynajmem sal konfe-
rencyjnych. Na życzenie klienta oferujemy
kompleksową bądź częściową obsługę im-
prez. Przygotowujemy scenariusz i oprawę
imprezy, aranżację sali, zapewniamy cate-
ring, obsługę artystyczną i techniczną. 

7 różnych sal z wyposażeniem
Naszym atutem jest, że posiadamy 7 sal

różnej wielkości, mogących pomieścić od
20 do 450 osób w ustawieniu teatralnym lub
od 15 do 280 osób w ustawieniu konfe-
rencyjnym. Sale różnią się od siebie nie tyl-
ko rozmiarami, ale również klimatem, co
pozwala na zorganizowanie eventu o do-
wolnym charakterze, rozmiarze i kształcie. 

Konferencje, wystawy, bale, przyjęcia
weselne, koncerty, szkolenia, sympozja,
bale studniówkowe – to tylko niektóre
z możliwości wykorzystania pomieszczeń
w Domu Technika. Wszystkie sale są wy-
posażone w sprzęt AV, tj. nagłośnienie,
ekran, projektor, posiadają klimatyzację
i bezprzewodowy Internet. 

Zapraszamy
Naszą gwarancją dobrej usługi jest

to, iż wielu kontrahentów wraca ponownie
do naszego Domu oraz poleca nasze usłu-
gi innym potencjalnym klientom. 

Odwiedźcie nas, a zakochacie się w na-
szych salach. 

www.wdtnot.pl

25 lat spółki Dom Technika
Spółka Warszawski Dom Technika NOT obchodziła w ubiegłym roku 25-lecie
działalności w branży usług, a dokładnie w wynajmie powierzchni biurowych 
i sal konferencyjnych



Jak w państwach planach wygląda ten
rok – to czas inwestowania czy spokojne-
go kontynuowania tego, co było?

Jest to chyba pytanie nie do końca od-
zwierciedlające polską rzeczywistość. My-
ślę, że na polskim rynku jest niewiele firm
podobnych do naszej, które mogłyby w spo-
koju inwestować bądź kontynuować kursy
nakreślone wcześniej. Polski rynek, a szcze-
gólnie górniczy, jest ciągle polem walki o od-
biorcę. 

Firma bez względu na to, jak długo jest
na rynku i jakiej jakości  produkty oferu-
je, myślę tu o produktach najwyższej ja-
kości, musi ciągle walczyć o odbiorcę. Gór-
nictwo jest gałęzią gospodarki, w której są
bardzo długie terminy płatności za doko-
nane dostawy, a i nieraz wielokrotnie nie-
dotrzymywane. W związku z tym inwe-
stycje zostały odłożone na późniejszy
okres, mimo że jest kilka projektów goto-
wych do wdrożenia, a o spokoju należy za-
pomnieć.

Jak wobec tego aktualnie państwa fir-
ma plasuje się na trudnym rynku urządzeń
wentylacyjnych?

Jeśli chodzi o rynek, na którym się po-
ruszamy, a jest on związany z górnic-
twem, to trzeba przyznać, że jest to bardzo
trudny teren. Jednak nasza pozycja od wie-
lu lat jest stabilna i wiodąca. Nie mamy po-
wodów do narzekań.

Jak nowa ustawa o zamówieniach
publicznych może wpłynąć na państwa fir-
mę? 

Nowa ustawa o zamówieniach pu-
blicznych daje nadzieję, że zaczniemy ku-

pować rzeczy dobrej jakości, a nie te, któ-
re kosztują najmniej. Jesteśmy ciągle pań-
stwem na dorobku i aby oszczędzać, mu-
simy kupować rzeczy może nieco droższe,
ale najwyższej jakości, aby jak najdłużej
można było z nich korzystać. Pozornie wyż-

sza cena staje się niższą, gdy weźmiemy pod
uwagę trwałość i jakość przedmiotu. Mam
zatem nadzieję, że ekonomia i rozsądek
zwyciężą.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Walczymy
o odbiorcę
jakością
O trudnym rynku 
górniczym oraz urzą-
dzeń wentylacyjnych 
i odpylających rozma-
wiamy z prezesem 
firmy EKO-WIN, 
drem Ryszardem 
Krzykowskim
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Jakie założenia przyświecają państwu,
by tworzyć domy na miarę czasów i ocze-
kiwań klientów? 

Od samego początku działalności spół-
ki Patio ustaliliśmy, że chcemy budować
mieszkania w ekstensywnej zabudowie, na
przedmieściach Warszawy, w miejscach,
gdzie nasi klienci będą mieli dobry dostęp
do infrastruktury – do szkoły, komunikacji

miejskiej, z połączeniem drogowym ze
stolicą. Lesznowola jest do tego celu ide-
alna, nasi klienci otrzymują mieszkania na
kameralnych osiedlach, z dala od zgiełku
wielkiego miasta. Kolejnym elementem
jest idea mieszkań przyjaznych dla użyt-
kowników. Bardzo wiele uwagi poświęca-
my funkcjonalności wnętrz, optymalnemu
wykorzystaniu powierzchni. Większość na-
szych mieszkań posiada ogródki, a jeżeli nie
możemy wygospodarować terenu zielone-
go, projektujemy przestronny taras, tak aby
mieszkanie nie było tylko „sypialnią”, ale
również miejscem, w którym chcemy spę-
dzać wolny czas. 

Jak rozumieją państwo jakość w od-
niesieniu do własnych realizacji oraz dzia-
łalności usługowej? 

W działalności deweloperskiej jakość
można odbierać wielowymiarowo. Przy-
wiązujemy dużą wagę do niej na każdym
etapie pracy z klientami, począwszy od wy-
boru lokalu poprzez realizację, a kończąc
na obsłudze posprzedażowej. Wiemy, jak
ważna jest decyzja o wyborze przyszłego
mieszkania, która w większości przypadków

wiąże się z wieloletnim kredytem na kilka-
set tysięcy złotych. Staramy się, aby klient
od samego początku czuł, że dokonał do-
brego wyboru i współpracuje z profesjo-
nalistami. Na etapie wyboru lokalu stara-
my się rozpoznać wszystkie potrzeby klien-
ta i zaproponować mieszkanie, które będzie
spełniało te wymagania. Przy finalizowaniu
transakcji umowa przedwstępna jest pod-
pisywana w formie aktu notarialnego,
a wszelkie środki wpłacane przez klienta tra-
fiają na rachunek powierniczy prowadzo-
ny dla inwestycji. W budowanych przez nas
domach korzystamy z materiałów reno-
mowanych producentów oraz ze spraw-
dzonych wykonawców. To daje nam pew-
ność, że finalnie mieszkanie będzie bardzo
dobrze wykonane, a klient zadowolony. Po
oddaniu mieszkań pomagamy klientom zor-

Najpierw dobre miejsce
Wiele firm deweloperskich wyznaje zasadę „3C”, czyli cena czyni cuda. U nas
wygląda to nieco inaczej: szukamy atrakcyjnych lokalizacji, a następnie zasta-
nawiamy się, co tam możemy zbudować, tak aby trafić w gusta i potrzeby na-
szych klientów – mówi Marcin Chmielewski, właściciel firmy Patio, budującej
domy w podwarszawskiej Magdalence
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ganizować wspólnotę mieszkaniową oraz
zapewniamy profesjonalny serwis gwa-
rancyjny.

Jakie dobre praktyki są kluczowe
w działalności deweloperskiej, by zdobyć
przewagę nad konkurencją i zyskać za-
ufanie klientów? 

Jeszcze kilka lat temu działalność de-
weloperska kojarzyła się głównie z progra-
mami redaktor Jaworowicz, w których po-
kazywano ludzi inwestujących w zakup
mieszkania u nieuczciwego dewelopera i tra-
cących dorobek życia. Dziś sytuacja wy-
gląda zgoła inaczej. Każdy, kto chce zaist-
nieć w tej branży, musi działać wedle ści-
śle określonych zasad. Wejście w życie
ustawy o ochronie praw nabywców lokali
i domów jednorodzinnych, zwanej ustawą
deweloperską, bardzo „ucywilizowało” ry-
nek. Każdy nabywca lokalu czy domu od
dewelopera, który działa zgodnie z zapisami
ustawy, może być pewny, że pieniądze, któ-
re trafiają na rachunek powierniczy, nie znik-
ną, a mieszkanie zostanie wybudowane i od-
dane. Jednak jest też ciemna strona – usta-
wa deweloperska nie chroni klienta po
oddaniu gotowego obiektu budowlanego do
użytkowania. Na rynku pojawiają się firmy
deweloperskie zakładane przez ludzi, któ-
rzy nie mają żadnego doświadczenia
w branży. Dysponują gruntem, na którym
do tej pory uprawiali warzywa, i postana-
wiają budować domy. Klienci często sku-
szeni atrakcyjną ceną decydują się na za-
kup gotowego domu od takiego pseudo-
dewelopera i zaczynają się kłopoty, ponie-
waż w trakcie użytkowania ujawniają się
dziesiątki usterek, a wyegzekwowanie ich na-
prawy graniczy z cudem. Mamy klientów,
którzy trafiają do nas po takich złych do-
świadczeniach i rozumiemy, że życie na-
uczyło ich ostrożności w podejmowaniu de-
cyzji w wyborze dewelopera. Tym bardziej
nas cieszy, że zdecydowali się na zakup
w naszej firmie.

Które ze zrealizowanych przez Patio
inwestycji spotkały się z największym za-
interesowaniem i uznaniem? 

Każda jest na swój sposób wyjątkowa.
Na pewno szczególnym sentymentem da-
rzę nasz pierwszy projekt wielorodzinny
– „Apartamenty Jarzębina” w Magdalen-
ce. Była to realizacja pod każdym względem
nowatorska.

Budowanie mieszkań w Magdalence
było obarczone dużym ryzykiem, nikt przed
nami tego nie robił. Nie mieliśmy pewno-
ści, jak zareaguje rynek, dodatkowo archi-
tektura autorstwa dr. arch. Piotra Trębacza
i jego zespołu budziła wiele kontrowersji.
Ostatecznie projekt osiągnął duży sukces,
a z panem Piotrem współpracujemy do dziś.

Jakie kryteria zapowiadają sukces
sprzedażowy: dobra lokalizacja, design
czy przede wszystkim korzystna cena? 

Każde z tych kryteriów wpływa na
sukces sprzedażowy. Jeżeli miałbym wska-
zać kolejność, to na pierwszym miejscu jest
dobra lokalizacja, następnie cena i de-
sign. Wiele firm deweloperskich wyznaje za-
sadę „3C”, czyli cena czyni cuda. U nas wy-
gląda to nieco inaczej: szukamy atrakcyj-
nych lokalizacji, a następnie zastanawiamy
się, co tam możemy zbudować, tak aby tra-
fić w gusta i potrzeby naszych klientów.
Moim zdaniem znalezienie działki w dobrej
lokalizacji i w dobrej cenie jest najtrudniejsze
w tym biznesie. Osobiście lubię „trudne te-
maty”. Często w świetnej lokalizacji są dział-
ki: wąskie, niekształtne, z linią energetycz-
ną przebiegającą przez środek itp. Sprze-
dający mocno obniżają cenę tylko po to, aby
pozbyć się problemu, a dla nas stanowi to
wyzwanie. Podjęcie ryzyka i praca zespo-
łu specjalistów owocuje ciekawym projek-
tem i wysokim wynikiem finansowym. Ta-
kimi „trudnymi dziećmi” były „Willa Mi-
rabelka” i „Osiedle Szmaragdowe II”
– moim zdaniem najładniejsza nasza re-
alizacja.

Jak ważny w budownictwie jednoro-
dzinnym jest aspekt ekologiczny i jak
przekłada się na wartość domu oraz ko-
rzyści w eksploatacji? 

Jeszcze kilka lat temu klienci mieli
małą świadomość tych zagadnień. Dziś sy-
tuacja zmieniła się diametralnie. Coraz bar-
dziej rygorystyczne normy UE dotyczące
energooszczędności budynków narzucają
wykorzystanie materiałów i rozwiązań ob-
niżających zużycie energii. Szuka się moż-
liwie jak najszerszego zastosowania źródeł
energii odnawialnej w budownictwie miesz-
kaniowym. Z drugiej strony bardzo wzro-
sła świadomość klientów: zwracają uwagę
na materiały użyte do ochrony termicznej
budynku, zastosowane źródła ogrzewania
itp. W naszych realizacjach staramy się być
o krok przed wymaganiami narzuconymi
przez normy. W najbliższym czasie planu-
jemy zastosować centrale wentylacyjne z od-
zyskiem ciepła (rekuperatory) jako standard
we wszystkich realizowanych projektach.

Czy deweloper musi być na czasie, je-
śli chodzi o trendy architektoniczne i in-
nowacyjne rozwiązania technologiczne? 

Oczywiście! Powiem więcej, aby być
przed konkurencją, konieczne jest kreowa-
nie nowych rozwiązań architektonicznych,
które jednocześnie podniosą atrakcyjność
wizualną projektu, a z drugiej strony będą
optymalizować koszty budowy. Wydaje
się to trudne do zrobienia, ale jest to moż-
liwe. Połączenie tych dwóch elementów
w dużej mierze determinuje sukces sprze-
dażowy i finansowy przedsięwzięcia de-
weloperskiego. Podobnie jest z innowacyj-
nością stosowanych technologii, np. dziś,
w związku ze wzrostem kosztów robocizny,
szukamy rozwiązań pozwalających na
większe wykorzystanie prefabrykatów
w procesie budowlanym, to pozwala ob-
niżać koszty bez uszczerbku na jakości.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Katowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa to ogromna spółdziel-
cza rodzina, jaką tworzy 15 895
członków. Przypomnijmy, że

swoją działalność rozpoczęła w 1957 r. Do-
skonale odnalazła się w realiach budow-
nictwa mieszkaniowego (i nie tylko) na Gór-
nym Śląsku. Zasoby Spółdzielni zlokali-
zowane są w większości dzielnic Katowic
zarówno w centrum, jak i w śródmieściu
miasta, a także w dzielnicach miejskich: Bo-
gucice, Zawodzie, Szopienice, Janów,
Murcki, Giszowiec, Ligota, Brynów, Weł-
nowiec, Dąb, Józefowiec oraz Osiedle Pa-
derewskiego.

Wśród wybudowanych przez Spół-
dzielnię budynków wielorodzinnych znaj-
dują się obiekty bardzo wysokie, które
wpisały się na stałe w pejzaż Katowic, jak
np. 24-kondygnacyjny HPR-owiec (przy ul.
Sokolskiej), popularne, również 24-kon-
dygnacyjne „Gwiazdy” (przy al. Walente-
go Roździeńskiego) czy też 17-kondygna-
cyjna „Superjednostka” – jeden z najwięk-
szych bloków mieszkalnych w Polsce, usy-
tuowany przy alei Wojciecha Korfantego.
Są też i budynki niższe (tzn. budynki wy-
sokie, średniowysokie, niskie), jak np. pięk-
ne „zielone” osiedle im. Alfonsa Zgrzeb-
nioka w atrakcyjnej dzielnicy Katowic oraz
komfortowe domki jednorodzinne.

Spółdzielnia budująca i nowoczesna
Wielkość Spółdzielni, umiejętne za-

rządzanie oraz doświadczenie stanowią po-
tencjał pozwalający na śmiałe planowanie
rozwoju. Dlatego Katowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, jako jedna z niewielu
konsekwentnie buduje od lat i oddaje do
użytku nowe mieszkania.

W ciągu ostatnich lat Spółdzielnia,
w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców,
zrealizowała inwestycję w jednej z najbar-
dziej prestiżowych lokalizacji w Katowicach,
czyli kompleksie mieszkaniowym pn. „Re-
kreacyjna Dolina – Mały Staw” przy ul. Pu-
łaskiego, w sąsiedztwie Doliny Trzech Sta-
wów, nieopodal Katowickiego Parku Le-
śnego. To najatrakcyjniejsze i eleganckie

miejsce w centrum Katowic, świetnie sko-
munikowane ze śląską aglomeracją. Wy-
branie tego miejsca do życia oznacza oazę
spokoju oraz dostęp do ogromnych ob-
szarów zieleni usytuowanych nad kilkoma
stawami, tras rowerowych, rolkostrady i in-
nych ogólnodostępnych obiektów sporto-
wych, takich jak korty tenisowe, basen, no-
wocześnie wyposażone miejsca zabaw dla
dzieci, młodzieży oraz sieci placówek służ-
by zdrowia, szkół, przedszkoli i wyższych
uczelni. To właśnie ta inwestycja została w
2015 roku uznana przez Krajową Izbę
Gospodarki Nieruchomościami za Inwe-

stycję Roku oraz znalazła się w gronie lau-
reatów konkursu Housemarket Silesia
Awards 2016 w plebiscycie na najlepsze in-
westycje mieszkaniowe w województwie ślą-
skim w kategorii „Zielone osiedle”. 

Obecnie Spółdzielnia posiada jeszcze
w swej ofercie (to już końcówka) komfor-
towe lokale w trzypiętrowych budynkach
z windami i podziemnymi garażami. To nie-
mała gratka dla potencjalnych nabywców
i miłośników urokliwych miejsc.

Oprócz wspomnianego osiedla Kato-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa realizu-
je kolejny projekt przy ul. Domeyki w dziel-

Nowocześnie lub klasycznie.
Znajdź swoje miejsce
Mowa oczywiście o Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, łączącej tradycję 
z nowoczesnością, obchodzącej w bieżącym roku 60. jubileusz założenia

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oznacza spokój 
i bezpieczeństwo, to inwestor godny zaufania, który
sprawia, iż rośnie zarówno komfort życia, jak i wartość
mieszkań dla ich właścicieli

Niebieskie Bloki – osiedle Centrum I



FIRMA DOBRZE ZARZĄDZANA

nicy Murcki, gdzie powstaje 4-kondygna-
cyjny blok wielorodzinny, z 20 mieszkaniami
o powierzchni lokali od 37 m2 do 112 m2.
Budynek ten powstaje w technologii tra-
dycyjnej oraz wyposażony jest w windę, bal-
kon dla każdego mieszkania, drzwi wej-
ściowe typu antywłamaniowego, instalację
videodomofonową, TV i Internet, parking
z 30 miejscami postojowymi przy budyn-
ku. Zakończenie budowy mieszkań prze-
widuje się na III kwartał roku 2017 (miesz-
kania w programie „Mieszkania dla Mło-
dych”). Trwa nabór osób chętnych do za-
mieszkania w tym miejscu.

W planach Spółdzielnia ma również ze-
spół mieszkaniowy z 50 mieszkaniami
w dzielnicy Szopienice przy ul. Morawy,
budynek mieszkalny przy ul. Ligockiej
w dzielnicy Ligota czy też wielopoziomo-
wy parking na osiedlu Kukuczki przy ul.
Podhalańskiej. 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
od lat stale poszukuje optymalizacji kosz-
tów, prowadząc działania mające na celu
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
w budynkach poprzez modernizację dźwi-
gów osobowych, wymianę źródeł światła na
oświetlenie typu LED z zastosowaniem
czujników typu zmierzchowego i mikrofa-
lowego. Ponadto w KSM znalazły zasto-
sowanie również panele solarne (dzięki cze-
mu wykorzystuje się energię słoneczną) oraz
wodomierze i podzielniki ciepła z odczytem
radiowym. 

Dla małych, ale i potrzebujących
Działalność Katowickiej Spółdzielni

Mieszkaniowej nie ogranicza się jednak wy-
łącznie do realizacji nowych inwestycji
oraz zarządzania i administrowania po-
siadanymi zasobami mieszkaniowymi. Wi-
zytówką Spółdzielni jest również mająca
wieloletnie tradycje, kulturotwórcza, spo-
łeczna i oświatowa działalność prowa-
dzona na wszystkich 17 osiedlach Spół-
dzielni. 

Na bazie 6 klubów spółdzielczych,
dwóch sal integracyjnych, nowych wielo-
funkcyjnych boisk itp. w 80 sekcjach zain-
teresowań organizowanych jest rocznie
ponad 460 różnego rodzaju imprez, w tym
cieszące się ogromną popularnością
„Akcja Zima” i „Akcja Lato”, zapewniają-
ce możliwość ciekawego spędzania czasu
dzieciom i młodzieży podczas ferii zimo-
wych i wakacji. Działania te dają możliwość
rozwoju własnych zainteresowań, umie-
jętności i pasji oraz ukierunkowane są na
wzmacnianie więzi międzyludzkich i inte-
gracji spółdzielczej społeczności. KSM
jest także zaangażowana we współorgani-
zację imprez spółdzielczych o zasięgu wo-
jewódzkim, takich jak np. Regionalny Złaz
Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spół-

dzielczych (we wrześniu), coroczny Piknik
dla Osób Niepełnosprawnych (w czerwcu)
oraz przegląd Zespołów Artystycznych
podczas Międzynarodowego Dnia Spół-
dzielczości (w lipcu). 

Z myślą o osobach nieradzących sobie
życiowo, z osobistymi problemami, po-
trzebujących czy też zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym Spółdzielnia kilka lat
temu powołała specjalne stanowisko ds. wo-
lontariatu. Do zakresu jego społecznego od-
działywania należy głównie eliminowanie
lub minimalizowanie zaistniałych proble-
mów, koordynacja pomocy doraźnej i so-

cjalnej dla członków Spółdzielni i ich rodzin,
jak też pomoc w trudnych sytuacjach ży-
ciowych.

Nagrodzona po wielokroć
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

plasuje się w czołówce krajowych i woje-
wódzkich rankingów, czego dowodem są
przyznawane nagrody, wyróżnienia i tytu-
ły, z których najnowsze to: 
• tytuł „Spółdzielnia Dobrze Zarządzana
2016” w konkursie Firma Dobrze Zarzą-
dzana, organizowanym przez Magazyn Go-
spodarczy „Fakty”,
• tytuł „Inwestycja na Medal” uzyskany
w kategorii „Zielone Osiedle” za budowę ze-
społu budynków „Rekreacyjna Dolina
– Mały Staw” w plebiscycie organizowanym
przez redakcję  „Dziennika Zachodniego”
oraz Grupę Polskiego Towarzystwa Wspie-
rania Przedsiębiorczości,
• tytuł „Filar Spółdzielczości 2016” przy-
znany przez redakcję „Forum Przedsię-
biorczości”, 
• I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu
Spółdzielni Mieszkaniowych 2015, orga-
nizowanym przez redakcję miesięcznika
„Domy Spółdzielcze” w kategorii dużych
spółdzielni mieszkaniowych,
• atest Polskiego Towarzystwa Mieszka-
niowego „Firma polecana przez PTM”
wraz z logo PTM jako wyraz uznania za
rzetelność i skuteczność w realizacji zadań
na rzecz mieszkalnictwa.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
oznacza spokój i bezpieczeństwo, to inwe-
stor godny zaufania, który sprawia, iż ro-
śnie zarówno komfort życia, jak i wartość
mieszkań dla ich właścicieli.

www.ksm.katowice.pl
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Najnowsza inwestycja KSM – budynek przy ul. Domeyki
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Jaka jest pana recepta na sukces jako
wieloletniego samorządowca?

Moje motto życiowe brzmi: słuchać
swoich mieszkańców i mieć do nich sza-
cunek. Na sukces gminy Iława od wielu lat
pracuje cała społeczność lokalna. Nie ma
u nas jałowych i bezsensownych sporów po-
litycznych. W 2015 r. Rada Gminy w Iławie
przyjęła najważniejsze dokumenty strate-
giczne, które będą kształtować rozwój gmi-
ny Iława w najbliższych 15 latach. Wy-
mienić tutaj należy: Strategię Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Gminy Iława
na lata 2016–2030, Strategię Rozwoju Spo-
łeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iław-
skiego Obszaru Funkcjonalnego na lata
2015–2025, Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej. Dzięki temu rozwój gminy jest planowy
i konsekwentny. Dzisiaj mogę powiedzieć, że
już w pierwszym roku obowiązywania nowej
strategii ponad 50 proc. zadań w różnym
stopniu jest już w trakcie realizacji. 

Jeszcze nigdy w historii gminy Iława
nie przeznaczano w budżetach tak du-
żych środków na inwestycje jak w latach
2007–2016. Proszę powiedzieć, jak kształ-
tuje się struktura inwestycyjna?

Procentowy udział wydatków inwe-
stycyjnych w wydatkach budżetowych ogó-

łem w tych latach zawarty był zawsze
w przedziale od 20 do nawet 35 proc. W po-
przednim porównywalnym okresie  wskaź-
nik ten wahał się w granicach od 7 do 12,8
proc. Tak wysoki udział inwestycji w wy-
datkach ogółem stawia naszą gminę wśród
najlepszych w województwie warmińsko-
mazurskim. 

Ubiegły rok w gminie Iława należał do
bardzo udanych w dziedzinie inwestycji.
Gmina Iława kontynuowała  konsekwent-
ną politykę rozwoju. 

Koronną inwestycją Gminy Iława w la-
tach 2015–2016 była budowa nowego
kompleksu Samorządowej Szkoły Podsta-
wowej wraz z przedszkolem w Gromotach.
Jak przebiegała realizacja tej inwestycji?

Całe zadanie rozpoczęto 26 sierpnia
2015 r. i, co najważniejsze, szkoła w Gro-
motach rozpoczęła swoje funkcjonowanie
już 1 września 2016 r. W ramach inwesty-
cji w szkole powstało 11 sal lekcyjnych, sala
gimnastyczna wraz z zapleczem i ze ścian-
ką wspinaczkową, biblioteka, stołówka i inne
pomieszczenia użytkowe. Na posesji szkol-
nej znajduje się również kompleks boisk
sportowych. Zmodernizowano oddział
przedszkolny poprzez adaptację starego bu-
dynku szkoły i wybudowano plac zabaw.

W procesie budowlanym zastosowano no-
woczesne, proekologiczne technologie, np.
gazowe ogrzewanie szkoły jest wspomagane
pompą ciepła, zaś ciepłą wodę użytkową
uzyskuje się dzięki zastosowaniu kolekto-
rów słonecznych. Szkoła została wyposa-
żona w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce
dydaktyczne: tablice interaktywne, urzą-
dzenia multimedialne, sprzęt informa-
tyczny. Koszt budowy całego kompleksu
szkolno-sportowego wyniósł 6,7 mln  zł,
z czego łączna dotacja z budżetu państwa
to 3,5 mln zł.

Dodam, że gmina jest wiodącym sa-
morządem w województwie warmińsko-
-mazurskim w pozyskiwaniu środków unij-
nych. W ostatnich 5 latach otrzymaliśmy na
różnego rodzaju inwestycje ok. 60 mln zł,
natomiast w latach 2004–2015 gmina po-
zyskała 120 mln zł środków. Jesteśmy wy-
soko oceniani w różnego rodzaju rankin-
gach.

Czy mógłby pan podać przykład?
Dziennik „Gazeta Prawna” od kilku lat

przyznaje „Perłę Samorządów”, nagrodę dla
gmin i ich włodarzy. Obecna edycja była
szczególna dla gminy Iława z trzech po-
wodów.  Pierwszy to moje zwycięstwo w ka-
tegorii włodarzy gmin wiejskich, drugi to
drugie miejsce gminy Iława w kraju w ka-
tegorii gmin wiejskich. Trzeci powód to
pierwsze miejsce w kraju w rankingu „Spor-
towa aktywizacja dzieci i młodzieży”. Te na-
grody są bardzo prestiżowe. Kapituła kon-
kursu brała pod uwagę wiele aspektów,
a przede wszystkim ocenę włodarza gmi-
ny jako reprezentanta, menedżera, koor-
dynatora i wizjonera, osobiste wyróżnienia
i  nagrody, umiejętność pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych, jak również szeroko ro-
zumiany rozwój gminy. 

I myślę, że z tych właśnie powodów
gmina Iława została po raz kolejny nomi-
nowana przez naszą redakcję do tytułu
„Samorząd Dobrze Zarządzany”. Gratu-
luję i dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Konsekwentna polityka rozwoju
Krzysztof Harmaciński pełni funkcję wójta gminy Iława od 1998 r. (5 kaden-
cję). Rozmawiamy z nim o tym, dzięki czemu gmina Iława pod wieloma
względami jest wiodącą gminą wiejską w województwie warmińsko-mazur-
skim w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje, rozwoju bazy oświato-
wej, budowie nowych kompleksów szkolnych i sportowych

Krzysztof Harmaciński (w środku), wójt gminy Iława
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Wielu postrzega spółdzielnie jako
przeżytek. SM „Przylesie” od lat działa na
rynku, generując zyski, a tym samym za-
dając kłam czarnemu PR-owi. Jak to jest
tak naprawdę ze spółdzielniami z punktu
widzenia praktyka?

Na rynku spółdzielczym jest dokład-
nie tak samo jak w każdej branży – jedne-
mu  się udaje, a drugi jest skazany na po-
rażkę. Opinia, z jaką zmaga się spółdziel-
czość, wywodzi się z okresu komunistycz-
nego. Ci, którzy nie potrafili wejść w go-
spodarkę wolnorynkową i zrzucić z siebie
ociężałości czasów, niejako na własne ży-
czenie doprowadzili do pogarszającej się sy-
tuacji finansowej w spółdzielniach. W spół-
dzielczości powinna obowiązywać zasada
solidarności, dotycząca zarówno pono-
szonych kosztów, jak i uzyskiwanych przy-
chodów.

Nasza spółdzielnia skupiła się na efek-
tywnej obsłudze zasobów i optymalnym za-

bezpieczeniu interesów członków. Część
spółdzielni skupiła się na zasobach wspól-
nych i na tym, co wnoszą członkowie. My
od 1990 roku postawiliśmy na rozbudowę
majątku spółdzielczego, żeby przynosił
jak największe dochody. Dzięki wypraco-
wanym zyskom wspieramy członków, po-
zostawiając część na systematyczny rozwój.
Nie dość, że nie sprzedaliśmy żadnego lo-
kalu użytkowego, to z własnych środków
wybudowaliśmy klub osiedlowy i kilka pa-
wilonów,  kupiliśmy udziały w telewizji ka-
blowej i przedsiębiorstwie gospodarki ko-
munalnej, własny zakład remontowy prze-
kształciliśmy w spółkę prawa handlowego,
żeby wszelkie prace były wykonywane
zgodnie z rachunkiem ekonomicznym.
W ciągu ostatnich 10 lat zainwestowane
udziały w spółkach zwróciły nam się kil-
kakrotnie. Mało tego, zyski pracują dalej.
Dzięki tym wszystkim czynnikom spół-
dzielnia cieszy się poparciem ze strony

członków, co potwierdzają Walne Zgro-
madzenia i wyniki w tajnych głosowa-
niach. 

Nasi członkowie mają do nas zaufanie,
bo wiedzą, że działania, które podejmuje-
my, są w ich interesie. Uczymy ich, że żeby
jutro było lepiej, dziś trzeba zainwestować.
Mieszkania, które wynajmujemy, mają ta-
kie ceny, że chętni sami się zgłaszają. Za-
równo ceną, jak i jakością budownictwa
z powodzeniem konkurujemy z dewelope-
rami. Fakt, że budujemy na własnym grun-
cie, sprawia, że koszty użytkowania są na-
prawdę niskie, a dodatkowo budynki są
energooszczędne. Poza tym odciążeniem
dla lokatorów jest szeroka działalność go-
spodarcza, która obniża koszt eksploatacji
mieszkań. Kto poszedł tą drogą, dziś zbie-
ra plony, kto pozostał bierny, będzie miał
pod górkę, ale to nie dotyczy tylko przed-
siębiorczości – z zasady ludzie zaradni mają
w życiu łatwiej.

Prezes 

Praktycznie całą dobę jestem w pracy, nawet na
spacery wybieram osiedlowe trasy, więc znam tu
każdy kamień i bacznie obserwuję, co jeszcze
trzeba udoskonalić i co warto zmienić – mówi
Kazimierz Okińczyc, prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przylesie” w Koszalinie

nie ma wolnego



BIZNES

Czy przejmując spółdzielnię 27 lat
temu, miał pan sprecyzowaną wizję roz-
woju, która do dziś się sprawdza?

Wiedziałem, że otoczenie nie zawsze
będzie przyjazne, dlatego od początku za-
łożyłem, że wszystko zależy od nas. Za-
cząłem od tego, żeby czynsze odzwiercie-
dlały realną wartość. Pierwsze lata nie
były łatwe, ale zależało nam, żeby nauczyć
mieszkańców, że ekonomii nie da się oszu-
kać. Zaniżając koszty, musielibyśmy szukać
finansowania z innych źródeł. W efekcie
dziś możemy sobie pozwolić na obniżki
i oszczędności – mieszkańcy płacą za cie-
pło 50 proc. mniej niż w latach 90. To uwa-
żam za swój sukces. Najważniejsze to
mieć plan i przedstawić go na tyle przej-
rzyście, żeby przekonać do niego tych,
których dotyczy, a potem realizować wszyst-
ko punkt po punkcie tak, żeby w każdym
momencie być gotowym na kontrolę. Mnie
się to udało i nie mam powodów, by oba-
wiać się rozliczeń ze strony członków.
Mam ten komfort, że kiedy przychodzi do
sprawozdań, nie muszę się z niczego tłu-
maczyć. Bardzo cenię sobie zaufanie, któ-
rym mnie obdarzają członkowie spół-
dzielni.

Jak postępuje adaptacja budynków do
trendów rynkowych?

Wszystkie nasze domy w pełni odpo-
wiadają bieżącym normom budowlanym.
Dbamy o to, by nowe budynki były wypo-
sażone w kompleksową automatykę, zdal-
nie odczytywane liczniki wody i ciepła. 

Wszystkie budynki są ocieplane, ele-
wacje są regularnie odnawiane, systema-
tycznie modernizujemy loggie, instalując ba-
lustrady ze stali nierdzewnej albo płyty ze
szkła. Nawet budynki sprzed lat standardem
i wyglądem nie odbiegają od nowoczesne-
go budownictwa.

Jak ważne jest otoczenie budowa-
nych bloków i dostosowanie infrastruktury
do potrzeb mieszkańców?

Oferujemy pełną infrastrukturę dla
mieszkańców. Każde osiedle ma swój klub,
w budynkach dzierżawimy lokale, w których
prowadzone są żłobki i przedszkola, w oko-
licy są szkoły, sklepy, punkty usługowe.
„Przylesie” jest też dobrze zlokalizowane
pod względem komunikacji. Dookoła są
parki, a wewnątrz osiedla znajduje się zie-
lony obszar porośnięty grabami. Można po-
wiedzieć, że los zesłał nam idealne poło-
żenie. Poza zastanymi atutami sami wy-
chodzimy z inicjatywą i realizujemy szereg
działań z myślą o mieszkańcach, np. pla-
ce zabaw. Na nowym osiedlu planujemy
wprowadzić motywy artystyczne, od nazwy
ulicy – Czesława Niemena po aranżacje
przestrzeni i pomysły związane z jego mu-
zyką.  Chodzi nam po głowie m.in. pomnik
artysty, może ławeczka odtwarzająca jego

utwory.  To byłaby ciekawa inwestycja na
uczczenie 60-lecia spółdzielni. Na co
dzień staramy się tak ukierunkowywać
działalność, żeby swoje miejsce znaleźli na
osiedlu zarówno najmłodsi, jak i seniorzy.
Dlatego nie stronię od inicjatyw społecz-
nych i kulturalnych, np. od lat jestem pre-
zesem młodzieżowego klubu koszykar-
skiego i staram się propagować wśród mło-
dych ludzi aktywny styl życia i pasję, bo wy-
grana nie jest najważniejsza. Praktycznie
całą dobę jestem w pracy, nawet na spa-
cery wybieram osiedlowe trasy, więc znam
tu każdy kamień i bacznie obserwuję, co
jeszcze trzeba udoskonalić i co warto
zmienić. Mało tego, znam historię miejsca
i ta pamięć „chodzącego archiwum” czę-
sto się przydaje, a nawet służy urzędnikom
z ratusza.

Jakie cele stawia pan sobie na przy-
szłość w związku z dalszym rozwojem
„Przylesia”?

Cały czas dysponujemy terenami pod
zabudowę i mamy już względem nich kon-
kretne plany na co najmniej 3 lata. Trzy
nowe budynki będą zasiedlone w przyszłym
i 2019 roku. Dodatkowo w lipcu br. roz-
poczynamy na terenie osiedla budowę hali
targowej, finansowanej z własnych nad-
wyżek finansowych. Projektujemy już ko-
lejny budynek. Z sześciu bloków, zgodnie
z wymogami, musimy usunąć azbest.
Chcemy stale unowocześniać zasoby, by na-

dążać za postępem, jaki dokonuje się na ryn-
ku budowlanym.

Co sprawia największą trudność w za-
rządzaniu spółdzielnią, zważywszy na wa-
runki rynkowe i legislację?

Do decydentów, którzy stanowią pra-
wo, do tej pory nie dotarło, że zmieniły się
czasy i państwo nie powinno ingerować
w to, co nie jest jego własnością. Trzeba ja-
sno powiedzieć, że ludzie mają prawo de-
cydować o tym, co do nich należy. Nieste-
ty przez 27 lat nie zbudowaliśmy w Polsce
wymiaru sprawiedliwości. W efekcie w tej
samej sprawie różne sądy wydają inne
wyroki. Taka sytuacja jest niedopuszczal-
na. Niestety obiektywne prawo nie obo-
wiązuje, system demokratyczny jest ułudą,
brakuje rozdziału na władzę ustawodaw-
czą  i wykonawczą. Wbrew temu, co się
dzieje w polityce, gospodarka w Polsce idzie
właściwym torem, ale to nie zmienia faktu,
że zmarnowaliśmy lata demokracji i mu-
simy stworzyć nowe podwaliny systemu.
Mam już swoje lata i najbardziej zależy mi
na zdrowiu, ale chciałbym doczekać sza-
cunku do państwa i ojczyzny, zarówno tej
łączącej cały naród, jak i lokalnej. Wtedy zaj-
dziemy daleko. Poza tym chciałbym coś po
sobie zostawić. Marzy mi się, żeby to, co
zbudowałem, przetrwało i służyło innym,
pozostawiając po mnie dobrą pamięć.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Cały czas dysponujemy terenami pod zabudowę 
i mamy już względem nich konkretne plany na 
co najmniej 3 lata. Trzy nowe budynki będą zasiedlone
w przyszłym i 2019 roku.
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Wtym roku kapituła konkursu
„Teraz Polska” nagrodziła
Godłem 13 produktów,
9 usług, 3 przedsięwzięcia

innowacyjne oraz 3 gminy. – Po ponad
25 latach konkurs „Teraz Polska”, a wła-
ściwie jego laureaci, wciąż zaskakują.
W tym roku w gronie zwycięzców znaj-
dziemy wiele innowacyjnych produktów
i usług, militaria, nowoczesne technologie,
a także, co nas cieszy, start-upy. Tegoroczna
edycja dowodzi, że konkurs i lista laureatów
są odzwierciedleniem tendencji i zmian
w krajowej gospodarce – mówi Michał Li-
piński, dyrektor konkursu „Teraz Polska”.
– Z satysfakcją obserwujemy, jak z roku na
rok wśród laureatów przybywa firm ofe-
rujących najnowocześniejsze rozwiązania
w swoich branżach. Jesteśmy przekonani,
że mają one olbrzymi potencjał, by stać się
wizytówką polskiej gospodarki na świecie
– dodaje.

Godło „Teraz Polska” cieszy się dziś za-
ufaniem, uznaniem społecznym i dobrą opi-
nią publiczną. Jest gwarancją najwyższej ja-
kości, jaką otrzymują konsumenci, naby-
wając produkt czy usługę. – Konkurs „Te-

raz Polska” jest organizowany od przeszło
25 lat. W tym czasie jako naród staliśmy się
bardziej świadomymi konsumentami. Na
zakupach przede wszystkim wybieramy
jakość. To oznacza, że Godło „Teraz Pol-
ska” jest dziś bardzo potrzebne. Od po-
czątku swojego istnienia stało się ono

symbolem najwyższej jakości, niejako dro-
gowskazem dla konsumentów. Stojąc przy
sklepowych półkach, Polacy wiedzą, że
ten biało-czerwony znak gwarantuje to, co
najlepsze – tłumaczy Krzysztof Przybył, pre-
zes Fundacji Polskiego Godła Promocyj-
nego. 

Godło „Teraz Polska” 
przynosi chlubę
W poniedziałek, 29 maja 2017 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się
XXVII uroczysta gala „Teraz Polska”, podczas której nagrodzone zostały naj-
lepsze polskie firmy, usługi, innowacje i samorządy. Po raz ósmy przyznane
zostały również tytuły „Wybitnych Polaków”

Tancerze Jan Kliment oraz Anna Głogowska podczas występu
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Rozpoznawalność Godła „Teraz Pol-
ska” przekłada się także na możliwości pro-
mocyjne, jakie pojawiają się przed laure-
atami. „Teraz Polska” od wielu lat wspie-
ra polską myśl przedsiębiorczą, doceniając
i promując najwyższe jakościowo produk-
ty. Bardzo cieszymy się, że w gronie tego-
rocznych laureatów nagrody znalazła się
stworzona przez nas innowacyjna rękawi-
ca do oczyszczania twarzy wyłącznie za po-
mocą wody – GLO, która obecna jest już
na ponad 40 światowych rynkach, m.in.
w Unii Europejskiej, USA i na Bliskim
Wschodzie. Bardzo zależy nam na pod-
kreślaniu polskiego pochodzenia naszego
produktu, który zrobił prawdziwą rewolu-
cję w demakijażu na arenie międzynaro-
dowej. Prestiż i siła rynkowa, jakie symbo-
lizuje Godło „Teraz Polska”, motywują
nas do jeszcze większej pracy na rzecz
umacniania pozycji eksportowej polskich
marek – mówi Monika Żochowska, prezes
zarządu, Phenicoptere Sp. z o.o.

Kapituła konkursu „Teraz Polska” po
raz szósty przyznała Honorowe Wyróż-
nienia wyjątkowym wydarzeniom i inicja-
tywom promującym Polskę w kraju i za gra-
nicą. Honorowe Godła otrzymali: 

– Polski Związek Motorowy za orga-
nizację Rajdu Polski – drugiego po słynnym
Monte Carlo najstarszego rajdu na świe-
cie, który co roku gromadzi wokół swoich
tras 100 tys. kibiców z całego świata;

– Unia Producentów i Pracodawców
Przemysłu Mięsnego za stworzenie Syste-
mu Gwarantowanej Jakości Żywności
QAFP.

– Idea systemu QAFP to ponadprze-
ciętna jakość produktów spożywczych do-
stępnych dla każdego konsumenta oraz in-
formacja, że jest to produkt polski – mówi
Wiesław Różański, prezes Unii Producen-
tów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
(UPEMI). – Godło promocyjne „Teraz Pol-
ska” podkreśla polskie pochodzenie i naj-
wyższą jakość. Honorowe wyróżnienie jest
dla naszego systemu sygnałem, że obrali-
śmy właściwą drogę w tworzeniu  narodo-
wej marki eksportowej, a znak „Teraz Pol-
ska” jest świetnym narzędziem wspierają-
cym i uwiarygodniającym kampanie pro-
mocyjne produktów i usług ze znakiem
QAFP. Jesteśmy dumni, że surowe kryteria,
rzetelna i obiektywna ocena kapituły upla-
sowały nasz system pośród firm, produk-
tów i usług najwyższej jakości – dodaje. 

Podczas wieczornej gali poznaliśmy
również laureatów VIII edycji konkursu
„Wybitny Polak”, którzy swoją działalnością
oraz licznymi sukcesami promują wizeru-
nek Polski i Polaków na świecie. W tym roku
tytuły „Wybitnego Polaka” otrzymali: 

– Krzysztof Pastor – polski chore-
ograf o międzynarodowej renomie, dyrek-

tor Polskiego Baletu Narodowego w Teatrze
Wielkim – Operze Narodowej, oraz dyrektor
artystyczny Litewskiego Baletu Narodo-
wego w Wilnie;

– Jan A.P. Kaczmarek – kompozytor,
laureat Oscara®, twórca i dyrektor Festiwalu
Transatlantyk. 

– Mając świadomość, do jak wybitne-
go grona ludzi dzisiaj dołączam, chciałbym
z pełną odpowiedzialnością podkreślić, że
traktuję to zaszczytne wyróżnienie jako do-
wód uznania dla niezwykłego zjawiska, ja-
kim jest Polski Balet Narodowy – mówi
Krzysztof Pastor. – Mam to ogromne
szczęście, że pracując w tak wyjątkowym
miejscu, jakim jest Teatr Wielki – Opera Na-
rodowa, mój wysiłek znajduje zrozumienie
i wsparcie tych wszystkich wspaniałych lu-
dzi, którzy mnie otaczają. Jednocześnie od-
czuwając wielki ciężar nagrody, którą dzi-
siaj otrzymuję, jest mi dużo lżej, kiedy my-
ślę, że właściwie jest to nagroda dla bardzo
wielu – dodaje.

– Ogromne znaczenie mają dla mnie
nagrody przyznawane najbliżej domu.
Gdy spotykam się z uznaniem rodaków
czy kogoś bliskiego – jest to moment po-
dwójnie istotny. Wszak zawsze szukamy
potwierdzenia własnej wartości przede
wszystkim wśród najbliższych – mówi Jan
A.P. Kaczmarek. – Czuję się Polakiem
w 100 proc. i z dumą to podkreślam. Sami
Amerykanie próbowali przedstawiać mnie
jako amerykańskiego kompozytora o pol-
skich korzeniach, ale nie zgadzałem się na
to. Zawsze mówiłem o sobie, że jestem
polskim kompozytorem mieszkającym
w Stanach. Przyjechałem do Ameryki, kie-
dy miałem już 36 lat, byłem więc czło-
wiekiem ukształtowanym przez Polskę.
Stąd przywiozłem do USA cały mój pod-
stawowy mentalny algorytm, a ta świa-
domość korzeni niesłychanie wzmacnia.
Tożsamość i pasja to pojęcia, którym sta-
ram się być zawsze wierny – tłumaczy
kompozytor. 

Zanim Jan A.P. Kaczmarek uzyskał ty-
tuł „Wybitny Polak”, zdobył uznanie jury
amerykańskiej edycji konkursu „Wybitny Po-
lak” organizowanej na Zachodnim Wy-
brzeżu USA. Konkurs „Wybitny Polak” od-
bywa się bowiem poza granicami Polski
(edycje regionalne m. in. we Francji, Nor-
wegii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii,
Niemczech, na Zachodnim Wybrzeżu
USA, w Nowym Jorku i Chicago) oraz
w kraju (edycja światowa), laureaci edycji
regionalnych są automatycznie nominowani
w edycji światowej.

Ceremonia wręczenia statuetek „Teraz
Polska” i „Wybitny Polak” odbyła się
29 maja br. w trakcie wieczornej Gali „Te-
raz Polska” w Teatrze Wielkim w Warsza-
wie. Wieczór uświetnił koncert o nazwie
„Marcin Wyrostek Symfonicznie”. �

Fakty 37

Przedstawiciel Wojskowego Instytutu Technicznego płk dr inż. Jacek Borkowski
odbiera nagrodę

Gościem honorowym był minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin



38 Fakty

TERAZ POLSKA

Państwa firma obchodziła w zeszłym
roku 55-lecie. Czy mógłby pan opowiedzieć
o jej historii?

Urośliśmy na własnym wysiłku i za-
angażowaniu. Działo się to bez fajerwerków,
ale ustawiczną pracą wielu osób. Firmą za-
rządzało trzech menadżerów, czyli niewie-
lu jak na tyle lat. Ja jestem tym trzecim. To
świadczy o mądrości naszych właścicieli,
którzy chcą stałego, stabilnego rozwoju, ale
zarazem odwagi. Przejście firmy z jednego
ustroju do drugiego w końcówce lat 80. i na
początku lat 90. wymagało podjęcia ryzy-
ka. Wtedy utworzyliśmy spółkę kapitałową
i wzięliśmy kredyt z Banku Światowego,
gwarantowany przez Ministerstwo Finan-
sów. Z różnych krajów przyjeżdżali do nas
eksperci, sprawdzający naszą wiarygodność.
Nazywaliśmy ich „misjonarzami”, a ofi-
cjalnie te ewaluacje nazywały się misjami
Banku Światowego. 

Jaka była kwota tego kredytu? 
Oceniono, że potrzebujemy 100 mln

dol. Nie było nas stać na taką sumę, więc
wzięliśmy 25 mln dol. Teraz taki kredyt
może nie robi już na nikim wrażenia, ale
w roku 1990 czy 1991 wyglądało to zupeł-
nie inaczej. Asekuracja kredytów w Polsce,

kraju borykającym się z brakiem pewnych
środków finansowych, wręcz ubogim, była
słaba, więc otrzymanie kredytu graniczyło
z cudem. 

Na czym polegała modernizacja?
Budowaliśmy nowe magistrale. Po-

stawiliśmy na topowe technologie, systemy
telełączności i Internetu, funkcjonujące
już w Europie Zachodniej. Nawet nasi za-
chodni sąsiedzi ich nam zazdrościli. Cie-
płownictwo polskie stało się przykładem do-
brych decyzji technicznych i gospodar-
czych. Było jednym z najlepszych w Euro-
pie. 

Nie tak dawno zakończyliśmy w zespole
roboczym 4-letnią pracę nad standardem
dla węzłów ciepłowniczych, również tych
produkowanych przez nas. Obowiązuje
w 35 krajach, w tym 27 Unii Europejskiej.
Moja firma, w tym ja osobiście, byliśmy au-
torami tego pomysłu. Z firmy, która de-
nerwowała klientów swoimi kłopotami,
częstymi awariami staliśmy się firmą, któ-
rej nie widać i nie słychać. A jak słychać, to
z tytułu naszych nagród albo odznaczenia
naszego sztandaru. 

Jak wykorzystują państwo fundusze
europejskie?

Lata dużych inwestycji nas zahartowały.
Dzięki konkursom Ekofunduszu zmoder-
nizowaliśmy kotłownie sopockie, prawie 100
z nich zniknęło do 1999 r., dzięki nam So-
pot mógł aplikować o status uzdrowiska. Po
tym, gdy jednak Sopot wybrał połączenie
ciepłownicze z Gdańskiem, nauczyliśmy się,
że nasze otoczenie również podejmuje de-
cyzje polityczne. Miasto przez swoje moż-
liwości wpływania na spółdzielców i wła-
ścicieli ma możliwość wpływu na rynek biz-
nesowy. My się na to nie obrażamy. Robi-
my swoje. W Wejherowie 4 lata temu uru-
chomiliśmy kogenerację – pierwszą tak
dużą elektrociepłownię gazową. 

Dostaliśmy pieniądze z Funduszu Spój-
ności, ale tylko na modernizację. Mogliśmy
wykonać wielkie przebudowy w Gdyni
i Rumi. Wykorzystaliśmy je w 100 proc., wy-
konując ok. 110 zadań. Ponad 50 mln zł
przeznaczyliśmy na poprawę izolacyjności
i wymianę najstarszych, najsłabszych tech-
nologicznie sieci. Również skorzystaliśmy
z tzw. Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla województwa pomorskiego. Dzię-
ki temu wybudowaliśmy nową elektrocie-
płownię w Wejherowie, zastępując dwa ko-
tły węglowe rozwiązaniem nowoczesnym,
opartym o bardzo wyrafinowaną techno-
logię Rolls Royce’a. Chcielibyśmy oczywi-
ście być ich serwisantem, ale oni do serca
maszyny, czyli generatora, nie dopuszcza-
ją nikogo. I ten silnik, jako jedyny w Polsce,
pracuje nieprzerwanie. 

Ale teraz to państwo są wyznacznikiem
dla innych, liderem branży.

Staramy się nie używać takich określeń
jak lider, pionier, mistrz. Nasza wiedza zwe-
ryfikowana wynikami pozwala nam mówić,
że jesteśmy firmą mającą wpływ na cie-
płownictwo europejskie. Z udziałem na-
szych partnerów biznesowych jednoczymy,
tworzymy pewną wartość dodaną dla na-
szej dziedziny. Niewątpliwie potwierdzeniem
słuszności naszych działań jest otrzymany
przez OPEC Gdynia w maju tego roku pre-
stiżowy tytuł laureata Godła „Teraz Polska”.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

25 mln kredytu 
przepustką do nowego świata
Z Januszem Różalskim, prezesem Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, rozmawiamy o przemianach ustrojowych, moder-
nizacji zakładu oraz nowych technologiach w ciepłownictwie
Fot. KAMIL BROSZKO



Gmina Żukowo otrzymała nominację
w konkursie „Teraz Polska” i tym samym
znalazła się wśród sześciu nominowa-
nych gmin z terenu całej Polski. Co to wy-
różnienie dla państwa oznacza?

Godło „Teraz Polska” kojarzy się z naj-
wyższą jakością produktów i usług na fo-
rum całego kraju, a także poza jego grani-
cami. Dla gminy Żukowo jest to szczegól-
ne wyróżnienie za działalność na rzecz
mieszkańców i potwierdzenie wysokiej po-
zycji gminy na mapie samorządu polskie-
go. Udział w konkursie „Teraz Polska”
miał pokazać dynamizm i wysoki potencjał
rozwojowy naszej gminy oraz uzyskać
efekt promocji poprzez tak prestiżowy
konkurs.

Kaszubski Związek Pracodawców
zrzeszający 163 firmy z terenu Kaszub i Po-
morza zwrócił się do ministra infrastruk-
tury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
o podjęcie działań zmierzających do szyb-

kiej realizacji budowy Obwodnicy Metro-
politalnej Trójmiasta (OMT). Wśród firm
najwięcej podpisów zebrała spółka Ko-
szałka – 1294, a wśród samorządów 1384
– gmina Żukowo. Dlaczego państwu tak
zależy na budowie tej obwodnicy? Jakie
będą pozytywne skutki jej istnienia dla
mieszkańców i przedsiębiorców?

W akcję zbierania podpisów pod pety-
cją budowy Obwodnicy Metropolitalnej
włączył się nie tylko samorząd gminy Żu-
kowo, ale i radni oraz sołtysi. Trasa ta jest nie-
zbędna z punktu widzenia nie tylko gminy,
ale i całego powiatu. Bowiem droga eks-
presowa, jaką jest planowana Obwodnica
Metropolitalna, ma na celu połączyć Połu-
dniową Obwodnicę Gdańska z Trasą Ka-
szubską w Chwaszczynie. Dynamiczny roz-
wój aglomeracji trójmiejskiej w stronę środ-
kowych Kaszub, migracja mieszkańców
oraz przenoszenie się zakładów produkcyj-
nych na ten teren wpływa na wielkość ruchu
samochodowego, który jest bardzo odczu-
walny w samym Żukowie w godzinach
szczytu. Ogromne korki powodują nie tyl-
ko problemy z dotarciem na czas kontra-
hentów, ale również mają negatywny wpływ
na komfort życia oraz zdrowie mieszkańców.
Budowa OMT pozwoli na uniknięcie cał-
kowitego paraliżu Chwaszczyna i Żukowa
oraz regionu. Z pewnością wpłynie również
na jeszcze większy rozwój gminy.

Czy można wobec tego powiedzieć, że
gmina jest nastawiona proinwestycyjnie?

Znaczny poziom wydatków budżeto-
wych na rozwój wskazuje na to, że klu-

czowe dla gminy Żukowo jest stałe i kon-
sekwentne inwestowanie w zakresie zadań
własnych gminy. Od lat poziom wydatków
na inwestycje w stosunku do całości bu-
dżetu gminy Żukowo przekracza 20 proc.,
zbliżając się do 30 proc. w poszczególnych
latach mojej kadencji. Tak znaczne wydatki
spowodowane są stałym wzrostem liczby
mieszkańców naszej gminy i coraz więk-
szym urbanizowaniem terenów – do nie-
dawna o przeznaczeniu rolniczym lub
nieużytków. Wzrost liczby mieszkańców,
bliskość Trójmiasta oraz usytuowanie
wzdłuż głównych ciągów transportowych
województwa pomorskiego sprawiają, że
obserwujemy wzrost zainteresowania pod-
miotów gospodarczych do inwestowania
na terenie gminy Żukowo. Starając się po-
zyskać jak największą ilość inwestorów ze-
wnętrznych, stwarzamy wiele ułatwień dla
przedsiębiorców. Najważniejszym z nich
jest zwolnienie z podatku od nieruchomości
przez pierwsze lata prowadzonej działal-
ności na terenie gminy Żukowo oraz utwo-
rzenie dedykowanego terenu na rozwój
przedsiębiorczości przy drodze krajowej
nr 20 w miejscowościach Miszewko i Tu-
chom, czyli Korytarza Inwestycyjnego.
Dodatkowo znaczne obszary gminy mają
plany zagospodarowania przestrzenne-
go, co również ułatwia podjęcie decyzji in-
westorom. Zdecydowanie można powie-
dzieć, że gmina Żukowo jest nastawiona
proinwestycyjnie. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

Walczymy o Obwodnicę 
Metropolitarną Trójmiasta

Rozmowa z Burmistrzem Gminy Żukowo, 
Wojciechem Kankowskim
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Firma ,,Podlaska Chata” swoją
działalność rozpoczęła w drugiej
połowie 2014 roku, a jej zakład
produkcyjny mieści się w Sokołach,

w powiecie wysokomazowieckim. Nazwa
nawiązuje do regionu, w którym znajduje
się siedziba firmy, oraz do podlaskiej wsi,
która stanowi inspirację dla producentów.
Spółkę prowadzą dwaj bracia: Andrzej
i Krzysztof Józefczukowie. 

– Chcemy być rozpoznawalni jako
producent  dobrych polskich wędlin. Spe-
cjalizujemy się w wyrobach wytwarzanych
tradycyjnymi metodami, dzięki czemu
przypominają one podlaskie domowe przy-
smaki przygotowywane przez nasze babcie
i mamy. Wyroby są takie, jak były dawniej
w domostwach. Sami przygotowujemy
mieszanki przypraw według starych receptur
– mówi jeden z właścicieli, Andrzej Józef-
czuk.

– Jesteśmy ludźmi z pasją, co sprzyja
rozwojowi firmy. Przywiązujemy dużą
wagę do tego, aby produkowane tradycyj-
nymi metodami wędliny odpowiadały eu-

ropejskim standardom higienicznym, a przy
tym były zdrowe i smaczne – dodaje wspól-
nik Krzysztof Józefczuk.

Wyjątkowość firmy polega również na
możliwie jak największym użyciu surowców,
przypraw i ziół z naszego regionu – „zie-
lonych płuc” Polski. Oferujemy szeroką
gamę produktów z mięsa wieprzowego, po-
cząwszy od wyśmienitych dojrzewających
polędwic po aromatyczne, tradycyjnie wę-
dzone szynki i kiełbasy oraz smakowite wy-
roby podrobowe, pasztety i pieczenie. Do
czołowych produktów należą: Polędwica
z Podlaskiej Chaty, Polędwica ze Strychu,
Kiełbasa Palcówka, Pasztet z Podlaskiej
Chaty, Kiełbasa Krucha, Salceson z Pod-
laskiej Chaty.

Firma zatrudnia łącznie 68 pracowni-
ków, wśród których znajdują się doświad-
czeni fachowcy zajmujący się produkcją
oraz pracownicy firmowych sklepów „Pod-
laskiej Chaty”. W obecnej chwili funkcjo-
nuje 13 punktów sprzedaży: kilka w Bia-
łymstoku oraz w Szczytnie, Olsztynie
i Łomży.

Firma otrzymała również wiele nagród
i wyróżnień, m.in.:
• rekomendację „Żółtego Przewodnika”
Gault &Millau Polska,
• Polędwica z Podlaskiej Chaty i Palców-
ka zdobyły uznanie wśród kandyda-
tów Podlaskiej Marki,
• nominację do XXIII edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Promocyjnego „Agro Polska”,
• nagrodę i wyróżnienia naszych produk-
tów otrzymane od marszałka wojewódz-
twa podlaskiego w konkursie „Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo”,
• wspieranie imprez charytatywnych w to-
warzystwie uczestników programów „Ma-
sterchef”, „Top Chef”, „Hell’s Kitchen”,
•publikacje o naszej firmie w „Slowlife food
& Garden”, 
• Złotego Żurawia za Polędwicę z Podla-
skiej Chaty na Targach Rolnych Ptak War-
saw Expo 2016
• nominację do Polskiego Godła Promocyj-
nego „Teraz Polska” dla Polędwicy Wiejskiej.

www.podlaskachata.pl

Nawiązujemy do podlaskiej wsi

„Podlaska Chata” jest wizytówką regionalnych smaków Podlasia. Firma ceni
tradycję i powrót do korzeni



MT Targi Polska znalazły się wśród
firm utytułowanych Godłem Promocyj-
nym „Teraz Polska”. Jakie kryteria po-
zwoliły państwu trafić do grona usługo-
dawców zasługujących na to wyróżnienie?

Wartości, które docenia Fundacja Pol-
skiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
wśród przedsiębiorców, takie jak inicjatywa,
aktywność czy wytrwałość w osiąganiu
celów, są bliskie naszej firmie. W branży wy-
stawienniczej działamy już od 25 lat i wy-
pracowaliśmy pozycję jednego z wiodących
organizatorów w Polsce. Specjalizujemy się
w wydarzeniach dla takich branż, jak: tu-
rystyka, hotelarstwo, gastronomia, rynek la-
boratoryjny,  kryminalistyka oraz ochrona
dziedzictwa narodowego.

Cieszę się również, że została doce-
niona jakość naszych usług. Nieustannie
pracujemy nad podnoszeniem standardu
obsługi klientów. Na organizowanych przez
nas targach w ciągu 25 lat zaprezentowa-
ło się blisko 30 tys. wystawców, a odwiedziło
je 1,5 mln gości. Udostępniamy naszym
klientom bardzo dobre narzędzie marke-
tingowe, jakim są targi, dzięki czemu mogą
budować trwałe relacje z klientami, pozy-
skiwać nowych oraz tworzyć pozytywny wi-
zerunek swojej firmy. 

Prestiż naszych imprez wystawienni-
czych budujemy też dzięki współpracy z naj-
ważniejszymi instytucjami, które udzielają
patronatów i pomagają nam merytorycz-
nie. W ten sposób tworzymy gospodarcze
spotkania ważne dla każdego z obsługi-
wanych przez nas sektorów. Wystawcy
często podkreślają, że dzięki naszym targom
z sukcesem rozwijają swoje firmy, a są wśród
nich takie, które uczestniczą w naszych tar-
gach od pierwszej edycji. 

Które z organizowanych wydarzeń
uważają państwo za najbardziej prestiżo-
we zarówno dla państwa firmy, jak i dla
kraju z punktu widzenia walorów pro-
mocyjnych na arenie międzynarodowej?

Bardzo ważnym dla nas wydarzeniem
są Międzynarodowe Targi Turystyczne TT
Warsaw, które odbędą się już po raz 25. Co
roku TT Warsaw gromadzą wystawców
z ponad 60 krajów z całego świata, a na uro-
czystych otwarciach gościmy kilkudziesię-
ciu ambasadorów i członków korpusu dy-
plomatycznego, przedstawicieli władz pań-
stwowych, samorządowych i organizacji
branżowych. Wiemy, że właśnie TT Warsaw
oceniane są przez międzynarodową i pol-
ską branżę turystyczną jako kluczowe wy-
darzenie biznesowe w Polsce i jedno z wio-
dących w naszej części Europy.

Drugą niezwykle istotną imprezą tar-
gową są Międzynarodowe Targi Anality-
ki i Technik Pomiarowych EuroLab. To
miejsce spotkań środowisk naukowo-ba-
dawczych i przedstawicieli laboratoriów
z producentami i dystrybutorami wypo-
sażenia. Wymiana myśli i doświadczeń pro-
muje polską myśl naukową i potencjał ro-
dzimych firm w środowisku międzynaro-
dowym.  

Ogromne znaczenie mają dla nas rów-
nież Międzynarodowe Targi Gastrono-

miczne EuroGastro, które odbędą się po raz
22. To miejsce, gdzie prezentowana jest bo-
gata oferta, kreowane są nowe smaki, a mi-
strzowie kulinarni z całego świata inspiru-
ją przedstawicieli branży HoReCa. Bez wąt-
pienia też tytuł, jaki nadajemy najlepszym
produktom – „Najwyższa Jakość Targów
EuroGastro”, stał się już synonimem do-
skonałej jakości w branży HoReCa.

Godło „Teraz Polska” zobowiązuje.
Jak zamierzają państwo utrzymać po-
ziom, a może nawet sprostać jeszcze am-
bitniejszym celom?

Od początku działalności nasza firma
stara się zapewnić jak najwyższą jakość
świadczonych usług i obsługi klienta. Kie-
rujemy się także doświadczeniami innych
organizatorów wielkich imprez targowych
na całym świecie – w zakresie organizacji,
jakości kontaktów z wystawcami i klienta-
mi, jak również stosowanych technologii
i innowacji. Dokładamy wszelkich starań,
aby nasi klienci mogli skutecznie docierać
z informacją o swojej ofercie do właściwych
grup docelowych, a tym samym z sukcesem
rozwijać firmy. Stale też staramy się zwięk-
szać zaangażowanie i kreatywność na-
szych pracowników oraz podnosić ich
kwalifikacje. 

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Przyjęliśmy już 1,5 mln gości
Rozmowa z prezes zarządu MT Targi Polska, 
Urszulą Potęgą

Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro Fot. KARA ROKITA

TERAZ POLSKA
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Sukces targów INVESTATE PO-
LAND 2017, które odbyły się
23 kwietnia br. w Centrum Wy-
stawienniczym PTAK WARSAW

EXPO potwierdziła przede wszystkim
obecność zdecydowanych inwestować w
Polsce poważnych kontrahentów oraz za-
powiedź dalszych rozmów biznesowych już
bezpośrednio w siedzibach samorządów i
podmiotów prezentujących swoje grunty in-
westycyjne.

Targi INVESTATE POLAND 2017
to jedyna w kraju tego typu prestiżowa im-
preza o ogromnym znaczeniu dla branży
inwestycyjnej. Targi skierowane są do in-
westorów nie tylko z Polski, ale i całej Eu-
ropy. – Celem INVESTATE POLAND jest
przedstawienie szerokiej rzeszy inwestorów
z kraju i zagranicy aktualnej oferty wypo-
sażonych w odpowiednią infrastrukturę te-
renów przygotowanych przez ich właścicieli.

To doskonała okazja do promocji re-
gionów w Europie, pokazania ich jako
wyjątkowych miejsc do prowadzenia biz-
nesu – zachęcali organizatorzy.

W wydarzeniu uczestniczyły: miasta,
gminy, powiaty, parki przemysłowo-tech-
nologiczne, specjalne strefy ekonomiczne,
agencje rozwoju regionalnego, agencje
nieruchomości rolnych, banki i instytucje fi-
nansowe, właściciele terenów inwestycyj-

nych, inwestorzy z kraju i zagranicy.  Pa-
tronat nad imprezą objęły Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Polska Agencja In-
westycji i Handlu SA, Związek Powiatów
Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich Rze-
czypospolitej Polskiej.

W zorganizowanie imprezy zaanga-
żowały się także: Polsko-Chińskie Forum
Współpracy, Polsko-Amerykańska Izba
Gospodarcza, Polsko-Ukraińska Izba Go-
spodarcza, Polsko-Szwedzka Izba Gospo-
darcza, Polsko-Norweska Izba Gospodar-
cza, Francusko-Polska Izba Gospodar-
cza, Polsko-Fińska Izba Gospodarcza,
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza.
Nie zabrakło udziału Stowarzyszenia Or-
ganizatorów Ośrodków Innowacji i Przed-
siębiorczości w Polsce, Polskiej Agencji
Przedsiębiorczości, Pracodawców Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Europejskiego
Instytutu Nieruchomości. 

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia
udziału w ciekawych wykładach i panelach
dyskusyjnych. Dariusz Duda z Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu (dawnej PAIiIZ)
mówił o wsparciu inwestycji grantami rzą-
dowymi i rozwoju infrastruktury drogowej
w Polsce do 2020 roku i jej wpływie na atrak-
cyjność terenów inwestycyjnych. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się prelekcje za-
granicznych gości, m.in. z Norwegii i Fran-
cji, którzy opowiadali, czego obcokrajow-
cy szukają w Polsce pod względem atrak-
cyjnego miejsca do ulokowania swoich
środków w inwestycje. Również poszcze-
gólne jednostki zaprezentowały swoje wa-
lory. Wrocław, Malbork oraz podczas
wspólnej prezentacji Radzymin, Kobyłka,
Dąbrówka mocno walczyły o potencjalnych
inwestorów, dając przykład innym samo-
rządom, jak można zabiegać o biznesowego
partnera do współpracy. 

Pierwsze targi INVESTATE POLAND,
największe tego typu wydarzenie w Polsce,
zakończyły się sukcesem i na stałe wpisa-
ły się w kalendarz światowych imprez, ta-
kich jak targi Hannover Messe 2017, gdzie
Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA re-
prezentuje nasz kraj, czy przedsięwzięć
wystawienniczych w Cannes i Monachium.

Kolejne Targi INVESTATE POLAND
już za rok. �

Udane targi dla inwestorów
3000 hektarów najatrakcyjniejszych inwestycyjnie gruntów zaprezentowało
ponad 50 polskich samorządów i podmiotów gospodarczych z całego kraju na
targach INVESTATE POLAND



Liczy 13 tys. mieszkańców, zajmuje obszar 26 km2 i stanowi centrum życia spo-
łeczno-gospodarczego i kulturalnego regionu. Jest samodzielną gminą miej-
ską, a równocześnie siedzibą władz dużej gminy wiejskiej. Na terenie miasta
znajdują się banki, biura adwokackie i notarialne, jednostki szkoleniowo-usłu-
gowe, organizacje społeczne, polityczne i zawodowe.
Park Przemysłowy Lubaczów (PPL) to obszar inwestycyjny typu greenfield
położony w północno-wschodniej części miasta przy ul. Technicznej. Teren
około 24 ha uzbrojony w niezbędną infrastrukturę (drogi, wodociąg, kanalizację,
energię elektryczną, gaz), z przeznaczeniem pod przemysł oraz usługi.
Obszar przedzielony drogą nazwany odpowiednio: Lubaczów I – 13,4060 ha
oraz Lubaczów II – 10,3478 ha z podziałem działek na wielkość ok. 1 ha.
W grudniu 2016 roku Park Przemysłowy Lubaczów został włączony do Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, w której obowiązuje maksymalna
dopuszczalna intensywność pomocy publicznej osiągająca najwyższy wskaźnik
w Polsce i wynosi 50 proc. dla dużych przedsiębiorstw, 60 proc. – dla średnich
przedsiębiorstw oraz 70 proc. – dla małych przedsiębiorstw.
W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:
– zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),

– działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
– darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
– zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin, w tym
gminy miejskiej Lubaczów).
Gmina miejska Lubaczów prowadzi aktywną politykę przyciągania inwestorów,
oferując zwolnienia z podatku od nieruchomości. W przypadku tworzenia no-
wych miejsc pracy przez przedsiębiorców na terenie miasta Lubaczowa przy-
sługuje zwolnienie z podatku na okres do 60 miesięcy.
Dodatkowym atutem lokalizacji inwestycji w Lubaczowie są jedne z najniższych
podatków i opłat lokalnych w Polsce, które znacząco wpływają na obniżenie
kosztów produkcji. Dotyczy to podatku od nieruchomości, od środków trans-
portowych, opłat za wodę i ścieki oraz odpady komunalne.

Urząd Miejski Lubaczów
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

tel. 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91
poczta@um.lubaczow.pl

www.lubaczow.pl, www.investinlubaczow.pl

Miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim,
siedziba powiatu lubaczowskiego, położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim,
u ujścia rzeczki Sołotwy do Lubaczówki, blisko granicy państwa z Ukrainą.
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Niedawno pomiędzy miastem i gminą
Tomaszów Mazowiecki podpisana zosta-
ła umowa o współpracy przy budowie dro-
gi od węzła Tomaszów – Centrum na S-8
w kierunku Łaziska. Jaki jest koszt inwe-
stycji i jakie nadzieje wiążą państwo z bu-
dową tej drogi?

Projekt uzyskał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Wartość wspólna zadania to
19 719 292,37 zł. Celem projektu jest po-
prawa dostępności transportowej i przy-
stosowanie terenów inwestycyjnych pod
przyszłą działalność gospodarczą. Dzięki
inwestycji o 20 ha powiększą się tereny in-
westycyjne wokół miasta. 

Prace nad budową drogi miały roz-
począć się już w kwietniu tego roku. Czy
tak się stało i kiedy przewidują państwo od-
dać drogę do użytku?

Prace rozpoczęły się zgodnie z har-
monogramem projektu. Na tym etapie ro-
bót nie przewiduje się żadnych opóźnień.
Inwestycja ma się zakończyć w IV kwarta-
le 2018 roku. 

Czy przedstawiona inwestycja była
zgłaszana również przez aktualnie dzia-
łających na państwa terenie przedsię-
biorców?

Oczywiście wsłuchujemy się w głos
przedsiębiorców i mieszkańców. Z myślą o
nich wprowadziliśmy ulgi podatkowe. Każ-
dy przedsiębiorca, który inwestuje i tworzy
nowe miejsca pracy, może liczyć na niższe
podatki w naszym mieście. 

Na co nowi inwestorzy mogą liczyć ze
strony miasta? Jakie wsparcie?

Wprowadziliśmy  wspomniane wyżej
ulgi podatkowe, oferujemy również pomoc
w skutecznym i szybkim przejściu przez
wszystkie procedury inwestycyjne. Na-
wet do 200 tys. euro zwolnienia od po-
datku mogą uzyskać przedsiębiorcy, któ-
rzy stworzą nowe miejsca pracy w wyni-
ku zrealizowanych inwestycji. Przygoto-

wujemy również teren inwestycyjny. To po-
nad 10 ha położone w granicach miasta
przy węźle Tomaszów – Centrum drogi
S-8. Jesteśmy również w trakcie przygo-
towania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Teren jest nie-
zabudowany i będzie posiadał pełną in-
frastrukturę techniczną. Staramy się rów-
nież utrzymywać bogatą ofertę sportową,
rekreacyjną i kulturalną, tak żeby można
u nas było przyjemnie spędzać czas rów-
nież po pracy. 

Jak obecnie kształtuje się mapa in-
westycyjna w rejonie Tomaszowa Mazo-
wieckiego?

Aktualnie na terenie Tomaszowa pro-
wadzimy szereg inwestycji. Przy ul. Strze-
leckiej budujemy pierwszą w kraju Arenę
Lodową, a także jesteśmy w trakcie budo-
wy nowej bazy MZK i całkowitej wymiany
przestarzałego taboru autobusowego na
nowy, niskoemisyjny. Powstaje szereg in-
westycji w ramach Tomaszowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego, budujemy i mo-

dernizujemy kilkanaście dróg miejskich, par-
tycypujemy również w kosztach przy mo-
dernizacji dróg powiatowych i wojewódz-
kich, które znajdują się na terenie miasta.
Ostatnio zakończyliśmy natomiast prze-
budowę płyty pl. Kościuszki, budowę
ul. Orzeszkowej, która łączy drogi lokalne
z siecią dróg międzynarodowych i krajo-
wych, renowację Parku Rodego. W ostat-
nich latach inwestowaliśmy również w tu-
rystykę, czyli Skansen Rzeki Pilicy, rezerwat
Niebieskie Źródła oraz podziemną trasę tu-
rystyczną w Grotach Nagórzyckich. Obec-
nie planujemy również kompleksowe za-
gospodarowanie przestrzeni publicznej
oraz modernizację miejsc rekreacji i parków.
Projekt nazywa się „Miasto nad rzeką – re-
witalizacja terenów miasta”, chcemy rów-
nież zmodernizować miejską „Przystań”.
Odpowiednie wnioski zostały już złożone
w różnych konkursach. Liczymy, że uda
nam się pozyskać na te projekty dofinan-
sowanie. 

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Stwórz wakaty w Tomaszowie

Nawet do 200 tys. euro zwolnienia od podatku
mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy stworzą
nowe miejsca pracy w wyniku zrealizowanych in-
westycji – zachęca prezydent Tomaszowa Mazo-
wieckiego, Marcin Witko

i zyskaj



To wynik uchwał, jakie 18 maja
przyjęli radomyscy radni w spra-
wie III zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy i miasta Ra-
domyśl Wielki oraz miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu
położonego w miejscowości Podborze. 

Pod produkcję i usługi
Wyznaczone w uprzednio obowią-

zującym studium uwarunkowań tereny in-
westycyjne w gminie zostały w większości
zagospodarowane. Stąd potrzeba uchwa-
lenia nowego studium i planu miejsco-
wego. – Tereny w Podborzu, na których bę-
dzie można lokować inwestycje z zakresu
usług i produkcji, obejmują obszar o po-
wierzchni 43,4 ha. Ich położenie jest jak
najbardziej korzystne pod względem od-
ległości od zabudowy mieszkaniowej. Do
tego obszar jest bardzo dobrze skomuni-
kowany. Dodam, że w planie miejscowym
parametry i wskaźniki zabudowy zostały
tak określone, aby przyszły przedsiębior-
ca miał pewną swobodę działania – mó-

wił podczas sesji Jan Knura z firmy
MGGP S.A., która opracowała studium
i plan.

Plusy lokalizacji
Władze gminy mają nadzieję, że wy-

znaczenie nowego obszaru pod strefę prze-
mysłowo-usługową pomoże przyciągnąć
kolejnych inwestorów. – Wiążemy z tym bar-

dzo duże nadzieje. Po pierwsze znajduje-
my się w okolicach Mielca, gdzie przemysł
rozwija się bardzo dobrze. Po drugie teren
objęty nowym planem przestrzennym jest
bardzo dobrze skomunikowany, leży w są-
siedztwie drogi wojewódzkiej, w niewielkiej
odległości od autostrady i linii kolejowych.
Wszystkich przedsiębiorców, tych małych,
średnich i dużych, już dzisiaj zachęcam do
inwestowania w naszej gminie. Tym bar-
dziej, że w skali kraju mamy jedne z naj-
niższych podatków lokalnych – mówi Jó-
zef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wiel-
kiego.

Kolejne kroki
Właścicielem terenów objętych no-

wym planem jest Agencja Nieruchomości
Rolnych. – Wystąpimy do Agencji o nie-
odpłatne przekazanie gruntów pod nie-
zbędną infrastrukturę drogową. Postaramy
się także o pozyskanie środków zewnętrz-
nych na budowę dróg – dodaje włodarz Ra-
domyśla Wielkiego. 

www.radomyslwielki.pl

Gmina Radomyśl Wielki 
Tu warto zainwestować 

Gmina Radomyśl Wielki zarezerwowała kolejne tereny pod
działalność gospodarczą. Znajdują się one w miejscowości
Podborze i zajmują powierzchnię ponad 43 ha

Gmina Radomyśl Wielki posiada trzy obszary ujęte w planie przestrzennego zagospodarowania pod działalność produkcyjną, usłu-
gową i magazynową: w Podborzu, Partyni i Radomyślu Wielkim. Na zdjęciu największa firma zlokalizowana na terenie gminy: zakła-
dy Geyer & Hosaja w Partyni, współpracujące z najbardziej uznanymi koncernami samochodowymi na świecie 

Gmina Radomyśl Wielki położona
jest w północno-zachodniej części
województwa podkarpackiego,
w powiecie mieleckim. Zamieszkuje
ją ponad 14 tys. osób. Posiada
gęstą sieć dróg dobrej jakości
(ponad 210 km). Znajduje się też
w bliskim sąsiedztwie autostrady A4,
w niewielkiej odległości od węzłów
autostradowych Tarnów–Północ,
Dębica–Zachód i Dębica–Wschód.
Gmina jest w całości zwodociągo-
wana i zgazyfikowana oraz
w 50 proc. skanalizowana. 

Fot. ARCH. UM W RADOMYŚLU WIELKIM

INVESTATE POLAND
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Na wstępie muszę zastrzec, że na podstawie moich i innych osób doświadczeń mia-
łem dosyć dobrą opinię o naszej służbie zdrowia. Należę do pokolenia, które do-
brze pamięta straszliwą mizerię, panującą w przychodniach i szpitalach w czasach
PRL. Mnóstwo pacjentów leżało na korytarzach. Higiena pozostawiała wiele do

życzenia. Brakowało leków i innych preparatów medycznych, nie mówiąc już o nowoczesnych
aparatach diagnostycznych. Personel też się zbytnio do swoich obowiązków nie przykładał.

Sam na szczęście ciężko wówczas nie chorowałem, ale miałem wiele okazji widzieć to wszyst-
ko z bliska. Gdy teściowa ciężko zachorowała, wymogłem na dyrekcji szpitala, żeby mi wydano
stałą przepustkę (szpital nie był dostępny, tak jak dzisiaj). Jako nauczyciel miałem codziennie
kilka godzin wolnego i szedłem wspomóc mamę mojej żony, która wbrew powszechnej opi-
nii o teściowych była kobietą miłą, zgodną i pomocną. Przy okazji wspierałem innych pacjentów,
na co nie mogły się zdobyć pielęgniarki i salowe. Poprawiałem im posłania, podawałem na-
poje, krzepiłem dobrym słowem. Gdy wchodziłem na oddział, witano mnie z radością, jak dzi-
siaj księdza. 

Inne ciężkie doświadczenie związane ze służbą zdrowia miałem, gdy teść zachorował na
wątrobę. Lekarz orzekł, że pomocny w tej sytuacji może być zagraniczny preparat, który moż-
na sprowadzić za urzędowym przyzwoleniem. Nie należałem do ludzi wpływowych i nie mia-
łem nadziei, że to się uda. Poza tym czas naglił. Uruchomiliśmy więc wielu znajomych, któ-
rzy mieli krewnych za zachodnią granicą. Preparat został dostarczony w ostatniej chwili i to
w takiej ilości, że przydał się także innym chorym. 

Tak było i żadne mity tego nie zmienią. Podejmowane obecnie próby centralizacji służby
zdrowia doprowadzą do tego samego. A jak jest teraz? Na pewno niezadowalająco. Na pierw-
szy rzut oka widać jednak, że standard placówek ochrony zdrowia poprawił się niebywale.
W niektórych można by kręcić seriale amerykańskie o tematyce medycznej. 

Są oczywiście problemy z kolejkami do specjalistów i oczekiwaniem na zabiegi, ale jak już
się dostaniemy do szpitala, najczęściej mamy do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt, któ-
ry pozwala wykryć te nasze defekty, których lekarz sprzed dwudziestu lat w ogóle by nie za-
uważył. 

Co jednak nie zmieniło się prawie w ogóle? Organizacja i styl pracy. Uległem niedawno
wypadkowi. Trafiłem do szpitala. Podczas porannych ceremonialnych obchodów próbowa-
łem dowiedzieć się, co się ze mną dzieje i co będzie dalej. Żadnej odpowiedzi nie uzyskałem.
Najbardziej denerwująca była jednak postawa pielęgniarek. Na wezwanie albo nie przycho-
dziły w ogóle, albo z dużym opóźnieniem i pretensjami. Na pozamedyczną pomoc można było
liczyć tylko ze strony salowych czy sanitariuszek. Jedna z nich powiedziała mi, że pielęgniar-
ki walczą o podwyżki, a nie zasługują nawet na to, co otrzymują obecnie. Jednej z nich, któ-
ra regularnie na mnie pokrzykiwała, powiedziałem, że bardziej nadaje się na kaprala w woj-
sku niż na siostrę miłosierdzia. Oburzyła się. Ale, co ciekawe, nie na porównanie z kapralem,
tylko za użycie określenia „siostra”. Nie wiem, czy to jakaś feministyczna fanaberia, ale widać
wyraźnie, że pielęgniarki nie chcą już być „siostrami”. A ta nazwa ma piękny rodowód. Wy-
wodzi się z odległych czasów, gdy opieką nad chorymi i rannymi zajmowały się przede wszyst-
kim siostry zakonne. Później zaczęto tak nazywać wszystkie pielęgniarki. Co w tym złego? In-
nej pielęgniarce powiedziałem, że powinna się postarać o etat księżniczki. Ta akurat nie pro-
testowała.

Przyglądając się życiu wewnętrznemu oddziału, przypomniałem sobie dyskusję, jaka prze-
toczyła się przez polskie media. Dotyczyła ona kultury folwarcznej, z której jako społeczeństwo
nie możemy się wyzwolić od wieków. W Polsce zorganizowani jesteśmy w grupy, a całość mało
kogo obchodzi. Na czele folwarku stoi decydent. Otaczają go usłużni i posłuszni. Reszta to
plebs, który nie ma prawa marudzić. Tak to wyglądało w szpitalu, gdzie musiałem wytrzymać
kilka tygodni. 

Taka struktura jest dla społeczeństwa kulą u nogi. Hamuje przedsięwzięcia, mogące przy-
nieść ogólną korzyść. W tym przypadku pożytek dla całej służby zdrowia. Grupy interesów,
kierujące się własnymi regułami i strukturą, szybko ze swoich pozycji nie zrezygnują. 

Słowo „pacjent” wymawia się po angielsku „patient”, co oznacza „cierpliwy”. Próbujemy
się do tego dostosowywać. Na ile jednak nam tej cierpliwości wystarczy? �

Folwark

Czesław Rychlewski

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

medyczny



www.zrb-romaniuk.pl

ZRB Stanisław Romaniuk

ul. Augusta Fieldorfa 26/7
21-500 Biała Podlaska
Telefon: 83 344 27 49

Fax: 83 344 27 49
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Maciej Otrębski

Jeżeli bowiem spodziewamy się ja-
kiegoś zagrożenia z określonego kie-
runku, możemy się na to przygoto-
wać. A teraz jesteśmy w sytuacji, że

uderzenie spadnie na nas jak grom z jasnego
nieba. 

Najwięcej niepewności wiąże się z dzia-
łalnością nowego prezydenta Stanów Zjed-
noczonych. Ma on poważne kłopoty zwią-
zane z podejrzanymi kontaktami z Rosją.
Ma nieudane nominacje na stanowiska
w administracji. Ma fatalne błędy we wpi-
sach na Twitterze, które są często sprzecz-
ne z jego własnymi wypowiedziami. Ma też
bałagan w polityce globalnej i gospodarczej.
Poparcie w sondażach też nie nastraja do
optymizmu, bo spadło prawie o połowę.
W Stanach Zjednoczonych coraz częściej
mówi się, że trzeba będzie uruchomić pro-
cedurę impeachmentu i usunąć go ze sta-
nowiska. Skłaniają się ku temu nie tylko De-

mokraci, ale także przedstawiciele Repu-
blikanów, jego macierzystej partii. Sam
Trump też daje do zrozumienia, że nowa
rola nie za bardzo mu odpowiada. Poru-
sza się po Białym Domu nieomal po
omacku.

Pewnie jednak do usunięcia Donalda
Trumpa szybko nie dojdzie. Trzeba więc bę-
dzie spokojnie reagować na jego czasami
dziwne pomysły, żeby uniknąć chaosu w go-
spodarce. Po kilku miesiącach urzędowa-
nia nie zrealizował obietnicy przestawienia
gospodarki USA na nowe tory, a nawet nie
zgłosił takiego projektu. Wypuszcza tylko
próbne balony, takie np. jak zapowiedź cięć
podatkowych. Nie widać zapowiadanych re-
negocjacji umów handlowych ani progra-
mu inwestycji infrastrukturalnych.

Ekonomista z George Mason Univer-
sity Tyler Cowen w swojej ostatniej książ-
ce „The Complacen Class: The Self-De-
feating Quest for the American Dream”
twierdzi, że Amerykanie stali się leniwi. Nie

są tak przedsiębiorczy jak kiedyś i nie po-
dejmują ryzyka tworzenia nowych firm.
Liczba start-upów jest obecnie o około jed-
ną trzecią niższa niż w rekordowych latach
1987 i 2006. Wtedy powstawało ponad 610
tys. nowych firm rocznie; dziś jest to 450 tys.
Amerykanie są też mniej wydajni w pracy.
Jednym z powodów tej sytuacji, zdaniem
Tylera, jest technologia, która czyni życie wy-
godnym i przyjemnym bez konieczności wy-
chodzenia z domu. To wszystko razem nie
wróży dobrze amerykańskiej gospodarce,
choć na razie wskaźniki makroekono-
miczne utrzymują się na przyzwoitym po-
ziomie. Gdyby jednak sytuacja pogorszy-
ła się znacznie, światowa gospodarka od-
czuje to dotkliwie. 

Góra długów
Gdy w Chinach wskaźnik wzrostu

spada poniżej 10 proc., budzi to zaniepo-
kojenie w całym świecie. Ale tak już jest i bę-
dzie. Potwornie zacofanym gospodarczo

Ukryte zagrożenia
Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, zapytany, czy
widać jakieś zagrożenia dla globalnej gospodarki, odpowiedział, że nie. Zaraz
jednak dodał, że to wcale nie jest dobra wiadomość
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Chinom łatwiej było wykazać się szybszym
wzrostem. Obecnie, gdy kraj ten staje się po-
tęgą, skracanie dystansu do najlepszych
przychodzi coraz trudniej. Chiny mają
jednak także inne kłopoty. Rosną koszty pra-
cy. Konieczne jest pobudzenie popytu we-
wnętrznego, żeby całej ekspansji gospo-
darczej nie opierać tylko na tanim, tandet-
nym eksporcie. Trzeba się włączyć do pro-
gramu badawczo-rozwojowego. A po-
nadto zadłużenie państwa rośnie niebez-
piecznie. 

Nic więc dziwnego, że agencja Moody's
postanowiła wysłać sygnał ostrzegawczy
i obniżyła rating Chin z poziomu Aa3 do
A1. Analitycy uzasadniają decyzję nara-
staniem zadłużenia przy zwalniającym
tempie wzrostu gospodarczego. Powstała
obawa, że aby przyspieszyć wzrost go-
spodarczy, władze Chin dosypią pieniędzy
do gospodarki, a to może zrodzić pertur-
bacje na rynku finansowym. Bloomberg
szacuje, że w 2016 roku dług Państwa Środ-
ka osiągnął 260 proc. produktu krajowe-
go brutto. Warto przypomnieć, że nasze za-
dłużenie finansów publicznych nie prze-
kracza 60 proc. PKB. Chińska góra długów,
jak to często w historii bywało, może do-
prowadzić do potężnego kryzysu. Chiń-
skie Ministerstwo Finansów twierdzi, że
Moody's nie docenia zdolności rządu do
przeprowadzenia pogłębionych reform
i wzmocnienia popytu oraz przecenia wy-
zwania stojące przed gospodarką Państwa
Środka.

Optymizmu chińskich władz nie po-
dzielają także analitycy banku Sociéte
Générale. Uznali, że Państwo Środka zna-
lazło się już wśród „czarnych łabędzi”, czy-
li państw, które niosą w sobie bardzo cięż-
kie do przewidzenia ryzyka. W tym przy-
padku może to być wojna handlowa,
a w jej rezultacie twarde lądowanie chińskiej
gospodarki, pogłębione przez silnego do-
lara. W ubiegłym roku gospodarka chińska
wzrosła o 6,7 proc. W tym roku najbardziej
optymistyczne prognozy mówią o wzroście
6,6 proc. 

Mimo rosnących problemów Chiny nie
ustają w projektowaniu wielkich inwestycji.
Jedną z nich ma być Pas i Szlak. Gdyby
Amerykanie zrezygnowali z Partnerstwa
Transpacyficznego, będzie to najważniejszy
w świecie kanał przepływu towarów. Pre-
zydent Xi wyasygnował ostatnio dodatko-
we 113 mld dolarów na jego budowę. Rząd
Chin spodziewa się, że doprowadzi w ten
sposób do ożywienia w globalnej gospodarce,
na czym ma zamiar dobrze zarobić.

Unia przed wyzwaniami
Wyniki wyborów w Austrii, Holandii

i Francji dają nadzieję, że fala populizmu
w Europie opada. Jeżeli ta tendencja się

utrzyma, krajem, który najwięcej straci na
kryzysie w UE będzie Wielka Brytania. Ko-
misja Europejska nie zamierza bowiem sto-
sować wobec niej taryfy ulgowej. Chce wy-
stawić Brytyjczykom rachunek na 100 mld
euro (suma składek do roku 2020). Ci od-
powiadają, że go nie zapłacą. Mocniejsze
karty niż wyspiarze mają jednak w tej roz-
grywce państwa unijne, które działają na
tym obszarze nad wyraz zgodnie. A Wiel-
kiej Brytanii grozi utrata swobodnego do-
stępu do wspólnego rynku. Brexit nie będzie
więc bezbolesny.

Z jeszcze większymi problemami boryka
się ciągle Grecja. Musi ona spłacić w lip-
cu 7,3 mld euro zaciągniętych wcześniej kre-
dytów. Takich pieniędzy oczywiście nie
ma. Potrzebuje kolejnej pożyczki i umo-
rzenia części długów. Nie może na to liczyć
bez porozumienia z ministrami finansów
strefy euro i Międzynarodowym Fundu-
szem Walutowym. Greckie władze, by
otrzymać pieniądze, zdecydowały się na ob-

niżki emerytur i podwyżki podatków, co wy-
wołało niepokoje społeczne, a na dodatek
nie zadowoliło negocjatorów.

Jeżeli natomiast chodzi o tempo wzro-
stu unijnej gospodarki, to widać wyraźnie,
że wychodzi ona z dołka. W pierwszym
kwartale 2017 r. kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej rozwijały się w tempie 3–4 proc.
PKB. W strefie euro tempo wzrostu było tyl-
ko nieco słabsze. Indeks koniunktury PMI
ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie
– 56,8 pkt. Wskaźnik powyżej 50 pkt ozna-
cza, że gospodarka nie zamierza hamować. 

Jeszcze lepiej wygląda gospodarka nie-
miecka. Kraje starej Unii zgłaszają nawet
pretensje do Berlina, że swoim eksportem
zalewa tamtejsze rynki i hamuje rozwój pro-
dukcji. Nam to nie przeszkadza, a wręcz od-
wrotnie. W towarach eksportowanych z Nie-
miec jest bowiem poważny polski wkład.
Tylko na tym przykładzie widać, że pogo-
dzenie interesów partnerów unijnych nie bę-
dzie łatwe. �
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Ekonomista z George Mason University Tyler Cowen 
w swojej ostatniej książce „The Complacen Class: 
The Self-Defeating Quest for the American Dream”
twierdzi, że Amerykanie stali się leniwi. Nie są tak
przedsiębiorczy jak kiedyś i nie podejmują ryzyka
tworzenia nowych firm



50 Fakty

ECHA POLSKIE

Zygmunt Słomkowski

Tegoroczny wzrost PKB podwyż-
szono do 3,3–3,5 proc. Między-
narodowy Fundusz Walutowy
nie wyklucza nawet 3,6 proc. Po

MFW prognozy Komisji Europejskiej
i HSBC okazały się najbardziej optymi-
styczne, przewidując 3,5 proc., tzn. odpo-
wiednio o 0,3 punktu i 0,4 punktu więcej niż
w końcu zimy. Bank Światowy w kwietniu
uznał, że PKB wzrośnie o 3,3 proc, gdy po-
przednio liczył na 3,1 proc. Podobne pod-
wyżki dały też takie instytucje finansowe jak
Bank Światowy, bank Barclays, agencje ra-
tingowe Standard & Poor’s i Moody’s.

W maju Moody’s potwierdziła rating
Polski na poziomie A2/P-1 i podniosła jego
perspektywę do stabilnej z negatywnej.
Agencja podkreśliła, że podwyższenie ra-
tingów może nastąpić, jeśli poprawi się dłu-
goterminowa stabilność systemu opieki
socjalnej oraz otoczenie instytucjonalne.
Ostrzegła, że ratingowi może zaszkodzić
trwałe pogorszenie się pozycji fiskalnej
i/lub znaczne pogorszenie się klimatu in-
westycyjnego, tj. możliwe duże odpływy ka-
pitałowe, brak postępów we wdrażaniu re-
form strukturalnych, które ograniczą in-
nowacje i/lub odstraszą inwestycje zagra-
niczne, co w konsekwencji negatywnie mo-
głoby wpłynąć na wzrost gospodarczy.

Co zadziałało?
Wszystkie prognozy zgodnie uznały, że

poprawa wynika ze zwiększenia inwesty-
cji i utrzymania wysokiego poziomu kon-
sumpcji prywatnej. Raport Komisji Eu-
ropejskiej wskazuje, że jej lutowa prognoza
na 2017 r. przewidywała zwiększenie in-
westycji o 2,7 proc., a obecny szacunek to
4,9 proc. W przyszłym roku może być na-
wet 6,1 proc. KE oceniła również, że de-
ficyt sektora finansów utrzyma się w tym
i przyszłym roku na poziomie 2,9 proc., tj.
o 0,5 pkt więcej niż w 2016 r. Według eks-
pertów KE powodem będzie wzrost in-
westycji publicznych i wydatków socjal-
nych.

Uzasadniając optymistyczną progno-
zę Banku Światowego, jego przedstawiciel
w Polsce, Carlos Pineura, podkreślił zna-
czenie m.in. spadku bezrobocia, a więc więk-
szej liczby zatrudnionych, co wraz z Pro-
gramem 500 Plus zwiększa dochody lud-
ności. 

Eksperci BŚ nie ukrywają jednak, że te
prognozy mogą się nie sprawdzić ze wzglę-
du na niepewną sytuację gospodarczą w Eu-
ropie. Polska powinna szybko i skutecznie
wprowadzać reformy zapowiedziane
w strategii rozwoju wicepremiera Mora-
wieckiego. Chodzi głównie o ułatwienia
działalności gospodarczej oraz sprzyjanie
innowacji. Jest to o tyle ważne, że na lata

2018 i 2019 Bank Światowy prognozuje
wzrost wzrost PKB po 3,2 proc. Kluczowe
będzie zwiększanie inwestycji, bowiem ob-
niży się wzrost konsumpcji wewnętrznej do
3,2 proc.

Problemem – według ekspertów BŚ
– może się stać nadmierne obciążenie bu-
dżetu państwa zwiększającymi się wydat-
kami m.in. w następstwie obniżenia wieku
emerytalnego. Ale w kwestiach finansowych
BŚ dostrzega istotną pozytywną tendencję:
ocenia, że w tym roku dług publiczny
zmaleje do 51,5 proc. PKB, a w 2019 r. na-
wet do 50,7 proc. To dlatego, że nasz do-
chód narodowy będzie rosnąć szybciej niż
dług napędzany corocznymi deficytami. 

Podobnie jest z dziurą budżetową.
W bieżącym roku utrzyma się na poziomie
2,6 proc. (co dopuszcza UE). Ekonomiści
z BŚ nie są jednak pewni, czy taki stan
utrwali się się w następnych dwóch latach. 

Bank HSBC swoją prognozę uzasad-
nił „ogólną poprawą” sytuacji gospodarczej.
Analitycy agencji ratingowej Moody’s uwa-
żają zaś, że tegoroczny wzrost PKB mo-
żemy zawdzięczać m.in. napędzanej wy-
płatami 500 plus konsumpcji prywatnej, któ-
ra w 60 proc. odpowiada za PKB. Pod-
kreślają, że wyższa konsumpcja wzmocni
rozwój gospodarki. A sprzyja temu wzrost
płac w sektorze przedsiębiorstw oraz solidny
wzrost wydajności. 

Zachęcające prognozy

Sprawdziły się wcześniejsze prognozy zagranicznych centrów finansowych, 
że 2017 r. będzie bardziej pomyślny dla polskiej gospodarki po przejściowym
osłabieniu w poprzednim roku
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W majowym raporcie FocusEcono-
mics paneliści tego portalu ekonomicznego
stwierdzili, że gospodarka polska nabiera
pary. Sprzyja temu ożywienie działalności
inwestycyjnej i budowlanej. Ostatnie
wskaźniki ekonomiczne idą w górę. Za-
ufanie biznesu doszło w kwietniu do naj-
wyższego poziomu, co ukazał przemy-
słowy wskaźnik PMI, ilustrujący poprawę
warunków dla działalności biznesu. Taki
stan wynika z sondażu wśród polskich sze-
fów przemysłu, których opinie i informa-
cje stanowią podstawę w kształtowaniu
wskaźnika PMI przez IHS Markit. W mar-
cu wzrósł on do 53,5 pkt, a w kwietniu do
54,1 Wiele świadczy, że rozwój gospodarki
w tym roku przyspieszy. Pozytywnym do-
wodem dobrze wróżącym na najbliższą
przyszłość był w marcu wzrost w ciągu
12 miesięcy produkcji przemysłowej
o 11 proc., co stanowiło najszybsze tem-
po od grudnia 2010 r. – podkreślili pane-
liści FocusEconomics.

Dobrze, ale…
Wspomniane pytania czy oznaki nie-

pokoju znalazły szersze odzwierciedlenie
w opublikowanym 18 maja komunika-
cie misji Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, która po wizycie w Polsce
przedstawiła swoje wnioski. Misja stwier-
dziła: „Obecna dynamika wzrostu jest bar-
dzo wysoka, a ryzyka w krótkim okresie są
zrównoważone. Jednak długoterminowe
perspektywy wzrostu gospodarczego są
słabsze ze względu na trendy demograficzne
oraz wolniejszy wzrost produktywności”.
Misja MFW określiła kluczowe priorytety
polityki gospodarczej:
• odbudowa buforów: konsolidacja fi-
skalna powinna zacząć się jak najwcześniej,
żeby wykorzystać dobrą koniunkturę cyklu
gospodarczego;
• zarządzanie reflacją: niezwłoczne zacie-
śnienie polityki pieniężnej będzie potrzeb-
ne, jeśli przyspieszająca inflacja bazowa bę-
dzie stanowić zagrożenie dla celu inflacyj-
nego;
• podtrzymywanie odporności: polityka wo-
bec banków powinna być nakierowana na
utrzymywanie stabilności sektora oraz jego
zdolności do wspierania wzrostu gospo-
darczego;
• wprowadzanie reform: wysiłki powinny
skupiać się na tworzeniu efektywnych in-
stytucji oraz regulacji przyjaznych wzrostowi
gospodarczemu”. 

Istotą analizy misji MFW jest więc
ostrzeżenie przed wydawaniem, a nie
oszczędzaniem większych wpływów po-
datkowych. Grozić bowiem może to w nie-
dalekiej przyszłości wzrostem deficytu bu-
dżetowego oraz zadłużeniem, co odbije się
na tempie rozwoju.

Obiecujące sygnały
Optymistycznym prognostykiem dla

polskiej gospodarki jest wiosenny zwięk-
szony zakup obligacji złotowych – naj-
wyższy od 2014 r. Z badań wynika również,
że 97 proc. zagranicznych inwestorów
obecnych w Polsce chciałoby ulokować
u nas kolejne projekty. Potwierdza to coraz
wyższa pozycja Polski w rankingu inwe-
stycyjnym „Doing Business” Banku Świa-
towego. 

Dobra koniunktura na polu inwestycji
trwa – stwierdza również raport firmy De-
loitte oraz banku DNB pt. „Kierunki 2017.
Negatywne szoki gospodarcze. Stress-testy
polskiej gospodarki w 2017 roku”. Jednakże
„poziom inwestycji zagranicznych w naj-
bliższych latach będzie uzależniony od
tego, jak będą rozwiązywane ekonomiczne
problemy w poszczególnych gospodar-
kach unijnych, czy Unia Europejska za-
chowa obecny kształt, czy podzieli się na
Europę dwóch prędkości, i Polska znajdzie
się w tej wolniejszej grupie” – stwierdziła cy-
towana w raporcie ekonomistka Deloitte
Katarzyna Piętka-Kosińska.

Ekonomiści Deloitte i DNB stwierdzi-
li, że zawirowania na niektórych rynkach
miałyby również przełożenie na sytuację go-
spodarczą w Polsce. Autorzy raportu pod-
kreślają, że Polska nadal pozostaje atrak-
cyjna dla zagranicznych inwestorów. „Pol-
ska ma stabilny udział w światowych in-
westycjach zagranicznych i jest zdecydo-
wanym liderem na tle nowych krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Napływ
inwestycji jest ponad dwukrotnie większy niż
do Czech czy na Słowację. Wynika to z fak-
tu, że jesteśmy dużą gospodarką, która
może efektywnie wykorzystać napływ zna-
czących środków finansowych” – podkre-
śliła Piętka-Kosińska.

Zimny prysznic?
Co prawda nieliczne, ale są też opinie

wyrażające wątpliwości co do najbliż-
szych perspektyw. Brytyjski dziennik o mię-
dzynarodowej renomie, „Financial Ti-
mes”, w swoim raporcie o biznesie w Pol-
sce, Czechach, Rumunii oraz na Wę-
grzech i Słowacji stwierdził, że inwestorom
trudniej jest już inwestować w naszym re-
gionie niż w przeszłości – zwłaszcza w Pol-
sce i na Węgrzech – choć nadal można tu-
taj z powodzeniem realizować nowe po-
mysły biznesowe. Niestety, inwestowanie
w byłych krajach komunistycznych, jak
twierdzi „FT”, jest związane również z ry-
zykiem politycznym, które ostatnio rośnie.
Szczególnie na Węgrzech i w Polsce rzą-
dy, prowadząc nacjonalistyczną politykę go-
spodarczą, utrudniły już prowadzenie biz-
nesu w niektórych sektorach. Wśród po-
sunięć, które są tego przykładem, gazeta

wymienia np. opodatkowanie banków na
Węgrzech i w Polsce, wprowadzenie po-
datku handlowego (w Polsce jest teraz za-
wieszony) i ustawę przyjętą w ubiegłym
roku nad Wisłą, która zatrzymała rozwój
energetyki wiatrowej. Można się też spo-
dziewać, że różnych utrudnień dla zagra-
nicznych inwestorów będzie jeszcze więcej.
W Polsce np. trwają prace nad „repoloni-
zacją mediów”, co uniemożliwi zachodnim
koncernom mediowym prosty rozwój lub
kontynuowanie działalności w naszym
kraju. W wydzielonej części opracowania
z informacji tylko o Polsce znalazła się rów-
nież opinia, że część posunięć rządu PiS
przekreśla model państwa liberalnej de-
mokracji i prowadzi do napięć w kontak-
tach z Unią Europejską i masowych pro-
testów społecznych.

Z kolei francuski ekonomista Chri-
stopher Dembik, dyrektor ds. analiz ma-
kroekonomicznych w Saxo Banku, w roz-
mowie z „Business Insider Polska” stwier-
dził: – Istnieją obiecujące sektory, takie jak
gry wideo czy nowe technologie, ale to nie
wystarczy, aby Polska miała świetlaną
przyszłość. Obawiam się, że z powodu nie-
zdolności do konkurowania na globalnym
rynku Polska przez długi czas pozostanie
krajem o średnim dochodzie. W perspek-
tywie długoterminowej nadal jestem pozy-
tywnie nastawiony do polskiej gospodarki,
ale równocześnie widzę, że będzie ona prze-
chodziła przez znacznie trudniejszy okres.
Fundusze europejskie niezwykle wam po-
mogły, ale od następnej dekady będą mia-
ły znacznie mniejszy wpływ na wzrost
PKB. Dlatego polska gospodarka będzie
musiała znaleźć nowego kierowcę, a niestety
dziś nie jest ona wystarczająco konkuren-
cyjna.

Christopher Dembik szerzej rozważał
również obecne trendy w gospodarce świa-
towej i pojawiające się zagrożenia, które
mogą zagrozić Polsce. Mówił bowiem: – Sy-
tuacja gospodarcza i polityczna w krajach
rozwiniętych wyraźnie przypomina nam lata
trzydzieste (XX wieku – przyp. autora). Fala
protekcjonizmu, która zgodnie z danymi
ONZ rozpoczęła się w latach 2010–2011,
jest reakcją polityczną na kryzys. Problem
polega na tym, że protekcjonizm nigdy nie
pomoże w zmniejszaniu nierówności i sty-
mulacji wzrostu PKB. Protekcjonizm to za-
sadniczo podatek opłacany przez lokalnych
konsumentów.

Jak widać, zagraniczni obserwatorzy
i analitycy pozytywnie oceniają – choć na
różnym poziomie – stan i najbliższe per-
spektywy polskiej gospodarki i finansów.
Podkreślają jednak, że istnieją potencjalne
zagrożenia, których źródła tkwią w nie-
pewności światowej sytuacji gospodarczej
oraz polityki rządu. �
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Jako pierwsi powinni zainteresować
się tymi opracowaniami reformato-
rzy naszej oświaty. Zamiast demo-
lować strukturę szkolnictwa, powin-

ni opracować wszechstronny, wieloetapowy
system edukacji ekonomicznej dla naj-
młodszych, bo na uczenie najstarszych jest
już za późno. Obawiać się jednak należy, że
następne pokolenia też będą żyły w prze-
konaniu, że państwo ma swoje pieniądze,
które może rozdawać wedle uznania.

Konfederacja Lewiatan
Kwietniowy PMI potwierdza rosnącą

koniunkturę w polskim przemyśle; jednak
przedsiębiorstwa przemysłowe za chwilę
mogą natrafić na barierę nie do pokonania
– brak pracowników – przestrzega główna
ekonomistka Konfederacji Lewiatan Mał-
gorzata Starczewska-Krzysztoszek. 

W kwietniu br. wskaźnik PMI Polskie-
go Sektora Przemysłowego wzrósł do po-
ziomu 54,1 z 53,5 w marcu 2017 r. – podał
Markit. Oceny menedżerów logistyki do-
tyczące sytuacji na początku kolejnego
kwartału są podobne – rośnie produkcja,
rosną zamówienia z rynku polskiego i zza
granicy, rośnie zatrudnienie. Wszyscy się cie-
szą. Pytanie, czy da się tę dobrą tendencję
utrzymać? 

Jak zaznaczyła ekspertka Lewiatana, fir-
my zwiększają swoją zdolność zaspakaja-

nia rosnących zamówień ciągle tą samą me-
todą – aby sprostać wzmożonemu napły-
wowi nowych zleceń, zwiększają moce
produkcyjne, rekrutując nowych pracow-
ników. A pracowników na polskim rynku
jest coraz mniej…

W marcu 2017 r. stopa bezrobocia re-
jestrowanego wyniosła w Polsce 8,1 proc.
W regionach najsilniej uprzemysłowio-
nych – na Śląsku, Mazowszu, w Wielko-
polsce, na Dolnym Śląsku czy w Mało-
polsce – stopa bezrobocia jest jeszcze niż-
sza, np. w Wielkopolsce wyniosła w mar-
cu br. 4,9 proc. Jeszcze większe wrażenie
robi liczba bezrobotnych. W Polsce jest ich
ciągle dużo, bo ponad 1,3 mln. Ale jeśli
przedsiębiorstwa chciałyby szukać pra-
cowników w miastach z silną obecnością
przemysłu, np. w Katowicach, to zareje-
strowanych bezrobotnych jest tam tylko
6 tys. osób, w Poznaniu – 6,6 tys., we Wro-
cławiu – 10,2 tys., w Warszawie – 33,2 tys.
(co daje stopę bezrobocia na poziomie
2,7 proc.). 

– Trzeba jak najszybciej zacząć działać
i to w kilku obszarach. Najważniejsze są trzy
sprawy. We wszystkich kluczowe jest dzia-
łanie rządu i polityków – uważa ekspertka.
Po pierwsze, przedsiębiorcy muszą uru-
chomić inwestycje na zdecydowanie więk-
szą niż dotychczas skalę (w 2016 r. ich in-
westycje były o 13,2 proc. mniejsze niż rok

wcześniej). Ale aby tak się stało, otoczenie
regulacyjno-polityczne musi być stabilne.
Przedsiębiorcy pytani o niższą skłonność do
inwestycji w 2016 r. wskazywali bowiem na
tę właśnie przyczynę. Jeśli w dalszym cią-
gu w przestrzeni publicznej będą pojawiać
się ogólne informacje od decydentów na te-
maty związane z podatkami, to skłon-
ność firm do inwestycji nie będzie rosła.
A musi. Inaczej polski przemysł się zatka. 

Po drugie, potrzebna jest dobrze zde-
finiowana polityka imigracyjna państwa,
związana z rynkiem pracy. Do tego nie-
zbędna jest m.in. wiedza o kompeten-
cjach, kwalifikacjach pracowników po-
trzebnych przedsiębiorstwom. Z tym nie ma
problemu, ale rząd musi chcieć z niej sko-
rzystać. Niezbędna jest także eliminacja
ograniczeń w zatrudnianiu cudzoziem-
ców, dzisiaj nie jest to bowiem łatwe ze
względu ma duże sformalizowanie i często
bardzo wydłużone terminy rozpatrywania
wniosków.

I po trzecie, niezbędne są jak najszyb-
sze zmiany w edukacji zawodowej, a tak-
że zdecydowanie większe środki na szko-
lenia pracowników w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.

Jeśli przynajmniej te warunki nie zaczną
być spełniane, to co z tego, że zamówienia
dla polskiego przemysłu będą rosły, jeśli nie
będzie ich jak zrealizować? A przemysł to

Przedstawiony
poniżej dwugłos na

temat, kto zapełnia pań-
stwową kasę, a kto ją opróżnia

i w jakim celu, jest niezwykle poucza-
jący. Ale nie dla wszystkich

Skąd płyną, dokąd 
wypływają?
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1/4 polskiego PKB. Chyba że przedsiębiorcy
uznają, że ryzyko utraty zamówień, utraty
rynków zbytu jest większe niż ryzyko regu-
lacyjne i polityczne. Wydaje się to bardziej
prawdopodobne niż stabilność regulacyj-
na i polityczna.

Forum Obywatelskiego Rozwoju
Jak w swoim opracowaniu opisuje

Aleksander Łaszek, główny ekonomista
FOR, z badania zrealizowanego na zlece-
nie jego instytucji w kwietniu 2016 r. wyni-
ka, że ponad 95 proc. Polaków nie wie, ja-
kiej wielkości są wydatki państwa, a zde-
cydowana większość nie zna również ich
struktury.

Tylko 4 proc. osób poprawnie wska-
zało wielkość wydatków państwa, 65 proc
w ogóle nie udzieliło odpowiedzi, a 27 proc.
sądziło, że wydatki państwa są dwukrot-
nie niższe niż w rzeczywistości. Ponad jed-
na czwarta ankietowanych uważa, że wy-
datki na administrację są największą czę-
ścią obciążeń państwa, podczas gdy w rze-
czywistości stanowią one tylko 5 proc., nie-
mal 6 razy mniej niż emerytury i renty, któ-
re z kolei stanowią największy wydatek
państwa.

W 2016 roku „Rachunek od Państwa”
na jednego mieszkańca wyniósł 20 214 zł
i był o 2 196 zł wyższy niż 6 lat temu.

Niska świadomość Polaków o wydat-
kach publicznych ma poważne konse-
kwencje dla życia politycznego i gospo-
darczego kraju, zwłaszcza przy okazji wy-
boru władz – np. brak wiedzy o tym, jak
dużo wydajemy na renty i emerytury spra-
wia, że nie ma powszechnej krytyki dalszego
zwiększania tych wydatków (np. poprzez
obniżanie wieku emerytalnego czy wpro-
wadzenie 13. emerytury). Z kolei wiara, że
tak wiele wydajemy na administrację spra-
wia, że wyborcy ulegają złudnym hasłom,
że kosztowne obietnice polityków mogą być

sfinansowane z obniżenia kosztów działa-
nia administracji.

W 2011 r., kiedy przygotowywaliśmy
pierwszą edycję „Rachunku od Państwa”,
wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wynosiły 18 018 zł.

Część wzrostu (ponad 820 zł) wynika
z rosnących cen, jednak większość (prawie
1400 zł) to realny wzrost wydatków. Po-
zytywna jest jednak tendencja stopniowe-

go spadku wielkości wydatków publicznych
do PKB – w 2011 r. wynosiły 43,8 proc.
PKB, a w 2016 r. – 41,2 proc. PKB, choć
niestety w 2016 r. był to wynik spadku pu-
blicznych inwestycji.

Na co rządzący wydają najwięcej?
Emerytury i renty, edukacja oraz służba
zdrowia łącznie odpowiadają za ponad po-
łowę wydatków państwa. Największe zmia-
ny w stosunku do lat poprzednich spowo-
dowały wprowadzenie programu Rodzina
500+, spadek kosztów obsługi długu oraz
przeszacowanie wydatków na transport.

Program Rodzina 500+ został wpro-
wadzony w kwietniu 2016 roku i dopiero w
2017 r. będzie w pełni widoczny w „Ra-
chunku od Państwa”. Wydatki na transport

najpewniej są przeszacowane – w mo-
mencie tworzenia „Rachunku od Pań-
stwa” nie są jeszcze znane wszystkie spra-
wozdania instytucji publicznych, ale do-
stępne dane wskazują, że plany inwestycyjne
nie zostały w pełni wykonane. Koszty ob-
sługi długu spadają od 2013 r., co wynika
przede wszystkim ze skoku na OFE. Wy-
datki państwa to nie tylko wydatki budże-
tu państwa, ale także samorządów, NFZ,

FUS zarządzanego przez ZUS, KRUS
i wielu innych podmiotów.

Choć zdecydowana większość wydat-
ków publicznych przypada na kilka wy-
mienionych powyżej instytucji, to należy pa-
miętać, że cały sektor finansów publicznych
obejmuje ponad 61 tys. rozmaitych insty-
tucji. Poza wymienionymi należą do niego
liczne szkoły, uczelnie, szpitale, ale także
podmioty takie jak np. zarządy cmentarzy
komunalnych, parki miejskie, studia filmowe
„TOR”, „ZEBRA”, „KADR”. Ze względu na
niemożność pozyskania danych dla wszyst-
kich 61 tys. podmiotów oraz skorygowania
przepływów między nimi rachunek od
państwa zawiera pozycję bilansującą „Inne”.

CZR

Niska świadomość Polaków o wydatkach publicznych
ma poważne konsekwencje dla życia politycznego 
i gospodarczego kraju, zwłaszcza przy okazji wyboru
władz – np. brak wiedzy o tym, jak dużo wydajemy na
renty i emerytury sprawia, że nie ma powszechnej kry-
tyki dalszego zwiększania tych wydatków (np. poprzez
obniżanie wieku emerytalnego czy wprowadzenie 
13. emerytury)
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Wprzypadku zbierania przez
firmy jakichkolwiek danych
osobowych w ramach pro-
wadzonej działalności pro-

blem sprowadza się zazwyczaj do dwóch
pytań: czy przetwarzanie określonych da-
nych jest niezbędne do celów wykonania
umowy np. usług lub umowy o pracę? Je-
śli nie jest, to czy osoba, której dane doty-
czą, wyraziła w sposób dobrowolny zgo-
dę na ich przetwarzanie?

Biometria nie będzie
powszechna

Przedsiębiorcy nie mogą powszechnie stosować biometrii w swojej działalno-
ści. Takiego zdania przynajmniej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, który nie zgadza się na takie praktyki. Nie będzie zatem moż-
liwe np. instalowanie szafek na basenie otwieranych odciskiem palca czy ewi-
dencji czasu pracy na podstawie skanowania siatkówki oka itd. 

Pozyskiwanie danych biometrycznych jest uzasadnione
– w opinii GIODO – w służbach specjalnych. Jest to do-
puszczalne także w sytuacjach, w których konieczne jest
zapewnienie dostępu do określonych miejsc, np. po-
mieszczeń, w których gromadzone są tajne informacje
istotne z punktu widzeniabezpieczeństwa państwa, 
skarbca czy mennicy przez ściśle określone osoby
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Ułatwienie to nie niezbędność
W przypadku przetwarzania danych

biometrycznych w większości sytuacji nie-
zbędność przetwarzania danych osobo-
wych w celu wykonania umowy absolut-
nie nie będzie zachowana. Przetwarzanie
takich danych będzie jedynie ułatwiać
świadczenie usługi – np. w zakresie do-
stępu do klubu fitness. Jednak w żadnym
wypadku nie można tu mówić o niezbęd-
ności. 

W sytuacji, gdy z łatwością można zwe-
ryfikować tożsamość osoby na podstawie
np. dowodu osobistego, identyfikacja na
podstawie danych biometrycznych jest
zbędna. Należy podkreślić, iż niezbęd-
ność przetwarzania danych osobowych
była kwestionowana w orzecznictwie na-
wet co do takich danych jak numer telefonu
czy e-mail. Nie każdy bowiem musi je po-
siadać. Świadczy to zatem o tym, że nie są
one niezbędne, a co dopiero mówić o da-
nych biometrycznych. Należy raz jeszcze
podkreślić: ułatwienie nie oznacza nie-
zbędności.  

Wyjątkowa sytuacja
W zakresie niezbędności przetwarza-

nia danych biometrycznych orzecznictwo
sądów administracyjnych jest stanowcze
i restrykcyjne – w istocie GIODO w swo-
ich wypowiedziach na temat tych danych
podąża śladem wytyczonym przez są-
downictwo. W jednym z kluczowych dla
przedmiotowej kwestii wyroków NSA wy-
powiedział się, iż nie jest dopuszczalnym,
aby pracodawca przetwarzał odciski pal-
ców pracowników w celu kontroli czasu
pracy. Sąd uznał, że nie jest to niezbędne,
można tę ewidencję prowadzić innymi
środkami (sygn. akt: I OSK 249/09). 

W zakresie przesłanki niezbędności
wskazać należy, iż zachowana tu musi być
zasada proporcjonalności przetwarzania
danych do zamierzonego celu. NSA we
wskazanym wyżej wyroku stwierdził, iż wy-
korzystywanie danych biometrycznych
pracowników do celu ewidencji czasu pra-
cy nie jest proporcjonalne do zamierzonego
celu, a zatem nie jest dopuszczalne. W przy-
padku instytucji finansowych, gdzie po-
myłka co do tożsamości osoby może być
znacznie bardziej brzemienna w skutki,
można rozważyć, czy jednak niezbędność
i zasada proporcjonalności do celu w kon-
tekście ryzyka nie są zachowane. Niewąt-
pliwie można by jednak argumentować, iż
również w tym przypadku dane te nie są
niezbędne i wystarczyć powinien przykła-
dowo sam dowód czy paszport. 

Zgoda? Tylko dobrowolna
W kontekście powyższego, należy za-

dać kolejne pytanie o to, czy przedsiębiorcy

mogą przetwarzać do celów wykonania
umowy dane biometryczne na podstawie
zgody. Podkreślić należy, iż i tutaj sądow-
nictwo jest restrykcyjne. Chodzi o dobro-
wolność zgody. W szczególności w przy-
padku zbierania odcisków palców od pra-
cowników do celów kontroli czasu pracy
NSA wprost wykluczył możliwość udzie-
lenia zgody przez pracowników, bowiem
z uwagi na przewagę pracodawcy nad pra-
cownikiem, zgoda ta nie może mieć waloru
dobrowolności. Sąd zaakcentował, iż
z uwagi na brak równowagi relacji pra-
cownik–pracodawca ustawodawca ogra-
niczył przepisem art. 22 Kodeksu pracy ka-
talog danych, których pracodawca może
żądać od pracownika. 

Sąd stanowczo stwierdził, iż uznanie
faktu wyrażenia zgody na podstawie art.
23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o. jako okoliczności
legalizującej pobranie od pracownika in-
nych danych niż wskazane w art. 22 Ko-
deksu pracy stanowiłoby obejście tego
przepisu. Idąc tym tokiem rozumowania,
również sytuacja, w której np. klub fitness
żąda zgody na pobranie odcisków palców
do celów identyfikacji pod rygorem nie-
udzielenia dostępu do klubu, będzie
oznaczać, iż wyrażona zgoda nie jest
dobrowolna, a zatem nie jest skuteczna.
Klub fitness jako przedsiębiorca wyko-
rzystuje w tym zakresie swoją przewagę
nad klientem – konsumentem. Dobro-
wolność zgody musi się wyrażać tym, że
w razie odmowy zgody dana osoba nie
poniesie żadnych konsekwencji – przy-
kładowo: będzie mieć zapewnioną inną,
klasyczną możliwość weryfikacji tożsa-
mości przy dostępie do klubu. Wykładnia
NSA może jednak prowadzić do konsta-
tacji, że już sama przewaga administra-
tora danych nad osobą, której dane do-
tyczą, może całkowicie wykluczać sku-
teczność udzielenia zgody. Takie stano-
wisko może jednak być uważane za zbyt
restrykcyjne. 

RODO zmieni mechanizmy kontroli
Niewątpliwie obecne mechanizmy

kontroli są mało efektywne, co ma się zmie-
nić na gruncie RODO, czyli unijnego roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie
stosowane we wszystkich krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej od 25 maja
2018 roku. 

W unijnym rozporządzeniu RODO
wprowadzona została legalna definicja da-
nych biometrycznych, której brakowało

w polskim ustawodawstwie. Dane bio-
metryczne stanowią szczególną kategorię,
bo przypisane są do danego człowieka i
nie da się ich zmienić. To może być odcisk
palca, skan siatkówki oka czy próbka
głosu. Kradzież lub utrata takich danych
może mieć bardzo negatywne, ale i nie-
odwracalne skutki – podkreśla dr Edyta
Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych. Jak wska-
zuje, wydaje się zatem, że przedsiębiorcy
nie powinni masowo gromadzić takich da-
nych, zwłaszcza gdy nie ma to żadnego ra-
cjonalnego uzasadnienia i podstawy praw-
nej.

W opinii GIODO powszechne uży-
wanie biometrii wytworzyłoby przekonanie
o małej ważności tych danych. Jeśli firma
będzie przetwarzać dane bez podstawy
prawnej i racjonalnego uzasadnienia,
to – jak podkreśla szefowa GIODO – urząd
będzie zakazywać takiego działania i karać
za naruszenie ochrony danych osobo-
wych. Kwestie bezpieczeństwa technicz-
nego będą brane pod uwagę dopiero w dru-
giej kolejności.

Weryfikacja biometryczna ma ponad-
to sens, gdy jest powszechna – z uwagi jed-
nak na możliwość jej stosowania w zasa-
dzie wyłącznie na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, w przypadku licznych
odmów wyrażenia zgody i tak przedsię-
biorcy będą musieli stosować metody kla-
syczne. Wraz ze wzrostem świadomości
społeczeństwa co do wartości danych bio-
metrycznych odmowy będą coraz po-
wszechniejsze. Z kolei w kwestii  wycieku
danych biometrycznych, to nie różnią się
one w zasadzie od wycieku jakichkolwiek
innych danych weryfikujących. Pamiętać
należy jednak, że wyciek danych to jedno
z najcięższych naruszeń zasad ochrony da-
nych osobowych – i może się wiązać nie tyl-
ko z odpowiedzialnością cywilnoprawną,
ale nawet karną. Z tego względu w razie wy-
cieku tak ważnych danych, jak dane bio-
metryczne, mało prawdopodobne jest,
aby przedsiębiorca prowadzący np. klub fit-
ness po raz kolejny zdecydował się na zbie-
ranie innych tego typu danych do celów we-
ryfikacji.

Aleksandra Błaszczyńska, 
radca prawny z departamentu 

ochrony własności intelektualnej 
i danych osobowych Kancelarii 

Chałas i Wspólnicy
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Maciej Otrębski

Sprawa nie jest jednak tak prosta.
Nasza gospodarka co rusz bowiem
przynosi niespodzianki. Następna
nie musi być tak przyjemna. Wi-

cepremier Mateusz Morawiecki nie traci
jednak dobrego nastroju i już przewiduje,
że cały rok zakończy się lepiej od tego-

rocznych planów budżetowych. A przy-
pomnijmy, że prognozy rządu jeszcze nie-
dawno uważano za przesadnie optymi-
styczne.

Bez niepokoju
– Zdziwiłbym się, gdyby w tym roku

tempo wzrostu PKB nie wyniosło 4 procent
przez cały rok – powiedział prezes Naro-
dowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

– Tempo przyrostu dochodów podatkowych
jest bardzo wysokie, wyższe niż się spo-
dziewaliśmy w banku – dodał. – Tak to wy-
gląda, że gospodarka w tej chwili trochę
w nieprzewidywany sposób nabrała jakie-
goś dodatkowego rozpędu. Pewne ele-
menty w tej gospodarce zaczęły się zbiegać
z innymi tak korzystnie, że mamy wysokie
tempo wzrostu przy równowadze, braku ja-
kichkolwiek nierównowag, bąbli i zagrożeń

Zaskoczeń
Wyniki pierwszego kwartału br. w polskiej gospodarce zaskoczyły prawie
wszystkich. Wzrost produktu krajowego brutto osiągnął rok do roku 4 proc.
Zwolennicy obecnej ekipy rządzącej twierdzą, że opozycja powinna popełnić
seppuku

bez liku
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– mówił prezes NBP. Podkreślił przy tym,
że na to, co się dzieje w Polsce, składa się
także sytuacja zewnętrzna. – Jest pozytywny
nastrój w całej Europie Zachodniej, w UE
– powiedział. – Nie ma takiego odcinka go-
spodarki, finansów publicznych czy syste-
mu bankowego, o który moglibyśmy być
niespokojni. 

Rada Polityki Pieniężnej z uwagą ob-
serwuje też sytuację finansową i fiskalną.
Wszystko wskazuje na to, że nie przekro-
czymy w tym roku unijnej normy deficytu
budżetowego, czyli 3 proc. produktu kra-
jowego brutto. Inflacja, która nieco przy-
spieszyła na początku roku, już wyhamo-
wała. Płace rosną, ale nie tak szybko,
żeby ponownie spowodować wzrost cen.
Nie widać więc potrzeby podwyżki stóp
procentowych. Podczas majowego posie-
dzenia RPP stopy zostały utrzymane na do-
tychczasowym poziomie. Referencyjna
wynosi 1,5 proc. Decyzja była zgodna
z przewidywaniami ekonomistów. Taka
sytuacja może się utrzymać nawet do
końca 2018 r. Są jednak członkowie Rady,
którzy zakładają, że prawdopodobień-
stwo zmian stóp w połowie przyszłego roku
jest bardzo duże.

Zmniejszyć apetyt
Główna zasada w gospodarowaniu

finansami publicznymi nakazuje, żeby
w okresie prosperity pohamować skłonność
do wydatków i gromadzić rezerwy na gor-
sze czasy. W Polsce nigdy nie była prze-
strzegana. Politycy, gdy poczują zapach pie-
niędzy i zbliżający się termin wyborów, go-
towi są zadłużyć nawet swoje prawnuki, byle
nie wypaść z politycznego obiegu. Na rok
2017 rząd zaplanował najwyższy dotąd de-
ficyt budżetowy – 59,3 mld zł. Żyjemy więc
ponad stan. 

To wymaga refleksji. Tempo wzrostu go-
spodarczego rośnie. Firmy zaczynają in-
westować. Konsumpcja indywidualna
utrzymuje się na wysokim poziomie. Bez-
robocie maleje. Dochody podatkowe rosną.
A ciągle za bardzo się zadłużamy. Efekty tej
niefrasobliwości mogą się ujawnić już
w przyszłym roku. A gdy sytuacja w go-
spodarce globalnej się pogorszy, sytuacja
może stać się dramatyczna. 

Średnia płaca w kwietniu była o 4,1 pro-
cent wyższa niż rok wcześniej i wyniosła
4 489 zł i 7 gr – podał Główny Urząd Sta-
tystyczny. – Zatrudnienie w polskich przed-
siębiorstwach w kwietniu wzrosło w ujęciu
rocznym o 4,6 procent. – Przemysław
Kwiecień, główny ekonomista biura ma-
klerskiego XTB, uważa, że dobra kondycja
rynku pracy utrzymuje się i nic nie wskazuje
na to, żeby mogła się pogorszyć w nieod-
ległej perspektywie. Jego zdaniem zatrud-
nienie w sektorze przedsiębiorstw rośnie nie-

mal najszybciej w tej dekadzie i jest powo-
dem do zadowolenia.

Ekspert zwraca też uwagę na to, że wy-
nagrodzenia rosną szybciej niż ceny. Inflacja
na poziomie 2 proc. powoduje, iż 4-pro-
centowy wzrost płac powinien być odczu-
walny. 

Także ekonomiści ING Banku Ślą-
skiego widzą przyszłość polskiej gospodarki
w jasnych barwach. Zwracają uwagę na ro-
snące inwestycje, solidną konsumpcję-oraz
dodatni bilans w eksporcie. Ich zdaniem,
tempo wzrostu PKB w skali roku wyniesie
3,8 proc. 

Wielki projekt
W maju obradował w Warszawie VII

Kongres Polska Wielki Projekt. Odbyła się
dyskusja nad strategicznymi wyzwaniami
rozwojowymi stojącymi przed Polską i Eu-
ropą. Uczestniczyli w nim wybitni myśliciele
i praktycy, czołowi przedstawiciele świata
nauki, gospodarki, kultury i życia publicz-
nego. W debatach wzięło udzuał kilkuset go-
ści z całej Europy. Głównym organizatorem
kongresu jest Fundacja Polska Wielki Pro-
jekt, a współorganizatorami: Instytut Ini-

cjatyw Publicznych, Ośrodek Myśli Poli-
tycznej, Stowarzyszenie Twórców dla Rze-
czypospolitej i Stowarzyszenie Młodzi dla
Polski. 

Jednym z najbardziej oczekiwanych
było wystąpienie wicepremiera Mateusza
Morawieckiego. Poruszył w nim m.in. te-
mat budowy „konserwatyzmu moderniza-
cyjnego”, czyli oparcia gospodarki o no-
woczesność i czwartą rewolucję technolo-
giczną, a także Planu na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju. – Robotyzacja i auto-
matyzacja, trendy demograficzne czy te
związane z cyberbezpieczeństwem w dużym
stopniu stanowią dla nas szanse – powie-
dział. – Otaczająca nas nowoczesność nie
kłóci się jednak z patriotyzmem i miłością
do ojczyzny. Powinniśmy ten tzw. „kon-
serwatyzm modernizacyjny” i solidarność
nie tylko mieć na naszych sztandarach, ale
też w mądry sposób wdrażać w naszym sys-
temie gospodarczym i politycznym. 

Mówiąc o Planie na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, wicepremier podkreślił,
że jest to strategia będąca wyrazem wolności

gospodarczej: – Dziś panuje wolność in-
dywidualna, wolność od państwa – po-
wiedział. – My wychodziliśmy z innej per-
spektywy, dla nas wolność oznacza również
wolność dla Rzeczypospolitej. My mamy
bowiem obowiązki wobec Rzeczypospoli-
tej, a i ona ma obowiązki wobec nas. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju jest wielopoziomowa. Pierwszy
dotyczy podstawowych potrzeb społecz-
nych: rodziny, pracy, płacy i mieszkania.
Drugi wymiar odnosi się do makroekono-
mii, a trzecim jest realna gospodarka.
Przykładami realizacji strategii w tych
trzech wymiarach są m.in. Program 500+,
niski deficyt sektora finansów publicznych
czy walka z wyłudzeniami podatków.

W czasie dyskusji panelowej wicepre-
mier Morawiecki wypowiadał się m.in.
o nierównowagach globalnych w kontekście
kryzysów finansowych oraz nierówno-
ściach społecznych jako zagrożeniach dla
wolnego handlu, a także perspektywach de-
mokratycznego kapitalizmu w epoce ro-
botyzacji i sztucznej inteligencji. �

– Zdziwiłbym się, gdyby w tym roku tempo 
wzrostu PKB nie wyniosło 4 procent przez cały rok 
– powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego
Adam Glapiński
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Adam Glapiński – polski ekonomista
i polityk, od 2016 r. prezes Narodowego
Banku Polskiego 
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Ryzyko podwójnego opodatko-
wania działalności gospodar-
czej prowadzonej za granicą
wynika z tego, że funkcjonowa-

nie firmy w innym państwie wywołuje obo-
wiązki podatkowe wobec tego kraju. Z dru-
giej strony przedsiębiorca, którego miej-
scem zamieszkania jest Polska, jest rów-
nież podatnikiem w swoim ojczystym
kraju. Jeśli osoba prowadząca firmę miesz-
ka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
to jest zobligowana odprowadzić podatek
w Polsce. W takim przypadku opodatko-
waniu podlega całość jej dochodów bez
względu na lokalizację ich źródeł. Roz-

wiązaniem tej sytuacji może być wyko-
rzystanie postanowień umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania zawartej
z państwem, w którym rzeczywiście są
osiągane dochody. 

Umowy międzynarodowe o unikaniu
podwójnego opodatkowania wskazują czte-
ry zasadnicze metody uniknięcia płacenia
podwójnego podatku: wyłączenia pełnego,
odliczenia pełnego, wyłączenia z progresją,
odliczenia proporcjonalnego.

Jednak w zawartych umowach o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania między
Polską a innymi państwami stosuje się tyl-
ko dwie ostatnie metody. 

Metoda wyłączenia z progresją
Polega ona na tym, że strony zawartej

umowy rezygnują z roszczenia podatko-
wego dotyczącego dochodu, który został
opodatkowany w innym państwie. Jedno-
cześnie państwo rezygnujące z roszczeń za-
strzega sobie prawo uwzględnienia do-
chodów zagranicznych w ustaleniu staw-
ki podatkowej.

W praktyce polega to w pierwszej ko-
lejności na zsumowaniu dochodów osią-
gniętych w kraju i za granicą. Następnie na-
leży obliczyć kwotę podatku od całej sumy.
Kolejnym krokiem jest wyliczenie, jaki pro-
cent globalnych dochodów stanowi obli-

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą za granicą mogą 
obawiać się podwójnego opodatkowania osiągniętych zysków. Jednak znajomość
prawa może pozwolić na uniknięcie tego rodzaju sytuacji

Nie płać 
podwójnie!
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czona kwota podatku. Uzyskany procent
stanowi stopę podatkową, którą należy za-
stosować wobec dochodów osiągniętych
w Polsce.

Zaletą tej metody jest zwolnienie z opo-
datkowania dochodu zagranicznego. Jego
wysokość ma jedynie wpływ na skalę po-
datkową dochodów osiągniętych w oj-
czyźnie. Poza tym w przypadku, kiedy
przedsiębiorca osiąga dochody jedynie za
granicą, nie będzie podlegał opodatkowa-
niu w Polsce.  

Warto pamiętać, że metoda wyłączenia
z progresją ma zastosowanie tylko w sytu-
acji stosowania progresywnej skali podat-
kowej. W przypadku korzystania z podat-
ku liniowego, w którym stawka podatku nie
jest zależna od wysokości osiąganych do-
chodów, dochód osiągnięty za granicą jest
zwolniony z opodatkowania w Polsce. 

Metoda odliczenia 
proporcjonalnego

Drugą metodą, jaką przewidują umo-
wy o unikaniu podwójnego opodatkowania
zawarte z Polską, jest metoda odliczenia
proporcjonalnego. W tym przypadku do-
chód osiągnięty za granicą podlega opo-
datkowaniu w kraju ojczystym. Jednak od
kwoty należnego podatku należy odliczyć
podatek, który został opłacony za granicą.
Jednak wartość odliczenia nie może być
wyższa niż stosunek dochodu zagranicz-
nego do całkowitej kwoty osiągniętych do-
chodów.

Jak wyliczyć należny podatek w prak-
tyce? Po zsumowaniu dochodów osią-
gniętych w Polsce i za granicą należy ob-
liczyć podatek od otrzymanej kwoty. Na-
stępnie wyliczyć stosunek dochodu za-
granicznego do całkowitego dochodu.
Osiągnięty procent należy pomnożyć
z wyliczonym wcześniej podatkiem. W ten
sposób zostanie obliczona kwota, jakiej nie
może przekroczyć odliczony podatek zza
granicy. 

Ulga abolicyjna
Nie trzeba być doświadczonym księ-

gowym, aby zorientować się, że zastoso-
wanie metody odliczenia proporcjonalne-
go jest mniej korzystne niż metoda wyłą-
czenia z progresją. Różnice te wzbudziły
swego czasu wiele sprzeciwów osób osią-
gających dochody w krajach, z którymi
umowy o unikaniu podwójnego opodat-
kowania wskazują tę metodę wyliczenia po-
datku. 

Rozwiązaniem sytuacji było wprowa-
dzenie do ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych ulgi abolicyjnej. Spo-
sób jej naliczania reguluje art. 27g. Zezwala
ona na odliczenie od podatku kwoty, któ-
ra stanowi różnicę między podatkiem wy-

liczonym metodą odliczenia proporcjo-
nalnego a podatkiem obliczonym metodą
wyłączenia z progresją. Jej celem jest zni-
welowanie różnic pojawiających się w opo-
datkowaniu dochodów zagranicznych ze
względu na zastosowaną metodę oblicze-
nia należnego podatku. 

Trust, spółka holdingowa albo 
zmiana rezydencji podatkowej

Regulacje zawarte w umowach o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania nie są je-
dynym sposobem na optymalizację do-
chodów osiąganych za granicą. Doświad-
czona kancelaria prawno-podatkowa może
zaproponować również inne sposoby, dzię-
ki którym będzie można zoptymalizować
opodatkowanie dochodów. 

Do pierwszej opcji możemy zaliczyć
trust –  to taka forma prawna, która umoż-
liwia transferowanie majątku od założyciela
(trust settlor) na rzecz powiernika (trustee).
Następnie sam powiernik przekazuje zyski
z majątku wskazanego w umowie benefi-
cjentom. Tego rodzaju działanie zmierza do
ochrony posiadanego majątku nie tylko
w celu uniknięcia ustanowienia zabezpie-
czenia (np. w wyniku postępowania po-
datkowego), ale też pozwala zabezpieczyć
go przed zagrożeniami zewnętrznymi (np.
kryzysem gospodarczym). 

Trust settlorem może być osoba fi-
zyczna, osoba prawna czy jednostka or-
ganizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej. Beneficjentem zaś może być każ-
da osoba bądź grupa osób. Co ciekawe, po-
wiernik może również przekazać zyski na
beneficjenta, którego w momencie doko-
nywania transferu nie było jeszcze na świe-
cie. Ponadto beneficjentem może być sam
trust settlor. Przedmiotem trustu mogą
być pieniądze, ale też nieruchomości czy ak-
tywa materialne i niematerialne. 

Polskie prawo nie zezwala na utwo-
rzenie struktury trust. Jednak polski oby-
watel ma możliwość skorzystania z tego wa-
riantu poza granicami ojczyzny. Aby mieć
pewność, że jego struktura została po-
prawnie zbudowana, dobrze jest skorzystać
z usług kancelarii specjalizującej się
w tego rodzaju działaniach. Specjalista za-
dba o prawidłową formę i pomoże uniknąć
błędów, które mogłyby narazić założycie-
la trustu na straty. 

Dosyć popularnym rozwiązaniem, sto-
sowanym szczególnie przez inwestorów
giełdowych, jest tworzenie spółek holdin-
gowych w państwach o korzystnej formie
opodatkowania. Często wybieranymi pań-
stwami w tym celu są Cypr, Holandia czy
Lichtenstein, gdzie należy odpowiednio
skonstruować relację polskiej spółki ze
spółką zlokalizowaną w raju podatkowym
w taki sposób, aby znacznie zminimalizo-

wać zobowiązania podatkowe polskich
podatników. 

Taka forma ma pozytywny wpływ na
opodatkowanie przepływających dywidend
z zagranicznych spółek zależnych od pol-
skich podmiotów.

Przykładowo polska spółka sprzedaje
konkretne towary na rzecz spółki (tzw.
Anstalt) w Lichtenstein z niską marżą. Osią-
gnięty z tego tytułu dochód, który podlega
opodatkowaniu w Polsce, jest stosunkowo
niewielki. Następnie Anstalt sprzedaje za-
kupione towary z większą marżą. Ze wzglę-
du na fakt, że tego rodzaju spółka w Lich-
tenstein uiszcza jedynie podatek dochodowy
to jej realne obciążenie podatkowe jest ni-
skie. Osiągnięty zysk może być wyprowa-
dzony z Anstalt w formie dywidendy. 

Oczywiście takie rozwiązanie nie wy-
eliminuje w 100 proc. obowiązku podat-
kowego wobec Polski, gdyż osiągnięte do-
chody przez polską spółkę na tym terenie
podlegają 19-proc. skali podatkowej. Jed-
nak właściwie skonstruowana spółka hol-
dingowa pozwoli na przesunięcie zobo-
wiązań podatkowych w czasie.

Zakładając spółkę holdingową w raju
podatkowym, trzeba być doskonale obe-
znanym w obowiązującym tam prawie
podatkowym. Poza tym tego rodzaju dzia-
łania mogą również niekiedy wzbudzić
wątpliwości polskiego organu podatko-
wego. 

Podstawą powstania obowiązku po-
datkowego jest rezydencja podatkowa.
Osoba mająca w Polsce ośrodek życiowe-
go interesu jest polskim rezydentem po-
datkowym. Istnieje jednak możliwość zmia-
ny rezydencji. Warto przemyśleć to roz-
wiązanie. Może bowiem okazać się, że uzy-
skanie rezydencji na Cyprze, Malcie czy
w Monako pozytywnie przełoży się na zo-
bowiązania podatkowe. Jednak do sku-
tecznej zmiany rezydencji nie wystarczy ku-
pienie domu w wybranym raju podatko-
wym. Sam proces jest dość skomplikowa-
ny, dlatego warto powierzyć go doświad-
czonym doradcom podatkowym. Specja-
liści z zakresu optymalizacji podatkowej
podpowiedzą, który kraj wybrać. Zadbają
również o właściwe dopełnienie wszelkich
formalności związanych z uzyskaniem
paszportu innego kraju.

Autorem jest:
Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się 
w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu, 

w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
oraz optymalizacji podatkowej
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Warto zauważyć, że w każdym
kwartale na terenie państw
zjednoczonej Europy średnio
przewozi się ponad 400 mld

tonokilometrów towarów. Sama branża
transportowo-logistyczna jest jedną z naj-
dynamiczniej rozwijających się gałęzi go-
spodarki. Jej  udział w PKB od 2004 r., czy-
li od wejścia Polski do UE, wzrósł o ponad
1 proc. z 5,4 do 6,5 proc. 

Jednakże równolegle z rozwojem
branży możemy zaobserwować nacisk
wywierany przez klientów na optymalizację
procesów transportowych i obniżenie
kosztów przewozu oraz pracy przy jed-
noczesnym zachowaniu wysokiego po-
ziomu usług. Polskie firmy sprostały temu
zadaniu, co zaowocowało bezpośrednim
wejściem na rynki Starego Kontynentu
i wyprzedzeniem już pięć lat temu do-

tychczasowych liderów – Hiszpanii i Nie-
miec.

W wymagającej branży TSL nie brakuje
wyzwań. Polska, stając się transportowym
potentatem, musi liczyć się z zachodnią
i wschodnią konkurencją. Zwłaszcza że fir-
my z UE zdają sobie sprawę z ochrony wła-
snych interesów. Działania części rządów
krajów Europejskiej Wspólnoty mogą być
odbierane jako ograniczenie konkurencji

Coraz efektywniej
w branży transportowej
Polska sukcesywnie buduje swoją pozycję wiodącego gracza na rynku usług
transportowych. Rodzime przedsiębiorstwa obsługują około 25 proc. przewo-
zów międzynarodowych w Unii Europejskiej, co potwierdzają dane Eurostatu



GOSPODARKA

oraz wzmocnienie pozycji zachodnich
przewoźników kosztem podmiotów ze
wschodniej części kontynentu. Pole do in-
terpretacji pozostaje jednak bardzo szero-
kie. Na początku br. w Paryżu doszło do
spotkania ministrów transportu Austrii,
Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Włoch,
Luksemburga, Norwegii i Szwecji, które za-
kończyło się podpisaniem deklaracji „So-
jusz Drogowy”. Dokument, wg Związku
Międzynarodowych Przewoźników w Pol-
sce, jak również innych organizacji zrze-
szających przedstawicieli branży logi-
styczno-transportowej, zawiera nieko-
rzystne dla naszych firm propozycje nowych
regulacji w unijnym prawie transportowym,
z drugiej jednak strony może być sposobem
na wyeliminowanie podmiotów, których
działania nie są transparentne lub wiary-
godne.  

Know-how obroni się samo
Firmy, które oferują swoim partne-

rom skuteczny model zarządzania trans-
portem oparty na kompetencjach do-
świadczonej kadry spedytorów i dyspozy-
torów, mogą być spokojne o swoją przy-
szłość. Jakość oraz know-how obronią się
w każdych realiach, szczególnie jeśli sprzy-
jają kształtowaniu dobrych praktyk bizne-
sowych i partnerskiej współpracy wszystkich
uczestników rynku TSL. Sygnatariusze
„sojuszu drogowego” jednoznacznie wska-
zują na potrzebę wprowadzenia wymogu

powrotu zagranicznych kierowców do
domu w weekendy i w dni wolne od pracy.
Należy jednak postawić sobie pytanie, czy
podnoszenie konkurencyjności nie jest wy-
łącznie parasolowym określeniem dla so-
juszu antytransportowego? Kierowcy mu-
szą mieć gwarancję prawa do życia pry-
watnego oraz szeroko pojętego szczęścia ro-
dzinnego. Takie regulacje sprzyjają wzmoc-
nieniu firm zachodnich wobec tańszych
przewoźników z krajów „nowej” Unii. Im-
plementacja wspomnianych praktyk może
także negatywnie wpłynąć na relacje po-
między przewoźnikami a spedytorami, po-
nieważ na tych drugich spadnie jeszcze
większa odpowiedzialność za kontrolę pra-
cy przewoźnika. 

Najważniejszym wyzwaniem, z którym
musi zmierzyć się cała branża transporto-

wa, jest postępujący niedobór kierowców.
Raport PwC z października 2016 „Rynek
pracy kierowców w Polsce” wskazuje, że w
tym sektorze zatrudnionych jest ok. 600–650
tys. osób, w tym ok. 500 tys. kierowców po-
jazdów ciężarowych. Zgodnie z szacunka-
mi, w celu zapewnienia optymalnego roz-
woju potrzebnych jest 100 tys. nowo za-
trudnionych. Roczny wzrost w postaci
10 tys. kierowców jest zdecydowanie za ni-
ski, aby zdywersyfikować biznes, który
może rosnąć w siłę jeszcze szybciej, ale
przede wszystkim skuteczniej w oparciu
o zasady zrównoważonego rozwoju. Zwięk-
szenie wspomnianej liczby jest zatem klu-
czową kwestią dla całej branży. Czas sta-
nowi oczywiście priorytet zarówno w trans-
porcie, jak i płatnościach, ale bez odpo-
wiedzialności za sam transport, ładunek
i kontrahentów nie osiągnie się celów dłu-
gofalowych, do jakich bez wątpienia nale-
żą skuteczność czy rozwój biznesu. 

Jakość usług – warunek rozwoju
Istnieją również bariery, które wielu oso-

bom uniemożliwiają wejście do zawodu.
Z raportu PwC wynika, że wpływają na to
zbyt wysokie koszty szkoleń nieprzystoso-
wanych do potrzeb rynku. Potencjalnym
źródłem siły roboczej są kierowcy zza
wschodniej granicy. Procedury związane
z legalizacją ich pobytu czy potrzeba ukoń-
czenia kursów w języku polskim często sta-
nowią wyzwanie, któremu nie są w stanie

sprostać. Praca w charakterze kierowcy nie
jest dla każdego, ale ich wkład w utrzyma-
nie sił napędowych przemysłu i handlu jest
nieoceniony. Promocja zasad ekonomicz-
nej jazdy oraz wykorzystywanie podczas
szkoleń nowego taboru mogą przyciągnąć
nowych kierowców, którzy od samych
podstaw będą dostrzegać ewolucję branży
transportowej w Polsce. Ich koszty nadal
stoją na przeszkodzie rozwoju zawodowe-
go. Z drugiej strony, uproszczenie procedur
dla osób legalnie podejmujących pracę
w Polsce jest szansą na zacieśnienie współ-
pracy międzynarodowej z krajami zza
wschodniej granicy.

Nie jest tajemnicą, że wiele przedsię-
biorstw poszukuje oszczędności koszto-
wych, jednocześnie kładąc nacisk na zwięk-
szenie efektywności wykonywanych za-

dań. Świadczy to jednak o chęci osiągania
wysokich wyników oraz utrzymania stabilnej
pozycji na rynku przy zachowaniu należy-
tej ostrożności w kontekście inwestycji
środków finansowych. Zarządzanie łań-
cuchem dostaw często sprowadza się do
zrozumienia połączeń, które go kształtują
oraz na skracaniu poszczególnych ogniw.
Przekłada się to na umiejętne projektowa-
nie łańcucha dostaw, w którym główną rolę
odgrywa komunikacja, stanowiąca jeden z
najważniejszych elementów jego prawi-
dłowego funkcjonowania i jednocześnie po-
zwalająca na wyeliminowanie potencjalnych
zakłóceń. Wykorzystanie zasobów i dzielenie
się nimi nadal stanowi istotny czynnik, wpły-
wający na sprawniejsze projektowanie łań-
cucha dostaw, a co za tym idzie na zwięk-
szenie poziomu zadowolenia klienta. 

Oszczędności nie można jednak szukać
za wszelką cenę. Z najnowszego raportu
Krajowego Rejestru Długów Biura Infor-
macji Gospodarczej S.A. wynika, że za-
dłużenie polskich firm specjalizujących się
w transporcie drogowym w ciągu roku
wzrosło o ponad 150 mln zł i kształtuje się
obecnie na poziomie 664 mln zł. Świadczy
to o skali wyzwań, jakie determinują cały ry-
nek w jego bieżącym funkcjonowaniu.
Usługi transportowe wymagają elastycz-
ności w zakresie dostosowywania się do
zróżnicowanych regulacji i przepisów pa-
nujących w krajach, w których są świad-
czone. Generuje to dodatkowe koszty obok
tych stałych, ale również najbardziej ob-
ciążających budżet, czyli ubezpieczenie,
opłaty drogowe czy regularne serwisowa-
nie floty, których indeksy cenowe wzrasta-
ją z roku na rok i niestety nie są kompen-
sowane poprzez regulacje cenowe. Wielu
klientów opiera się niestety tylko i wyłącz-
nie na wskaźniku okresowej ceny paliwa, nie
uwzględniając różnic w pozostałych kosz-
tach, które stanowią ok. 70 proc. ogólnych
kosztów funkcjonowania firm transporto-
wych. Po wprowadzeniu nowych regulacji
prawnych, proporcje kosztów pozostałych
vs. koszty paliwa ulegną zmianie, co po-
winno zostać skompensowane poprzez
wzrost stawek transportowych. 

Rynek transportowy powinien budować
swoją konkurencyjność na jakości wyko-
nania usługi, a nie na wartościach, za któ-
rymi stoją obietnice bez pokrycia. Należy
jednak pamiętać, aby implementacja ja-
kichkolwiek rozwiązań nastąpiła z wyjąt-
kową ostrożnością. Zmiany budzą opór,
często uzasadniony, ale to od profesjona-
lizmu uczestników rynku zależy, czy bę-
dziemy w stanie ochronić interesy branży
na rynku międzynarodowym. 

Paweł Pietrzak
prezes zarządu Hussar Transport S.A.

Firmy, które oferują swoim partnerom skuteczny
model zarządzania transportem oparty na kompeten-
cjach doświadczonej kadry spedytorów i dyspozy-
torów, mogą być spokojne o swoją przyszłość
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TARGI INTARG

Jak radzą sobie polskie firmy z pro-
mocją swojego dorobku, budowaniem wi-
zerunku na arenie międzynarodowej
i w kontaktach biznesowych na rynkach
obcych? 

Istnieje wiele sposobów promocji pro-
eksportowej firmy, budowania jej wize-
runku na arenie międzynarodowej. Jednym
z najskuteczniejszych narzędzi jest profe-
sjonalna prezentacja swego dorobku, ofer-
ty firmy na odpowiednio dobranych mię-
dzynarodowych targach. I tu polskie firmy
mogą liczyć na naszą pomoc.  

Jesteśmy przedstawicielem na Polskę
wielu międzynarodowych targów branżo-
wych, organizowanych przez światowego
lidera branży wystawienniczej, firmę Reed
Exhibition z Londynu. W naszej ofercie
znajdują się między innymi: targi kooperacji
przemysłowej  Midest  we Francji, reklamy
(Viscom, Niemcy, Włochy i Francja), fitness
i wellness: FIBO Niemcy i Chiny, wyposa-
żenia branży HoReCa: Equip’Hotel we
Francji, metalurgii i maszyn (Indie), za-
bezpieczeń (Expoprotection, Francja), roz-
rywki i imprez (Live Entertainment Expo,
Japonia). Organizator Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego MŚP powierzył nam
organizację targów BIZNES EXPO w Ka-
towicach, towarzyszących kongresowi. Jest

to największa impreza wystawiennicza ofe-
rująca usługi i produkty dla biznesu.

Oprócz targów branżowych skupiają
się państwo na targach poświęconych wy-
nalazkom i innowacyjnym rozwiązaniom.
To obszar, który warto propagować? 

Od ponad 25 lat zajmujemy się również
promocją innowacji i wynalazków w kraju
i na arenie międzynarodowej. Służymy
naszym doświadczeniem, oferujemy spraw-
dzone prestiżowe imprezy wystawiennicze
poświęcone promocji wynalazczości we
Francji, Hiszpanii, Rumunii, Chorwacji, na
Tajwanie, w Japonii. Sami też jesteśmy or-
ganizatorem Międzynarodowych Targów
Wynalazków i Innowacji INTARG w Ka-
towicach. Nasza pełna oferta – zarówno tar-
gów wynalazczości, jak i targów branżo-
wych – jest dostępna na naszej stronie in-
ternetowej www.haller.pl. 

Jakie branże dominują wśród wy-
stawców na targach dedykowanych inno-
wacjom? Czy można wskazać zdecydo-
wanych liderów? 

Na targach wynalazczości prezentuje-
my rozwiązania i produkty z niemal wszyst-
kich branż – od medycyny, rolnictwa, żyw-
ności, chemii, włókiennictwa, po energety-
kę, budownictwo, mechanikę, transport, IT,
ekologię. 

Jakie bariery najczęściej napotykają
uczestnicy międzynarodowych targów
w obszarze innowacyjności? Jakiej pomocy
potrzebują, by efektywnie wykorzystać
ten krótki czas? 

Promocja innowacji jest szczególnie
trudnym zadaniem. Nowe produkty na-
potykają często na opór, gdyż burzą status
quo, stanowią zagrożenie dla konkurencji.
Z drugiej strony potrzebują referencji, opi-
nii użytkowników potwierdzających ich
walory. Dla promocji nowych produktów
proponujemy targi wynalazczości. Po-
zwalają one ich uczestnikom zdobyć mię-
dzynarodowe referencje, medale i nagrody
przyznawane przez międzynarodowe jury
konkursów organizowanych w ramach czy
też przy okazji targów.

Jaką pomoc mogą u państwa uzyskać
polscy przedsiębiorcy zainteresowani roz-
powszechnieniem innowacyjnych roz-
wiązań?

Wszystkim naszym wystawcom oferu-
jemy doradztwo w wyborze targów oraz
w przygotowaniu się do nich. Zapewniamy
kompleksową koordynację udziału w tar-
gach, począwszy od zamówienia po-
wierzchni wystawienniczej i wyposażenia,
po projekt i wydruk plakatów, tłumaczenia
specjalistyczne, wydanie katalogu, obsługę
językową rozmów na targach, transport eks-
ponatów, montaż i demontaż stoisk itp. Ne-
gocjujemy ceny hoteli. Kontaktujemy się
z mediami, a także z placówkami dyplo-
matycznymi, prosząc je o wsparcie polskiej
obecności na targach. Często też sami re-
prezentujemy tam wystawców. Oferujemy
więc wystawcom pełen komfort w przygo-
towaniu udziału w targach, w czasie targów,
a po zakończeniu każdej z imprez szeroko
nagłaśniamy sukcesy osiągnięte przez wy-
stawców.

Jakie uwagi mają zwykle wystawcy?
Czy środowisko naukowe i przedsiębior-
cy, którzy wiodą prym w dziedzinie in-
nowacyjności, mają szczególne wymaga-
nia?

Nasi wystawcy wysoko oceniają nasze
działania i współpracę z nami – i to zarówno
na etapie przygotowania się do targów, sa-
mych targów, jak również po ich zakoń-
czeniu. Myślę więc, że spełniamy ich ocze-
kiwania. Oferujemy nie tylko doświadcze-

Wynalazki potrzebują referencji
O promowaniu polskiej myśli naukowej i organizowaniu targów 
rozmawiamy z Barbarą Hallenburg, prezes firmy Eurobusiness-Haller

Barbara Haller de Hallenburg (z lewej) Fot. EUROBUSINESS-HALLER (3)
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nie, ale i wielkie zaangażowanie. Staramy
się maksymalnie wesprzeć wystawcę we
wszystkich działaniach niezbędnych dla
efektywnej prezentacji na targach i promocji
efektów udziału po zakończeniu imprezy
wystawienniczej. 

W tym roku odbędzie się jubileuszo-
wa edycja targów INTARG. Jak na przy-
kładzie tego wydarzenia cyklicznego oce-
nia pani zasadność udziału w nich z punk-
tu widzenia uczestników i zmiany w ob-
szarze możliwości, jakie daje uczestnictwo,
na przestrzeni 10 lat? 

W tym roku, w dniach 22–23 czerwca
zapraszamy na jubileuszową 10. edycję tar-
gów INTARG. Targom towarzyszą Forum
Innowacji oraz liczne konferencje branżo-
we gromadzące wiele środowisk, co czyni
je ważnym wydarzeniem w sferze promo-
cji innowacyjności. INTARG stanowi więc
platformę bezpośredniego kontaktu i spo-
tkań przedstawicieli świata nauki, prze-
mysłu, gospodarki oraz biznesu. Program
targów, wykaz prezentowanych innowacji
i wynalazków można śledzić na stronie
www.intarg.haller.pl. Impreza jest bardzo
dobrze odbierana przez jej uczestników
– zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Wszelkie uwagi przekazywane nam przez
wystawców i zwiedzających są dla nas
cenną wskazówką  potwierdzającą celowość

jej organizacji. Cały czas pracujemy nad
udoskonalaniem formuły imprezy, nie za-
dawalając się dobrą oceną wystawianą
przez uczestników.

Integralną częścią wspomnianych tar-
gów, ale również wielu innych, są konkursy
dla wystawców. Jak ważny jest aspekt na-
gradzania wystawców i najlepszych pro-
duktów?

Targom INTARG, podobnie jak innym
podobnym imprezom poświęconym pro-

mocji wynalazczości, towarzyszą konkur-
sy, w ramach których międzynarodowe jury
ocenia prezentowane rozwiązania i przy-
znaje nagrody – medale i inne wyróżnienia.
Takie oceny stanowią cenne referencje,
które wspomagają twórców owych roz-
wiązań w działaniach służących wdroże-
niom i komercjalizacji, w osiągnięciu suk-
cesu rynkowego.  

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Innowacje dla przemysłu, medycyny,
zdrowia i życia codziennego już po raz
dziesiąty zostaną zaprezentowane
w Katowicach podczas Międzynaro-

dowych Targów Wynalazków i Innowacji
INTARG 2017, które odbędą się w dniach
22–23 czerwca w Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym. Dodatkową zaletą
jest atrakcyjna lokalizacja w samym sercu
najbardziej uprzemysłowionego regionu
Polski.

Na ponad 6000 m² powierzchni wy-
stawienniczo-konferencyjnej pojawią się
wystawcy z jednostek sfery nauki, przed-
siębiorstwa innowacyjne sektora MŚP oraz
duże przedsiębiorstwa, a także producen-
ci i oferenci innowacyjnych produktów, tech-
nologii i usług rynkowych. Nie zabraknie
również miejsca dla instytucji otoczenia biz-

nesu, podmiotów wspierających lub współ-
pracujących z nauką. Dla wszystkich będzie
to doskonała okazja do bezpośredniego
kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, in-
nowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu
i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspo-
magających i finansujących badania i roz-
wój. 

Wystawcy mieli możliwość zgłoszenia
wynalazków i innowacji do konkursu. Pod-
czas targów wyróżnionym produktom
i usługom zostaną przyznane nagrody:  zło-
te, srebrne i brązowe medale, platynowe na-
grody za najlepszy wynalazek w branży, na-
groda Prezesa Urzędu Patentowego i Na-
czelnej Organizacji Technicznej NOT, IFIA
Best Invention Medal, Grand Prix i inne.
Zostanie także rozstrzygnięty konkurs Li-
der Innowacji. �

INTARG już za chwilę
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG pod koniec czerwca
znów staną się centrum prorynkowej promocji innowacyjnych produktów,
technologii i usług o poziomie gotowości technicznej TRL od 4 do 9, jak rów-
nież innowacji, które weszły już na rynek i rozpoczęła się ich komercjalizacja
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Opcje waniliowe to nic innego jak
kontrakt, stąd często stosowa-
ne określenia kontrakt lub umo-
wa opcyjna. W ich przypadku

mówimy o prawie nabywcy opcji do zaku-
pu bądź sprzedaży waluty. Podobnie jak
inne umowy, z którymi mamy do czynienia
na co dzień, tak i kontrakt opcyjny określony
jest poprzez pewne warunki. Pierwszy to in-
strument bazowy, na którym będzie opie-
rać się rozliczenie kontraktu – może być to
np. waluta, surowiec, indeks giełdowy. Ko-
lejne to czas trwania umowy oraz cena roz-
liczenia kontraktu. Co istotne, w przypad-
ku opcji waniliowych sami możemy usta-
lać powyższe warunki umowy i na płynnym
rynku szukać drugiej strony transakcji,
która się na nie zgodzi i np. kupi od nas kon-
trakt. 

W kontekście opcji waniliowych obo-
wiązuje kilka terminów, które koniecznie na-
leży przyswoić:
• opcja call – opcja kupna, która daje pra-
wo do zakupu instrumentu po określonej
cenie w ustalonym okresie czasu,
• opcja put – opcja sprzedaży, która daje
prawo do sprzedaży po określonej cenie
w ustalonym okresie czasu,
• wykonanie opcji – skorzystanie z nabytej
opcji, czyli dokonanie zakupu lub sprzedaży,
• data wygaśnięcia – dzień, w którym
opcja traci ważność, czyli już nie możemy
nic z nią zrobić, 
• cena wykonania – czyli cena rozliczenia
kontraktu, za którą kupimy lub sprzedamy
instrument bazowy, 

• cena opcji lub premia – kwota, jaką pła-
cimy za kontrakt. 

Jak to działa?
Najlepiej funkcjonowanie umowy opcyj-

nej opisać na przykładzie. Inwestor kupu-
je kontrakt opcyjny na ropę, ponosząc
przy tym koszt premii. Umowa pozwala mu
na zakup ropy w określonej cenie za baryłkę,
czyli po cenie wykonania. Oczywiście ku-
pując opcję kupna inwestor wierzy we
wzrost cen ropy w przyszłości, co pozwo-
li mu zarobić (do daty wygaśnięcia opcji,
nawet jeśli cena rynkowa wzrosła by dwa
razy, on zapłaci tyle, ile zakładał kontrakt,
czyli po cenie wykonania). 

Jeśli natomiast cena rynkowa spadnie,
inwestor odnotuje stratę, ale tylko w wy-
sokości premii, jaką zapłacił. Musimy pa-
miętać, że opcje waniliowe (nabyte) dają
prawo do kupna lub sprzedaży, a nie zo-
bowiązują, zatem inwestor nie musi decy-
dować się na wykonanie opcji. Opcje wa-
niliowe pozwalają na spekulacje na zmia-
nach cen instrumentów, nawet jeśli nie za-
mierzamy dokonywać ich fizycznego za-
kupu.

Korzyści opcji waniliowych 
Na rozwiniętych rynkach, gdzie inwe-

storzy posiadają np. akcje spółek, kontrakty
na indeksy lub surowce, rynek opcji wyko-
rzystywany jest do zabezpieczenia swojej
ekspozycji.

Rynek opcji może być wykorzystywa-
ny przez graczy krótkoterminowych jako al-

ternatywa do zawierania transakcji bezpo-
średnio na rynku. Kupione opcje minima-
lizują ryzyko jedynie do zapłaconej tzw. pre-
mii opcyjnej. Co więcej, nie są instrumen-
tem nabytym z dźwignią finansową.

Opcje pozwalają także prowadzić han-
del na podstawie przewidywań zmienności
i trendów w dłuższej perspektywie. Nie trze-
ba kierować się wyłącznie aktualnymi
spadkami i wzrostami na rynku. 

Jednoczesne nabycie różnych opcji
pozwala na tworzenie strategii. Dają one
możliwości takie, jakich nie znajdzie się na
zwykłym rynku, jak np. próba zyskania wte-
dy, kiedy inwestor spodziewa się niskiej
zmienności. Z inną sytuacją mamy do
czynienia, kiedy inwestor uważa, że cena
określonego instrumentu zacznie poru-
szać się silnym trendem, ale nie wie, czy bę-
dzie to trend wzrostowy czy spadkowy.

– Obecnie handel opcjami wanilio-
wymi na platformie internetowej możliwy
jest jedynie w easyMarkets. Nabycie opcji
odbywa się w pięciu etapach. Najpierw na-
leży wybrać instrument bazowy. Zakła-
dając, że jesteśmy zainteresowani walu-
tami, wybieramy określoną parę waluto-
wą. Następnie wybieramy typ opcji, czyli
call lub put – wyjaśnia Tomasz Brach, eks-
pert ds. tradingu easyMarkets. Następnie
określamy cenę wykonania i w zależności
od przewidywanego okresu ruchu ceny,
wybieramy datę wygaśnięcia – dodaje. 

Daniel Kostecki
współpraca: EasyMarkets

Inwestycje

Opcje waniliowe to mało popularny w Polsce instrument finansowy. Rodzimi
traderzy dopiero się do niego przekonują, tymczasem na rynkach Zachodniej
Europy czy Stanów Zjednoczonych jest on mocno rozpowszechniony

na waniliowo
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Z jakich inwestycji w gminie Wieprz
jest pani najbardziej dumna w ostatnim
roku?

Gmina Wieprz w 2016 r. zrealizowa-
ła kilka ważnych inwestycji. Na pierwszym
miejscu wskazać należy budowę 49 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej na terenie sołec-
twa Wieprz, z której docelowo korzystać

będzie ok. 4,5 tys. mieszkańców. Nie-
mniej ważne są dokonania samorządu
w zakresie poprawy czystości powietrza na
terenie gminy. Wyrazem tego jest wymia-
na 21 starych wysokoemisyjnych kotłów
grzewczych na nowe ekologiczne źródła
ogrzewania. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

Kilka ważnych inwestycji
Rozmowa z wójt gminy Wieprz, 
Małgorzatą Marią Chrapek

Tegoroczny ranking najlepszych sa-
morządowców powstał po raz
piąty, na podstawie badania prze-
prowadzanego przez firmę ARC

Rynek i Opinia. Co ważne, liderów wska-
zują sami samorządowcy, którzy głosują na
kolegów po fachu, czyli prezydentów, bur-
mistrzów i wójtów godnych miana „Sa-
morządowego Menedżera Regionu”.
W swoim wyborze biorą pod uwagę zróż-
nicowane kryteria, zgodnie z wskaźnikami
przyjętymi przez firmę badawczą. Na oce-
nę składa się punktacja uwzględniająca za-
rządzanie finansami gminy, zarządzanie
oświatą, inwestycje w infrastrukturę i bu-
dowanie aktywności społecznej.

Ostateczny kształt rankingu odzwier-
ciedla różne drogi wiodące do sukcesu. Na
pozycję lidera mają szansę zarówno wło-
darze dużych miast, jak i małych gmin wiej-
skich. Liczy się zaangażowanie, kreatyw-
ność, konsekwencja, a w finalnym rozra-
chunku skuteczność podejmowanych dzia-
łań z korzyścią dla lokalnej społeczności
i gospodarki. – Wskazując najlepszych
menedżerów w gminach, samorządowcy nie

kierują się kryteriami towarzysko-politycz-
nymi, lecz rzeczywistymi dokonaniami. To
dlatego na podium zamiast prezydentów
aglomeracji z miliardowymi budżetami
często są wójtowie niewielkich gmin, któ-
rzy potrafią z korzyścią dla lokalnych spo-
łeczności rozdysponować kwoty kilkaset
razy mniejsze. Zwycięzców prezentujemy na
tle ich dokonań, głównie inwestycyjnych. To
najlepiej świadczy o tym, dzięki czemu zy-
skali uznanie, tym bardziej że rok 2016 był
dla gminnych budżetów niezbyt sprzyjają-
cy – przypadł na koniec jednej i początek ko-
lejnej unijnej perspektywy finansowej

– komentuje Tomasz Siemieniec, redaktor
naczelny „Pulsu Biznesu”.

Niezwykle ważna jest także umiejętność
współpracy władz samorządowych za-
równo z biznesem, jak i z innymi jednost-
kami terytorialnymi. Tylko w ten sposób
można odnieść korzyści w szerszym wy-
miarze, zwłaszcza w kontekście stwarzanych
przez rząd możliwości rozwojowych i wy-
zwań, jakie stoją przed administracją pu-
bliczną. – W ciągu najbliższych 10 lat po-
winniśmy stworzyć w naszym kraju trwa-
łe, perspektywiczne podstawy rozwoju
społeczno-gospodarczego, będące sku-
teczną odpowiedzią na dzisiejsze i jutrzej-
sze tendencje programujące światowe,
w tym europejskie, zmiany. Jestem pewien,
że przy atutach liderów władz lokalnych
oraz dobrej jakości współpracy między
szczeblem rządowym i samorządowym
jesteśmy w stanie wyzwania zamienić
w zwycięstwa – mówi wicepremier Mateusz
Morawiecki, minister rozwoju i finansów.

Na dalszych stronach prezentujemy
laureatów konkursu „Samorządowy Me-
nedżer Regionu”. �

Samorządowcy 
w ocenie samorządowców
Ile samorządów, tyle pomysłów na rozwój miast i gmin. Ważne, by wizja wło-
darzy odpowiadała lokalnym potrzebom i przekładała się na realne działania
przynoszące wymierne efekty w postaci zasobności jednostki i zadowolenia
mieszkańców. Jak co roku „Puls Biznesu” wskazał włodarzy, którzy najlepiej
wywiązują się ze swojej roli



W konkursie „Pulsu Biznesu” bada-
niami objęto cztery kryteria: dobre zarzą-
dzanie finansami gminy, sprawne zarzą-
dzanie oświatą, inwestowanie w infra-
strukturę i efektywne budowanie aktyw-
ności społecznej. Który z tych obszarów
sprawia pani najwięcej przyjemności?

Kiedy zarządza się gminą i czyni się to
ze świadomego wyboru, z zaangażowaniem
i pasją – a tak jest w moim przypadku, nie
ma sfer działalności, które wartościuje się
na zasadzie większej lub mniejszej chęci zaj-
mowania się nimi. Wszystkie sprawy za-
rządzanej przeze mnie jednostki są dla mnie
ważne i we wszystkie w pełni się angażuję. 

Spośród tych obszarów mojej aktyw-
ności najważniejszy jednak jest dla mnie bu-
dżet. To jest swego rodzaju fundament, na
którym opiera swoją działalność cała gmi-
na. Bardzo ważne są dla mnie również in-
westycje, gdyż za nimi kryją się liczne
oczekiwania społeczne i rozwój gminy.
Dlatego na tej płaszczyźnie moje zaanga-
żowanie jest największe.

Z pewnością dla mieszkańców naj-
ważniejsze są inwestycje. Jakie udało się
zrealizować w ubiegłym roku? Czy miesz-
kańcy najbardziej czekają teraz na krytą
pływalnię z kręgielnią?

Kryta pływalnia „Dolnośląski Delfinek”
wraz z kręgielnią to jedna z wielu inwesty-
cji realizowanych przez gminę i bardzo po-
żądana przez mieszkańców, ale nie tylko.
Inną bardzo istotną inwestycją było wy-
budowanie oczyszczalni ścieków dla ob-
szaru wiejskiego naszej gminy, a w tym roku
zakończenie budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej dla tej aglomeracji. Wyczekiwany-
mi przez mieszkańców inwestycjami są te,
które służą budowie lub modernizacji ist-
niejącej infrastruktury technicznej. W tym
zakresie tylko w roku 2016 wybudowaliśmy
2,1 km dróg, 1,6 km chodników, parkingi,
a także 1,1 km sieci kanalizacji sanitarnej
i tyle samo sieci wodociągowej. To bardzo
dużo jak na wielkość naszej gminy. Ponadto
stale inwestujemy w poprawę jakości obiek-
tów szkolnych, a także rozwijamy bazę spor-
tową gminy. Kontynuacją inwestycji roz-
poczętych w roku ubiegłym jest adaptacja
budynku byłego internatu na mieszkania
chronione, ośrodek dziennego pobytu osób
starszych i mieszkania komunalne. Po-
nadto czeka nas przebudowa budynku
szkoły podstawowej w celu utworzenia
żłobka oraz klubu dziecięcego. To tylko mały
wycinek z prowadzonej przez gminę dzia-
łalności inwestycyjnej.

Najważniejszy jest jednak fakt, z czego
jestem szczególnie dumna, że na inwesty-
cje przez ostatnich kilka lat udało się po-

zyskać ponad 40 mln zł środków z zewnątrz.
Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie
wielka praca, jaka została wspólnie wyko-
nana przez radnych, sołtysów, pracowników
samorządowych oraz aktywnych miesz-
kańców naszej gminy, za co jestem im bar-
dzo wdzięczna.

Polityka informacyjna, którą pani sto-
suje, jest bardzo klarowna. Jakie narzędzie
pani wykorzystuje, aby właśnie tak wy-
glądała? 

Pełna i uczciwa polityka informacyjna
jest najlepszym narzędziem do zapew-
nienia transparentności działania każdej
władzy publicznej. Uważam, iż stanowi
ona bardzo istotny element sprawowania
funkcji publicznej. Mieszkańcy muszą
mieć jasny i czytelny obraz, bo przecież
w ich imieniu władza realizuje zadania pu-
bliczne i gospodaruje środkami publicz-
nymi. Na każdej sesji Rady Miejskiej
w sposób bardzo szczegółowy informuję
o wszystkich podejmowanych przeze mnie
działaniach. Co roku, w ramach bezpo-
średnich spotkań i w ulotce informacyjnej,
dzielę się również z mieszkańcami gminy
informacjami o zrealizowanym budżecie
i planach na kolejny rok. Zapewniam po-
nadto możliwość zapoznania się z bieżą-
cą działalnością władz gminy, a także
gminnych jednostek organizacyjnych po-
przez portal internetowy gminy Góra,
nieodpłatny miesięcznik samorządu pt.
„Przegląd Górowski”, jak również za po-
średnictwem Facebooka.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Najważniejszy jest 
budżet gminy
Rozmawiamy 
z burmistrz Góry, 
Ireną Krzyszkiewicz, 
laureatką konkursu 
Samorządowy 
Menedżer Regionu

Wieża ciśnień w Górze

SAMORZĄDOWY MENEDŻER REGIONU
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Jakie zasługi dla gminy składają się na
pańskie 7. miejsce w zestawieniu 10 naj-
lepszych samorządowych menedżerów
regionu wg „Pulsu Biznesu”?

To dla mnie zaszczyt znaleźć się w gro-
nie autorytetów – samorządowców, którzy
sprawują swoją funkcję prawie 30 lat. Sam
chętnie czerpię z ich doświadczeń i wiedzy.
Ranking oparty na faktycznych wynikach
i cyfrach daje dużo satysfakcji. Ostatnie 2 lata
mojej kadencji potwierdziły, że potrafimy
oszczędnie gospodarować środkami gminy.
Realizacja inwestycji opiera się głównie o po-
zyskane środki unijne, co pozwala maksy-
malnie powiększać dochody gminy, a za-
razem realizować bieżące potrzeby. W cią-
gu 2 lat przygotowywaliśmy się do wielu in-
westycji, sporządzając niezbędną doku-
mentację, aby móc aplikować o środki
unijne w ramach programów na lata
2014–2020. W tym czasie udało nam się za-

rządzać finansami gminy bez konieczności
brania kredytu i zadłużenia. Dzięki temu za-
oszczędziliśmy środki na wkład własny
potrzebny do uzyskania dotacji.

Jakie obszary będą kluczowe, jeśli
mówimy o wnioskach składanych w ra-
mach kolejnej perspektywy?

Potrzeb jest wiele, ale w pierwszej ko-
lejności staram się realizować te, które są
niezbędne do poprawy jakości życia miesz-
kańców, przede wszystkim infrastruktu-
ralne. W ubiegłym roku dzięki wsparciu
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich wybudowaliśmy ponad 8 km dróg, co
ma znaczenie dla warunków życia spo-
łeczności lokalnej oraz rozwoju gospodarki.
Obecnie przystępujemy do budowy przy-
szkolnych boisk sportowych. Złożyliśmy
wniosek na termomodernizację 5 szkół
i przedszkola, łącznie z instalacją paneli fo-
towoltaicznych i wymianą oświetlenia na
energooszczędne, co podniesie standard
placówek oświatowych i przyczyni się do
oszczędności. Ubiegamy się też o środki
z Regionalnego Programu Operacyjnego
na budowę nowego przedszkola ze żłob-
kiem. Przygotowujemy się do aplikowania
o środki na duży projekt rewitalizacji mia-
sta Włoszczowy, o wartości 15 mln zł, któ-
ry obejmuje prace infrastrukturalne, ale tak-
że zagospodarowanie terenów sportowo-

-rekreacyjnych, kulturalnych i renowację za-
bytków, z uwzględnieniem sfery społecznej.
Ponadto chcielibyśmy wyposażać miesz-
kańców w urządzenia do produkcji odna-
wialnych źródeł energii, zwłaszcza w pa-
nele fotowoltaiczne i solarne. Wiele zadań
będzie realizowanych w obszarze gospo-
darki wodno-ściekowej. Mocno inwestu-
jemy w rozwój organizacji pozarządo-
wych. Jako pierwsi w województwie uru-
chomiliśmy program Karta Seniora 60+,
który pozwala osobom starszym korzystać
z coraz bogatszej oferty partnerów: od
usług zdrowotnych, przez kulturę, po ga-
stronomię.

Jak udaje się panu utrzymywać dobre
relacje z mieszkańcami i angażować ich
w lokalne inicjatywy?

To przede wszystkim utrzymanie sta-
łego kontaktu z mieszkańcami w czasie bez-
pośrednich spotkań, zapraszanie do kon-
sultacji społecznych, pomoc w działaniach
na rzecz społeczności lokalnych, wspiera-
nie inicjatyw i ich promocja. Trzeba uważ-
nie wsłuchiwać się w głos mieszkańców, rad-
nych, sołtysów, przedstawicieli organizacji
pozarządowych i w miarę możliwości re-
agować na sygnalizowane potrzeby. Sta-
ramy się aktywizować stowarzyszenia
i mamy na tym polu wyniki. Inwestycje
w człowieka są niezwykle ważne i nie mogą
być pomijane.

Czy równocześnie zabiega pan o ze-
wnętrznych inwestorów?

Oczywiście, chociaż Włoszczowa już
jest ważnym ośrodkiem gospodarczym.
Na terenie gminy działają firmy, m.in.
z branży budowlanej, energetycznej, mle-
czarskiej, które cieszą się renomą nie tylko
w regionie i w kraju, ale także za granicą.
Największym problemem lokalnych przed-
siębiorców jest brak wykwalifikowanej ka-
dry. Obecnie dostrzegam potrzebę rozwo-
ju budownictwa mieszkalnego, dlatego
szukam inwestorów. Problem stanowi też
brak mieszkań socjalnych – w tym zakre-
sie również zamierzam podejmować dzia-
łania.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Uważnie słucham mieszkańców
Potrzeb jest wiele, ale w pierwszej kolejności 
staram się realizować te, które są niezbędne 
do poprawy jakości życia Mieszkańców, przede
wszystkim infrastrukturalne – mówi Grzegorz
Dziubek, burmistrz gminy Włoszczowa
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Gmina Słopnice to malownicza wieś Małopolski, położona
w sercu Beskidu Wyspowego, u stóp najwyższego wzniesienia
tej grupy górskiej – góry Mogielicy (1171 m n.p.m.). Gmi-
nę tworzy jedna miejscowość o powierzchni 57 km2, z licz-

bą mieszkańców 6570. Słopnice to obszar górski, a samorząd zabie-
ga o rozwój gminy pod kątem zwiększenia jej atrakcyjności turystycz-
nej i agroturystycznej. Priorytetem działań władz było stworzenie so-
lidnej infrastruktury gwarantującej rozwój tych dziedzin. Obecnie
gmina Słopnice dysponuje solidnie rozwiniętą siecią dróg połączonych
z drogą krajową Nr 28, nowoczesnymi obiektami sportowymi ze sztucz-
ną nawierzchnią, solidną bazą oświatową, placami zabaw, skateparkiem
i innymi miejscami rekreacji. Miejscowość ma własną oczyszczalnię ście-
ków, jest skanalizowana i zaopatruje mieszkańców w wodę z wodociągu
gminnego. 

Z uwagi na walory turystyczne i krajobrazowe Słopnice są dosko-
nałym miejscem na spędzenie weekendu, urlopu, uprawianie turysty-
ki pieszej, konnej, rowerowej i narciarstwa biegowego z dala od zatło-
czonych centów turystycznych. Atutem miejscowości są nowopowstałe
miejsca rekreacji zarówno letniej, jak i zimowej. Najnowszą propozy-
cją miejscowości są trasy narciarstwa biegowego „Mogielica”. Zaple-
cze sportowe tras daje możliwość bezpłatnego wypożyczenia nart, la-
tem rowerów i sprzętu do nordic walking oraz sprzętu dla osób nie-
pełnosprawnych. Do dyspozycji turystów i gości pozostają jeszcze inne
atrakcje turystyczne: ścieżki i szlaki turystyczne z miejscami widokowymi
na Tatry, Gorce i Pieniny, szlaki rowerowe, jaskinie oraz szlaki historyczne. 

www.slopnice.pl

Słopnice zapraszają

Gmina Słopnice 
zaprasza przedsiębior-
ców, oferując koncepcję
inwestowania głównie 
w infrastrukturę 
turystyczną

Po ostatnich państwa działaniach z za-
kresu infrastruktury drogowej wydaje się,
że inwestycje to podstawa w Resku. Zga-
dza się pan z tym?

Rozwój gminy nie jest możliwy bez in-
westycji. Żeby się rozwijać, trzeba inwe-
stować. Uważam, że należy realizować
jak najwięcej zadań, dopóki można pozy-
skiwać środki finansowe z zewnątrz. Moim

największym sukcesem jest efektywne wy-
korzystanie funduszy i dotacji unijnych.
Dzięki temu nasza gmina zyskała realne pie-
niądze i mogła pozwolić sobie na wielo-
milionowe inwestycje. Doskonale zdaję
sobie sprawę, że mieszkańcy oczekują ko-
lejnych planów. Każde pokolenie ma swo-
je potrzeby. Ważne jest, by umieć to wy-
pośrodkować i skonfrontować z tym, na co
będzie nas stać i co będzie się wpisywało
w strategię rozwoju naszej gminy.

A co jest priorytetem tej strategii?
Naszym nadrzędnym celem jest stabilny

rozwój całej gminy, w tym stała rozbudo-
wa i modernizacja infrastruktury tech-
nicznej. W obecnej chwili kładziemy duży
nacisk na wygląd miasta. W ramach pro-
jektu unijnego chcemy przeprowadzić re-

witalizację parków w Resku. Uważam, że
nasza gmina ma bardzo dobre położenie
oraz ogromny potencjał. Myślę tu o walo-
rach turystycznych. Szlak rzeki Regi nale-
ży do najpiękniejszych tras kajakowych
w Polsce. Dlatego jeden z naszych projek-
tów dotyczy odtworzenia przedwojennego
kąpieliska, znajdującego się dawniej w ob-
szarze mostu kolejowego. Przy obecnie pa-
nującej modzie na sport i rekreację jest to
dla nas bardzo ważna kwestia. Jeśli uda
nam się uzyskać dofinansowanie, to chcie-
libyśmy również wybudować przyszkolny
basen. Mamy bardzo dobre warunki oświa-
towe, ale brakuje nam miejsca do nauki pły-
wania.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Żeby się rozwijać, trzeba inwestować
Rozmowa z burmistrzem Reska, Arkadiuszem
Czerwińskim, zdobywcą 4. miejsca w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w konkursie „Samo-
rządowy Menedżer Regionu”
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Michał Tabaka

Nikt nie ma wątpliwości, że dzi-
siaj kierunki rozwoju wyzna-
czają przede wszystkim nowe
technologie. Dzięki nim tak na-

prawdę powstaje się nowa rzeczywistość.
Szacuje się, że do 2025 roku głównie będą
ją tworzyć połączenia między ludźmi

i maszynami. Ma być ich w sumie 100 mi-
liardów. Podczas IX edycji Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach
mocno akcentowano potrzebę przygoto-
wania się do takiego świata.  Tylko wtedy
jest szansa na poprawę jakości życia.

Dzisiaj sformułowanie „smart” jest
odmieniane przez wszystkie możliwe przy-
padki. Wiadomo: jak coś jest właśnie

smart, to już z definicji jest nowoczesne,
przydatne i z pewnością warte posiadania.
Dlatego określenie robi rewolucję w han-
dlu. Możemy kupić smart zegarek, telewi-
zor, lodówkę, odkurzacz, o telefonie ko-
mórkowym nie wspominając. Fachowcy po-
woli biją na alarm i zwracają uwagę, że dzię-
ki temu „smart” bardzo się spłyciło i przy-
zwyczajając nas, już teraz ciut uśpiło. Bo

Smart: 
najpierw być, 
potem 
korzystać

Hasła „smart” nie trzeba się bać. „Smart” jak najbardziej może pomóc.
Trzeba tylko właściwych rozwiązań i odpowiedniego podejścia. Walka nie
toczy się o to, kto wygra, tylko bardziej o to, kto zostanie w tyle. Dotyczy to
przede wszystkim wielu miast Europy Środkowej i Wschodniej, które po
transformacji gospodarczej i ustrojowej, później po globalnym kryzysie, 
ciągle szukają tożsamości
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przecież „smart” to nie instrument propa-
gandowy, który – jak prawie wszystko inne
– ma zwiększyć nasz zysk. „Smart” ma po-
móc w rozwoju, niejako nas uzupełnić.

Podczas IX Europejskiego Kongresu
Gospodarczego, który tradycyjnie zorga-
nizowano w Katowicach, fachowcy z róż-
nych dziedzin zastanawiali się, czym na-
prawdę jest „smart”, jak takie rozwiązania
najlepiej wykorzystać i wreszcie: jak na kan-
wie takich właśnie instrumentów budować
przyszłość? 

Użyteczność na pierwszym miejscu
– Przed nami spore wyzwanie. Liczba

połączeń między samymi ludźmi, maszy-
nami a ludźmi i maszynami rośnie w po-
stępie geometrycznym. Szacuje się, że do
2025 r. ma być ich już ponad 100 miliardów.
Ujarzmienie, a raczej zaprzyjaźnienie się
z nowymi technologiami wydaje się ko-
niecznością – uważa Stanisław Wang, dy-
rektor sprzedaży dla sektora publicznego
i transportowego w Huawei Enterprise
Polska. 

Od stałego, co jednak nie znaczy trwa-
łego, związku między człowiekiem a tech-
nologią już uciec się nie da. Widzimy to już
dzisiaj, wystarczy się rozejrzeć. Technolo-
giczne rozwiązania – właśnie z bardzo sze-
rokiej rodziny „smart” zarządzają szpita-
lami, sieciami wodociągowymi czy oświe-
tleniem drogowym na skrzyżowaniach. I to
tutaj u nas – w kraju nad Wisłą. Świat zaś
gna w tym kierunku jeszcze szybciej. 

W Stanach Zjednoczonych projekto-
wane są już drogi dedykowane dla samo-
chodów elektrycznych, które będą się ła-
dować nawet podczas jazdy. Innym przy-
kładem są zaprezentowane nowe koła do
naszych aut. Za parę lat te przypominają-
ce pączki Dunkin’ Donuts mielibyśmy za-
mienić na sferyczne. Jazda na czterech ku-
lach ma być jeszcze większą rewolucją niż
ta dotycząca napędu. 

W tej pogoni samorząd nie może zo-
stać w tyle. A tak już teraz niekiedy bywa,
bo „smart” traktuje nieco pobłażliwie i bar-
dziej propagandowo.

– Podstawowym priorytetem jest uży-
teczność najnowszych technologii – uwa-
ża Michał Gramatyka, wicemarszałek wo-
jewództwa śląskiego. – Można wydać

ogromne pieniądze na to, żeby być smart
i dalej nie być smart. Niekiedy nie trzeba cu-
dów. Wystarczy inne spojrzenie – dodaje
i jako przykład wskazuje kosze na śmieci
rozlokowane na ulicach Barcelony. Takie
rozwiązanie miało, wedle jego pomysło-
dawców, znacznie poprawić czystość na uli-
cach katalońskiej stolicy, którą chętnie od-
wiedzają turyści z całego świata. Tymcza-
sem miasto staje się coraz bardziej zanie-
czyszczone.

– Te specjalne kosze na śmieci moni-
torowały proces gnicia. Jeżeli  temperatu-
ra niebezpiecznie wzrastała, kosz „dał
znać” centrali. Tam informacja dociera do
dyspozytora, który wysyłał we wskazane
miejsce pracowników. I już było po zagro-
żeniu. Turyści, którzy o tym wszystkim sły-
szeli od przewodnika chcieli to wyjątkowe
smart rozwiązanie sprawdzić i wrzucili do
kosza niedopałek papierosa. Kosz, ku ich
zdziwieniu, zaczął się palić. Czujniki wszak
monitorowały proces gnicia, a nie palenia.
Dlatego w pierwszej kolejności samemu
trzeba być smart, żeby korzystać z takich
technologii  – tłumaczy wicemarszałek
Gramatyka. 

Zdecydowanie najlepiej zależność mię-
dzy człowiekiem a technologią zarysowu-
je się w rozwiązaniach idących w kierunku
smart city, czyli miasta, które umili i ułatwi
życie swoim mieszkańcom. 

– Ludzie dostosowują przestrzeń do
swoich potrzeb. To jest dla nas wszystkich
nadrzędny cel i nie ma sensu udawać, że jest

inaczej. Jeżeli w najnowszej perspektywie,
to właśnie miasta mają dbać o jak naj-
większą jakość życia mieszkańców, to trze-
ba o tym rozmawiać tu i teraz. Już nie ma
czasu na marudzenie – nie ma cienia wąt-
pliwości Pete Kercher, założyciel, członek
Europejskiego Instytutu Projektowania
i Niepełnosprawności. 

Parkowanie, czyli 
na razie tracą wszyscy

Jedną z rzeczy do absolutnego przede-
finiowania wydaje się ruch samochodów
w miastach. Już teraz w Polsce mamy do-
syć szeroki wybór firm, które proponują zin-
tegrowane systemy zarządzania ruchem aut,
pojazdów komunikacji publicznej czy po-
szczególnymi systemami parkowania. Stąd

coraz więcej zamykanych dla czterech (ale
też niekiedy dwóch) kół stref centrów miej-
skich. 

Znowu jednak nie brakuje przykła-
dów, że w pierwszej kolejności nie powin-
niśmy zapominać o własnych szarych ko-
mórkach i jak najbardziej ich mocno uży-
wać. Na przykład w Hongkongu nie kupi się
nowego samochodu, jeżeli wcześniej nie
udowodni się, że posiadamy prywatne
miejsce do parkowania.

Pod różną szerokością geograficzną
wreszcie zrozumiano, że to system naczyń
połączonych i inaczej się nie da. Czyli naj-
pierw faktycznie sami musimy wykazać się
inteligencją i mądrością, a dopiero potem
ewentualnie wspomagać się nowymi tech-
nologiami i tylko tak mamy realne szanse
na tworzenie przyjaznych, pomagających
przestrzeni. 

W Niemczech swoje badania opubli-
kował Siemens. Te nie napawają optymi-
zmem, a raczej jednoznacznie wskazują, że
zmiana myślenia to nie jedna z możliwo-
ści, ale oczywista konieczność. Okazuje się,
jak przekonuje Siemens, że poszukujący
miejsc parkingowych odpowiadają aż za 1/3
korków w centrach europejskich aglome-
racji. W samych Niemczech ok. 30 procent
kierowców poszukuje miejsc parkingo-
wych, krążąc dookoła centrum. W skali roku
pokonują w ten sposób dystans, który po-
zwoliłby na zorganizowanie 14 podróży wo-
kół Ziemi. 

– Dla miast coraz ważniejsze jest zre-
dukowanie liczby kierowców poszukujących
miejsc do parkowania. A zmniejszając licz-
bę samochodów poszukujących wolnych
miejsc, ograniczamy hałas oraz emisję
CO2 – mówi Marcus Zwick z Siemensa.

Polska nie zostaje w tyle
Nie brakuje też na świecie przykładów

rozwiązań jak najbardziej globalnych, któ-
re tworzą spójne przestrzenie, gdzie prze-
nikają i uzupełniają się interesy ludzi i sa-
mej technologii. Takim projektem jest cho-
ciażby King Abdullah Economic City, go-
spodarcze i handlowe centrum Arabii Sau-
dyjskiej, skoncentrowane na przemyśle lek-
kim, finansach i usługach, dające zatrud-
nienie 1 mln osób. Szacunkowy koszt ca-
łej inwestycji to 27 mld dolarów.

Na szczęście w Polsce jest sporo ini-
cjatyw, które pozwalają wierzyć, że tym ra-
zem nie będziemy ciągle gonić. To np. cy-
frowa platforma InteligentneMiasta.pl czy
projekt Polskie Miasto Przyszłości. Warto
w tym miejscu wspomnieć o takich pereł-
kach znad Wisły jak opracowany przez gli-
wicką firmę Future Processing inteligentny
monitoring sieci wodociągowych, poma-
gający oszczędzać wodę, a także zdolny do
przewidywania i wykrywania awarii. Pomysł �

Najważniejsze jednak, żeby zmienić myślenie. Że
„smart” nie jest tylko przedrostkiem, który ma nam
przysporzyć więcej sympatyków, a ściślej większy zysk,
ale że jest to nasza droga rozwoju, sposób myślenia
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na tyle spodobał się Microsoftowi, że gigant
rekomenduje go dla poprawy jakości życia
mieszkańców. 

– Firma Future Processing stała się part-
nerem globalnej inicjatywy CityNext, któ-
ra w praktyce zmienia oblicze miast. Pilo-
tażowe wdrożenie związane z oszczędza-
niem wody to rozwiązanie unikalne w ska-
li europejskiej i – co ważne – powtarzalne,
czyli możliwe do zastosowania gdzie indziej
– przekonuje Wojciech Życzyński, senior bu-
siness development manager w Microsoft
Polska.

PPP pasuje do „smart”
Są więc możliwości. Chęci też. Czego

brakuje? Jak zwykle: najczęściej pieniędzy,
ale też w niektórych obszarach przepisy pra-
wa mogłyby jednak być bardziej pomocne.
Pewną receptą na finansową bolączkę mogą
być fundusze unijne. Według danych Inte-
grated Solutions, 73 proc. samorządów de-
klaruje, że chce sięgnąć po środki unijne w celu
wdrożenia rozwiązań smart city. Praktycznie
wszystkie programy krajowe i regionalne w ra-
mach perspektywy 2014–2020 tego typu
wsparcie przewidują. To w sumie może być
ok. 20 mld zł. 

Druga kwestia, związana z przepisami
prawa, jest też jak najbardziej do rozwią-
zania. Kamieniem milowym musi być , co

zostało sprawdzone przez lata na Zacho-
dzie, czyli realna i efektywna współpraca
właśnie między miastami – podmiotami
państwowymi, administracyjnymi a pry-
watnymi firmami, które posiadają często
wiedzę, wykwalifikowanych pracowników
i sprawdzone standardy. 

– Budowa infrastruktury w przestrze-
ni publicznej, służąca rozwojowi smart
city wymaga wiedzy, znajomości nowo-
czesnych technologii, umiejętności i do-
świadczenia w zarządzaniu takimi projek-
tami. To wyzwanie dla polskich miast
i gmin. Tymczasem niezbędne know-how
i możliwość zaangażowania odpowiedniego
kapitału mają podmioty prywatne. Za-
tem, aby te ambitne plany nie pozostały je-
dynie w świecie idei, potrzebna jest za-
awansowana współpraca sektorów pu-
blicznego i prywatnego. Główną cechą
projektów Partnerstwa Publiczno-Prywat-
nego (PPP), oprócz tego, że są często kosz-
towne, jest też bardzo długi okres życia in-
westycji. 

Przykładem takiego PPP zrealizowa-
nego we współpracy z Bankiem Pekao SA
jest modernizacja akademików Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Możliwe jest wykorzystanie
przy tego typu projektach funduszy unijnych
– nazywamy to finansowaniem hybrydo-

wym. Zaletą takiej konstrukcji jest znaczą-
ce obniżenie kosztu realizacji przedsię-
wzięcia – przekonuje w „Rzeczpospolitej”
Rafał Petsch, członek zarządu Pekao In-
vestment Banking, dyrektor zarządzający
departamentem instytucji finansowych i sek-
tora publicznego Pekao SA.

Tory miejskiej ewolucji, wspieranej naj-
nowszą technologią, są więc wyraźnie za-
znaczone, także w Polsce. Nie brakuje
stosownych rozwiązań prawnych, które
z pewnością nie będą przeszkadzać, a nuż
pomogą. Przynajmniej do końca tej unijnej
siedmiolatki można być w miarę spokojnym
o finanse. 

Najważniejsze jednak, żeby zmienić my-
ślenie. Że „smart” nie jest tylko przedrost-
kiem, który ma nam przysporzyć więcej
sympatyków, a ściślej większy zysk, ale że
jest to nasza droga rozwoju, sposób my-
ślenia. By najnowsze technologie miały
wreszcie szansę stać się naprawdę po-
mocnikiem człowieka. Wtedy wprowadza-
ne rozwiązania będą się stopniowo wtapiać
w nasze otoczenie. Stanie się dla nas rok po
roku oczywistością, że tym procesem ste-
ruje taki mechanizm, a tamtym – tamten.
I tylko wtedy smart rewolucja ma faktycz-
nie szanse na osiągniecie swoich celów: re-
alną poprawę jakości życia mieszkańców
poszczególnych miast. �

�
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Wsumie 132 sesje, 700 prele-
gentów, ponad 9 tys. uczest-
ników, w tym 660 przedsta-
wicieli mediów. W EKG

2017 udział wzięli reprezentanci admini-
stracji unijnej, polskiego rządu, krajowe-
go i europejskiego parlamentu, ministro-
wie i wiceministrowie z Europy i świata
oraz prezesi największych firm, eksperci
i liderzy opinii.

Rozmawiano o przyszłości Unii Euro-
pejskiej, niestabilnej sytuacji w świecie, o głę-
bokich zmianach w gospodarce, przemyśle,
handlu i dynamicznym rozwoju technolo-
gii. Wszystko w perspektywie przedsię-
biorstw i ludzi, którzy je tworzą. 

Odbywające się równolegle w Spodku
European Start-up Days odwiedziło ponad
2,5 tys. osób. Swoją kontynuację miał także
projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC
– Leaders of Tomorrow), cieszący się ogrom-
nym zainteresowaniem studentów. �

Po raz dziewiąty
Za nami dziewiąta edy-
cja Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego
(10–12 maja 2017 r.,
European Economic
Congress – EEC) – naj-
większej imprezy biz-
nesowej Europy
Centralnej

Fot. MICHAŁ TABAKA
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Został pan laureatem rankingu „Sa-
morządowy Menedżer Regionu 2016”
w województwie warmińsko-mazurskim.
Co wyróżnia państwa samorząd spośród in-
nych?

W tym roku mija 25 lat od chwili, gdy
gmina wiejska Lubawa zyskała status

odrębnej jednostki samorządu terytorial-
nego. Przez te lata zmienił się charakter
gminy z rolniczego na rolniczo-przemy-
słowy. Przodujemy w regionie w hodow-
li trzody chlewnej oraz uprawach zbóż
i sadownictwie. Ciągle powstają u nas
nowe miejsca pracy, w ostatnich latach
przybyło ich ponad 1000, co jest wyjąt-
kowe na terenach wiejskich. Bezrobocie
kształtuje się na poziomie poniżej 5 proc.
Oprócz silnej pozycji gospodarczej na tle
województwa wyróżnia nas także Ochot-
nicza Straż Pożarna. Na terenie gminy
działa 17 jednostek OSP, które skupiają
w swoich szeregach prawie 800 strażaków.
Jesteśmy wyjątkowi również pod wzglę-
dem działalności Gminnego Zrzeszenia
LZS, do którego należy ok. 1600 człon-
ków. 

W  jaki sposób gmina Lubawa stwa-
rza dogodne warunki do inwestowania

i rozwoju społeczno-gospodarczego miesz-
kańcom i przedsiębiorcom?

Gmina dysponuje terenami do zago-
spodarowania: działkami pod zabudowę
przemysłową zlokalizowanymi przy drodze
krajowej nr 15 Toruń–Olsztyn, przy trasie
Lubawa–Iława i w Prątnicy oraz pod za-
budowę mieszkaniową w Tuszewie, Sam-
pławie i Rakowicach. Wolne tereny pod in-
westycje i budownictwo mieszkaniowe
oraz odpowiednia polityka podatkowa
utrzymująca podatki na stałym poziomie to
czynniki sprzyjające potencjalnym inwe-
storom. Ponadto właściwe gospodarowa-
nie finansami i skuteczne pozyskiwanie fun-
duszy unijnych przynosi wymierne efekty.
Ciągle inwestujemy w infrastrukturę dro-
gową, budowę kanalizacji oraz sprzyjamy
rozwojowi gospodarczemu. 

Rozmawiał Tomasz Rekowski

1000 nowych miejsc pracy 
O walorach inwestycyjnych i gospodarczych gminy
Lubawa rozmawiamy z jej wójtem, Tomaszem
Ewertowskim

Jak pan ocenia półmetek swojej ka-
dencji? 

Najbardziej jestem usatysfakcjonowa-
ny z inwestycji drogowych. W niektórych
miejscowościach w gminie w bieżącym
roku zakończymy budowę dróg w 100 proc.
Kolejny powód do zadowolenia stanowi re-

alizacja dwóch dużych – wręcz największych
w województwie lubelskim – projektów: in-
stalacji łącznie ponad 1400 sztuk kolekto-
rów słonecznych. Przypomnę też, że w bie-
żącym roku za wykonanie 703 instalacji so-
larnych otrzymaliśmy nagrodę „Kryszta-
łowej Cegły”. 

Inwestycje drogowe to nie jedyne ob-
szary, na które stawia gmina. 

Ciągle poszerzamy ofertę rekreacyjną
naszych terenów, m.in. wokół bardzo chęt-
nie odwiedzanego przez mieszkańców re-
gionu Zalewu Żółtańce. Jest to jeden z prio-
rytetów naszej gminy. Mamy opracowany
szczegółowy plan zagospodarowania prze-
strzennego i inwestujemy zgodnie z jego za-
pisami. Planujemy także udostępnienie
budynku sanitarnego oraz parkingów. Te-
ren jest w pełni uzbrojony. W ofercie mamy
do sprzedaży działki budowlane, rekreacyjne
i pod usługi. 

Na terenie gminy widoczne jest duże
zainteresowanie działkami, przybywa rów-
nież inwestorów. 

Liczba mieszkańców gminy stale ro-
śnie, średnio o ok. 200 osób rocznie. Lu-
dzie często wybierają nasze tereny jako bar-
dziej atrakcyjne, ciekawe przestrzennie i do-
brze uzbrojone. Cieszy nas to, ale jedno-
cześnie trochę szkoda, że taki stan rzeczy
nie wynika bezpośrednio z demografii
urodzeń, a z migracji... Nasze tereny do-
stosowane są do prowadzenia różnego ro-
dzaju działalności gospodarczej. Jako
gmina jesteśmy przyjaźni inwestorom i za-
chęcamy ich zwolnieniami z podatku
w pierwszym okresie działalności. Przykład
to uchwała dotycząca zagospodarowania
terenów Centrum Studiów Inżynierskich,
pod kątem prowadzenia działalności pro-
dukcyjno-przemysłowej. Mimo wszystko
nasze cele i plany są bardziej ambitne
– chcielibyśmy, by na terenie naszej gmi-
ny powstawało jak najwięcej przedsię-
biorstw oferujących nowe miejsca pracy
mieszkańcom.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Jesteśmy zadowoleni z inwestycji
Rozmowa z wójtem gminy Chełm, Wiesławem Kociubą
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Michał Tabaka

Reforma administracyjna kraju (1999 r.)
jest zdecydowanie najlepiej oce-
niana spośród zmian z czasu trans-
formacji i to bez względu na barwy

polityczne samych oceniających. Właśnie
tym przepisem stworzono 16 rządowo-sa-
morządowych województw i 315 samorzą-
dowych powiatów. I o ile w gminach wszyst-
ko jest jasne: rządzi prezydent, wójt, burmistrz
– wybierani w wyborach bezpośrednich, a wła-
dzę uchwałodawczą stanowi rada miasta lub
jej odpowiednik, to w przypadku województw
mamy zdecydowanie trudniejszą sytuację.
Orientują się w niej głównie urzędnicy, poli-
tycy i dziennikarze. 

Wystarczy jednak wyjść na ulicę i zadać
kilka pytań przechodniom, żeby doświadczyć
tego kłopotu jeszcze bardziej. Mieszkańcy
w większości przypadków nie potrafią wska-
zać różnicy między wojewodą (administracja
rządowa) a marszałkiem (administracja sa-
morządowa). Często obie instytucje dzielą je-
den budynek, co jeszcze bardziej pogłębia od-
czucie chaosu. 

– Samorząd tak naprawdę od początku
powstania przechodzi ciągłe przemiany. Na-
sze małe ojczyzny, między innymi dzięki
funduszom unijnym, cały czas się rozwijają.
Potrzebna jest więc kolejna ewolucja, ale nie
rewolucja – zastrzega Andrzej Dera, podse-
kretarz w Kancelarii Prezydenta RP. 

Większość przedstawicieli jednostek sa-
morządu terytorialnego podobnie diagnozuje
„pacjenta”, chociaż przepisuje mu zupełnie
inne leki. Przekonują, że właśnie rewolucja na
samorządach odbywa się od kilku miesięcy.
– Bardzo ubolewam nad tym, że jest coraz
więcej pokus na przerzucanie kompetencji,
które do tej pory były w gestii samorządu te-
rytorialnego na rzecz wojewody, a więc
przedstawiciela rządu – twierdzi Adam Ja-
rubas, marszałek województwa świętokrzy-
skiego. 

Pełzająca centralizacja?
Tu faktycznie można wymienić jednym

tchem zmiany w prawie rolnym i wodnym, pla-
nowanie sieci szpitali z systemem IOWISZ
(tam podziałem środków unijnych na placówki
medyczne zajmuje się wojewoda, a nie jak do
tej pory marszałek danego województwa), ode-
branie kompetencji w sprawie wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej czy wreszcie zarządzanie Wojewódz-
kimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.

– Dlatego z całą stanowczością trzeba po-
wiedzieć, że wbrew łagodnym zapowiedziom
rządzących polityków mamy do czynienia wła-
śnie z fundamentalnymi zmianami, zwłasz-
cza dotyczącymi samorządu wojewódzkiego
– uważa Jarubas i sugeruje, że być może nie-
chęć do wojewódzkich samorządów obecnej

Województwa
w jednych 
rękach?
Po kilkunastu latach funkcjonowania reformy
administracyjnej kraju politycy zaczęli prze-
bąkiwać o konieczności uporządkowania 
sytuacji w województwach



– Już teraz największą bolączką samorządu jest jego
upolitycznienie. Są podstawy do obaw, że bezpośred-
nie wybory marszałków tylko ten proces pogłębią 
– uważa z kolei poseł Andrzej Maciejewski z Kukiz’15,
przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej
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partii władzy bierze się z faktu, że na 16 aż
w 15 rządzi koalicja PO-PSL.

Reprezentanci JST widzą pełzającą
– jak sami to określają – centralizację kra-
ju, która stopniowo dodaje kompetencji
agendom rządowym. Sprzeciwiają się
temu, organizują debaty, kreślą po nich sta-
nowiska, które ślą na ręce premier Beaty
Szydło. Tyle tylko, że nie do końca cokol-
wiek się zmienia.

– Pozostaje nam dalsze budowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego, by to miesz-
kaniec miał jednak najlepsze rozeznanie, co
się dzieje w jego otoczeniu. Samorządy trze-
ba konsekwentnie ulepszać, ale nie niszczyć.
To, co robią obecnie rządzący naszym
państwem jest dążeniem do centralizacji na
niespotykaną dotąd skalę – mówi Mieczy-
sław Struk, marszałek województwa po-
morskiego.

Rozmowa o dwuwładzy
Nie wszyscy chcą spokojnie czekać na

rozwój wypadków. Są też samorządowcy
robiący krok do przodu i namawiający rząd
do dyskusji na temat przyszłości samorządu
w Polsce.

– Na razie nikt z nami nie rozmawia,
nie zaprasza do żadnych dyskusji, tylko ra-
czej stawia przed faktami dokonanymi
– ubolewa Wojciech Saługa, marszałek wo-
jewództwa śląskiego. – Dzisiaj w woje-
wództwach mamy do czynienia z dwugło-
sem wojewody i marszałka. Trzeba rozpo-
cząć jak najszerszą dyskusję na ten temat
i wybrać rozwiązanie najefektywniejsze,
z myślą o mieszkańcach – dodaje.

Już wcześniej w przestrzeni publicznej
pojawiały się argumenty za rozwiązaniami,
dzięki którym w województwach i władza,
i odpowiedzialność spoczywać będą
w jednych rękach. Coraz głośniej mówi się
o bezpośrednich wyborach marszałków
województw, co powinno – zdaniem przy-
najmniej niektórych samorządowców
– wzmocnić ich mandat. 

– Już teraz największą bolączką sa-
morządu jest jego upolitycznienie. Są pod-
stawy do obaw, że bezpośrednie wybory
marszałków tylko ten proces pogłębią
– uważa z kolei poseł Andrzej Maciejewski
z Kukiz’15, przewodniczący sejmowej Ko-
misji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. 

Być może dlatego nie brakuje repre-
zentantów JST, dla których tak ukierunko-
wana rozmowa o przyszłości samorządu
tak naprawdę jest tylko i wyłącznie za-
ciemnianiem rzeczywistości. – Nam w tej
chwili potrzeba dwóch rzeczy: nowej usta-
wy o dochodach jednostek samorządu te-
rytorialnego, która zagwarantuje nam środ-
ki niezbędne do realizacji naszych zadań
i standaryzacji zadań, które realizują sa-
morządy. A to? To jest jakaś zasłona dym-
na. Efekt patrzenia na wszystko przez pry-
zmat wielkiej polityki – twierdzi z przeko-
naniem starosta bocheński Ludwik Węgrzyn. 

Innych plusów niż tylko ewentualnie
mocniejszy mandat przy wyborach bez-
pośrednich marszałków nie widzi też Ma-
rek Woźniak, marszałek województwa wiel-
kopolskiego. – Po pierwsze prowadzi to do
zdecydowanej przewagi władzy wykonaw-
czej, a ja jestem zwolennikiem jej spraw-
ności, a nie dominacji. Zresztą organ wy-
konawczy i tak ma dziś dość instrumentów
działania. Nie ma potrzeby jeszcze go
wzmacniać – argumentuje. 

Czekając na konkrety
Część uczestników dyskusji na razie od-

bywanej przez media uważa, że tak na-
prawdę trudno do czegokolwiek się odno-
sić. Była już wcześniej mowa o dwuka-
dencyjności działającej wstecz (ostatecznie
PiS z pomysłu zrezygnował; według naj-
nowszych zapowiedzi ograniczenie ka-
dencji do dwóch zaczęłoby funkcjonować
począwszy od wyborów w 2018 r.), o przy-
spieszonych wyborach, o wydłużeniu jed-
nej kadencji z 4 do 5 lat, wreszcie o bez-
pośrednim wybieraniu marszałków woje-
wództw. To wszystko jednak same słowa,
bez konkretów, rzucone w tym czy tamtym
studio telewizyjnym. Nie ma żadnego do-
kumentu, żadnych planów na piśmie, do
których można byłoby się szerzej odnieść. 

– Chciałbym poznać całą koncepcję
funkcjonowania regionów według PiS. Bo

pomysł z bezpośrednimi wyborami mar-
szałków to wybiórcze potraktowanie tematu
– uważa Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego. 

– Pytanie, czy to nie jest działanie ko-
niunkturalne. Bo dziś PiS jest mocny w son-
dażach i wie, że to może mu się opłacić. Ta-
kie sondowanie z jednej strony samych po-
lityków, a z drugiej nastrojów społecznych
w tej konkretnej sprawie – zastanawia się
Wojciech Saługa.

Polityka i pieniądze
Sytuacja związana z przyszłością JST

w Polsce jest dosyć dynamiczna. Widać jak
na dłoni, że ewentualna aktywność polity-
ków PiS w tym względzie mocno jest
sprzężona z publikowanymi co najmniej
parę razy sondażami wyborczymi. Im bar-
dziej PiS rośnie słupek, tym więcej słyszy-
my o konieczności zmian w samorządzie,
łącznie nawet z przyspieszonymi wybora-
mi. Im zaś bardziej drugi słupek obok sku-
tecznie goni ten PiS-owski, tym takich wy-
powiedzi jest znacznie mniej. Pamiętać na-
leży, że atmosferę dodatkowo podgrzewa-
ją kontrole CBA w poszczególnych woje-
wództwach, które trwały lub dalej trwają od
wielu miesięcy. 

Oprócz stricte politycznego uwarun-
kowania jest jeszcze jedno dosyć solidne.
Rzecz dotyczy finansów, a ściślej środków
unijnych, które od 2007 r. stanowią bardzo
mocny fundament rozwoju i inwestycji
poszczególnych samorządów (tak powia-
towych, jak i wojewódzkich). Obecna unij-
na siedmiolatka (budżet UE zwykle jest kre-
ślony właśnie na taki okres) kończy się
w 2020 r. Drugi raz z rzędu (po budżecie
na lata 2007–2014) nasz kraj otrzymuje re-
kordowe fundusze, których głównymi be-
neficjentami będą właśnie samorządowcy.
Jak będzie w kolejnej siedmiolatce na lata
2021–2027? Czy nadal możemy liczyć na
taką pomoc ze strony Brukseli? Można już
teraz w to wątpić, co będzie miało znacz-
ny wpływ na finanse polskich JST.

Dlatego nie brakuje opinii, że zmiany
w samorządach trzeba przeprowadzić już
po tym okresie, kiedy JST będą starały się
zbilansować i nakładem własnych sił
wskazywać dalsze kierunki rozwoju, już bez
tak uporczywego oglądania się na Bruk-
selę. �
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Gminę Sztum kojarzę turystycznie.
Czy obserwator z zewnątrz też tak powi-
nien ją postrzegać, czy robicie coś, żeby
zmienić wizerunek na bardziej biznesowy?

Stawiamy na różne gałęzie gospodar-
ki. Zawsze u nas było bardzo nowoczesne
rolnictwo. Również obecnie jest na pozio-
mie europejskim i światowym, ale nie jest
to głównym źródłem utrzymania miesz-
kańców. Usługi, turystyka, przemysł roz-
wijają się najszybciej i na nich najbardziej
nam zależy. Przygotowaliśmy również te-
reny dla inwestorów – przede wszystkim zlo-
kalizowane na terenie Parku Inwestycyjnego
Sztum ze specjalną strefą ekonomiczną.
W 2015 roku, dzięki zbudowaniu infra-
struktury, przy wsparciu unijnym, po wie-
lu latach starań udało nam się pozyskać

pierwszych inwestorów. Dziś nasz 14-hek-
tarowy Park Inwestycyjny ma już tylko
1 działkę do sprzedaży o powierzchni 2 ha.
Funkcjonują w nim dwa zakłady, które pro-
dukują materiały budowlane oraz meble ła-
zienkowe, są to LS Tech-Homes z Bielska-
Białej i Maximus Trading Sp. z o.o.

Na tym pewnie nie koniec współpra-
cy z przedsiębiorcami?

Oczywiście nie. Pracujemy nad po-
większeniem Parku Inwestycyjnego. Do-
celowo ma mieć powierzchnię ok. 80 ha.
Opracowaliśmy plan miejscowy, według
którego teren ten ma pełnić funkcje usłu-
gowo-przemysłowe, a aktualnie pracujemy
nad dokumentacją infrastruktury, która
miałaby ten teren obsługiwać. Wykupuje-
my też tereny od właścicieli prywatnych.

Kompleksowo pracujemy nad gotowością
inwestycyjną naszych terenów. 

Czy każda branża może tu działać?
Na pewno Park Inwestycyjny nie jest

dostosowany do przemysłu ciężkiego czy
chemicznego, które są uciążliwe dla śro-
dowiska naturalnego i mieszkańców.
U nas działają raczej firmy z branż tra-
dycyjnych: meblarskiej, przemysłu bu-
dowlanego, rolno-spożywczego, np. spół-
ka będąca częścią światowej korporacji wy-
twarzająca olej z rzepaku albo zakład uty-
lizacji odpadów poubojowych i produk-
cji karm dla zwierząt. Chwalimy sobie tę
współpracę. Mam nadzieję, że z wza-
jemnością.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Rozbudowujemy Park 
Inwestycyjny w Sztumie
Rozmowa z burmistrzem Sztumu, Leszkiem 
Taborem, który planuje rozszerzenie miejscowych
terenów inwestycyjnych z 14 do 80 ha

Specyfika regionu kujawsko-po-
morskiego zachęca, aby na słabych
rolniczo gruntach i przy dużym za-
lesieniu spożytkować potencjał

ekologiczny Borów Tucholskich. Lokalny
samorząd gminy Cekcyn podjął świadomą
decyzję o wyborze gospodarki turystycznej
na specjalizację swojej jednostki terytorialnej,
co ma generować nowe miejsca pracy
i wzrost dochodów ludności. Program
Rozwoju Turystyki gminy Cekcyn zakłada
dalszą, kompleksową rozbudowę bazy tu-
rystycznej, szkolenia mieszkańców oraz
promocję gminy w kraju i za granicą. Są to
założenia i cele strategiczne przyjęte do re-
alizacji na kilkanaście najbliższych lat.

Władze nie tylko dbają o rozwój infra-
struktury turystycznej, przebudowując
obiekty na bazę noclegową, zagospodaro-
wując plaże czy budując boiska, ale wspie-
rają też rozwój inicjatyw oddolnych orga-

nizacji pozarządowych poprzez pielęgno-
wanie zasad dialogu i partycypacji spo-
łecznej. To mieszkańcy organizują się i two-
rzą np. wioski tematyczne, które rozszerzają
ofertę turystyczną gminy. Wspierają lokal-
ne władze w wykonywaniu jej ustawo-
wych zadań: organizują grupy zabawowe
dla dzieci nieobjętych jeszcze opieką przed-

szkolną, angażują się w zachowanie boro-
wiackiego dziedzictwa, budują i obsługu-
ją lokalną sieć internetową czy działają na
rzecz osób niepełnosprawnych.

– Lokalny samorząd po ćwierćwieczu
istnienia ma ogromną wiedzę i doświad-
czenie, które stara się wykorzystać jak naj-
lepiej w służbie mieszkańcom. Stoi też
przed nowymi wyzwaniami społecznymi
i technologicznymi. Musimy dbać o przy-
gotowywanie jak najlepszego gruntu pod
rozwój gospodarczy, stawiając przede
wszystkim na inwestycje w infrastrukturę tu-
rystyczną,   pamiętając jednak o zachowa-
niu zasad zrównoważonego rozwoju, ale
przede wszystkim słuchając swoich miesz-
kańców, bo to prawdziwy klucz do sukce-
su – mówi Jacek Brygman, wójt gminy Cek-
cyn.

www.cekcyn.pl

Przyjaźni turystyce
Z uwagi na położenie gminy Cekcyn, w drugim co do wielkości komplek-
sie leśnym w Polsce – Borach Tucholskich, jej samorząd stawia na rozwój
kapitału ludzkiego z wykorzystaniem warunków przyrodniczo-krajobrazowych

Plaża w Cekcynie
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Które stwierdzenie jest panu bliższe:
każda gmina jest inna i w procesie ekolo-
gizacji musi posługiwać się specyficzną tak-
tyką, czy gminy powinny dążyć jednak do
jednolitych standardów w dążeniu do
zrównoważonego rozwoju?

– Jestem w tym zakresie zwolennikiem
złotego środka. Bardzo wiele mechani-
zmów polityki ekologicznej, głównie po-
datkowych, musi być wdrożonych we
współpracy z innymi gminami lub jako
ogólnokrajowy standard. Inaczej nie za-
funkcjonuje prawidłowo albo będzie mia-
ła negatywne skutki dla tego, kto rozwią-
zanie wprowadził. Nie wyobrażam sobie,
aby np. pojedyncze gminy wprowadzały
twardy zakaz zabudowy terenów zalewo-
wych w dolinach rzek. Wprowadzenie ta-
kiego rozwiązania w całym kraju miałoby
jednak pozytywny skutek. Z kolei wiele roz-
wiązań infrastrukturalnych może być
znacznie korzystniej wdrażanych, jeśli
uwzględni się specyfikę lokalną. W tym za-
kresie odnawialne źródła energii są obec-
nie najlepszym przykładem – w miastach
raczej nie sprawdzą się elektrownie wia-
trowe, ale mogą być dobrym rozwiązaniem
na terenach wiejskich. 

Jakie są główne zadania, o które musi
dbać wzorcowa gmina proekologiczna?

– Głównym zadaniem jest ochrona śro-
dowiska w perspektywie jego przekazania
następnym pokoleniom. Środowisko, jeśli
jest rozumiane szeroko, dotyczy ekosyste-
mu jako całości: wody, gleby, atmosfery,
w tym człowieka, który jest jego częścią.
Ochrona powinna dotyczyć zarówno wa-
runków obecnych, jak i przyszłych. Po-
trzebne są rozwiązania, które jednocześnie
nie szkodzą środowisku i pomagają czło-
wiekowi lepiej żyć. Wzorcową gminą jest dla

mnie taka, która rozwiązuje większość za-
dań na poziomie planowania przestrzen-
nego. Dobrze prowadzone planowanie
przestrzenne pozwala zrównoważyć inte-
res wspólny, a więc także dotyczący śro-
dowiska naturalnego, z prywatnym, a więc
potrzebą dobrego życia. Poza planowaniem
przestrzennym obecnie główne zadania
powinny dotyczyć gospodarki energią
i wodą. Oszczędzanie i dobra jakość ener-
gii i wody to najważniejsze wyzwania. 

Czy pana zdaniem to rolą gmin po-
winno być zachęcanie mieszkańców do ko-
rzystania ze źródeł energii odnawialnej?
A może jednak gminy tak są obłożone róż-
nymi obowiązkami i wydatkami, że bar-
dziej powinno zaangażować się tutaj na-
sze państwo?

– Powinno to być zadanie wspólne.
Część zadań i środków powinno zabez-
pieczyć państwo, a część gmina, a nawet
szerzej – samorządy, bo mamy przecież jesz-
cze powiaty i województwa. Warto pamię-
tać także, że nie tylko środki publiczne po-
winny być zaangażowane, ale również
środki inwestorów prywatnych – to w koń-

cu inwestycja o określonej stopie zwrotu.
Obecnie mamy właściwie taką sytuację, że
gminy chętnie by zachęcały do wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii, ale
rozwiązania polityki ogólnokrajowej znie-
chęcają do inwestowania. 

Gdzie gmina może szukać środków na
niskoemisyjny rozwój?

– Obecnie w pierwszej kolejności szu-
kałbym oszczędności w budżecie gminy,
które mogą być wygenerowane, a potem
przeniesione na inwestycje niskoemisyjne.
Inwestycje te powinny pomóc wygospo-
darować kolejne oszczędności lub nawet
przychody i być dalej reinwestowane. Tak,
w tym zakresie potrzeba w gminach trochę
myślenia biznesowego. Poza tym są obec-
nie fundusze unijne, głównie regionalne. Nie
wiemy, co przyniesie nam kolejna per-
spektywa wykorzystania funduszy norwe-
skich, a krajowe fundusze ochrony środo-
wiska są na etapie zmiany swoich kierun-
ków finansowania, z której, niestety, nie wia-
domo, co wyniknie. 

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Ideałem planowanie 
i oszczędzanie
O ekologii w gminach rozmawiamy 
z drem Wojciechem Szymalskim 
z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju
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Co gmina Tarnowo Podgór-
ne robi, aby przyciągnąć inwe-
storów i dobrze współpracować
z funkcjonującymi na jej terenie
przedsiębiorcami?

Przede wszystkim stale jesteśmy otwarci na potrzeby i ocze-
kiwania naszych przedsiębiorców. Między innymi dlatego przy
urzędzie gminy otworzyliśmy biuro pod nazwą Tarnowskie
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Służy ono w pierwszej
kolejności prowadzącym mikro i małe firmy. Pracownicy Tar-
nowskiego Centrum zapraszają na  szkolenia, warsztaty, dyżury
specjalistów z zakresu prawa czy księgowości. Pokazują także moż-
liwości uzyskania finansowego wsparcia istniejących bądź pla-
nowanych przedsięwzięć biznesowych.  Przygotowują oferty in-
westycyjne i współpracują z inwestorami podczas całego proce-
su inwestycyjnego. 

Jako samorząd ściśle współpracujemy z Tarnowskim Sto-
warzyszeniem Przedsiębiorców, reprezentującym lokalne środo-
wisko biznesu. Naszym największym wspólnym projektem jest co-
roczna ogólnopolska konferencja „Odkodowany Biznes Odko-
dowany Samorząd”. Jej strategicznym celem jest łamanie ste-
reotypów i pokonywanie barier między administracją a przed-
siębiorcami. W tym roku odbyła się czwarta edycja tego wyda-
rzenia, a wykład inaugurujący wygłosił prof. dr hab. Witold M.
Orłowski. 

Chcemy budować klimat sprzyjający przedsiębiorczości – wie-
my, że dzięki partnerskiej współpracy z biznesem możemy roz-
wijać naszą gminę.

Największą inwestycją zrealizowaną przez gminę w ostatnim
ćwierćwieczu są Tarnowskie Termy. Czy są kolejne plany na rów-
nie spektakularne przedsięwzięcia?

Rzeczywiście Aquapark Tarnowskie Termy to najważniejszy
projekt samorządowy ostatnich lat, a zarazem ogromny wysiłek
inwestycyjny. Warto przypomnieć, że pierwszym etapem inwestycji
było poszukiwanie wód termalnych na terenie gminy. Potem, kie-
dy potwierdzone zostały parametry techniczne wody, czyli tem-
peratura 45,7°C,  wydajność źródła 225 m3/h, rozpoczęliśmy bu-
dowę Parku Wodnego.

Jestem głęboko przekonany, że woda geotermalna to nasz
ogromny naturalny kapitał, który powinniśmy wykorzystywać. Dla-
tego na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowskich
Term zaplanowaliśmy powstanie Termalnego Parku Zdrowia. Za-
praszamy do współpracy inwestorów, działających w obszarze no-
woczesnej medycyny, kosmetologii czy rehabilitacji. Pierwsze przed-
sięwzięcia już nabierają realnych kształtów – wkrótce ruszy bu-
dowa Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego. Będzie to obiekt
o powierzchni użytkowej w wysokości ok. 4 tys. m2, połączony
z budynkiem Tarnowskich Term napowietrznym korytarzem.

Podjęliśmy także współpracę z Narodowym Instytutem Zdro-
wia Publicznego. Zleciliśmy wykonanie ekspertyz pod kątem przy-
datności naszej wody termalnej do celów leczniczych. Okazuje się,
że tarnowska solanka, dzięki wysokiej zawartości minerałów i związ-
ków chemicznych, jest pomocna przy leczeniu chorób reuma-
tycznych, kobiecych, układu oddechowego, nerwowego czy krą-
żenia, chorób skóry. Dobroczynnego oddziaływania można do-
świadczyć zarówno poprzez kąpiele, jak i inhalacje. Nie ukrywam,
że rozważamy budowę tężni.

Tężni?
Tak, kierownictwo Instytutu twierdzi, że tarnowska woda ter-

malna świetnie się nadaje do tego celu, a do tego jest wręcz naj-
lepszą solanką w Wielkopolsce. Przed nami zatem kolejne wyzwanie.

Budowa Tężni wpisywałaby się w naszą strategię inwestycyjną.
Od kilku lat bowiem największy nacisk kładziemy na poszerza-
nie możliwości aktywnego wypoczynku w gminie. Z tą myślą bu-

Przed nami 
wiele wyzwań

Tarnowo Podgórne to gmina ciągłych
inwestycji. Rozbudowują się istnie-
jące firmy, kolejni nowi inwestorzy
lokują tu swoje przedsięwzięcia,
mnożą się małe rodzinne firmy. Co
robi lokalny samorząd, aby zacho-
wać tak dobry klimat dla przedsię-
biorczości? O tym rozmawiamy 
z wójtem gminy, Tadeuszem Czajką
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dujemy ścieżki rowerowe, place zabaw, si-
łownie zewnętrzne, modernizujemy parki
i tereny zielone. Nad leżącym w naszej gmi-
nie Jeziorem Lusowskim mamy plaże,
które co roku wzbogacamy  o nową infra-
strukturę – już dzisiaj to miejsce wypo-
czynku nie tylko mieszkańców gminy Tar-
nowo Podgórne, ale również gości z oko-
licznych miejscowości, w tym Poznania. 

Tylko jak zachęcić mieszkańców do ko-
rzystania z takich możliwości?

Oczywiście zdajemy sobie sprawę
z tego, że zmienia się współczesny styl ży-
cia, dlatego naszą ambicją jest wychodze-
nie temu trendowi naprzeciw. Infrastruktura
to jedno, ale korzystanie z niej to drugie.
Dlatego szeroko wspieramy inicjatywy za-
praszające mieszkańców do różnych zdro-
wych aktywności. Bardzo ciekawą i róż-
norodną ofertę ma nasz Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Jej uzupełnieniem i rozszerze-
niem są działania proponowane przez lo-
kalne grupy i stowarzyszenia – wiele z nich
skupia się na propagowaniu zdrowego, ak-
tywnego stylu życia. Te działania wspiera-
my w ramach Programu Współpracy z Or-
ganizacjami Pozarządowymi. Mnie naj-
bardziej cieszą inicjatywy na rzecz szeroko
rozumianej integracji poprzez aktywność ru-
chową. 

Czy mógłby pan podać przykłady?
Oczywiście. Jednym z naszych priory-

tetów jest aktywizowanie osób starszych
i włączanie ich w życie społeczności lokal-
nej. Moim zdaniem zajęcia sportowe dają
ku temu wspaniałą sposobność. Najlepszym

przykładem jest Spartakiada Seniorów,
którą od pięciu lat organizuje Uniwersytet
Trzeciego Wieku wspólnie z lokalnymi klu-
bami seniora, gdzie wolontariuszami są
uczniowie tarnowskiego gimnazjum. Z jed-
nej strony seniorzy udowadniają, że potrafią
się wspólnie bawić, że wiek nie jest żadnym
ograniczeniem, z drugiej natomiast młodzi
ludzie pokazują, że chcą pomagać, że są
otwarci i radośni. Jestem głęboko przeko-
nany, że takie wydarzenia są szansą na sku-
teczne przełamywanie stereotypów. Chciał-
bym jeszcze wspomnieć, że w tym roku Spar-
takiada nabrała międzynarodowego cha-
rakteru, a to dzięki udziałowi słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z Solecznik – na-
szej litewskiej partnerskiej gminy. Projekt ten
jest wspierany przez gminę Tarnowo Pod-
górne – w tym roku w ramach Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządo-
wymi przeznaczyliśmy kwotę 11 tys. zł, a na
rozwijanie aktywności ruchowej słuchaczy
UTW łącznie ponad 42 tys. zł.  

Zależy nam także na integracji osób nie-
pełnosprawnych, również poprzez ich
udział w wydarzeniach sportowych. Co
roku w naszej największej biegowej impre-
zie – Biegu Lwa, a także w Triathlonie Lwa
startują członkowie Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro-
dzin ROKTAR. Przygotowaniem zawod-
ników zajmują się trenerzy i profesjonalni
instruktorzy, zawodnicy korzystają z sal spor-
towych czy basenów Tarnowskich Term – ten
projekt również wspieramy z Programu
Współpracy z NGO. W 2017 r. zaplano-

waliśmy na ten cel ok. 12,5 tys. zł. Udział
w zawodach pokazuje, że sportowa radość
i duch rywalizacji są ważne dla każdego, bez
względu na niepełnosprawności.

Wiem, że oprócz Programu Współ-
pracy z Organizacjami Pozarządowymi
uruchomili Państwo Budżet Inicjatyw
Społecznych.   

Ta propozycja jest skierowana do
mieszkańców, którzy mają pomysł na lo-
kalne działania, ale z różnych przyczyn nie
chcą się „formalizować”, tworząc fundację
czy stowarzyszenie.  Co roku planujemy
ogłaszać dwie edycje, na każdą rezerwuje-
my 25 tys. zł. O tym, które projekty ze zgło-
szonych, będą realizowane, decydują miesz-
kańcy poprzez głosowanie. W pierwszej edy-
cji zgłoszono 6 projektów, z czego realizo-
wane są 3, natomiast w drugiej środków
starczy na realizację wszystkich czterech
zgłoszonych pomysłów. Budżet Inicjatyw
Społecznych spotkał się z bardzo pozy-
tywnym przyjęciem, o czym chociażby
świadczy liczba oddanych głosów – już
w pierwszej edycji oddano ich ponad 1100!

Podsumowując naszą rozmowę: akty-
wizacja i integracja społeczności lokalnej są
priorytetem naszego samorządu, zaś wy-
zwaniem jest też rozwijanie klimatu przed-
siębiorczości. Uważam, że nie są to sprzecz-
ne cele, wręcz przeciwnie: tylko zrówno-
ważony rozwój jest gwarantem atrakcyjności
biznesowej gminy i zadowolenia jej miesz-
kańców. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Jednym z warunków tworzenia warunków dla rozwijania przedsiębiorczości jest wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej gminy
w oczach potencjalnych inwestorów – stąd rozwijanie infrastruktury drogowej i technicznej
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Michał Tabaka

Zaczęło się dosyć niewinnie, kilka lat temu. Niezbyt znana glo-
balnie spółka Tesla Motors przygotowywała się do zapre-
zentowania swojego nowego modelu samochodu. Szef Elon
Musk uparcie przekonywał, ze już prawie widzi szczyt i za chwi-

lę na niego wejdzie. Nawet, gdy giełda mówiła coś zupełnie odwrotnego… 

Prąd wypycha 
z Polski spaliny

Rządowy plan jest ambitny. Zakłada do 2020 r. 
powstanie 400 punktów szybkiego doładowania
elektrycznych samochodów i 6 tys. publicznie do-
stępnych stacji. Niezbędna jest współpraca z jed-
nostkami samorządu terytorialnego. Na szczęście
polskie gminy wyczuły szansę, nie dały zepchnąć
się do polityczno-emocjonalnego tygla i bardzo
pozytywnie odpowiedziały na inicjatywę rządową
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Wielu ludzi buńczuczne zapowiedzi
Muska wsadziło między bajki. Wystarczy-
ło ledwo kilka lat, by stwierdzić nie tylko, że
wizjoner miał rację. Więcej: dzisiaj wycho-
dzi na to, że jego sukces stał się kamieniem
poruszającym całą lawinę, przed którą ry-
nek motoryzacyjny nie ma żadnych szans
uciec.

Mowa rzecz jasna o napędzie, dzięki
któremu nasze cztery kółka zawożą nas
w wybrane miejsce. Do poszukiwań alter-
natywy dla wydobywanej z ziemi ropy do-
chodziło już wiele lat wcześniej. Teraz,
oprócz argumentów dotyczących środo-
wiska naturalnego, za zmianą przemawia
także ekonomia i wygoda.

I chociaż, szukając informacji o pierw-
szym elektrycznym aucie, będziemy musieli
sięgnąć do XIX wieku, to efektywna zmia-
na napędu stała się tematem jak najbardziej
poważnym, nie tylko do snucia fanta-
stycznych opowieści, dopiero na początku
drugiej dekady XXI wieku. W 2012 r. po-
jawia się Model 3 z fabryki Tesla Motors
i wszystko się zmienia. Samochód rozpę-
dza się do „setki” raptem w 3 s. Maksy-
malna prędkość to 249 km/h, a na jednym
elektrycznym doładowaniu jest w stanie po-
konać przeszło 500 km. 

Elektryczna propozycja Muska zachę-
ciła wielu. To już nie był wóz dla wybranych,
dla ekstrawaganckich. Model 3 w założe-
niach miał konkurować z takimi tuzami
rynku jak chociażby Audi A4, Mercedes kla-
sy C, BMW serii 3 i Jaguar XE. Nie dość,
że w tym zestawieniu nie traci, to jeszcze się
wyraźnie wyróżnia. 

Inicjatywa odgórna 
Dzisiaj, kilka lat później, rewolucja

motoryzacyjna jest już faktem. Nikt z tym
nie dyskutuje tylko bierze się ostro do pra-
cy, żeby nie zostać w tyle. Najwięksi gracze
na rynku co chwila zapowiadają swój
nowy model – oczywiście z napędem elek-
trycznym. Analitycy przekonują, że już za
trzy lata 35 proc. nowo kupowanych aut bę-
dzie „na prąd”. To oznacza przybywanie
150–170 milionów takich czterokołowców
rocznie, a po drogach ma już ich wtedy jeź-
dzić ok. 440 mln.

W takim właśnie czasie motoryzacyj-
ny rozwój kraju nad Wisłą postanowił
wziąć w swoje ręce wicepremier Mateusz
Morawiecki. Najpierw publicznie zadał
pytanie, dlaczego Polska nie może stać się
producentem rodzimego, elektrycznego
samochodu. Potem podgrzał atmosferę
i zapytał, czy zamiast audi, bmw, peugeota,
renault czy nawet mercedesa nie chcieli-
byśmy poruszać się czymś równie do-
brym, ale znacznie tańszym (w zakupie
i utrzymaniu), w dodatku z autentycznym
napisem „made in Poland”. W licznych wy-

powiedziach prasowych wicepremier pod-
kreślał, że jest wreszcie szansa, żeby Polska
przestała gonić, a zamiast tego, żeby sama
była goniona.

W marcu rząd Beaty Szydło przyjął
Plan Rozwoju Elektromobilności. Zgod-
nie z nim rozwój elektromobilności po-
winien następować w trzech fazach, któ-
re będzie różnicował stopień dojrzałości
rynku oraz niezbędne zaangażowanie
państwa. Pierwsza faza będzie miała cha-
rakter przygotowawczy i potrwa do
2018 roku: stworzone zostaną warunki
rozwoju elektromobilności po stronie re-
gulacyjnej oraz ukierunkowane finanso-
wanie publiczne. W II fazie (2019–2020)
w wybranych aglomeracjach zbudowana
zostanie infrastruktura zasilania pojazdów
elektrycznych: zintensyfikowane zostaną
zachęty do zakupu pojazdów elektrycz-

nych. Oczekiwana jest komercjalizacja
wyników badań z obszaru elektromobil-
ności rozpoczętych w fazie I oraz wdro-
żenie nowych modeli biznesowych upo-
wszechnienia pojazdów elektrycznych.
W III fazie (2020–2025) zakłada się, że ry-
nek elektromobilności osiągnie dojrzałość,
co umożliwi stopniowe wycofywanie in-
strumentów wsparcia.

PRE nie jest to jednak zwykły doku-
ment, którym ewentualnie można chwalić
się na wiecach partyjnych, tylko zbiór że-
laznych – jak najbardziej do spełnienia – wa-
runków, dzięki którym już w 2025 r. po pol-
skich drogach ma jeździć blisko milion elek-
trycznych samochodów.

– Rynek elektromobilności jest seg-
mentem bardzo szybko rosnącym, który po-
zwala na stosunkowo szybkie wykreowanie
nowych rozwiązań i wypromowanie no-
wych podmiotów. Jednocześnie wraz
z rozwojem elektromobilności można ocze-
kiwać uregulowań na poziomie UE, które
będą faworyzować napędy elektryczne
kosztem silników spalinowych. Oczekuje się,
że najpóźniej do 2020 roku pojawią się re-
gulacje unijne, które uczynią z pojazdów
elektrycznych (także z hybryd typu plug-in)
realną alternatywę dla pojazdów spalino-
wych – argumentują autorzy Planu w swo-
im dokumencie. 

Samorządowcom 
nie trzeba powtarzać

Jeszcze w lutym br., przed przyjęciem
Planu Rozwoju Elektromobilności, przed-
stawiciele gabinetu Beaty Szydło podpisa-
li list intencyjny w sprawie „zwiększenia licz-
by autobusów elektrycznych w polskich
miastach i gminach w ramach istniejących
systemów komunikacji zbiorowej”. 

Sygnatariuszami byli reprezentanci
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Ener-
gii, Polskiego Funduszu Rozwoju, Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju, Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz samorządowcy
z 41 polskich miast i gmin, reprezentujący
niemal 45 proc. taboru autobusowego w
Polsce. Nie dziwi, że podpisanie listu in-
tencyjnego odbyło się pod auspicjami
Związku Miast Polskich.

Jednym z miast, które bardzo chętnie
podjęły tę inicjatywę, było Jaworzno. Dla
tamtejszego prezydenta – Pawła Silberta
– lokalny przewoźnik to PKM Jaworzno.
Dość powiedzieć, że autonomia tego pod-
miotu była jednym z głównych powodów
niewłączenia Jaworzna do powstającej
metropolii śląskiej (ta ma m.in. organizo-
wać wspólną komunikację publiczną).

PKM Jaworzno zamówiło w sumie
22 autobusy elektryczne. – Transport elek-
tryczny był dla nas wyborem oczywistym. �
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Krok dalej?
Być może w kraju nad Wisłą docze-
kamy się – względem rozwiązań na
rzecz elektromobilności – także ini-
cjatyw prawnych. Przykład daje cho-
ciażby Norwegia, gdzie zarówno
władza, jak i opozycja porozumiały
się w sprawie zakazu sprzedaży aut
spalinowych. Inne kraje pewnie też
pójdą tą drogą. Z pewnością Holan-
dia, która już zdecydowała o zakazie
sprzedaży aut spalinowych od 2025 r.

Odczujemy w kieszeni
Koszt przejechania 100 km w przy-
padku ładowania akumulatorów
w czasie taryfy nocnej to od ok.
3–5 złotych do ok. 7–10 zł. I to ładu-
jąc akumulatory w dzień ze zwykłego
gniazdka elektrycznego. Te rachunki
można jeszcze obniżyć, posiadając
domową instalację fotowoltaiczną.
Z kolei ładując samochód w wybra-
nych punktach ładowania lub np. na
stacjach Tesli czy Nissana nie zapła-
cimy nic. W Polsce punkty ładowania
są już dostępne praktycznie w każ-
dym większym mieście.

Taniej w korku i nie tylko
Elektryczna rewolucja na drogach
ma odbić się nie tylko na środowisku
naturalnym, ale też na kieszeni każ-
dego kierowcy. Roczne koszty 
z tytułu korków tylko w siedmiu naj-
większych miastach Polski szacuje
się za 2015 r. aż na około 3,8 mld zł,
czyli 4 tys. zł na kierowcę. Samo-
chody elektryczne oraz autono-
miczne mogą znacznie tę kwotę
zredukować.
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U nas powstała pierwsza w Polsce kopal-
nia węgla kamiennego. Górnictwo to dla nas
ważna branża i chcielibyśmy, by funkcjo-
nowało jak najdłużej, w warunkach przy-
jaznych dla środowiska. Dziś wyobrażenia
o tym, że energetyka konwencjonalna za-
truwa środowisko – pomijając tę niską
emisję, która zatruwa – to stwierdzenia
sprzed pół wieku. Nasza elektrownia nie
emituje dwutlenków siarki, prawie nie emi-
tuje związków azotu. Dlatego przekształ-
canie węgla w energię elektryczną ma sens.
Dla nas elektrobusy to nawiązanie do
przeszłości, ale też wybór tego, co lubimy
najbardziej, czyli innowacyjności – prze-
konuje Paweł Silbert.

Samorządowcy z Inowrocławia rów-
nież dostrzegają walory elektromobilnych
rozwiązań. – To jeden ze sposobów na po-
lepszenie jakości powietrza w mieście. Wy-
mierne efekty już są. W zeszłym roku
Światowa Organizacja Zdrowia przebadała
ok. 150 miast w Polsce pod kątem jakości
powietrza. Inowrocław zajął w zestawieniu
pierwsze miejsce. Druga rzecz to bardzo wy-
soka akceptacja takich rozwiązań w naszym
mieście. Notujemy wzrost liczby pasażerów
i oni chętnie jeżdżą tymi dwoma elektro-
busami, których dziś używamy – twierdzi
Ewa Witkowska, wiceprezydent Inowro-
cławia.

Przedstawiciele JST podkreślają, że do-
celowo autobusy elektryczne to zdecydo-
wanie tańsze rozwiązanie. Zwłaszcza przy
pewnej proelektrycznej dywersyfikacji trans-
portu publicznego. – Od pewnego czasu
zwracamy uwagę na elektryfikację pojazdów
służb miejskich czy taksówek. One się do
tego doskonale nadają, bo nie jeżdżą kur-
sowo, więc nie mają obowiązku bycia
w konkretnym miejscu, w konkretnym cza-
sie – zwraca uwagę prezydent Jaworzna.

Inni też są e-aktywni
Warto przy okazji komunikacji miejskiej

wspomnieć o Programie e-Bus, którego re-
alizacją kieruje Polski Fundusz Rozwoju. Cel
jest jeden: zaprojektowanie i wyproduko-
wanie autobusu elektrycznego, który ma
składać się głównie z rodzimych kompo-
nentów. Do tego ma być stosunkowo nie-
drogi, także w utrzymaniu.

Z końcem stycznia Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju uruchomiło dla na-
ukowców konkurs pn. Program Bezemisyjny
Transport Publiczny. Jest to element Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju. Z kolei Polska Agencja Rozwoju ogło-
siła konkurs skierowany do firm z sektora
elektromobilności, które planują urucho-
mienie linii produkcyjnych dla nowych
technologii lub usług.

Samorządowcy też nie chcą czekać
z założonymi rękami. Związek Miast Pol-
ski i Unia Metropolii Polskich wypracowały
projekt zmian w ustawie o zamówieniach
publicznych, w którym główny akcent kła-
dzie się na „regułę wydatkową”. – Warto pa-
miętać, że dla dużych miast pozyskanie fi-
nansowania nie jest takim problemem jak

dla miast średniej wielkości – zwraca uwa-
gę Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Co ciekawe, Lublin to miasto, w którym
transport publiczny to domena trolejbusów.
To jednak nie przeszkadza w rozbudowie
i tak już sporej floty e-autobusów. Po Lu-
blinie jeździ w sumie 111 trolejbusów
i 235 elektrycznych autobusów. W obecnej
perspektywie unijnej Lublin zamierza ku-
pić ich jeszcze 66 i dodatkowych 40 trolej-
busów.

– Na razie mamy finansowanie na
połowę tego projektu. Na koniec Lublin bę-
dzie miał transport prawie w całości zero-
emisyjny – mówi Krzysztof Żuk.

Ale komunikacja miejska to nie wszyst-
ko. Co niektórzy reprezentanci JST idą krok
dalej i propagują w ogóle e-transport. Np.
w Gdańsku funkcjonuje już sześć punktów
do ładowania samochodów elektrycznych.
Wszystkie są dziełem firmy Energa. Teraz
kolejne punkty planuje postawić sam ma-
gistrat. To dobry krok, biorąc pod uwagę,
że Gdańsk stara się o organizację Szczytu
Klimatycznego, którego Polska będzie go-
spodarzem już za rok. Dyrekcja Rozbudo-
wy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na za-
projektowanie i zbudowanie 10 stacji ła-
dowania pojazdów elektrycznych wraz z za-
gospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.
Punkty powstaną na największych gdań-
skich parkingach.

Wszystko jest więc jasne i nie ma miej-
sca na pytanie „czy?”. Nawet „kiedy?” nie
jest do końca uprawnione, bo rewolucja
elektryczna na polskich drogach dzieje się
właśnie na naszych oczach. Tym bardziej
cieszy, że odgórna – rządowa inicjatywa
– spotkała się z tak pozytywnym odbiorem
miast i gmin. Do tego zainicjowała od-
dzielne działania samorządowców w tej
mierze. �

�
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To mała ojczyzna mieszkającej tu
ludności litewskiej. Głównie ten
aspekt świadczy o specyfice
i atrakcyjności tego miejsca. Wójt

gminy Puńsk i mieszkańcy od wielu lat sły-
ną również z nowatorskich inicjatyw go-
spodarczych oraz z pracy społecznej.
Rozwój lokalnej infrastruktury staje się
nadrzędnym celem polityki samorządu
Puńska. W latach 2001–2016 gmina Puńsk
zrealizowała 47 projektów unijnych. Dzię-

ki temu w ogólnopolskim rankingu wy-
korzystania środków z UE w latach
2004–2014 jako gmina wiejska, w której na
jednego mieszkańca przypada więcej niż
10 tys. zł, zdobyła 3. miejsce. Wójt Witold
Liszkowski w 2016 r. został laureatem
2. miejsca w województwie podlaskim
w rankingu „Samorządowy Menedżer
Regionu”. 

www.ugpunsk.pl

Puńsk – ojczyzna polskich Litwinów
Puńsk to urocze miasteczko położone w województwie podlaskim 
wśród malowniczych łąk, jezior i lasów
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Wydajność pracy, stopa warto-
ści dodanej, wydatki na ba-
dania i rozwój, edukacja po-
licealna, pracujący w B+R

oraz liczba wydanych patentów – to 6 kry-
teriów innowacyjności, na podstawie któ-
rych sporządzono ranking. Województwa
mogły zdobyć maksymalnie 100 punktów,
a każdemu ze wskaźników nadano równą
wagę. Mazowsze zdobyło 97 punktów,
tym samym utrzymując pozycję lidera. Za
wydajność pracy, wydatki na badania i roz-
wój oraz liczbę pracujących w badaniach
i rozwoju województwo otrzymało mak-
symalną ocenę.

– Niewątpliwie zdobycie po raz kolej-
ny pierwszego miejsca w prestiżowym ran-
kingu jest ogromnym sukcesem. I jest to

sukces prężnie działających mazowieckich
ośrodków badawczo-rozwojowych, a tak-
że innowacyjnych przedsiębiorców. Przy-
pomnę tylko, że samorząd województwa od
lat wspiera rozwój innowacyjności w re-
gionie. W perspektywie RPO 2014–2020 na
ten cel przeznaczył niebagatelne środki, bo
ponad 500 mln zł. Nie spoczywamy jednak
na laurach. Liczymy, że nasza gospodarka
będzie jeszcze bardziej innowacyjna,
a tym samym będziemy bardziej konku-
rencyjni nie tylko na  rynku europejskim, ale
także światowym – podkreśla dr Marcin
Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju
Regionalnego i Funduszy Europejskich
UMWM.

Według Global Innovation Index
2016 Polska staje się coraz bardziej in-

nowacyjna. W 2016 r. zajęła 39. pozycję
wśród 128 najbardziej innowacyjnych
gospodarek. Ma to znaczący wpływ na
rozwój innowacyjności na poziomie lo-
kalnym. Jednak, jak podkreślają eksper-
ci, mimo zmniejszającego się dystansu
w tempie rozwoju wewnątrz kraju, to róż-
nice te są nadal mocno widoczne w po-
szczególnych regionach. Jak wynika z ra-
portu Banku Millennium największy po-
tencjał innowacyjności, obok Mazowsza,
wykazują województwa małopolskie
(88 punktów), dolnośląskie (76 punktów)
oraz pomorskie (74 punkty). Najniższe
pozycje zajęły zaś województwa święto-
krzyskie (48 punktów), warmińsko-ma-
zurskie (41 punktów) i lubuskie (38 punk-
tów). �

Mazowsze 
liderem innowacyjności
Po raz kolejny województwo mazowieckie zdobyło najwięcej punktów i zostało
zwycięzcą „Indeks Millenium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017”

Stare Miasto to dobra inwestycja

• położenie w środkowej Polsce, bezpośrednio przy autostradzie A2
• dwa węzły autostradowe w bliskim sąsiedztwie i z terenami 

inwestycyjnymi wokół
• ponad 200 ha powierzchni inwestycyjnej typu greenfield 
• bliskość dużych ośrodków miejskich

STARE MIASTO – GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

Gmina Stare Miasto
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
tel.: +48 632 416 216, fax: +48 632 416 580
www.stare-miasto.pl, e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl
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W państwa gminie pojawiła się ostat-
nio premier Beata Szydło. Jakie były jej
wrażenia z pobytu?

Myślę, że sam fakt kilkugodzinnego po-
bytu w Konecku świadczy o dobrych wra-
żeniach pani premier i o udanym spotka-
niu z dziećmi, ich rodzicami i wszystkimi
mieszkańcami naszej gminy. Osobiście
rozmawiałem z nią o naszych problemach
w zarządzaniu małą, typowo rolniczą, nie-
bogatą gminą w centrum Polski oraz o fi-
nansowaniu samorządu, budowie drugie-
go stopnia na Wiśle w naszym powiecie
w miejscowości Siarzewo i akceptacji spo-
łecznej dla tej tak ważnej dla regionu in-
westycji. Z troską wsłuchiwała się w nasze
problemy. 

To już kolejny polityk, który odwiedza
państwa miejscowość i kieruje oczy całej
Polski na Koneck. Czym jeszcze starają się
państwo zasłynąć na arenie ogólnopolskiej
i lokalnej? 

Cieszymy się, że efekty naszej pra-
cy są zauważalne z pozycji stolicy Polski.

Z przyjemnością możemy pochwalić się na-
szymi dokonaniami w dziedzinie infra-
struktury: budową dróg, obiektów oświa-
towych, sportowych, kultury, kanalizacji, wo-
dociągów itp., ale zarazem przykładami har-
monijnej współpracy mieszkańców z or-
ganami gminy, aby te cele osiągnąć. W prze-
szłości nie było łatwo. W gminie odbyły się
dwa referenda o odwołanie władz gmin-
nych. Jednak próby zdestabilizowania sy-
tuacji w gminie nie uzyskały poparcia spo-
łeczeństwa i dzisiaj możemy mówić o spo-

kojnym rozwoju naszej gminy. Chcemy po-
kazać, że gmina ze względu na swój rolni-
czy charakter i niskie dochody własne
może rozwijać się i oferować swoim miesz-
kańcom poziom infrastruktury często wyż-
szy niż w gminach bogatszych. Nasza
gmina, mimo iż dochód na 1 mieszkańca
jest dużo niższy niż średnia krajowa, ma
zrównoważony budżet. Bardzo efektywnie
wykorzystujemy środki pomocowe Unii
Europejskiej, szczególnie w zakresie budowy
infrastruktury. Obecnie naszym priorytetem
jest przygotowanie obiektu pod nowy po-
sterunek policji, który obsłuży 3 gminy po-
wiatu: Koneck, Bądkowo i Zakrzewo, oraz
adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół
w Konecku dla potrzeb publicznego przed-
szkola. Jednym z ważniejszych zadań jest
też modernizacja stacji uzdatniania wody
w Konecku, budowa dróg gminnych i ście-
żek pieszo-rowerowych z wykorzystaniem
środków unijnych.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Zostaliśmy zauważeni
Rozmowa z Ryszardem Borowskim, wójtem gminy Koneck

Wizyta premier Beaty Szydło w Konecku

Morawica to dynamicznie roz-
wijająca się gmina, która po-
siada na swoim koncie licz-
ne tytuły i wyróżnienia. Bur-

mistrzem miasta i gminy jest Marian Bu-
ras, który nieprzerwanie od 1990 roku peł-
ni funkcję włodarza. Jak podkreśla bur-
mistrz, prawa miejskie są efektem długo-
falowej polityki zrównoważonego rozwo-
ju. – Budowaliśmy tę naszą Morawicę od
1990 roku. Nadrabialiśmy braki, szczegól-
nie w infrastrukturze, a gmina stopniowo
rozwijała się. Nigdy nie marzyliśmy o tym,
że Morawica może osiągnąć taki sukces.
Zdobyliśmy dużą pozycję nie tylko w kra-
ju, ale i w Europie, a nawet na świecie – mó-
wił dumny i wzruszony burmistrz miasta

i gminy Morawica podczas uroczystości,
podkreślając jednocześnie, że dzięki uzy-
skaniu praw miejskich Morawica zyska wi-

zerunkowo, stając się silniejszym podmio-
tem na mapie całego kraju.  

Program uroczystości związanych
z nadaniem praw miejskich Morawicy był
niezwykle obfity. Po mszy świętej w barw-
nym korowodzie przemaszerowano na
plac przed Centrum Samorządowym, gdzie
odbyło się wmurowanie „kuferka czasu”. Po
oficjalnych uroczystościach gości zapro-
szono na spektakl kostiumowy pt. „Wę-
drówki po historii – dzieje Morawicy”, wy-
stawiony na deskach Samorządowego
Centrum Kultury. W przygotowanie uro-
czystości zaangażowały się instytucje, gru-
py społeczne nie tylko z samej Morawicy,
ale i z całej gminy.

Agnieszka Olech   

W Morawicy świętowano 
nadanie praw miejskich
4 czerwca w Morawicy obchodzono uroczystości nadania praw miejskich. 
Bp Marian Florczyk poświęcił pamiątkowy obelisk. Wmurowano także „kufe-
rek czasu” z pamiątkami od mieszkańców, aktem upamiętniającym wydarze-
nie i informacjami dla przyszłych pokoleń. Zostanie on odsłonięty za sto lat

Burmistrz Marian Buras otrzymał liczne
gratulacje od kolegów samorządow-
ców z miast i gmin partnerskich

Fot. ANDRZEJ RADOMSKI



Partnerem nagrody Lider Samo-
rządu jest dziennik „Rzeczpo-
spolita”, który od niemal 20 lat sys-
tematycznie opisuje rozwój sa-

morządów w Polsce, co roku ogłaszając pre-
stiżowy Ranking Samorządów. Od 7 lat
wraz z Instytutem Studiów Wschodnich
podczas Forum Regionów w Krynicy, a na-
stępnie Europejskiego Kongresu Samo-
rządów w Krakowie, wręcza wyróżnienia li-
derom samorządowym, podsumowując
miniony rok ich pracy.

W tym roku goście uroczystej gali po-
znali laureata Nagrody Specjalnej Kon-
gresu, którą w tym roku został uhonoro-
wany ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Laudację wygłosił Kazimierz Barczyk, wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Małopolskiego, a nagrodę wręczyli Jan
Dziedzina, wójt gminy Łącko oraz Jacek Le-
lek, burmistrz Starego Sącza. Ksiądz Kar-
dynał Stanisław Dziwisz podziękował za za-
proszenie na Kongres Samorządów i wy-
różnienie. – Reforma samorządowa w wol-
nej Polsce należy do najbardziej udanych
zmian ustrojowych. Władze samorządowe
w Polsce stoją najbliżej problemów lokal-
nych społeczności, a ludzie wybierani do
tych władz cieszą się wielkim zaufaniem
obywateli – oświadczył kardynał. Stanisław
Dziwisz przekazał nagrodę pieniężną w wy-
sokości 15 tys. złotych na rzecz Hospicjum
Świętego Łazarza w Nowej Hucie.

Najlepszym wójtem w Polsce został
Grzegorz Niestrój z gminy Kornowac.
Laudację wygłosiła Anna Cieślak-Wró-
blewska, redaktor „Rzeczpospolitej”, a od-
znaczenie wręczyła Katarzyna Rajtar, dy-
rektor Europejskiego Kongresu Samorzą-
dów. – Ta nagroda dla wszystkich moich
pracowników i dla całej gminy – powiedział
Grzegorz Niestrój. To jego druga kadencja
na stanowisku. W obydwu wyborach:
w 2010 i 2015 roku startował z lokalnego
komitetu. Rocznik 1970, ma wykształcenie
wyższe, studiował zarządzanie i marketing
na Politechnice Wrocławskiej. Jego gmina
uznawana jest za najczystszą w woje-
wództwie śląskim. 

Następnie goście tego niezwykłego
wydarzenia poznali najlepszego samorzą-
dowca wśród gmin miejskich i wiejsko-
-miejskich w Polsce. Tą nagrodą został uho-
norowany Grzegorz Niezgoda, burmistrz
Szczawnicy. Laudację wygłosiła Hanna
Wawrowska, autorka projektu „Rzeczpo-
spolita. Życie Regionów”, pełnomocnik
zarządu Wydawnictwa Gremi Media SA,
a dyplom wręczył Jacek Krupa, marszałek
województwa małopolskiego. –Ta nagroda
dla całego zespołu moich współpracowni-
ków. Zapraszam do Szczawnicy! – oświad-
czył Grzegorz Niezgoda, który ma już na
swoim koncie zaszczytny tytuł „Najpopu-
larniejszego Burmistrza Małopolski” w ple-
biscycie organizowanym przez „Gazetę
Krakowską” oraz Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Małopolski.

Samorządowcem roku w kategorii pre-
zydent miasta na prawach powiatu został
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.
Laudację wygłosił Paweł Jabłoński, zastęp-
ca redaktora naczelnego „Rzeczpospoli-

tej”, a nagrodę wręczył Jacek Majchrowski,
prezydent Miasta Krakowa. – Wkładamy
ogromne serce w to, żeby nasze małe oj-
czyzny się rozwijały. Bez wejścia Polski do
UE nie moglibyśmy mówić o tych sukcesach
– powiedział Piotr Grzymowicz. Nie tak daw-
no, w  maju br., odniósł kolejny sukces, ja-
kim była wygrana w plebiscycie „Dziennika
Gazeta Prawnej” i firmy Deloitte na najlep-
sze gminy, miasta oraz ich włodarzy. Gmi-
na Olsztyn znalazła się w gronie 10 wyróż-
nionych gmin, a prezydent Piotr Grzymowicz
wśród 10 wyróżnionych włodarzy.

Przewodniczący Rady Programowej
Forum Ekonomicznego w Krynicy, Zyg-
munt Berdychowski podziękował Miastu
Kraków, kardynałowi Stanisławowi Dzi-
wiszowi i redakcji „Rzeczpospolitej” za
wspólne działania na rzecz rozwoju polskich
samorządów.

Dla laureatów nagród Lider Samo-
rządu i gości III Europejskiego Kongresu
Samorządów wystąpił kwartet smyczkowy
Akademos. �

Trzech muszkieterów z Kongresu
Pierwszy dzień obrad III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie
zwieńczyła uroczysta gala wręczenia nagród Lider Samorządu dla najlepszych
samorządowców. W tym roku nagrody zostały przyznane w trzech katego-
riach: wójt, burmistrz gminy miejsko-wiejskiej oraz prezydent miasta na pra-
wach powiatu

Laureaci konkursu

LIDER SAMORZĄDU
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Panie prezydencie, trudno o bardziej
prestiżowy tytuł niż „Lider Samorządu
2016”, a w tym roku przypadł on właśnie
panu. Otrzymanie takiego lauru nie jest ła-
twe, zatem co się wydarzyło, że został pan
uznany najlepszym prezydentem w kraju?

Patrząc z mojej pozycji – właściwie nie-
wiele. Pracuję i staram się wszystko robić
najlepiej jak umiem. Można powiedzieć
– proza prezydenckiego życia. Natomiast
w samym Olsztynie wydarzyło się sporo.
Obejmując urząd prezydenta Olsztyna,
wiedziałem, że z różnych przyczyn rozwój
miasta był spowolniony. Jednocześnie mia-
łem świadomość, że otwiera się wyjątkowa
możliwość skorzystania z bardzo dużych
środków unijnych na gruntowną moderni-
zację Olsztyna. Było jasne, że wszystko ro-
zegra się w tym dziesięcioleciu, więc albo
wsiądziemy do tego „złotego pociągu”, albo
odjedzie on bez nas. Jak widać zdążyliśmy
i cały czas staramy się wykorzystać szanse,
jakie zostały nam dane. Inwestujemy, mo-
dernizujemy, budujemy, aczkolwiek stara-
my się to czynić jak najbardziej racjonalnie,
z korzyściami dla mieszkańców i bez nie-
przewidywalnych kosztów dla gminy. 

Jakie inwestycje były najważniejsze? 

Nie ma inwestycji nieważnych, bo każ-
da rozwiązuje jakiś realny problem dotyka-
jący mieszkańców. Pokazuje to chociażby
Olsztyński Budżet Obywatelski, kiedy to
mieszkańcy wskazują, jaka inwestycja lub
inne zadanie powinny być ich zdaniem zre-
alizowane. Jednak z pewnością dwie inwe-
stycje zdecydowanie zdominowały obraz dzi-
siejszego Olsztyna. To spektakularny powrót
– po 50 latach nieobecności – tramwajów,
które znowu cieszą i służą mieszkańcom na-
szego miasta. Powrót takiej komunikacji na
ulice Olsztyna diametralnie zmienił ich wy-
gląd, przydając im – mówiąc w bardzo du-
żym uproszczeniu – bardziej wielkomiej-
skiego charakteru. Drugą bardzo ważną in-
westycją był nasz swoisty „powrót nad je-
ziora”, a w szczególności zagospodarowa-
nie brzegów jeziora Ukiel i utworzenie tam
Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel”.
Otrzymałem wiele sygnałów i opinii, że to
chyba najpiękniejszy kompleks tego typu
w Polsce i nie spotkałem osoby, która by się
nim nie zachwyciła. Olsztyn doczekał się wy-
marzonego, pięknego kompleksu rekreacyj-
no-sportowego, którego klasę potwierdza-
ją także liczne nagrody. 

To rzeczywiście bardzo znane olsz-
tyńskie inwestycje, a inne, te mniej spek-
takularne?

Z pewnością trzeba do nich zaliczyć ki-
lometry ważnych, często budowanych od
podstaw ulic, Wodne Centrum Sportowo-

-Rekreacyjne „Aquasfera”, nowoczesny
Zakład Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi, zrewitalizowane place i parki miejskie,
zmodernizowane obiekty kultury. To także
spektakularne wydarzenia sportowe, takie
jak Puchar Świata w Siatkówce Plażowej
i muzyczny Olsztyn Green Festival. Jedno
z moich wcześniejszych haseł wyborczych
brzmiało: „Olsztyn przyspiesza” i rzeczy-
wiście w powszechnej opinii Olsztyn przy-
spieszył. Inwestycje modernizujące miasto
można liczyć w dziesiątkach i dotyczą one
wszystkich obszarów funkcjonowania
– od oświaty i kultury zaczynając, a na dro-
gownictwie oraz ochronie środowiska koń-
cząc. Nie chcę się chwalić, ale naprawdę
mamy piękne i nowoczesne miasto.

Jakie wyzwania rozwojowe stoją przed
Olsztynem? Inteligentne miasto?

Od wdrażania idei „inteligentnego
miasta” nie ma odwrotu. To wymóg na-
szych czasów i efekt rozwoju cywilizacyj-
nego. Z tych względów staramy się wpro-
wadzać inteligentne, przyjazne rozwiązania
w każdym obszarze funkcjonowania Olsz-
tyna. Dotyczą one zarówno tak dużych ob-
szarów jak komunikacja i związany z nią
ITS, jak również tak specyficznych jak
chociażby aplikacja cmentarna pozwalająca
łatwo zlokalizować i zobaczyć interesują-
cy nas grób na olsztyńskich cmentarzach.
Osobną grupę stanowią aplikacje pozwa-
lające na cyfrową komunikację z urzędem
i załatwienie spraw podatkowych czy innych
urzędowych bez wychodzenia z domu.
Nasze aplikacje edeklaracje.olsztyn.eu oraz
epo.olsztyn.eu zostały bardzo dobrze oce-
nione i otrzymały nagrodę „Skrzydła IT
w Administracji 2016”. Dużą popularno-
ścią cieszy się też aplikacja „Bezpieczny
Olsztyn” informująca o wszelkich zagro-
żeniach i utrudnieniach, również pogodo-
wych. W roku 2016 strona odnotowała po-
nad milion dwieście tysięcy odwiedzin.
Z kolei dla potencjalnych inwestorów
mamy System Informacji Przestrzennej,
a dla turystów – portal i aplikację mobil-
ną www.visit.olsztyn.eu.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Droga do sukcesów 
jest długa i trudna
Rozmowa z prezydentem Olsztyna 
dr. Piotrem Grzymowiczem

Centrum Olsztyna Fot. MARCIN KIERUL





88 Fakty

POLSKA SAMORZĄDOWA

Pod koniec stycznia br. w Sejmie zo-
stał złożony poselski projekt Pra-
wa i Sprawiedliwości o ustroju
miasta stołecznego Warszawy

oraz ponad 30 okolicznych gmin. Prac nad
projektem nie poprzedziły jednak analizy
ekspertów. 26 kwietnia o sposobach i na-
rzędziach zarządzania obszarami metro-
politalnymi, a także doświadczeniach innych
państw w tym zakresie mówili eksperci i na-
ukowcy: prof. Robert Hertzog, prof. dr hab.
Paweł Swianiewicz, prof. zw. dr hab. Hu-
bert Izdebski oraz dr hab. Marta Lackow-
ska. 

– Nie ma naszej zgody na wprowa-
dzanie tak ważnych zmian ustrojowych dla
stolicy regionu tylnymi drzwiami. Bez de-
baty, bez konsultacji społecznych. Nieste-
ty, takie pochopne działania dyskredytują
też ideę metropolii. A rozmawiać o niej trze-
ba, ale merytorycznie, a nie politycznie – wy-
jaśnia ideę konferencji marszałek Adam
Struzik. 

Zdaniem marszałka Adama Struzika,
projekt ustawy metropolitalnej autorstwa
PiS jest nieprzemyślany i niefunkcjonalny,
szczególnie w zakresie finansowania:
– Dzisiaj Warszawa i jako gmina, i jako po-
wiat płaci wysokie „janosikowe”. Jeżeli do-
łączymy do tego część dość bogatych gmin
podwarszawskich, to może się okazać, że
to „janosikowe”, które będzie musiała za-
płacić ta „wielka Warszawa” będzie dużo
wyższe i tak naprawdę cała ta jednostka stra-
ci finansowo zamiast zyskać. Marszałek
przypomniał także, że od 1 stycznia 2018 r.
Mazowsze będzie statystycznie podzielone
na Warszawę wraz z dziewięcioma powia-
tami oraz resztę województwa, czyli tzw.
NUTS 2. Oznacza to, że jest szansa na do-
tacje unijne z funduszy europejskich po
2020 r. Nie ma zatem racjonalnego powo-
du, żeby zmieniać ustrój Warszawy i wy-
branych gmin, a wręcz przeciwnie – istnie-
je ryzyko zburzenia już funkcjonujących pro-
gramów unijnych. Dodatkowo, jeżeli decyzje
będą podejmowane nieroztropnie, to może
oznaczać zakwestionowanie środków
w ramach ZIT-u.

Na aspekt finansowy zwrócił także
uwagę prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
z Wydziału Geografii i Studiów Regio-

nalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Podkreślił on potrzebę dyskusji o możli-
wych źródłach finansowania zadań me-
tropolitalnych. Pod lupę wziął także inne
zagadnienie – zdanie mieszkańców. Po-
sługując się przykładem państw Europy
Zachodniej zaakcentował rolę opinii pu-
blicznej, de facto decydującej o powo-
dzeniu lub porażce reformy metropoli-
talnej. Prof. Swianiewicz podkreślił z jed-
nej strony ograniczoną wiedzę pomysło-
dawców ustawy o opinii mieszkańców,
a z drugiej wskazał na ich duże zaintere-
sowanie tym tematem. Zdaniem na-
ukowca doskonale pokazują to wynik re-
ferendum w Legionowie oraz zapowiedzi
kolejnych głosowań w innych podwar-
szawskich gminach. – Przy wprowadzaniu
takich zmian, priorytetem powinien być kon-
sensus społeczny. Trudno stworzyć me-
tropolię na przekór woli mieszkańców.
Warto pamiętać zarówno w tym przypad-
ku, jak i w innych, że szeroka komunikacja
z różnymi grupami zainteresowanymi re-
formą stanowi element jej powodzenia. Roz-
mowy z samorządowcami, mieszkańcami,

a także przedsiębiorcami pomagają wy-
pracować rozwiązanie, które jest akcepto-
walne dla wszystkich zainteresowanych
stron. Jak pokazuje historia, temat metro-
polii zawsze wywoływał szereg emocji.
Dlatego warto rozmawiać – podkreślił
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz.

Doświadczenia innych państw w tym
zakresie przedstawiła także dr hab. Marta
Lackowska z Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskie-
go. Szeroko omówiła m.in. sposoby wpro-
wadzania reformy metropolitalnej we Wło-
szech, Niemczech czy Hiszpanii. – Przy-
wołując doświadczenia krajów europej-
skich, należy jednak pamiętać, że nigdzie nie
udało się stworzyć rozwiązań, które były-
by akceptowane bez zastrzeżeń i pozba-
wione wad. Dochodzenie do obecnych
struktur było też zazwyczaj procesem wie-
loletnim, niepozbawionym gorących spo-
rów i popełnianych błędów. Wszystkie zna-
ne z Europy modele mają swoje wady i za-
lety, z których warto zdawać sobie sprawę
– zaznaczyła podczas debaty dr hab. Mar-
ta Lackowska. �

Co z tą warszawską metropolią?
26 kwietnia br. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyła
się debata „Metropolia, ale jaka?”. W spotkaniu udział wzięło kilkaset osób.
Oprócz naukowców z Polski i z zagranicy, samorządowcy i parlamentarzyści

– Nie ma naszej zgody na wprowadzanie tak ważnych
zmian ustrojowych dla stolicy regionu tylnymi drzwiami
– wyjaśnia ideę konferencji marszałek Adam Struzik

Fot. BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW M.ST. WARSZAWY



W tym roku obchodzą państwo jubi-
leusz 50-lecia nadania gminie praw miej-
skich. Jak Ząbki zmieniły się przez ten
czas?

Zmiany, które mogliśmy obserwować
na przestrzeni lat, są ogromne i mają zna-
czący wpływ na charakter gminy.
Jeszcze 50 lat temu działały tu ce-
gielnie, choć już nie tak prężnie jak
w czasach przedwojennej świet-
ności. Chyba największe tempo
zachodzących przeobrażeń przy-
pada na ostatnie kilkanaście lat.
Około 2000 roku miasto do-
świadczyło wielu istotnych zmian
– intensywnie zaczęło się rozwi-
jać budownictwo mieszkaniowe,
zaczęli napływać do nas nowi
mieszkańcy, dzięki czemu mamy
młodą społeczność lokalną i duży
przyrost naturalny. Ząbki są dziś
dynamicznym, stale rozwijającym
się miastem, które doskonale za-
spokaja potrzeby mieszkańców.
Praktycznie wszystkie obiekty
oświatowe na terenie Ząbek są nowe albo
wyremontowane, a to wcale nie jest prostym
zadaniem, zważywszy na fakt, że duża część
mieszkańców nie dopełnia obowiązku mel-
dunkowego i formalnie pozostaje związa-
na z miejscem pochodzenia. Zaspokojenie
potrzeb całej społeczności przy wpływach
od zaledwie połowy mieszkańców jest dla

samorządu gigantycznym wyzwaniem, ale
nie poddajemy się i nie ustajemy w poszu-
kiwaniu wciąż nowych rozwiązań i sposo-
bów na rozwój. Chcemy, by Ząbki nie były
dla mieszkańców wyłącznie sypialnią, ale
domem. Nawet jeśli pracują w Warszawie,
zależy nam, żeby w Ząbkach odnaleźli swo-
je docelowe miejsce na Ziemi, które spro-
sta ich oczekiwaniom na każdym polu: es-
tetyki, funkcjonalności, komunikacji, do-
stępu do usług i sprawnej administracji.
Wiemy, że mieszkańcy chcą mieć poczucie,
że miasto o nich dba, i robimy wszystko,
żeby tak było. Na podstawie ostatnich lat
mogę powiedzieć, że mimo dysproporcji
między dochodami miasta a potrzebami
mieszkańców wiele udało nam się dokonać,
w tym rzeczy pozornie niemożliwych. Wy-
znaję zasadę, że jeśli komuś przyświeca cel,
to sposób musi się znaleźć. Taka ideologia
przynosi efekty.

Jak samorząd mobilizuje mieszkań-
ców, żeby płacili podatki tu, gdzie żyją?

Największą przeszkodą jest tu mental-
ność, ale nie sprzyjają nam również roz-
wiązania legislacyjne. Niestety obywatel

może posługiwać się różnymi
adresami w różnych instytu-
cjach. Musimy przeciwdziałać
takim regulacjom, żeby było
nas stać na inwestycje. Blisko
10 lat funkcjonuje u nas Kar-
ta Mieszkańca, którą jako pio-
nierzy wprowadziliśmy w Ząb-

kach, żeby zameldowani w mieście miesz-
kańcy mogli liczyć na szereg korzyści w po-
staci zniżek na usługi miejskie. Jest to nie
tylko zachęta do meldunku, lecz także
promocja lokalnej przedsiębiorczości. Po-
tem poszliśmy o krok dalej, jako pierwsi ofe-
rując bezpłatny transport miejski dla za-
meldowanych u nas mieszkańców. Muszę
przyznać, że pomysły te zaowocowały
okresowym przyrostem liczby mieszkańców,
więc możemy mówić o sukcesie. Zrezy-
gnowaliśmy z zachęt typu loterie, bo wo-
limy oferować stałe bonusy dla wszystkich
niż nagrody dla nielicznych, którzy akurat
mają szczęście.

Dla mieszkańców ważne są nie tylko
sprawy społeczne, lecz także ekonomicz-
ne i zawodowe. Mieszkańcy chętnie otwie-
rają firmy w Ząbkach, czy raczej stawiają
na stołeczny rynek pracy?

Wystarczy spojrzeć w statystyki, by
zobaczyć, jak dobre mamy wyniki w ob-
szarze lokalnej przedsiębiorczości. Mogę
śmiało powiedzieć, że jesteśmy pod tym
względem w czołówce. Nasi mieszkańcy wy-
kazują się dużą aktywnością, rozwijając cie-

kawe, niekiedy nowatorskie przed-
sięwzięcia, a my chcemy ich wspo-
magać w realizacji ambitnych po-
mysłów. Oczywiście mamy ograni-
czenia finansowe i formalne, ale na-
wet te staramy się pokonywać. Po-
twierdzeniem tego jest stworzony
z myślą o mieszkańcach fundusz po-
życzkowy. 

Rozmawiał 
Zbigniew Wawrzkowicz

Jeśli jest cel, znajdzie się sposób
Wyznaję zasadę, że jeśli komuś przyświeca cel, to sposób musi się znaleźć.
Taka ideologia przynosi efekty – mówi Robert Perkowski, burmistrz Ząbek

Publiczne Przedszkole nr 3 (poprzedni budynek)

Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat
(obecnie najnowocześniejsze
przedszkole na Mazowszu)
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Pięć spośród nich, o wartości pla-
nowanych inwestycji ponad
68 mln zł i kwocie dofinansowa-
nia wynoszącej ponad 41 mln,

uzyskało już akceptację. Pieniądze mają być
przeznaczone na przebudowę ul. Jawo-
rzyńskiej (ok. 30 mln zł), zakup ośmiu eko-
logicznych, w tym czterech hybrydowych,
autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego (ok. 8,6 mln), wyposa-
żenie pracowni specjalistycznych w szkołach
podstawowych, gimnazjach i liceach (łącz-
nie ok. 2,1 mln) oraz budowę systemu elek-
tronicznych usług publicznych (ponad 710
tys. zł). 

Wartość złożonych i oczekujących jesz-
cze na rozstrzygnięcia wniosków przekra-
cza 35 mln zł (z dofinansowaniem w wy-
sokości 25,6 mln). W tej grupie są takie in-
westycje jak np. rewitalizacja zdegrado-
wanych obszarów dzielnicy Zakaczawia. 

Ostatnio złożono sześć kolejnych wnio-
sków w ramach RPO WD o wartości po-
nad 15,7 mln zł (wartość wnioskowanego
dofinansowania to prawie 8 mln zł).

Pięć unijnych milionów 
dla Legnickiej Biblioteki Publicznej

Legnicka Biblioteka Publiczna otrzyma
blisko pięć milionów złotych dofinanso-
wania z RPO na rewaloryzację i rozbu-
dowę swojej siedziby przy ul. Piastow-
skiej 22. Całkowita wartość prac to ponad
5,86 mln zł. 

Dzięki tym środkom przeprowadzone
zostaną prace konserwatorskie w budynku

i powstanie szyb z windą dla osób niepeł-
nosprawnych. Utworzy się również dwie
strefy: dla młodzieży – w sali, gdzie będą
komputery z nowoczesnym oprogramo-
waniem, oraz strefę „ZielonoZaczytani” wo-
kół siedziby biblioteki. Tutaj w plenerze bę-
dzie można np. poczytać książki i czaso-
pisma. 

Wsparcie dla spółdzielni i wspólnot
Blisko 8,5 mln zł unijnej dotacji na ter-

momodernizację budynków zdobyły le-
gnickie spółdzielnie mieszkaniowe, wspól-
noty i zarządcy. To było pierwsze rozdanie,
w którym o dofinansowanie mogły walczyć
takie podmioty. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary
otrzyma w sumie około 3,3 mln zł. Pienią-
dze te pokryją w znacznej części termo-
modernizację 18 spółdzielczych bloków.
Z kolei Agencja Zarządzania Nierucho-
mości „Concordia” zdobyła ponad 3 mln zł,
które zostaną przeznaczone na moderni-
zację 32 kamienic. 

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
dostanie ok. 4 mln zł na wymianę elewacji
bloków przy ul. Torowej i Marynarskiej oraz
modernizację budynku przy ul. Gwiezdnej.
Skutecznie o dotację ubiegały się też nie-
wielkie wspólnoty mieszkaniowe przy uli-
cach: św. Trójcy (239 tys. zł), Piastowskiej
(84 tys. zł), Szkolnej (161 tys. zł), Kościusz-
ki (53 tys. zł) i Żeromskiego (206 tys. zł). 

www.portal.legnica.eu

Z Unią Europejską 
Legnicy jest po drodze
Legnica skutecznie wykorzystuje obecną perspektywę finansową UE na lata
2014–2020. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego miasto złożyło już 12 wniosków o wartości blisko 104 mln zł

Legnicka Biblioteka Publiczna

Osiedle Piekary

W latach 2014–2017 Legnica złożyła 19 wniosków o dofinansowanie inwestycji ze
źródeł unijnych i krajowych na łączną wartość ok. 121 mln zł (kwota wnioskowa-
nego dofinansowania to prawie 74,5 mln). Dziesięć wniosków uzyskało pozytywną
ocenę i otrzymało dofinansowanie w łącznej wysokości ok. 46,9 mln zł. Dziewięć
aplikacji jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej (dofinansowanie to 27,5 mln),
zaś rozstrzygnięcie procedur planuje się jeszcze w tym roku.
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Cała Polska od początku maja krę-
ci kilometry w ramach kampanii
organizowanej przez Fundację
Allegro All For Planet, a wspie-

ranej patronatem Związku Miast Polskich.
Na liczniku jest już ponad 1,5 mln kilo-
metrów, a to dopiero początek rywalizacji,
której głównym celem jest poprawa wa-
runków ruchu rowerowego w Polsce. 

Nagrodami dla zwycięskich miast w te-
gorocznej kampanii Fundacji Allegro All For
Planet są wyjątkowe wydarzenia techno-
logiczne. Allegro Tech Days mają przybli-
żyć nowoczesną technologię i nauczyć ko-
rzystać z niej zarówno najmłodszych, jak
i tych nieco starszych. Pokazy robotów i in-

nych technologicznych wynalazków, warsz-
taty programowania maszyn i zabawek oraz
wiele innych atrakcji, dotrą do 5 miast z naj-
większą liczbą wykręconych kilometrów. Ale
to nie wszystko. 

– W trakcie dwóch letnich Allegro
Tech Days w Poznaniu i Warszawie oraz
wspomnianych pięciu, które będą nagro-
dami w trwającej do końca września kam-
panii, zorganizujemy 24-godzinne hacka-
thony. Przed nami więc wiele godzin pro-
gramowania, w czasie których powsta-
wać będzie portal dla samorządów i lo-
kalnych społeczności. Wspólnie stworzymy
narzędzie, które poprawi życie rowerzystów
w Polsce, zwróci uwagę na ich problemy

i wskaże rozwiązania. Hackathony to też
szansa dla młodych programistów na po-
kazanie swoich umiejętności i wygranie cen-
nych nagród – mówi Marcin Mazurek, dy-
rektor Infrastruktury i Operacji IT w Alle-
gro.

W pierwszej pięćdziesiątce najlepszych
miast niespełna trzydziestotysięczna Brod-
nica z  województwa kujawsko-pomor-
skiego jest przed Krakowem, a zaledwie
dziesięciotysięczne wielkopolskie Bojano-
wo depcze po piętach Bydgoszczy.  Ranking,
aktualizowany na bieżąco, dostępny jest na
stronie kampanii www.kreckilometry.pl. 

Źródło: Fundacja Allegro All For Planet

Trwa rowerowa rywalizacja miast
Zarówno małe miasta, jak i duże metropolie mają szansę w walce o tytuł naj-
bardziej rowerowego miejsca w Polsce. W kampanii społecznej „Kręć kilome-
try po technologię” bierze udział kilkanaście tysięcy uczestników, ponad 600
miast i kilkadziesiąt lokalnych grup rowerowych, które w miesiąc wykręciły
już rekordowe półtora miliona kilometrów

Miejscowości gminy Ustka sta-
ją się coraz popularniejszy-
mi miejscami wypoczynku.
Małe nadmorskie miejsco-

wości, liczące najwyżej kilkaset osób, latem
zamieniają się w tętniące życiem aglome-
racje, prawie wielkomiejskie. Kto lubi im-
prezy i towarzystwo, wybiera Rowy. Miło-
śnicy spokoju szukają kwater we wsiach ofe-
rujących agroturystykę lub mniej zatło-
czonych miejscowościach letniskowych,
m.in. w Poddąbiu, Dębinie, Orzechowie czy
Przewłoce.

Gmina Ustka to także bezpiecznie
skomunikowane tereny z urządzonymi tra-
sami rowerowymi, stacyjkami postojowy-
mi i placami zabaw. To zaradni biznesme-
ni, prowadzący działalność całoroczną
albo świadczący sezonowe usługi tury-
styczne.

Na rozwój gospodarczy gminy Ust-
ka mają wpływ: położenie nad morzem,

w strefach uzdrowiska Ustka oraz nowo
utworzone uzdrowisko dziecięce Rowy,
uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz
bliskość portów rybackich w Ustce i w Ro-
wach.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24,

telefonicznie pod numerem 59 815 24 31 lub
na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl
w zakładce „Nieruchomości”.

Dzięki wytężonej pracy powstało wie-
le znaczących inwestycji. Stawiamy na
sport i edukację, wspieramy rodziny i jako
jedyni w Polsce organizujemy Ogólnopol-
ski Zjazd Maskotek® w Rowach, który
przyciąga maskotki z całej Polski. Cyklicz-
nie w pierwszą sobotę lipca organizujemy
Ogólnopolski Rajd Rowerowy pn. „Szla-
kiem Zwiniętych Torów”. 

Wielkim atutem gminy Ustka jest tak-
że bliska odległość do aglomeracji miejskich
takich jak Ustka i Słupsk. Ponadto znaj-
dujemy się na atrakcyjnym środku wybrzeża,
przy drodze S6 – na dziewiczym i nie do
końca odkrytym terenie, ze wspaniałą per-
spektywą połączeń ze Szczecinem i Gdań-
skiem.

www.ustka.ug.gov.pl

Ustka – biznesowo i turystycznie
Urozmaicona terenowo – ma urwiste klify, sosnowe lasy, piaszczyste, szerokie
plaże i rozległe łąki, a to wszystko pomiędzy urodzajnymi uprawnymi polami
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Michał Tabaka

Miniona zima całkowicie zmie-
niła dotychczasowe zasady
smogowej gry. – U nas nor-
ma była przekroczona nawet

o 1500 proc. Już dawno wyczerpaliśmy
roczny limit na dni z alarmem smogowym.
Tylko w pierwszym kwartale uzbieraliśmy
ich aż 38. Dzisiaj po prostu nie możemy so-
bie pozwolić, żeby w ekologię nie inwesto-
wać. Musimy wszyscy dobitnie zrozumieć,
że smog to częstsze choroby i krótsze ży-
cie – nie ma wątpliwości Piotr Kuczera, pre-
zydent Rybnika. 

Tak naprawdę pierwszy sygnał do wal-
ki dał prezydent Polski Andrzej Duda,
który w październiku 2015 r. podpisał sto-
sowne zmiany w ustawie o ochronie śro-
dowiska. Dopiera ta modyfikacja pozwo-
liła otworzyć drzwi samorządom woje-
wódzkim na zmiany w prawie miejscowym.

Jako pierwszy front otworzył Sejmik
Województwa Małopolskiego, który na
początku tego roku jednogłośnie przyjął

uchwałę antysmogową, wedle której  uży-
wanie paliw stałych będzie możliwe wy-
łącznie w piecach przystosowanych do
spalania najefektywniejszego i bezpiecznego
dla środowiska. Od 1 lipca br. w nowo bu-
dowanych domach trzeba będzie monto-
wać wyłącznie najnowocześniejsze piece. Te
starsze zaś ulegną stopniowej wymianie do
2026 r.

W ślad za Małopolską poszło woje-
wództwo śląskie. Warto w tym miejscu za-
znaczyć, że to zdecydowanie najbardziej
zurbanizowany obszar naszego kraju – aż
13 proc. powierzchni Śląska to tereny
miejskie. To z kolei ma wpływ na jakość po-
wietrza. 

– Smog zdecydowanie nie ma barw po-
litycznych. Traktujemy ten problem prio-
rytetowo. Chcemy od przyszłego sezonu
grzewczego zakazać palenia mułem i pali-
wami złej jakości i doprowadzić do wymiany
starych kotłów na nowe w ciągu najbliższych
10 lat – zapowiadał tuż po małopolskiej ini-
cjatywie Wojciech Saługa, marszałek wo-
jewództwa śląskiego. 

Dane tylko potwierdzają te słowa.
Z opublikowanego jeszcze w grudniu 2016 r.
raportu Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) wynika czarno na białym, że pod
tym względem najbardziej zanieczyszczo-
nym miastem Unii Europejskiej jest Żywiec.
Nieznacznie wyprzedza Pszczynę. Ostatnie
miejsce na tym niechlubnym podium nie
przypadło polskiemu miastu, a bułgar-
skiemu Dimitrowgrad. Marna to jednak po-
ciecha, skoro w pierwszej dziesiątce tego ze-
stawienia znajduje się aż 7 miast z Polski.
Żywiec i Pszczynę skutecznie gonią: Ryb-
nik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Be-
skidzka, Godów i Kraków, Skawina i Nowy
Sącz.

Truciciele, czyli polskie miasta
To zresztą nie jedyne zatrważające dla

Polski dane. Z raportu Światowej Organi-
zacji Zdrowia „Ambient Air Pollution Da-
tabase 2016” wynika, że 33 z 50 najbardziej
zanieczyszczonych miast Europy znajdu-
je się w Polsce, z czego aż 10 leży w woje-
wództwie śląskim. Natomiast raport Świa-

Wojna ze smogiem rozpoczęta

Dawniej termin „smog” kojarzył się nam się z południem Polski, gdzie
przez lata kondycję powietrza wyznaczały huty i kopalnie. Ale nawet
wtedy trzeba było mocno wypatrywać charakterystycznie wypełnionego
dymem i sadzą nieba. Nie dziwi więc, że przez lata smog nie był również
żadnym wrogiem dla instytucji prawodawczych. Do czasu…
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towej Organizacji Zdrowia z 2015 r. „Eco-
nomic cost of the health impact of air pol-
lution in Europe” wykazuje, że w 2010 r. za-
nieczyszczenia powietrza w Polsce przy-
czyniły się do śmierci ponad 48,5 tys. Po-
laków, co z kolei wygenerowało koszty w wy-
sokości 101,826 mld dolarów. Szacuje się,
że zanieczyszczenie powietrza pyłem za-
wieszonym PM2,5 odpowiada za blisko
0,5 mln przedwczesnych zgonów w Euro-
pie (ponad 400 tys. w 28 krajach UE), w tym
za blisko 80 proc zgonów spowodowanych
chorobami układu oddechowego i rakiem
płuc. 

Nowe przepisy zaczną obowiązywać
w województwie śląskim od 1 września
2017 r. Od tego też czasu nie będzie moż-
na stosować węgla brunatnego, mułów i fo-
tokoncentratów oraz biomasy stałej o wil-
gotności powyżej 20 proc.

Uchwała obowiązuje także wszystkich
tych, którzy po 1 września planują instala-
cję urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych
zapisów w takim przypadku muszą być to
kotły minimum klasy 5. Założono trzy
daty graniczne wymiany starych kotłów
w zależności od długości lat użytkowania.
W przypadku kotłów eksploatowanych
powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba bę-
dzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 ro-
ku. Ci, którzy użytkują kotły od 5–10 lat, po-
winni wymienić je do końca 2023 r., a użyt-
kownicy najmłodszych kotłów mają czas do
końca 2025 r. Na rynku są stosowane
również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to,
że do roku 2016 wymiana na takie kotły była
dofinansowywana, graniczną datę ich obo-
wiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się
do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto
buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go
węglem lub drewnem, ma obowiązek za-
instalować kocioł klasy 5. Ta regulacja bę-
dzie miała zastosowanie już od 1 września
2017 r.

Dla samorządowców to dopiero pierw-
szy krok. O kolejny apelują do rządu. – Za
nami jeden z etapów. Teraz trzeba te nowe
przepisy wdrażać w życie. Potrzebne jest
wsparcie rządu, uruchomienie stosownych
zarządzeń. Chodzi o wprowadzenie norm
jakościowych na paliwa stałe czy normy na
kotły – przekonuje marszałek województwa
śląskiego. 

O tym, że walka ze smogiem będzie
skuteczna tylko wtedy, jeżeli podeprze się
ją współpracą i to jak najszerszą przypo-
mina Janina Ewa Orzełowska, wicemar-
szałek województwa mazowieckiego: – Po-
trzebna jest jeszcze odpowiednia legislacja,
która pozwoli na dalsze działania. Ważna
jest również współpraca z firmami zajmu-
jącymi się sieciami elektrociepłowniczymi.
Nie możemy zapomnieć o niezmiernie
istotnej edukacji i zapewnieniu mieszkań-

com odpowiednich instrumentów, które po-
zwolą wymienić ich nośniki ciepła. Ludzi po
prostu na to nie stać. Nie może być tak, że
tych pieniędzy jest coraz mniej – stwierdza,
odnosząc się przy okazji do ograniczenia
kompetencji i budżetów wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej. 

Ziemia – wspólny dom
Smog bowiem to jeszcze dodatkowo

platforma styku bardzo różnych interesów.
Zasada ogólna jest znana i przy każdej oka-
zji jej się przyklaskuje: walczymy o nasze
zdrowie, więc wszystkie ręce na pokład. Tyl-
ko, że pod tym mianownikiem musieliby się
znaleźć inni beneficjenci smogowego za-
mieszania, m.in. producenci kotłów czy
przedstawiciele zakładów wyrabiających pa-
liwo do pieców. Tutaj znalezienie rozwią-
zania dobrego dla wszystkich może okazać
się trudne.

Nastawienie można jednak zmieniać.
Przykładem tego jest opinia mieszkańców
stolicy województwa śląskiego: – Kiedy
dwa lata temu zapytaliśmy mieszkańców

Katowic o ewentualne wprowadzenie dar-
mowej komunikacji w przypadku rażących
przekroczeń norm jakości powietrza, byli
przeciwni temu rozwiązaniu. Kilka miesię-
cy temu opinia w tej sprawie zmieniła się dia-
metralnie, dlatego wiemy, jak ważna jest edu-
kacja w tym zakresie i uświadamianie, jakie
skutki zdrowotne niesie smog dla naszego
zdrowia – mówi Patryk Białas z Katowic-
kiego Alarmu Smogowego.

W sukurs tym poczynaniom idą rzecz ja-
sna lekarze. – Nikt nie ma nawet cienia wąt-
pliwości, że smog bardzo źle, wręcz de-
strukcyjnie działa na układ krążenia, układ
oddechowy, „pomaga” rozwijać się choro-
bom, nowotworowym i udarom mózgu
– wylicza prof. Mariusz Gąsior, kierownik
III Katedry i Oddziału Klinicznego Kar-
diologii w Śląskim Centrum Chorób Serca
w Zabrzu. Najnowsze dane wskazują, że
w Polsce tylko w 2012 r. z powodu ostrych
chorób dolnych dróg oddechowych odno-
towano 12 zgonów, 483 zgony z powodu
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka
płuc – 5 731, choroby niedokrwiennej serca
– 11 987, udaru – 8 376. �

Jako pierwszy front otworzył Sejmik Województwa
Małopolskiego, który na początku tego roku 
jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową, 
wedle której  używanie paliw stałych będzie możliwe
wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania 
najefektywniejszego i bezpiecznego dla środowiska
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Województwo podkarpackie to praw-
dziwe eldorado dla branży lotniczej. Jak po-
tencjał tego sektora wpływa na profil go-
spodarczy i pozycję regionu?

Lotnictwo to perełka Podkarpacia. Sa-
morząd województwa wie, jaki potencjał
drzemie w nowoczesnych technologiach,
które nieustannie są rozwijane przy wspar-
ciu uczelni technicznych, instytucji nauko-
wych i jednostek badawczych. Tylko woje-
wództwo podkarpackie jako jedyne w kra-
ju określiło lotnictwo i kosmonautykę jako
swoje inteligentne specjalizacje w Regio-
nalnej Strategii Innowacji, a co za tym idzie
kierunek rozwoju gospodarczego dla swo-
jego regionu. Wspomniana strategia jest do-
kumentem, który określa, na jakie dziedzi-
ny możemy starać się o wsparcie z fundu-
szy europejskich. 

Dlaczego lotnictwo? Podkarpackie
może poszczycić się ponad 100-letnią tra-
dycją w branży lotniczej i ponad 80-letnim
doświadczeniem w produkcji samolotów
oraz szkoleniem personelu lotniczego.
Podwaliny mocnego i prężnie rozwijające-
go się przemysłu lotniczego zostały zbu-
dowane w ramach planu Centralnego
Okręgu Przemysłowego, który dziś ob-
chodzi swoją 80. rocznicę i którego natu-
ralnym sukcesorem jest największy polski

klaster Dolina Lotnicza. Ktoś może zapy-
tać dlaczego kosmonautyka? Wtedy od-
powiem, że to przyszłość naszego rozwo-
ju. Nie mamy świadomości, jak często w co-
dziennym życiu korzystamy z technologii
kosmicznych. Dlatego przystąpiliśmy do eu-
ropejskiej sieci kosmicznej NEREUS. Zy-
skujemy przez to realny wpływ na rozwój
europejskich programów kosmicznych,
sprawowanie nadzoru nad programami
współpracy międzynarodowej, realizowa-
nymi w ramach stowarzyszenia, wykorzy-
stanie usług kosmicznych na obszarze
wszystkich Regionów Europejskich, wspie-
ranie lepszej promocji kosmicznego wy-
miaru Europy w globalnej gospodarce
oraz zwiększenie udziału obywateli w two-
rzeniu polityki europejskiej i rozwijaniu ryn-
ków usług kosmicznych

Jak samorząd województwa wyko-
rzystuje możliwości i osiągnięcia branży lot-
niczej do celów promocyjnych i wizerun-
kowych?

Województwo od niedawna ma efek-
towną arenę, gdzie może się pochwalić swo-
im potencjałem. Dzięki Kongresowi 590,
w którym wziął udział prezydent RP Andrzej
Duda, a także dzięki przekazom medialnym,
Podkarpacie zaznaczyło swoje miejsce na
mapie dużych centrów ekspozycyjno-wy-

stawienniczych. Przed rokiem, w czerwcu
otwarto Centrum Wystawienniczo-Kon-
gresowe, które aktualnie nosi nazwę G2A
Arena. Imponujący obiekt powstał kosztem
ponad 150 mln zł, dzięki wsparciu z Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej. Tworzy je olbrzymia prze-
strzeń targowa, sala kongresowa na 800
miejsc oraz kilka większych sal konferen-
cyjnych. W tym roku zorganizowaliśmy
branżowe Targi Aerospace & Defence
Meetings Central Europe Rzeszów. Wzię-
ło w nich udział prawie 200 firm z całej Eu-
ropy. To nie jedyna impreza samorządu wpi-
sująca się w lotniczy charakter regionu. Wo-
jewództwo realizuje również autorski pro-
jekt, jakim są coroczne Podkarpackie Po-
kazy Lotnicze. Wydarzenie stanowi formę
prezentacji potencjału lotniczego regionu
i kraju, a także formę edukacji i inspiracji dla
mieszkańców Podkarpacia i nie tylko. Te-
goroczna edycja odbędzie się w Krośnie.
Wcześniejsze odbyły się w Rzeszowie

Stawiamy na samoloty 
i kosmonautykę
O współpracy samorządu z sektorem lotniczym 
w województwie podkarpackim rozmawiamy 
z marszałkiem Władysławem Ortylem

Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI W RZESZOWIE (4)
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i w Mielcu. Wspomniane miasta to ważne
ośrodki na lotniczej mapie regionu.

Na jakie wsparcie ze strony władz wo-
jewódzkich mogą liczyć przedsiębiorcy re-
prezentujący sektor lotniczy? Czy krajo-
we firmy mają w jakimkolwiek aspekcie
preferencyjne warunki?

To właśnie wynika z Regionalnej Stra-
tegii Innowacji. Określamy nasze inteli-
gentne specjalizacje, żeby ukierunkować
wsparcie dla określonych gałęzi przemy-
słowych. Nasz Regionalny Program Ope-
racyjny ma wiele do zaoferowania dla
przedsiębiorców. Oś priorytetowa I, czyli In-
nowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka,
ma dla mnie największe znaczenie, bo
wpływa na potencjał gospodarczy woje-
wództwa. Promujemy także przedsiębior-
ców, którzy prowadzą prace badawcze, roz-
wijają laboratoria, ale także tych, którzy two-
rzą trwałe miejsca pracy dla mieszkańców
Podkarpacia. 

Czy władze województwa podkar-
packiego współpracują z Doliną Lotniczą?
Jakie wspólne działania warto prowa-
dzić, aby rozwijać potencjał gospodarki re-
gionu i skuteczniej realizować zbieżne cele? 

Wspomnianą tegoroczną imprezę or-
ganizowaliśmy właśnie z Doliną Lotniczą.
Współpracujemy przy innych przedsię-
wzięciach promocyjnych. To nasz ważny
partner, który umacnia Podkarpacie jako je-
den z wiodących w Europie regionów
przemysłu lotniczego poprzez poprawę
istniejącej bazy, stworzenie trwałej sieci pod-
dostawców oraz efektywnego łańcucha
dostawców. Do Doliny należą także przed-
siębiorstwa z ościennej Małopolski i Lu-
belszczyzny, a także Województwa Świę-
tokrzyskiego. 150 firm Doliny Lotniczej za-
trudnia ponad 25 000 pracowników. Doli-
na to 90 procent polskiego przemysłu lot-
niczego. To na Podkarpaciu powstają
struktury lotnicze, które wykorzystywane są
do produkcji samolotów firmy Boeing czy
Airbus, użytkowane przez największe linie
lotnicze na świecie. Z produkcją eksporto-
waną na poziomie 90 proc. Podkarpackie
zasłynęło na całym świecie ze swojej zdol-
ności do sprostania wymogom największych
międzynarodowych producentów OEM
(producentów oryginalnego wyposaże-
nia), takich jak: Airbus Group, Boeing, Si-
korsky, Pratt&Whitney, Leonardo Heli-
copters, Safran, Dessault Aviation. Ikoną
lotniczego Podkarpacia jest legendarny
śmigłowiec Black Hawk, powstający
w Polskich Zakładach Lotniczych w Miel-
cu, należących do Lockheed Martin. Chcę
też podkreślić znaczenie naszego Portu Lot-
niczego Rzeszów-Jasionka, z drugim naj-
dłuższym pasem startowym w Polsce, któ-
ry ciągnie się na 3,2 km. Powstał nowy ter-
minal, także dzięki środkom unijnym, któ-

ry gwarantuje również wymianę towarów.
Wkrótce otwarty zostanie terminal cargo
z prawdziwego zdarzenia, przystosowany
do przyjęcia wszystkich typów samolotów
pasażerskich i cargo, uwzględniając w tym
kluczowych operatorów.

Ostatnio włączył się pan w organiza-
cję 2. edycji Aerospace & Defence Meetings
Central Europe – branżowego wydarzenia
o skali międzynarodowej, które przycią-
gnęło wiele uznanych światowych marek.
Jakie znaczenie ma dla Podkarpacia pro-
mowanie Rzeszowa jako liczącego się
ośrodka lotnictwa?

Aerospace & Defence Meetings to nie
były jednak standardowe targi lotnicze. To
projekt, którego celem jest kojarzenie part-
nerów biznesowych. Zarezerwowany jest dla
światowych profesjonalistów z branży cy-
wilnej i obronnej przemysłu lotniczego. Ce-
lem tego wydarzenia jest także promocja
branży lotniczej, kosmicznej i zbrojeniowej,
ale również, a może przede wszystkim
Podkarpacia.

Jakie inne sektory gospodarki mają na
Podkarpaciu podobne sukcesy lub per-
spektywy na udaną współpracę? 

Nie mogliśmy się ograniczyć do jednej
specjalizacji. Monokultura przemysłowa nie
jest dobrym zjawiskiem. Przypomnę, że po-
chodzę z Mielca, gdzie właśnie oparcie

o jedną gałąź przemysłu omal nie spowo-
dowało upadku tego miasta w okresie
transformacji ekonomicznej w Polsce. Dla-
tego zależało mi na tym, aby województwo
gospodarczo rozwijało się w wielu kierun-
kach. 

Kolejnymi wspieranymi i promowa-
nymi przez nas branżami są informatyka
i telekomunikacja. Firma Asseco znana jest
zapewne w całej Polsce. Zawrotną karierę
robi firma G2A. Podkarpacie to również za-
głębie motoryzacyjne: Pilkington, Federal
Mogul, Kirchhoff to tylko niektóre przed-
siębiorstwa produkujące u nas. W woje-
wództwie powstają niemal wszystkie czę-
ści potrzebne do zbudowania samochodu.
Podjęto nawet próbę zebrania tych części
i zbudowania z nich pojazdu. Był on czę-
ścią ekspozycji podkarpackiego stoiska
podczas wspomnianego już Kongresu 590.
Stoisko oparte było właśnie na czterech in-
teligentnych specjalizacjach województwa.
Oprócz trzech wspomnianych to jeszcze ja-
kość życia, znaczeniowo najszersza, ale na
Podkarpaciu głównie w tym kontekście
promuje się walory turystyczne Bieszczad
i Roztocza, uzdrowiskowe (m.in. Rymanów-
Zdrój i Horyniec-Zdrój) oraz regionalne
przysmaki. Nie zapominamy o dziedzictwie.
Jednym z najważniejszych w tym obszarze
wydarzeń było otwarcie Muzeum Ulmów
w Markowej, które miało wymiar globalny.
Porównując wszystkie wspomniane wyda-
rzenia, to właśnie otwarcie muzeum odbi-
ło się w mediach największym echem.
Przebiło się do ogólnopolskich i zagra-
nicznych mediów. Ta placówka cały czas
zajmuje się problematyką Holokaustu, ra-
towania Żydów na naszych terenach,
a o jej działalności stale się mówi. Jeśli mu-
zeum obecne jest w mediach, to wspomi-
nana jest także Markowa i Podkarpacie.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Żeby umożliwić udział w konkur-
sie wszystkim zainteresowanym,
dzięki współpracy z uczelniami
wyższymi pierwotny termin zgła-

szania prac został wydłużony. Aktualnie
wszystkie obiekty, które zostały zmoderni-
zowane, przebudowane, odrestaurowane do
końca I kwartału 2017 roku, są poddawa-
ne ocenie komisji konkursowej. Najlepsze
realizacje będą wybrane w rożnych kate-
goriach, zależnie od charakteru budowli
i przeprowadzanych prac. O zwycięstwo
i tytuł „Modernizacji Roku” walczą obiek-
ty mieszkalne, hotelarsko-turystyczne, prze-
mysłowe i inżynieryjne, zabytkowe, sa-
kralne, obiekty użyteczności publicznej,
szkolnictwa, kultury, sportu, zdrowia i re-
kreacji oraz ochrony środowiska, a także ele-
wacje i termorenowacje, rewitalizacje ob-
szarów i zespołów urbanistycznych, nowe
obiekty w przestrzeni urbanistycznej, naj-
ciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz,
modernizacje dróg, modernizacje obiektów
mostowych, a nawet tereny zieleni.

Udział w konkursie, któremu patronują
ważne instytucje państwowe: Minister-
stwo Infrastruktury i Budownictwa, Insty-
tut Badawczy Dróg i Mostów, Główny In-
spektor Ochrony Środowiska, Główny In-
spektor Nadzoru Budowlanego oraz Mar-
szałek Województwa Opolskiego, mogą
wziąć wszyscy uczestnicy procesu moder-
nizacji od projektanta, przez inwestora, po
wykonawcę. Obiekty mogą również zgłaszać
deweloperzy oraz producenci materiałów
budowlanych i instalacyjnych. Ponadto
swoje rekomendacje maja prawo wysuwać
urzędy miasta, powiatu lub gminy, jeśli sa-
morząd nie jest uczestnikiem procesu mo-
dernizacji. Konkurs objęło patronatem
także wiele uczelni wyższych o profilu

technicznym. Współpracy przy organizacji
konkursu podjęły się także Związek Po-
wiatów Polskich i Polska Izba Przemysło-
wo-Handlowa Budownictwa.

– Dwadzieścia jeden lat temu mieliśmy
pomysł i nadzieję, że najciekawsze doko-
nania polskich budowlańców w zakresie
modernizacji, remontów, renowacji czy
adaptacji uda nam się wypromować i... uda-
ło się – jesteśmy jedynym konkursem tego
typu – wspomina początki inicjatywy Ro-
man Pikuła, prezes Stowarzyszenia Ochro-
ny Narodowego Dziedzictwa Materialne-
go, pełniący funkcję komisarza konkursu,
i dodaje: – Najwyższy laur – statuetka i ty-
tuł „Modernizacja Roku” jest obiektem po-
żądania wielu, zarówno inwestorów, wy-
konawców, jak i projektantów moderniza-
cji.

Chociaż początki konkursu nie zapo-
wiadały wielkiego sukcesu (w 1999 roku jury

oceniało zaledwie kilkadziesiąt zgłoszeń),
obecnie inicjatywa cieszy się ogromnym za-
interesowaniem i odzwierciedla postęp ob-
serwowany na rynku budowlanym. Co
więcej, na formule konkursu wzorują się inni
organizatorzy, którzy proponują podobne
rywalizacje o zasięgu lokalnym. – Dzięki me-
todycznej współpracy z naczelnymi orga-
nami administracji państwowej, samorzą-
dami lokalnymi i różnymi instytucjami
udało nam się wypracować metody pracy,
dzięki którym docieramy wszędzie tam,
gdzie mają miejsce procesy modernizacyj-
ne. Z roku na rok obiektów zgłaszanych
przybywa. Pomimo zmian w koniunkturze
gospodarczej i politycznej potrafiliśmy za-
chować niezależność i stworzyć niepod-
ważalny autorytet jury konkursu. Obiekty
nagradzane są wizytówką konkursu i po-
mimo upływających lat dobrze się prezen-
tują – mówi Roman Pikuła. �

Polskie modernizacje 
u progu finału

20 czerwca minął termin zgłaszania realizacji kan-
dydujących o tytuł „Modernizacji Roku 2016” 

w ogólnopolskim konkursie, którego XXI edycja
właśnie trwa. Teraz wszystko w rękach komisji,

której członkowie ocenią zrealizowane projekty 
i wskażą finalistów. Zwycięzcy tradycyjnie odbiorą

statuetki podczas gali na Zamku Królewskim 
w Warszawie

Kamienica przy ul. Warszawskiej w Błoniu, nominowana do XXI edycji konkursu
Modernizacja Roku 2016
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Zenon Reszka, burmistrz Błonia

Gotowość do podejmowania róż-
norodnych inicjatyw, efektywne
wykorzystanie środków unij-
nych, aktywne poszukiwanie

nowych rozwiązań – to zalety naszej gmi-
ny. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pra-
cowników zwiększyliśmy budżet gminy
w ciągu kilku lat z 40 mln zł do obecnie sta-
bilnego poziomu 80–90 mln zł. Środki te
pochodzą w dużej części z podatków od
przedsiębiorców działających na terenie
gminy, w tym w dużej mierze od firm logi-
stycznych. Budżet gminy dodatkowo zwięk-
szamy pozyskując środki zewnętrzne, głów-
nie z funduszy Unii Europejskiej. W sumie
na różne projekty w latach 2007–2016 po-
zyskaliśmy prawie 55 mln zł. Dzięki nim zre-
alizowaliśmy i realizujemy wiele inwestycji
od największych, takich jak Centrum Kul-
tury w Błoniu, dofinansowane w kwocie
11 mln zł, oraz ciąg drogowy przez tereny
wiejskie, dofinansowany w kwocie 12 mln zł,
po zupełnie małe, jak place zabaw czy si-

łownie na wolnym powietrzu. Zrealizowa-
liśmy także wiele projektów miękkich
z POKL, m.in. dla szkół i przedszkoli.

Błonie jest laureatem wielu znaczących
nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich
to m.in. Teraz Polska, Gmina Fair Play, Ma-
zowiecka Gmina Roku, fDi – Polskie Mia-
sta Przyszłości. 

Od 2011 roku rokrocznie zgłaszamy na-
sze inwestycje do ogólnopolskiego konkursu
Modernizacja Roku, m.in. Centrum Me-
dyczne, zabytkowy Ratusz, kamienice
mieszkalne, Park Włoski, Dom Senior-
Wigor, most na rzece Rokitnicy czy naj-
większy nasz sukces w tym konkursie: Park
„Bajka”, który w konkursie inwestycji zre-
alizowanych w 2014 roku otrzymał głów-
ną nagrodę kapituły konkursu. Doceniają
go też użytkownicy – od dzieci po seniorów,
przyjeżdżając z różnych zakątków Ma-
zowsza, aby cieszyć się jego atrakcjami.
W tym roku startujemy w kategorii „Obiek-
ty Mieszkalne” z kolejną wyremontowaną
kamienicą przy ul. Warszawskiej w Błoniu.
Stary budynek zyskał nowy dach, okna,
wzmocnioną konstrukcję i odnowioną ele-
wację.

Wydatki na inwestycje stanowią szcze-
gólną pozycję w naszym budżecie, a gmi-
na Błonie od lat plasuje się na czołowych
pozycjach w rankingach najwięcej inwe-
stujących gmin w Polsce. Budujemy zawsze
z myślą o mieszkańcach: dwa lata temu wy-
budowaliśmy nowoczesne przedszkole dla
300 dzieci, kończy się rozbudowa jednej ze
szkół i już w tym roku zaczynamy kolejną,
wiosną tego roku oddaliśmy do użytku no-
woczesny budynek Stadionu Miejskiego,
a niebawem rozpoczną się prace przy bu-
dowie Centrum Sportu i Rekreacji – wie-
lofunkcyjnego budynku z halą sportową, za-
pleczem treningowym, basenami krytymi

i strefą relaksu. Na jesieni otwieramy w wy-
remontowanym dworku Poniatówka Mu-
zeum Ziemi Błońskiej.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam Pań-
stwa do Błonia – na weekendową wy-
cieczkę, a także na dłużej. �

Z polską gościnnością 
zapraszam do Błonia 
jako mieszkaniec i gospodarz
Błonie łączy w sobie bogatą historię, tradycję i nowoczesność. Rozwijająca się
dynamicznie gospodarka, otwartość na nowe, współistniejące z troską o kul-
tywowanie historycznej spuścizny, tworzą wyjątkowe warunki dla przedsię-
biorców i inwestorów oraz dla poszukujących nowej przestrzeni w bliskim
sąsiedztwie europejskiej stolicy

Park „Bajka”

Rynek i ratusz w Błoniu

Kamienica przy ul. Warszawskiej,
finalista XXI edycji konkursu
Modernizacja Roku 2016
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Lodowisko przy Zespole Szkół
nr 3 w Wejherowie powstało już
kilka lat temu. – Wybraliśmy dla
niego taką lokalizację, bo w tym

miejscu jest duży kompleks sportowy, z salą
i basenem – mówi Bogusław Suwara, se-
kretarz miasta Wejherowa. – W jednym
miejscu skupiliśmy więc szereg obiektów
sportowych, z których chętnie korzystają
mieszkańcy. Z lodowiskiem był jednak ten
problem, że działać mogło jedynie przez
bardzo krótki czas w roku. Agregaty, dzię-
ki którym tworzyliśmy taflę lodowiska,
sprawdzały się w praktyce tylko wówczas,
gdy utrzymywały się niskie temperatury,
a o nie nad morzem niełatwo. Dlatego po-
stanowiliśmy zadaszyć obiekt, bo to ułatwia
utrzymanie odpowiedniej temperatury,
a tym samym umożliwia dłuższą działal-
ność lodowiska.

Już w trakcie realizacji tego zadania
zmodyfikowano plany – postanowiono
dodatkowo postawić wokół niego trzy ścia-
ny. – Nasz agregat działa w efekcie jak jego
odpowiednik w lodówce, ściany pozwala-
ją bowiem na jeszcze skuteczniejszą ochro-
nę lodowiska przed nieodpowiednimi tem-
peraturami, a tym samym umożliwiają
jego działanie nawet wówczas, gdy na
dworze jest kilka stopni na plusie – doda-
je Bogusław Suwara.

Latem ten sam obiekt, po rozłożeniu
mat, służy miłośnikom sportu do upra-
wiania koszykówki lub siatkówki. Tym sa-
mym – lodowisko stało się obiektem cało-
rocznym, przez wszystkie miesiące tętnią-
cym życiem. – Staramy się bardzo, by stwo-
rzyć mieszkańcom Wejherowa możliwości
uprawniania różnych sportów, kładziemy
nacisk na aktywność fizyczną jako drogę do
utrzymania zdrowia – podkreśla sekre-
tarz miasta. – Nie było żadnych obiekcji, gdy
zmieniła się koncepcja zabudowy lodowi-
ska i pojawił się projekt, by oprócz zada-
szenia dodać jeszcze ściany wokół bu-
dowli. Na sport, rekreację i turystykę nie ża-
łuje się w Wejherowie środków.

Bogusław Suwara, sekretarz miasta
Wejherowa, dodaje: – Wielofunkcyjny
obiekt sportowy, który powstał przy Zespole

Szkół nr 3 w Wejherowie, służyć będzie
uczniom placówki i mieszkańcom Wejhe-
rowa przez cały rok. Zadaszenie lodowiska
wydłuża czas jego użytkowania i w sezonie
wiosenno-letnio-jesiennym będzie ono wy-
korzystywane jako boisko do gry w koszy-
kówkę i siatkówkę. Mieszkańcy Wejherowa
chcą żyć zdrowo, chętnie trenują, ćwiczą, ba-
wią się. Miasto ze swej strony też pracuje nad
budowaniem prozdrowotnej świadomości
mieszkańców, bo wszyscy rozumiemy, że le-
piej, gdy dzieci i młodzież spędzają czas na

boisku niż na trzepaku pod blokiem albo,
co gorsza, wyłącznie przy komputerze. 

Władze miasta Wejherowa mają
w swoich dalekosiężnych planach prze-
prowadzanie kolejnych modernizacji. Waż-
nym założeniem w działaniach prezyden-
ta miasta jest dalsze upiększanie miejsco-
wości oraz tworzenie jak największej licz-
by właśnie takich miejsc, gdzie będzie
można aktywnie spędzać czas. 

www.wejherowo.pl

Boisko-lodowisko w Wejherowie
Kaprysy pogody w naszym klimacie powodują, że obiekty przeznaczone do
uprawiania sportów zimowych wykorzystywane są jedynie przez krótki czas
w roku. Chyba że – jak w Wejherowie – zadaszy się je i choć częściowo zabu-
duje, wówczas ich funkcjonalność znacznie się zwiększa

Bogusław Suwara,
sekretarz miasta Wejherowa

Zadaszenie istniejącego sezono-
wego lodowiska przy Zespole
Szkół nr 3 przeszło do drugiego
etapu konkursu Modernizacja
Roku. Inwestorem był Urząd
Gminy Miasta Wejherowa, a wy-
konawcą – TYM-BUD Zakład Re-
montowo-Budowlany Waldemar
Tymoszewski Pruszcz Gdański.
Projekt sporządziła firma Usługi
Projektowe Architekt Wojciech
Pomierski Wejherowo.
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Czy adaptowanie starych, zabytkowych
murów pod potrzeby firm z branży IT, BPO
czy SSC można już uznać za realny trend
na rynku nieruchomości?

Od kilku lat faktycznie obserwujemy
wzrost zainteresowania wśród najemców na
odnawiane, zabytkowe i postindustrialne
przestrzenie, co w dłuższej perspektywie po-
winno skłaniać inwestorów do realizacji ko-
lejnych tego typu projektów. Zachętą dla
nich może być fakt, że obiekty rewitalizo-
wane z reguły starzeją się moralnie i tech-
nicznie znacznie wolniej od standardowe-
go parku biznesowego. Osobiście wierzę, że
tego typu przestrzeń jest potrzebna nie tyl-
ko dla samego rynku nieruchomości, ale
i dla rozwoju polskich miast. Bo to napę-
dza popyt na kolejnych najemców, którzy
nie szukają biur, lecz rąk do pracy, a ściślej
rzecz biorąc: kreatywnych i zaangażowa-
nych umysłów. Trend dostrzegają też same
miasta, o czym otwarcie mówią chociażby
władze Łodzi.

Czy zabytkowe kamienice lub tereny
po dawnych zakładach produkcyjnych

Bez ludzi 
nie ma 
rewitalizacji

O tym, czy zabytkowe
przestrzenie adapto-
wane na cele komer-
cyjne stanowią realną
alternatywę dla nowo-
czesnych centrów biz-
nesowych opowiada
Michał Styś, dyrektor
zarządzający OPG Pro-
perty Professionals
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mogą konkurować z nowoczesnymi obiek-
tami klasy A pod względem lokalizacji bądź
oferowanych udogodnień?

Duże biznesowe parki często skazane
są na lokalizacje poza centrum, podczas gdy
rewitalizacja budynków czy całych frag-
mentów miast nierzadko odbywa się w do-
skonale zlokalizowanych miejscach – za
przykład można podać Katowice, Wrocław,
Łódź czy Warszawę po prawej stronie Wi-
sły. I mam tu na myśli nie tylko fizyczne po-
łożenie, infrastrukturę czy poziom skomu-
nikowania, ale też liczne usługi dodatkowe
– kawiarnie, restauracje, butiki czy punkty
usługowe, znajdujące się na miejscu bądź
na wyciągnięcie ręki. Niewielkie odległości
i skupienie zróżnicowanych branż w jednej
okolicy sprzyja podejmowaniu współpra-
cy. Możliwość dojścia spacerem na spo-
tkanie z partnerem jest nie tylko wygodne,
ale stanowi też przyjemną odmianę.

Mówimy tu trochę o funkcjach mia-
stotwórczych, przez co wkraczamy w ob-
szar czynników „miękkich” z czysto biz-
nesowego punktu widzenia. Czy projekty
rewitalizowane bronią się także i pod tym
względem?

Jak najbardziej. Zróżnicowana struk-
tura najmu dla inwestora bądź zarządcy
oznacza stabilność i większą elastyczność
w doborze strategii tenant-mix. Samo za-
stosowanie usług mieszanych nie gwa-
rantuje oczywiście sukcesu. Najważniejszy
jest dobór funkcji, który zapewni ich synergię
i wzajemne uzupełnianie, a także odpo-
wiednia strategia zarządzania i rozwoju
miejsca. Różnorodność otwiera furtkę dla
mniejszych firm o wysokim potencjale in-

telektualnym, co dużym korporacjom za-
pewnia łatwy dostęp do talent pool oraz
stwarza możliwości outsourcowania spe-
cjalistycznych zadań. Działa to też w dru-
gą stronę. Stworzenie miejsca przyciąga-
jącego dużych najemców – tzw. anchor te-
nants – może stanowić zachętę do wejścia
także dla mniejszych firm, chcących z jed-
nej strony skorzystać na wartości lokaliza-
cji, a z drugiej urosnąć w oczach poten-
cjalnych kontrahentów. Przede wszystkim
jednak taka przestrzeń jest bardzo atrakcyjna
dla prestiżowego najemcy.

Prestiżowego, to znaczy jakiego?
Mówimy tu chociażby o pracowniach

architektonicznych czy kancelariach praw-
nych, ale też i o czołowych graczach z sek-
tora BPO, SSC czy IT. Świetnym przykła-
dem może być Centrum Praskie Koneser
w Warszawie. W obrębie XIX-wiecznego
kompleksu dawnej Wytwórni Wódek „Ko-
neser” swoje podwoje otworzył Campus
Warsaw. Wspierana przez Google inno-
wacyjna przestrzeń dla start-upów to pią-
ta taka placówka giganta z Mountain View
na świecie. Przestrzenie utrzymane w po-
dobnym duchu to jednak nie tylko magnes
na tych największych. Docenić mogą je tak-
że te sektory i firmy, które chcą być kre-
atywne i które ową kreatywność pragną
przenosić na swoich pracowników.

Czy tego typu przestrzeń może sta-
nowić realny oręż dla firm w rywalizacji
o pracownika? Czym walczą dziś o ręce do
pracy duzi najemcy powierzchni?

Moglibyśmy pewnie wymienić z mar-
szu trzy najważniejsze elementy: zarobki,
pakiety bonusów oraz standard wyposa-
żenia biura. We wspomnianych sektorach
IT, BPO czy SSC mamy do czynienia z ryn-
kiem pracownika, rywalizacją o talenty, ro-
tacją specjalistów, zbliżonym poziomem
płac. Czynnik, w którym upatruję realną
szansę na wyróżnienie się pracodawców, to
szeroko pojęta atmosfera miejsca pracy. Biu-
ro musi bowiem przyjąć nową rolę. Prze-
konać pokolenie Y: ambitną, wymagającą,
świadomą swoich potrzeb, ale też i najmniej
lojalną wobec pracodawców grupę, że
warto w danym miejscu pracować. Dla du-
żych korporacji bycie fajnym i przyjaznym

stało się w ostatnich czasach priorytetem,
dlatego lokalizacja firmy w miejscu ucho-
dzącym za trendy stanowi jedno z najsku-
teczniejszych narzędzi HR i employer
brandingu.

Istnieją już w Polsce projekty próbu-
jące wkomponować miejsce pracy w prze-
strzeń, która ma skłonić ich do wyjścia
z biura…

To prawda, lecz w kwestii przestrzeni
wielofunkcyjnych w Polsce wciąż mamy
jeszcze sporo do nadrobienia. Częstym pro-
blemem jest to, że poza pracą człowiek nie

czuje się z danym miejscem związany. Nie
wyskoczy tam z przyjaciółmi na lunch, nie
wpadnie na weekend, bo nie ma tam żad-
nych atrakcji. Poza godzinami pracy takie
miejsce jest martwe. A żeby żyło, potrzeb-
ni są ludzie. Właśnie o ludziach, jako pra-
wowitych użytkownikach przestrzeni, nie
wolno zapominać deweloperom, inwesto-
rom czy włodarzom miejskim. To jest
esencja rewitalizacji.

Odnawianie historycznych murów na
cele komercyjne to zauważalny trend,
choć z pewnością żadna nowość. W sytu-
acji, gdy na rynku nie brakuje followerów,
nie uniknie się projektów, którym braku-
je „tego czegoś”. O czym powinien pa-
miętać inwestor bądź zarządca nierucho-
mości?

W swoim podejściu do obiektów nale-
ży wyjść „poza ich mury”. Dobrze zapla-
nowana przestrzeń wielofunkcyjna powin-
na tworzyć miejskie życie. Warto w tym miej-
scu ponownie przywołać przypadek war-
szawskiego Konesera, gdzie część obiektów
przeznaczono pod zabudowę mieszka-
niową. Realizacją idącą dalej jest kompleks
Gasometer w Wiedniu, gdzie rewitalizacji
poddano stare zbiorniki gazu, zamknięte po
przejściu z gazu miejskiego na gaz ziemny.
W obrębie zachowanych ścian ceglanych
stworzono apartamenty i mieszkania
o zróżnicowanej klasie, nowoczesny aka-
demik, halę widowiskową, kluby muzycz-
ne, sale kinowe, banki, sklepy, restauracje
i kawiarnie oraz ponad 10 tysięcy metrów
kwadratowych powierzchni biurowych.
Efekt? Ogromna różnorodność funkcji i nie-
spotykana przynależność do miejsca.
Znaczna część mieszkańców to naturalny
odbiorca lokalnych usług i sklepów. To dość
skrajny przypadek integracji miejskiej. Po-
kusiłbym się jednak w tym miejscu o stwier-
dzenie, że świadomie realizowane projek-
ty mixed-use stanowią przyszłość polskich
miast, a co za tym idzie – biznesu.

Wróćmy do Polski. Przestrzenią, któ-
ra mocno rozwija się w kierunku nowych
funkcji, jest OFF Piotrkowska Center
w Łodzi. Zagłębie przemysłów kreatyw-
nych okrzyknięte zostało największym
z Siedmiu Nowych Cudów Polski według
magazynu National Geographic. Jaki
przepis OPG Property Professionals mia-
ło na ten unikatowy ekosystem?

Naszą strategię placemakingu oparli-
śmy o trzy kluczowe koncepcje, które roz-
wijamy konsekwentnie aż do dziś. Po
pierwsze: intrygująca historia miejsca, dzię-
ki której dawna fabryka bawełny Francisz-
ka Ramischa przyciąga ludzi jak magnes.
Po drugie: łatwy dostęp do powierzchni, któ-
ry napędza organiczny rozwój miejsca
w oparciu o lokalne społeczności, kulturę
i sztukę. I po trzecie: „czynsz za pomysły”

Dla dużych korporacji bycie fajnym i przyjaznym 
stało się w ostatnich czasach priorytetem, dlatego
lokalizacja firmy w miejscu uchodzącym za trendy
stanowi jedno z najskuteczniejszych narzędzi 
HR i employer brandingu



– model, który nagradza osoby kreatywne,
przedsiębiorcze, wnoszące do OFFa coś no-
wego. W pewnym sensie odwróciliśmy
więc proces deweloperski. W pierwszej ko-
lejności zajęliśmy się stworzeniem miejsca,
które ma swoją tożsamość i do którego czu-
je się przynależność. Postawiliśmy na to, co
ludziom się podoba – urok pofabrycznych
murów, dbałość o środowisko oraz znaną
miejscówkę, na którą z chęcią wyskoczymy
na lunch czy na zakupy. Odpowiedni do-
bór najemców oraz rewitalizacja z posza-
nowaniem dla miejsca dały ciekawy efekt sy-
nergii, który chcemy przekuć na Teal Offi-
ce i Sepia Office – nowe projekty biurowe,
których budowa właśnie ruszyła na terenie
OFFa.

W jakim kierunku podążać będzie
przestrzeń?

Planując przyszłość OFF Piotrkowska
Center, wzorujemy się nieco na projekcie
Silicon Docks w Dublinie. Chodzi nam
o stworzenie alternatywnej lokalizacji, któ-
ra będzie w stanie konkurować z wiodący-
mi centrami biznesowymi w Łodzi. W sto-
licy Irlandii udało się to poprzez podnie-
sienie wartości zdegradowanych terenów
portowych. Dostępność zarówno dużych,
jak i małych biur wpłynęła na większe
zróżnicowanie najemców. Mniej formalny
charakter umożliwił z kolei płynną współ-
pracę wiodących graczy z branży IT z in-
kubatorami przedsiębiorczości i start-upa-
mi, dla których salą konferencyjną był na
przykład pobliski sushi bar. Efekt? Zamiast
„oczywistej” lokalizacji w Digital Hub,
największym centrum biznesowym w Du-
blinie, na ulokowanie biura Silicon Docks
zdecydowało się samo Google.

Na OFFie sushi baru być może nie ma,
ale jest za to restauracja afrykańska. Do-
celowo przestrzeń połączy modne knajpy,
wyjątkowy klimat rewitalizowanych obiek-
tów oraz branże IT, ITC, BPO i SSC w nie-
spotykany dotąd sposób. Stylowe i nowo-

czesne powierzchnie biurowe podzielą po-
fabryczne mury z concept store’ami, gale-
riami, klubokawiarnią czy restobarem. Na-
jemcom Teal Office i Sepia Office pozwo-
li to uzyskać przewagę w poszukiwaniu spe-
cjalistów, dla których coraz mocniej liczy się
nie tylko samo stanowisko, ale też historia
i atmosfera miejsca pracy. Dodatkową za-
chętą dla pracodawców będzie nowa prze-
strzeń dla start-upów i młodych firm roz-
wijających innowacyjne technologie. Miej-
sce z jednej strony stworzy atrakcyjną al-
ternatywę dla dotychczasowego biura, co-
worku czy pracy w domu, a z drugiej – za-
pewni firmom bezpośredni dostęp do uta-
lentowanych pracowników i umożliwi
wdrożenie prototypowych projektów
w twórczym środowisku.

Puby, galerie, białe kołnierzyki. Czy to
wszystko da się ze sobą połączyć?

Zależy nam na zachowaniu dotych-
czasowego charakteru i klimatu OFF Piotr-
kowska Center. Nie zmieniamy przy tym
kursu na innowacyjność. Kreatywność ro-
zumiemy też jako otwarcie na nowe, dlatego
w ramach prowadzonych działań rewitali-
zacyjnych pragniemy tworzyć kolejne funk-
cje dla mieszkańców Łodzi, a także warunki
do dalszego rozwoju i ożywiania obszaru
ulicy Piotrkowskiej. Ponadto wszystkie
prace remontowo-budowlane związane
z Teal Office i Sepia Office zaplanowaliśmy
tak, aby OFF mógł nieustannie tętnić ży-
ciem. Bo bez ludzi nie ma rewitalizacji.

Rozmawiał Mariusz Dudziński

OFF Piotrkowska Center

Sepia Office – wnętrze biurowe
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TOP INWESTYCJE KOMUNALNE

Szósta edycja konkursu Top Inwe-
stycje Komunalne, organizowa-
nego przez Grupę PTWP i Por-
talSamorzadowy.pl, była wyjąt-

kowa. Jak co roku wyłoniono inwestycje od-
ważne i prorozwojowe, jednak tym razem
organizatorzy postawili wyłącznie na takie
projekty, które powstały przy współpracy
sektora publicznego z prywatnym.

Projekty nominowane do tytułu Top In-
westycje Komunalne 2017 oceniane były

pod kątem takich kryteriów, jak efekt pro-
rozwojowy inwestycji, skala inwestycji w od-
niesieniu do możliwości finansowych jed-
nostki samorządu, walory estetyczne, funk-
cjonalność, nowatorstwo, współpraca z lo-
kalną społecznością na etapie projektowa-
nia inwestycji, montaż finansowy (konce-
sja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktyw-
ne gospodarowanie majątkiem.

– Naszym celem jest wyróżnienie naj-
lepszych praktyk inwestycyjnych zrealizo-

wanych we współpracy z firmami prywat-
nymi lub w wyniku prywatyzacji w latach
2006–2016 przez samorządy, spółki ko-
munalne lub inne podmioty, nad którymi
faktyczne władztwo sprawuje JST. Zwy-
cięzców ogólnopolskiego plebiscytu na
najlepsze inwestycje komunalne wyłonili
Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem
Andrzeja Dery, ministra w Kancelarii Pre-
zydenta RP, oraz czytelnicy serwisu Por-
talsamorzadowy.pl – mówił Rafał Kerger,
redaktor naczelny serwisu Potalsamorza-
dowy.pl.

Głosowanie czytelników na portalu
rozpoczęło się w na przełomie marca
i kwietnia i potrwało do 4 maja 2017 r.
Uczestniczyło w nim 30 podmiotów, z cze-
go do finału przeszło 10. Statuetki Top
Inwestycji Komunalnych 2017 wręczono
11 maja br., podczas pierwszej części gali
wieńczącej IX Europejski Kongres Go-
spodarczy. 

Samorządowiec Roku
Druga część konkursu Portalu Samo-

rządowego poświęcona została wyborowi
Samorządowca Roku 2016. – Wyniki tego
konkursu odzwierciedlają poziom spo-
łecznego poparcia i zaufania do osób, na
które mieszkańcy oddali głos w wyborach
samorządowych – komentuje Rafał Kerger,
redaktor naczelny serwisu Potalsamorza-
dowy.pl. 

PortalSamorządowy.pl wraz ze swoim
wydawcą Grupą PTWP ogłosił trzy kate-
gorie, w których czytelnicy mogli wybierać
najlepszych samorządowców: najlepszy
marszałek województwa, najlepszy prezy-
dent/burmistrz miasta oraz najlepszy rad-
ny. W ten sposób wyłoniono trzech laure-
atów: Adama Struzika – marszałka woje-
wództwa mazowieckiego, Elżbietę Ra-
dwan – burmistrza Wołomina oraz Zbi-
gniewa Jurkowskiego – radnego miasta Lu-
blina. �

Zainwestowali w ramach PPP 
i ich doceniono
Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2017 wyłonił najlepsze przedsięwzięcia
realizowane przy współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Wyróż-
nienia zostały wręczone podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach, w dniach 10–12 maja br. Równocześnie uhonorowano laure-
atów nagrody Samorządowiec Roku 2016

Laureaci edycji specjalnej (PPP) konkursu Top Inwestycje Komunalne 2017:

• Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
• Budowa kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju
• Budowa i eksploatacja wiat przystankowych w Warszawie
• Parking dwukondygnacyjny na terenie kompleksu Hali Stulecia we Wrocławiu
• Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
• Zamek w Szydłowcu
• Przebudowa Akademików Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie
• Przebudowa dworca PKP w Katowicach
• Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu
• Projekt modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Płocku

Jeden z nagrodzonych projektów – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Fot. MOREIO/WIKIMEDIA



Od ponad czterech dekad
Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu gromadzi i chroni ar-
tefakty związane z mazowiecką

kulturą ludową – począwszy od obiektów
architektury wiejskiej, a skończywszy na
przedmiotach codziennego użytku, w któ-
rych zapisana została pamięć o dawnych
czasach. 

Ekspozycje stałe i czasowe, imprezy ple-
nerowe, działalność edukacyjna sprawiły, że
bramy skansenu rokrocznie przekracza
około 70 tysięcy turystów. 

Nowe Centrum 
Kulturalno-Rekreacyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
współczesnego odbiorcy, podjęte zostały
kroki zmierzające do poszerzenia oferty
o profesjonalne zaplecze rekreacyjno-kul-
turalne. Wybudowano więc nowoczesny
obiekt z hotelem, restauracjami, salami
szkoleniowo-widowiskowymi. W części re-
kreacyjno-rozrywkowej znajduje się ze-
spół basenów, jacuzzi, sauny, gabinety od-
nowy biologicznej, kręgielnia. Dzięki tej in-
westycji powstało miejsce niepowtarzalne,

o dużych walorach estetycznych, dydak-
tycznych, rozrywkowych, sprzyjające or-
ganizowaniu sympozjów, koncertów, kon-
ferencji o zasięgu krajowym i międzynaro-
dowym oraz wypoczynkowi. Przedsię-
wzięcie zrealizowano przy wsparciu środ-
ków z Unii Europejskiej, budżetu państwa
oraz budżetu województwa mazowieckie-
go. Operatorem zarządzającym nowocze-
snym kompleksem, wyłonionym w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego,
zostało Centrum Konferencyjno-Rekre-
acyjne Urszula Tomaszewska, Izabela
Wierzbicka.

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne wy-
budowane w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu zgłoszone zostało do VI edycji
plebiscytu Top Inwestycje Komunalne
2017 Edycja Specjalna PPP i znalazło się
w finałowej dziesiątce. Konkurs miał za za-
danie wskazanie skali inwestycji komu-
nalnych i ich prorozwojowego efektu dla go-
spodarki, regionu i mieszkańców. Nagro-
dzone zostały najlepsze przedsięwzięcia,
które powstały we współpracy podmiotów
publicznych i prywatnych. Z wytypowanych
do finału 30 projektów Rada Konsultacyj-

na pod przewodnictwem Andrzeja Dery
– sekretarza stanu w Kancelarii Prezyden-
ta RP wyłoniła 10 najlepszych realizacji. Pre-
stiżową nagrodę podczas uroczystej gali
zorganizowanej w trakcie IX Europejskie-
go Kongresu Gospodarczego w Katowicach
(10–12 maja 2017 r.) odebrali dyrektor Mu-
zeum Jan Rzeszotarski oraz wicemarsza-
łek województwa mazowieckiego Janina
Ewa Orzełowska. Organizatorami szóstej
edycji konkursu pod nazwą Top Inwestycje
Komunalne 2017 byli Grupa PTWP, or-
ganizator Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego (EEC) oraz PortalSamorza-
dowy.pl.

– Cieszymy się, że podjęte przez mu-
zeum starania o przygotowanie profesjo-
nalnego zaplecza wypoczynkowego spo-
tykają się z przychylnością naszych gości,
ale również znalazły uznanie u tak sza-
cownego gremium konkursu Top Inwe-
stycje Komunalne 2017 – mówi Anna Rze-
szotarska, kierownik działu administracji
i inwestycji Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu.

mwmskansen.pl

Skansen na miarę XXI wieku

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu już od wielu lat jest jednym z ważniej-
szych punktów na mapie turystycznej nie tylko północno-zachodniego 
Mazowsza, ale całej Polski. Idąc w stronę nowoczesności, wybudowało unika-
towe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, które zostało nagrodzone jako Top
Inwestycja Komunalna 2017

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE
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Wtym roku impreza wróciła
do swojej starej formuły po
tym, jak Amsterdam RAI
podjęło decyzję o rezygnacji

z organizowania w Polsce międzynarodo-
wych targów obejmujących swoim zasię-
giem Europę Centralną i Wschodnią. W ten
sposób Ogólnopolskie Dni Czystości sta-
ły się największym wydarzeniem poświę-
conym utrzymaniu czystości w budyn-
kach i instytucjach użyteczności publicznej.
Ich celem były nie tylko prezentacje firm, in-
nowacyjnych rozwiązań oraz wystąpienia
ekspertów, ale również integracja branży
utrzymania czystości. 

Wydarzeniu towarzyszyły pokazy, pod-
czas których uczestnicy mieli możliwość za-
poznania się z najnowszymi technologia-

mi utrzymania czystości. Przykłady nowych
technologii oraz ich wykorzystania w bran-
ży sprzątającej stanowią m.in. nowoczesne
preparaty chemiczne – coraz tańsze wy-
dajniejsze, skuteczniejsze oraz bardziej
przyjazne dla środowiska, nanotechnolo-
gia – jej rozwój umożliwił hydrofobizację
powierzchni szklanych – trudniej osadza-
ją się na nich cząsteczki wody i zanie-
czyszczeń, włókiennictwo – materiały wy-
konane z mikrofibry czy ultramikrofibry za-
pewniają lepsze właściwości zbierające niż
tradycyjne odpowiedniki oraz centralne
odkurzacze – eliminują z cyrkulacji we-
wnątrz pomieszczenia zużyte powietrze.
Urządzeń z tymi unowocześnieniami nie za-
brakło także podczas Ogólnopolskich Dni
Czystości. Ponad 50 wystawców było do-

stępnych przez 2 dni dla kilku tysięcy
uczestników: przede wszystkim osób za-
rządzających oraz odpowiedzialnych za za-
mówienia i utrzymanie czystości w obiek-
tach użyteczności publicznej, obiektach
handlowych, usługowych, placówkach edu-
kacyjnych oraz przedstawicieli branży zwią-
zanej z utrzymaniem czystości.

Branża profesjonalnego utrzymania
czystości w Polsce w 2016 roku szacowa-
na była na 4,5 mld zł, cechowała ją również
wysoka konkurencyjność – według Polskiej
Izby Gospodarczej Czystości na terenie na-
szego kraju działało ok. 3,5 tysiąca aktyw-
nych podmiotów z tego sektora. Sprawia to,
że nieustannie szukają one sposobów na
podniesienie jakości usług przy jednocze-
snej redukcji kosztów działalności. Odpo-
wiedzią mogą być nowe technologie, któ-
re pozwalają na automatyzację całego
procesu oraz pozytywnie wpływają na jego
wydajność – w Stanach Zjednoczonych wy-
korzystanie nowych rozwiązań w branży ro-
śnie z roku na rok. Według szacunków za-
potrzebowanie na sam sprzęt używany
w usługach utrzymania czystości w USA
osiągnie w 2019 roku wartość 7,1 miliarda
dolarów – głównie za sprawą rosnącego
gwałtownie popytu na roboty sprzątające.

– Rynek usług czystościowych koja-
rzony był do niedawna raczej tradycyjnie
– z mopem i wiaderkiem. Dopiero w ostat-
nich latach wizerunek ten zaczął ulegać
zmianie – dokładnie wtedy, gdy zaczęły się
pojawiać rozwiązania oparte na nowocze-
snych technologiach. Ich zastosowanie
pozwala na automatyzację procesu utrzy-
mania czystości oraz znaczące podniesie-
nie jego wydajności. Dzięki temu firmy dzia-
łające w branży sprzątającej są w stanie zre-
dukować koszty operacyjne, przy jedno-
czesnym zachowaniu albo nawet podnie-
sieniu jakości oferowanych usług. Trend ten
z roku na rok jest coraz silniejszy i podmioty,
które nie będą potrafiły wykorzystać nowych
technologii w utrzymaniu czystości, mogą
mieć problem ze znalezieniem miejsca na
rynku – mówi John Barrett, dyrektor wy-
konawczy ISSA – The Worldwide Cleaning
Industry Association. �

Czysto w hali Expo
Podczas tegorocznych Ogólnopolskich Dni Czystości, które miały miejsce 
w dniach  26–27 kwietnia w hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 
w Warszawie, odbyło się aż 9 konferencji tematycznych, a firmy z branży
mogły zapoznać się z najnowszymi technologiami utrzymania czystości

www.pralniasonia.pl



Za państwem organizacja Ogólnopol-
skich Dni Czystości. Czy pojawiły się w tym
roku jakieś nowe postulaty wystawców?

Ogólnopolskie Dni Czystości to wy-
darzenie branżowe realizujące postano-
wienia statutowe Polskiej Izby Gospodar-
czej Czystości. Podczas wydarzenia umoż-
liwiamy nie tylko spotkania z producenta-
mi i usługodawcami, podczas których
mogą nawiązać nowe relacje, ale przede
wszystkim oferujemy liczne prelekcje i szko-
lenia. Podnoszą one kwalifikacje branży
i budują platformę wymiany wiedzy i do-
świadczeń. Dni Czystości okazały się suk-
cesem i otrzymujemy już zapytania od wy-
stawców o kolejne edycje. Myślę, że to naj-
lepiej mówi o tym, że jest to bardzo waż-
ne wydarzenie dla branży.

Na terenie naszego kraju działa ok. 3,5
tysiąca aktywnych podmiotów z tego sek-
tora. Sprawia to, że nieustannie szukają one
sposobów na podniesienie jakości usług
przy jednoczesnej redukcji kosztów dzia-
łalności. Odpowiedzią mogą być nowe
technologie. Czy polskie firmy z branży
sprzątającej chętnie z nich korzystają?

Wbrew pozorom polskie firmy sprzą-
tające bardzo często korzystają z nowo-
czesnych technologii. Sprzątanie to już nie
jest przysłowiowa ścierka i mop. To samo-
bieżne maszyny, mikrowłókna, nanoczą-
steczki srebra, samofiltrujace się systemy,
zaawansowane urządzenia do kontroli

czystości. Większość firm na co dzień pra-
cuje nowoczesnym sprzętem i najwyższej
jakości środkami czyszczącymi. Takie po-
dejście nie tylko gwarantuje najwyższą ja-
kość usług i bezpieczeństwo epidemiolo-
giczne, ale także sprawia, że firmy są bar-
dziej konkurencyjne i rentowne. Jest to obo-
pólna korzyść – zarówno dla zamawiają-
cych, jak i wykonawców.

Od kiedy w ogóle działa PIGC? Jak ry-
suje się jej historia i dynamika wzrostu licz-
by członków?

Polska Izba Gospodarcza Czystości zo-
stała zarejestrowana w 2008 roku i konty-
nuuje działalność Polskiego Stowarzysze-
nia Czystości – powołanego w 2000 roku
– którego celem było utworzenie pierwszego
w kraju podmiotu reprezentującego interesy
branży związanej z profesjonalnym utrzy-
maniem czystości. Obecnie zrzeszamy bli-

sko 100 firm, w tym producentów, dystry-
butorów, usługodawców, firmy pralnicze,
szkoleniowe i konsultingowe. Regularnie
dołączają do nas nowe firmy, ponieważ
zapewniamy opiekę prawną, doradztwo
i szkolenia, co daje zrzeszonym podmio-
tom znaczącą przewagę konkurencyjną na
rynku.

Na najbliższym walnym zgromadzeniu
członków Izby mają paść propozycje do-
tyczące nowych zasad współpracy z ISSA
World. Jak do tej pory to wyglądało i co
może się zmienić?

Od 2003 roku Polskie Stowarzyszenie
Czystości, a następnie Polska Izba Go-
spodarcza Czystości jest członkiem ISSA
World. W tym czasie członkowie PIGC za-
siadali we władzach europejskich ISSA,

a ja jako pierwszy Polak i drugi Europej-
czyk zostałem laureatem przyznawanej od
1977 roku Jack D. Ramaley Industry Di-
stinguished Service Award. Zarządy ISSA
i PIGC współpracowały z sobą w zakresie
organizacji, targów, konferencji, programów
certyfikujących oraz wydawnictw. W chwi-
li obecnej trwają rozmowy zmierzające do
ewentualnego połączenia organizacji.

Dużo miejsca poświęcają państwo
umowom poza kodeksem pracy i umowom
o pracę. Czy to palący problem branży?

Respektowanie klauzul społecznych
oraz stawek minimalnych wynagrodzenia
to wciąż bardzo duży problem polskiego
rynku pracy. Wiele firm sprzątających swo-
ją działalność opiera na realizowaniu prze-
targów publicznych. W sytuacji, kiedy za-
pisy SIWZ nie są zgodne z obowiązującym
prawem, wiele – zwłaszcza tych mniejszych

podmiotów – ma problem z utrzymaniem
się na rynku i oferuje bardzo niskie staw-
ki. Chodzi nam o to, żeby jakość świad-
czonych usług była jak najlepsza, a pra-
cownicy mieli zapewnione godne warunki
pracy i wynagrodzenia.

W poprzedniej kadencji sejmu Urząd
Zamówień Publicznych bardzo przedłużał
pracę nad nową ustawą. Jak sytuacja wy-
gląda w tej chwili?

Obecnie Urząd Zamówień Publicznych
jest lepiej zorganizowany. Do chwili obec-
nej przeprowadzono już wiele konferencji
i konsultacji związanych z przygotowaniem
nowej ustawy. Mam więc nadzieję, że tym
razem urząd zdąży na czas.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Sprzątanie to już nie tylko
ścierka i mop

O Dniach Czystości i prawnej sytuacji branży
sprzątającej opowiada prezes Polskiej Izby Gospo-
darczej Czystości, Marek Kowalski

Zarządy ISSA i PIGC współpracowały z sobą w zakresie
organizacji, targów, konferencji, programów certyfikują-
cych oraz wydawnictw. W chwili obecnej trwają rozmo-
wy zmierzające do ewentualnego połączenia organizacji
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DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

Wramach cyklicznego spotka-
nia branży odbyły się semi-
naria i spotkania poświęcone
zagadnieniom interesującym

z punktu widzenia producentów mięsa i wy-
robów wędliniarskich. Renata Jędrzejczak,
dyrektor Instytutu Biotechnologii Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wa-
cława Dąbrowskiego w Warszawie, otwo-
rzyła sympozjum naukowo-techniczne pt.
„Postęp w technologii mięsa. Nauka prak-
tyce”. Przedstawicielka Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Emilia Staniszewska
odniosła się w swoim wystąpieniu do ak-
tualnych zmian przepisów krajowych do-
tyczących znakowania mięsa i produktów
mięsnych. Z kolei Hanna Kulik-Wojtyś
z tego samego resortu poświęciła swoją pre-
lekcję Ustawie o przeciwdziałaniu nie-
uczciwemu wykorzystywaniu przewagi
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi

i spożywczymi w świetle poprawy funk-
cjonowania łańcucha dostaw żywności.
Po poszczególnych sesjach uczestnicy Dni
Przemysłu Mięsnego mieli okazję do dys-
kusji oraz podzielenia się z kolegami z bran-
ży swoimi uwagami i sugestiami. Ponadto
firmy współpracujące z przemysłem mię-
snym i drobiarskim przedstawiły przydat-
ne producentom nowości techniczne
i technologiczne. Zwieńczeniem wydarze-
nia było ogłoszenie wyników wiosennej edy-
cji konkursu „Produkty najwyższej jakości
w przemyśle mięsnym” edycja Wiosna
2017 połączone z degustacją zwycięskich
produktów.

Konkurs „Produkty najwyższej jakości
w przemyśle mięsnym” od początku, czy-
li od 1993 roku, organizowany jest przez In-
stytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego pod patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tegorocznej

XVLII edycji swoje wyroby poddały ocenie
32 zakłady mięsne i drobiarskie z całej Pol-
ski, które łącznie zgłosiły 111 produktów
mięsnych. Nagrody, poprzedzone dwu-
stopniową oceną dwóch zespołów eks-
pertów, przyznano dla najlepszych wyrobów
w poszczególnych grupach, m.in. kiełbas,
produktów blokowych (drobno, średnio
i grubo rozdrobnionych, rolad), wędlin po-
drobowych (wątrobianki, pasztetowe, kisz-
ki, salcesony), mięs kulinarnych, wyro-
bów garmażeryjnych (w tym dań goto-
wych), galaret mięsnych i mięsno-wa-
rzywnych, konserw pasteryzowanych i ste-
rylizowanych (mięsne, drobiowe, podro-
bowe) i innych. Nagrodzone produkty
będą mogły być oznakowane znakiem to-
warowym Produkt Najwyższej Jakości,
który jest dla konsumentów czytelnym sy-
gnałem o walorach wyrobu, a tym samym
miarodajną rekomendacją do zakupu.

Wiosenny powiew jakości 
w zakładach mięsnych
18 maja w Domu Technika NOT w Warszawie odbyły się w XLVII Dni Prze-
mysłu Mięsnego, zorganizowane przez Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława
Dąbrowskiego. Podczas wydarzenia ogłoszono liderów branży, którzy zgłosili
do konkursu zwycięskie w ocenie ekspertów „Produkty najwyższej jakości 
w przemyśle mięsnym”



DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

Przedmiotem oceny konkursowej prze-
prowadzonej w dniach 9 i 10 marca w Za-
kładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu
IBPRS w Warszawie były następujące
próbki zgłoszonych produktów: 39 kieł-
bas (w tym 7 kiełbas homogenizowanych,
1 kiełbasa drobno rozdrobniona, 19 kieł-
bas średnio rozdrobnionych, 3 kiełbasy
średnio rozdrobnione surowe, 5 kiełbas
grubo rozdrobnionych, 4 inne kiełbasy),
9 produktów blokowych (w tym 2 produkty
blokowe grubo rozdrobnione, 2 produkty
blokowe średnio rozdrobnione, 2 studzie-
niny, 1 produkt blokowy typu rolada i 2 pro-
dukty blokowe), 19 wędlin podrobowych
(w tym 7 salcesonów, 5 pasztetowych, 7 ki-
szek), 28 wyrobów garmażeryjnych i gar-
mażeryjnych kulinarnych (w tym 2 pie-
czenie, 5 pasztetów, 3 rodzaje pierogów,
2 próbki krokietów, 2 galarety, 2 golonki,
2 próbki gulaszu, 3 wyroby garmażeryjne
drobiowe, 2 zupy, 1 próbka gołąbków, 1 bi-
gos, 2 próbki elementów mięsa i 1 inny wy-
rób), 6 próbek konserw sterylizowanych,
2 próbki produktów sterylizowanych, 8 in-
nych produktów. Do konkursu zgłoszono
19 próbek wyrobów deklarowanych przez
producentów jako produkty typu żywność
wygodna.

Podstawą konkursowej oceny jako-
ściowej wędlin była ocena sensoryczna

dokonana metodą 5-punktową według
szczegółowych wymagań dla każdej grupy
produktów mięsnych, zawartych w normach
polskich lub zakładowych. Kodowanie
analizowanych próbek gwarantowało obiek-
tywizm i wiarygodność oceny, dokonywa-
nej indywidualnie przez każdego członka ko-
misji pod przewodnictwem dr. inż. Piotra
Szymańskiego z Zakładu Technologii Mię-
sa i Tłuszczu IBPRS. W tej części ocenia-
no takie cechy wyrobów, jak wygląd ze-
wnętrzny na całym batonie, wygląd prze-
kroju na dwóch przekrojonych batonach,
smak i zapach na plastrach pochodzących
co najmniej z dwóch batonów produktów.
Jakość całkowitą ocenianej próbki wędliny
obliczano przez pomnożenie średnich war-
tości oceny dla każdej cechy przez współ-
czynnik ważkości dla tej cechy i zsumowanie
uzyskanych iloczynów.

Wartości ocen wyglądu zewnętrzne-
go analizowanych próbek produktów
mięsnych kształtowały się na poziomie
4,63–5 p. Oceny przekroju zawierały się po-
między 4,56 a 5 p. Z kolei oceny smaku i za-
pachu wahały się od 4,43 do 5 p. Jakość cał-
kowita (ogólna) ocenianych próbek (obli-
czona przez pomnożenie średnich warto-
ści oceny dla każdej cechy przez współ-
czynnik ważkości dla tej cechy i zsumowania
iloczynów) kształtowała się od 4,57 do 5 p.

przy średniej wartości 4,85 p. Ocena sen-
soryczna wykazała, że wszystkie oceniane
produkty charakteryzowały się bardzo do-
brym lub dobrym poziomem jakości oraz
posiadały pożądane walory smakowe z wy-
raźnie wyczuwalnymi naturalnymi przy-
prawami.

W próbkach wyrobów (żadna z oce-
nianych cech jakościowych nie otrzymała
noty niższej niż 4 p.) zakwalifikowanych do
badań chemicznych w II etapie oceny
oznaczano m.in. zawartość wody, białka,
tłuszczu, chlorku sodu, fosforanów doda-
nych jako P2O5, skrobi oraz azotynów
i azotanów. Analiza otrzymanych wyników
wykazała stosunkowo niską zawartość
chlorku sodu w badanych produktach
mięsnych. Na podstawie uzyskanych wy-
ników stwierdzono, że zawartość fosfora-
nów dodanych w kiełbasach kształtowała
się od 0,5 do 2,5 g/kg przy wartości śred-
niej 1,2 g/kg. Na 32 próbki kiełbas parzo-
nych poddanych analizie chemicznej
w 24 nie wykryto fosforanów. Na podsta-
wie otrzymanych wyników stwierdzono
niezgodność z wymaganiami norm zaled-
wie dla 1 próbki. Tak duże grono nagro-
dzonych produktów to jasny znak, że
branża mięsna trzyma poziom, a konsu-
menci mają spory wybór dobrych jako-
ściowo wędlin i wyrobów mięsnych. �
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Organizacja 31. Światowych
Dni Młodzieży była ogrom-
nym przedsięwzięciem orga-
nizacyjnym i logistycznym.

Samorząd województwa małopolskiego
był odpowiedzialny m.in. za zabezpie-
czenie przeciwpowodziowe terenu w Brze-
gach (w tym budowę mostów w gminie
Wieliczka), oznakowanie i dekorację re-

gionu oraz transport pielgrzymów (spół-
ka Koleje Małopolskie). Światowe Dni
Młodzieży okazały się sukcesem zarów-
no pod względem organizacyjnym, jak
i frekwencyjnym – uzasadniali przedsta-
wiciele kapituły.

Tytułem „Lidera Małopolski” zostały
wyróżnione również najważniejsze przed-
sięwzięcia o wymiarze społecznym, które są

istotne zarówno dla sfery duchowej, toż-
samości, edukacji, jak również te dotyczą-
ce poprawy jakości życia mieszkańców,
związane z tworzeniem nowych miejsc
pracy czy też z wdrażaniem nowych tech-
nologii w regionie.

W tegorocznej edycji doceniono także
m.in.: rozbudowę i przebudowę terminala
pasażerskiego w porcie Lotniczym Kraków-
-Balice, utworzenie Centrum Energetyki
AGH w Krakowie czy przebudowę Sta-
dionu Miejskiego w Bielsku-Białej. �

Wręczono tytuły 
Lidera Małopolski 2016
Po raz XVII kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przyznała
tytuły Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce – Lider Małopolski
2016. Wyróżnienie specjalne otrzymały samorządy Krakowa i województwa
małopolskiego za współorganizację Światowych Dni Młodzieży 2016

Zastępca burmistrza Trzebini Jarosław Okoczuk odbiera tytuł „Lidera Małopolski”

Lista laureatów:

• Bielsko Biała – Stadion Miejski
• Centrum Energetyki AGH 

w Krakowie
• Wielka Wieś – Centrum 

Administracyjno-Kulturalne Gminy
• Bruk-Bet sp. z o.o.
• VG Polska sp. z o.o. Chełmek
• Trzebinia – kompleks 13 siłowni 

plenerowych
• Firma Estimote Polska sp. z o.o.
• Port Lotniczy Kraków-Balice
• Firma Inglot sp. z o.o.
• Firma Benhauer sp. z o.o.

Budowa Trasy Łagiewnickiej będzie fi-
nansowana przez Polski Fundusz Rozwoju,
który dostarczy 200 mln zł. Niemal 300 mln
zł kredytu zapewni działający w ramach Gru-
py PFR Bank Gospodarstwa Krajowego.
W grudniu 2016 r. zgody kredytowe uzyskał
także Europejski Bank Inwestycyjny. Sza-
cowana wysokość finansowania EBI w ra-

mach Planu Junckera to niemal 400 mln zł.
Miasto wystąpiło również o blisko 100 mln
zł dotacji unijnej z Programu Infrastruktu-
ra i Środowisko na tramwajową część pro-
jektu. Wniosek jest w trakcie oceny. 

W ramach inwestycji powstanie no-
woczesna arteria o długości ok. 4 km, łą-
cząca istniejącą ulicę Grota-Roweckiego

z węzłem ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej,
stanowiąca część wewnętrznej obwodnicy
miasta, której budowa przyczyni się do od-
ciążenia ruchu drogowego w ścisłym cen-
trum i połączy ze sobą południowe dziel-
nice. Harmonogram zakłada rozpoczęcie
prac budowlanych w 2017 oraz ich za-
kończenie w 2020 roku. �

Obwodnica Krakowa za 1 mld zł
W najbliższych latach powstanie jedna z najważniejszych inwestycji infra-
strukturalnych Krakowa – Trasa Łagiewnicka. Wartość inwestycji to 1 mld zł



Gminę Trzebinia doceniono za
utworzenie 13 siłowni plenero-
wych z 46 urządzeniami na te-
renie niemal wszystkich trze-

bińskich osiedli, które służą mieszkań-
com. Siłownie zewnętrzne celowo usta-
wiono obok lub na terenie placów zabaw,
aby przez to zachęcić rodziców do ruchu.
Kiedy dzieci pochłonięte są zabawą, dorośli
zamiast siedzieć na ławce, mogą zadbać
o swoją sylwetkę. Sprzęty, które wchodzą
w skład siłowni, najczęściej dostosowane są
zarówno dla dzieci, dorosłych i seniorów,
osób początkujących, jak i zaawansowanych
sportowców. Osoby starsze, które często nie
mogą uprawiać innych sportów, ćwicząc
w plenerze mogą poprawić kondycję sta-
wów, mięśni i całego ciała. Ułatwieniem dla
początkujących są instrukcje, opisujące
prawidłowy sposób korzystania ze sprzę-
tu.

Celem tej inwestycji było zachęcenie ca-
łych rodzin do wspólnego, aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. Zaplanowane za-
łożenie zostało w pełni zrealizowane i po-
zytywnie przyjęte przez lokalną społeczność.
Bezpłatne i dostępne dla każdego siłownie
plenerowe integrują rodziny, łącząc przy-
jemny wypoczynek na świeżym powietrzu
z pożyteczną aktywnością fizyczną. 

Wartość inwestycji, sfinansowanej w ca-
łości przez gminę Trzebinia, wyniosła
667 099,22 zł. W 2016 r. zakończono budowę
siłowni plenerowych na terenie 11 osiedli
w mieście Trzebinia oraz dwóch sołectw
– gmina przeznaczyła na ten cel 402 733,22
zł. Wcześniej, w 2014 r. zorganizowano si-
łownię zewnętrzną na osiedlu ZWM za
173 460 zł. W 2015 r. powstała jeszcze si-
łownia na terenie sołectwa Czyżówka.

Wspólna przestrzeń
–  Aktywność ludzi tu żyjących, na gra-

nicy regionów małopolskiego i śląskiego,
w dobie zachodzących zmian i przeobra-
żeń otoczenia, jest szczególna. Cieszę się,

że Trzebinia jest coraz częściej postrzega-
na przez mieszkańców jako miejsce spotkań,
dzielenia się doświadczeniami, odpowie-
dzialnością za przestrzeń publiczną, z któ-
rej z przyjemnością korzystają i chwalą się
nią. Gmina w wyniku naszych wspólnych
inicjatyw i pracy jest coraz piękniejsza, uka-
zuje swój wyrazisty charakter – przyznaje
Jarosław Okoczuk, zastępca burmistrza
miasta Trzebini. 

– Trzebinia posiada trzy strefy aktyw-
ności gospodarczej – dodaje Okoczuk.
– Stale rozbudowujemy infrastrukturę dro-
gową wraz z oświetleniem, kanalizacją, tak

aby odpowiadała standardom europej-
skim. Aktywność gospodarcza inwesto-
rów w obrębie stref wytworzyła kilkaset
miejsc pracy, w tym sporą część zatrud-
nionych stanowią mieszkańcy gminy Trze-
binia. Dzięki przeprowadzonym rekulty-
wacjom składowiska odpadów i zbiornika
Górka, gmina jest miejscem bezpiecznym
i przyjaznym dla mieszkańców i środowi-
ska.  Pod koniec ubiegłego roku przystąpi-
liśmy do programu Mieszkanie Plus. Chce-
my zachęcić młodych, aby założyli u nas ro-
dziny i pozostali z nami na długo. Mamy
solidną infrastrukturę edukacyjną i kultu-
ralną oraz sprawdzoną opiekę zdrowotną.
Posiadamy zadbane place zabaw dla dzie-
ci i siłownie plenerowe dla rodziców i osób
starszych. Obecnie Trzebinia, z ogólnodo-
stępnymi i bezpłatnymi siłowniami plene-
rowymi świetnie wpisuje się w mapę miejsc
przyjaznych rodzinie, atrakcyjnych do za-
mieszkania, spędzenia wolnego czasu czy
inwestowania. 

www.trzebinia.pl

Gmina Trzebinia 
wyróżniona za siłownie
Projekt utworzonych w gminie Trzebinia 13 siłowni plenerowych znalazł się 
w gronie dziesięciu inicjatyw wyróżnionych przez Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski w konkursie na Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2016
w Małopolsce – Lider Małopolski

Przykładowe realizacje siłowni plenerowych

LIDER MAŁOPOLSKI
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TARGI AGROTECH

23.edycja targów AGRO-
TECH zajęła także re-
kordową powierzchnię
11 hal i ponad 63 000

metrów kwadratowych. Najnowsze osią-
gnięcia branży rolniczej prezentowało 750
wystawców z 20 krajów świata. Można
było obejrzeć ciągniki, maszyny rolnicze,
nawozy, nasiona, pasze i wiele innych
produktów potrzebnych w  nowoczesnym
gospodarstwie rolnym. Nie zabrakło
liderów rynku rolniczego na świecie z cie-
kawymi ekspozycjami – atrakcyjnie pre-
zentował się New Holland, Case IH,
John Deere, Ursus, Kubota, Claas wie-
lu innych przedstawicieli branży z naj-
wyższej półki.

Gościem wystawy był Krzysztof Jurgiel,
minister rolnictwa i rozwoju wsi, który
wziął udział w otwarciu targów, zwiedził wy-
stawę i uczestniczył również w konferencji
organizowanej przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki, zatytułowanej „Wzmac-
niamy polskie rolnictwo”. – Strategia, przy-
gotowana przez rząd zakłada promocję
międzynarodową, inwestowanie w inno-
wacje, badania naukowe – mówił  w Targach
Kielce Krzysztof Jurgiel. – W roku ubiegłym
udostępniliśmy polskiemu rolnikowi 27 no-
wych kierunków handlowych. W 2017 roku

Algieria to priorytetowy dla Polski rynek rol-
niczy.

Właśnie podczas AGROTECH 2017
zostało zawarte ważne międzynarodowe
porozumienie o współpracy pomiędzy Ur-
susem a algierską firmą Karmag Industrie
na montaż, sprzedaż i dystrybucję polskich
maszyn w Algierii i na obszarze Afryki.
Oprócz polskiego ministra rolnictwa go-
ściem wystawy był także Abdesselam Chel-
ghoum, minister rolnictwa, rozwoju wsi i ry-
bołówstwa Ludowo-Demokratycznej Re-
publiki Algierii, który wspólnie z mini-
strem Jurgielem uczestniczył w uroczystym
podpisywaniu porozumienia.

Tradycyjnie podczas gali Międzynaro-
dowych Targów Techniki Rolniczej rozda-
no Złote Medale Targów Kielce, przyzna-
no wyróżnienia. Puchar Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi otrzymała Krakowska Ho-
dowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan
Sp. z o.o. za 150-letnie doświadczenie i wy-
soką jakość w hodowli nasion warzyw
i kwiatów.

Targi AGROTECH 2017 były również
miejscem świętowania jubileuszu 175-lecia
marki Case IH oraz 70-lecia marki Steyr.
Z tej okazji zorganizowano uroczyste spo-
tkanie z udziałem dziennikarzy. Podczas wy-
stawy w Kielcach tradycyjnie rozstrzygnię-
to Olimpiadę Młodych Producentów Rol-

nych 2017. Spośród 1000 osób zgłoszonych
do konkursu niepokonany na wszystkich eta-
pach okazał się Tomasz Musiał. Drugie miej-
sce zajął Roman Bathelt, a na trzeciej pozycji
uplasował się Łukasz Czech.

Atrakcją targów AGROTECH 2017 był
między innymi zespół Traktoriady, czyli po-
dróżnicy i pomysłodawcy związani z pro-
jektem „Traktorem przez świat”. Marcin
Obałka i Piotr Śliwiński wyruszyli Ursusem
C 328 z 1964 roku do Afryki z zamiarem
przemierzenia kontynentu. Wystartowali
w styczniu i do rozpoczęcia targów AGRO-
TECH  pokonali trasę 1200 km, aż do gra-
nicy słoweńsko-włoskiej. Na stoiskach firm
pojawili się showman Krzysztof Skiba,
strongmen i zawodnik mieszanych sztuk
walki Mariusz Pudzianowski, zawodnik Vive
Tauron Kielce – Michał Jurecki. Odbyło się
również spotkanie z blogerami: Magdą
Urbaniak z „Tractormania – dziewczyna na
traktorze” oraz Piotrem Kaliskim, znanym
z kanału You Tube „Rolnik Szuka”. 

Targom AGROTECH już od siedem-
nastu edycji towarzyszą targi LAS-EXPO.
W tym roku wśród 50 wystawiających się
firm nie zabrakło najważniejszych marek
polskiej branży, między innymi tych spe-
cjalizujących się w wycince i obróbce drew-
na. Były też propozycje z Litwy i Słowenii.
Ciekawie prezentowało się stoisko Lasów
Państwowych. Na gości czekali leśnicy z fa-
chowymi poradami, które dotyczyły szcze-
gółów prowadzenia zrównoważonej, wie-
lofunkcyjnej gospodarki leśnej, odnowień,
możliwości zakupu drewna oraz sadzonek
drzew i krzewów leśnych – w tym pocho-
dzących z nowej szkółki kontenerowej
w Nadleśnictwie Daleszyce. Wystawa na-
wiązywała do kampanii „Lasy Państwowe.
Zapraszamy – Las dobre sąsiedztwo”.

Targi umilały zwiedzającym występy sy-
gnalistów, sokolnicy i pokazy rzeźbienia
w drewnie, które w widowiskowy sposób
prezentowały, jaki artystyczny użytek moż-
na zrobić z piły mechanicznej.

www.targikielce.pl

AGROTECH 
z nowym rekordem i blogerami
Największe w Polsce targi techniki rolniczej organizowane w halach 
– 23. Targi AGROTECH w Targach Kielce oraz towarzysząca im 
17. wystawa LAS-EXPO – zakończyły się rekordem liczby zwiedzających. 
Od 17 do 19 marca br. odwiedziło je 71 250 osób! 
Fot. TARGI KIELCE





NOWE TECHNOLOGIE

Nowy router AVM

Smukły i elegancki
Od notebooków oczekujemy, by były coraz

lżejsze, bardziej poręczne i mobilne. Jednocześnie
do komfortowej pracy potrzebna jest odpowied-
nia powierzchnia ekranu. Firma ASUS, odpo-
wiadając na te potrzeby, wprowadza do linii
smukłych laptopów ZenBook model UX410
z 14-calową matrycą, zamkniętą w 13-calowej obu-
dowie. 

Nowy sprzęt otrzymał charakterystyczne,
eleganckie wzornictwo nawiązujące do filozofii Zen
oraz wydajny procesor najnowszej generacji In-
tel Kaby Lake. Na rynku dostępne będą wersje
z kartą graficzną NVIDIA® GeForce® 940MX,
jak i ze zintegrowanym układem Intel®. Kształt
i wykończenie zaskakująco lekkiej, ważącej ok.
1,4 kg obudowy ze stopu aluminium powstaje
w wyniku złożonego, wymagającego precyzji
procesu. Matryca FHD (1920 x 1080) oddaje ko-
lory wierniejsze i żywsze niż w przeciętnych wy-
świetlaczach. Technologia szerokiego kąta
widzenia zachowuje prawidłowy kon-
trast i kolorystykę obrazu widzianego
nawet ze skrajnej pozycji.

JA
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FRITZ!Box 4040 jest rozwiązaniem idealnym do łatwego zbudowania domowej sieci. Uniwersalny FRITZ!Box 4040 idealnie spraw-
dzi się z każdym modemem kablowym, DSL i modemem światłowodowym oraz w istniejących już sieciach ethernetowych. Umożliwia
także dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej 3G lub 4G/LTE i zewnętrznego modemu. Użytkownicy mogą
korzystać zarówno z szybkiego standardu bezprzewodowego AC, osiągając przepływowość do 866 Mbit/s, jak i standardu N, oferują-
cego transfery do 400 Mbit/s oraz bezprzewodową swobodę przepływu danych. 

W standardowym wyposażeniu są między innymi: gigabitowy port WAN, cztery gigabitowe porty dla aplikacji sieciowych wymaga-
jących przesyłu dużych ilości danych oraz porty USB w standardzie 3.0 i 2.0 dla urządzeń sieciowych, takich jak drukarki i dyski multi-
medialne. 

JA



Firma Verbatim zaprezentowała najbardziej pojemny
dysk twardy dla komputerów stacjonarnych – Stone’n’Save
USB 3.0 10TB Desktop. 10 terabajtów zapewni przestrzeń
na przechowywanie 400 filmów Blu-ray, 4,5 mln zdjęć lub
2,5 mln utworów muzycznych. 

Jednak wraz z pojawieniem się wideo w rozdzielczości
4K i gwałtownym wzrostem tworzonych danych zawsze bę-
dzie istnieć zapotrzebowanie na większą ilość pamięci. Dzię-
ki Stone’n’Save nie trzeba już korzystać z wielu urządzeń
– można stworzyć kopię zapasową wszystkich danych na
jednym dysku. Dysk może działać w systemach Windows
i Mac OS, a użytkownicy mogą zaplanować i tworzyć ko-
pie zapasowe plików, korzystając z bezpłatnego oprogra-
mowania Nero Backup, które jest dołączone do napędu.

JA
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400 filmów 
Blu-ray na dysku

Epson przedstawił pierwszy na świecie system do produkcji papieru
bez użycia wody bezpośrednio w firmie. Kompaktowa maszyna biurowa
Epson PaperLab rewolucjonizuje biurowy recykling, zamieniając w suchym
procesie zużyty papier na nowy, nadający się do druku. Poza wartoscią eko-
logiczną daje to także możliwość bezpiecznego niszczenia poufnych do-
kumentów na miejscu, bez zlecania tego firmom zewnętrznym.

Włożone do PaperLab zadrukowane kartki są poddawane włókno-
waniu, a następnie materiał pod ciśnieniem łączony jest w arkusze i od-
powiednio formowany. Wszystko to z zastosowaniem zaawansowanej tech-
nologii Dry Fiber, która eliminuje konieczność wykorzystywania wody w ca-
łym procesie. W efekcie otrzymuje się kartki różnego rodzaju: od papie-
ru biurowego A4 po kolorowy. Rozmiar, kolor i grubość finalnego mate-
riału można programować stosownie do własnych potrzeb na panelu urzą-
dzenia. Producent zapewnia, że w miarę rozwoju projektu kolejne wersje
urządzenia pozwolą na dostosowanie wielkości urządzenia tak, by moż-
na było z niego korzystać także w małych biurach czy w domu.

JA

Papier 
z domowej 
produkcji
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MOTORYZACJA

Cezary Głogowski

To najwierniejszy kompan, z którym
można z przyjemnością wybrać się
w nieznane. Niespotykany wcze-
śniej poziom bezpieczeństwa i naj-

mocniejszy w historii silnik w połączeniu z le-
gendarną wprost trwałością i oszczędnością
pojazdów Isuzu sprawiają, że nowy D-Max
zostawia konkurentów w tyle. Niezależnie
od tego, czy wyruszasz na wyprawę po bez-
drożach, w podróż autostradą, czy musisz
przewieźć ciężki ładunek – D-Max idealnie
sprawdzi się w każdym środowisku.

Wyróżniający się wygląd D-Maxa
to m.in. zadziorny grill, większe i stylowe
18-calowe alufelgi, nowe, sportowe reflek-
tory ze zintegrowanymi światłami do jazdy
dziennej i elegancka klapa z tyłu. Nowy
D-Max oferuje zadziwiającą uniwersal-
ność, bardzo niskie zużycie paliwa, moc sil-
nika wtedy, kiedy najbardziej jej potrze-
bujesz, i najwyższej klasy wytrzymałość

– wszystko to czyni z niego prawdziwie no-
woczesny samochód, którym równie wy-
godnie przewieziesz pasażerów, jak i ła-
dunek.

Isuzu D-Max to wyjątkowa, komfor-
towa przestrzeń, która cię otacza. Na wy-
ciągnięcie ręki masz także całą zaawanso-
waną technologię i innowacyjne rozwiąza-
nia, których oczekujesz od nowoczesnego
samochodu. 

Podróżowanie pick-upem jeszcze nig-
dy nie było tak komfortowym doświadcze-
niem. Nowy Isuzu D-Max wyposażony jest
w  nowy silnik RZ4E-TC Hi-power o wy-
sokiej mocy (163 KM), z systemem zmien-
nej geometrii łopatek turbosprężarki (VGS).
Silnik osiąga niemal płaski przebieg krzywej
momentu obrotowego i oferuje mnóstwo ra-
dości z prowadzenia, niezależnie od typu na-
wierzchni i ukształtowania terenu, jak rów-
nież moc do holowania przyczepy o wadze
aż do 3,5 tony. Nowy Isuzu D-Max jest nie-
zawodny i wszechstronny. �

Fachman wśród aut

Isuzu D-Max zaprojektowano z myślą o żyjących aktywnie pasjonatach, 
którzy potrzebują samochodu zarówno do wypoczynku, jak i do pracy
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Cezary Głogowski

Aby dostosować ich działanie do
wyrafinowanej atmosfery w ka-
binie, zespoły techniczne wdra-
żające te nowe technologie dąży-

ły do uczynienia ich działania tak niedo-
strzegalnym, łatwym i intuicyjnym, jak to tyl-
ko możliwe.

Najnowsze technologie bezpieczeń-
stwa w Q30 to m.in.:
• Blind Spot Warning ostrzegający o obec-
ności niewidocznych w martwym polu lu-
sterek innych użytkowników drogi na są-
siednich pasach;

• Forward Collision Warning z funkcją For-
ward Emergency Braking, które redukują
stres związany z prowadzeniem auta przy
dużym natężeniu ruchu lub w mieście,
ostrzegające kierowcę o niebezpieczeń-
stwach przed autem i ryzyku najechania na
pojazd poprzedzający oraz zdolne do au-
tonomicznego hamowania, by uniknąć ko-
lizji lub zmniejszyć jej możliwe następ-
stwa;
• Auto High Beam Assist − technologia
podnosząca bezpieczeństwo jazdy, auto-
matycznie przełączająca lampy główne
między położeniem mijania a dalekosięż-
nym, by zapobiegać oślepianiu innych
użytkowników drogi;

• Intelligent Cruise Control − tempomat
automatycznie utrzymujący bezpieczny od-
stęp od poprzednika, by jazda była bez-
pieczniejsza i bardziej relaksująca.

W specyfikacji Sport model Q30 może
być wyposażony w 211-konny silnik ben-
zynowy 2.0 DIG, który wykręca 350 Nm
momentu obrotowego. Tak „zmotoryzo-
wane” Infiniti Q30 z napędem na oś przed-
nią rozpędza się do 100 km/h w 7,2 s, zaś
z napędem 4x4 – w 7,3 s. Standardowo łą-
czony z siedmiostopniową automatyczną
dwusprzęgłową skrzynią biegów DCT, mo-
del napędzany na obie osie (na 17-calowych
kołach), spala średnio 6,4 l/100 km (149 g
CO2/km). �

Na pomoc kierowcy
Q30 wyposażony jest w całą gamę intuicyjnie działających technologii wspar-
cia, które zapewniają maksymalizację bezpieczeństwa wszystkich pasażerów
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Duże, 21-calowe felgi aluminiowe
są nie tylko dopełnieniem atle-
tycznych proporcji QX70, ale
przede wszystkim wpływają na

precyzję prowadzenia. Lekkość aluminiowej
konstrukcji w oczywisty sposób ogranicza
masę nieresorowaną, przyczyniając się do
zwiększenia komfortu jazdy i jakości pro-
wadzenia. Odświeżony grill z doskonale zna-
nym, podwójnym łukiem Infiniti oraz siat-
ką w kształcie plastra miodu dodatkowo
wzmacnia sportowy charakter sylwetki.
Dolny łuk, będący niczym naturalne odbi-
cie łuku górnego, nadaje QX70 niezwykłe-
go wyglądu.

Inteligentny system napędu na cztery
koła nieustannie dostosowuje rozdział na-

pędu do warunków na
drodze, aby zapewnić
pojazdowi lepszą przy-
czepność. Podczas spor-
towej jazdy przydziela
100 proc. mocy na koła
tylne, a w razie potrzeby
przekierowuje do 50 proc.
mocy na koła przednie.
Zyskujesz „czterokoło-
wą” przyczepność, nie
tracąc frajdy z jazdy z na-
pędem na tylne koła.

Pod maską znajdzie-
my benzynową jednostkę o pojemności
3,7 l o mocy 320 KM, która rewelacyjnie
współpracuje z siedmiobiegową automa-
tyczną przekładnią, sterowaną elektronicz-
nie z trybem manualnym i magnezowymi ło-

patkami zmiany biegów. Czujniki algoryt-
miczne analizują styl jazdy kierowcy i au-
tomatycznie dostosowują przełożenia. Tryb
manualny oferuje wybieranie sekwencyjne
biegów. �

Osobliwość QX70S
Wystarczy jedno spojrzenie i jedno dotknięcie elementów wykonanych 
z najwyższym kunsztem luksusowych materiałów wewnątrz QX70S , 
żeby przekonać się, jak bardzo podkreślają one indywidualność osoby 
zasiadającej w kabinie 
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Uwagę zwraca doskonałe wy-
kończenie detali oraz użycie
materiałów dających poczucie
komfortu i obcowania ze szla-

chetnością. Zdecydowanie można docenić
w nim przemyślane rozwiązania ułatwiające
podróż całej rodzinie: pojemny Jumbo
Box między fotelami, Pakiet Komfortowe-
go Snu, uchwyty na tablety w oparciach fo-
teli przednich czy możliwość szybkiego za-
blokowania otwartych drzwi od wewnątrz.

W nowej Škodzie Kodiaq nigdy nie je-
steś sam na drodze. Towarzyszy ci cały
świat, dostępny dzięki Škodzie Connect. Ten
nowoczesny system łączności oparty na
własnym Wi-Fi pozwala ci być cały czas on-
line. Funkcjonalność Smartgate zapewnia
bezprzewodowe połączenie z samochodem,
dzięki czemu możesz na swoim smartfonie
kontrolować 40 różnych parametrów auta.
Za pomocą Škody Connect w sytuacji
awaryjnej wezwiesz pomoc, używając jed-
nego przycisku.

Nowa Škoda Kodiaq powstała po to,
by radość ze wspólnego podróżowania swo-
bodnie dzielić z rodziną i przyjaciółmi. Już
nie musisz się zastanawiać, czy dla wszyst-
kich starczy miejsca. Starczy – podobnie jak
wtyczek USB do waszych smartfonów czy
uchwytów na tablety dla młodych od-
krywców, którzy w czasie jazdy zatęsknią za
ulubioną kreskówką.

Kodiaq napędzany jest czterema silni-
kami o pojemności 1.4 TSI od 125 KM do
150 KM mocy i pięcioma silnikami wyso-
koprężnymi o pojemności 2.0 TDI od 150
KM do 190 KM mocy. �

Wszystko pod ręką

Ergonomia to za mało, by opisać w pełni wszystkie funkcjonalności 
i udogodnienia, które drzemią we wnętrzu nowej Škody Kodiaq
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Gdzie na targi?
Lipiec 2017

1–2 AGRO-TECH 2017 
– Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Minikowo

29.7.–20.8.  Jarmark św. Dominika 2017 Gdańsk

Sierpień  2017

19–20 ROLTECHNIKA 2017 Wilkowice
– Wystawa Maszyn i Urządzeń Rolniczych k/Leszna

Wrzesień  2017

5–8 MSPO 2017 
– Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego Kielce

5–8 LOGISTYKA 2017 
– Międzynarodowe Targi Logistyczne Kielce

5–7 BTS 2017 
– Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Poznań

5–8 Międzynarodowe Targi Meblowe 2017 Ostróda
5–7 Next Season – Wiosna-Lato 2018 

– Salon Odzieży i Dodatków Poznań
5–8 AMIA 2017 

– Targi Technologii Obróbki Drewna 
i Produkcji Mebli Ostróda

5–7 TARGI MODY POZNAŃ 2017 Poznań
6–8 MIĘDZYNARODOWE 

TARGI LEŚNE 2017 Rogów
7 Home&Food 2017 

– Branżowe Targi Artykułów Gospodarstwa 
Domowego i Żywności Warszawa

8–10 AGRO POMERANIA 2017 
– Barzkowickie Targi Rolne Barzkowice

8–10 WARSAW MOTOSHOW 2017 
– Targi Motoryzacyjne Nadarzyn

9–10 EXPOBUD 2017 
– Budownictwo, Wnętrza, Ogrody Gliwice

9–12 BAKEPOL 2017 
– Targi Przemysłu Piekarskiego 
i Cukierniczego Lublin

11–13 BALTEXPO 2017 
– Międzynarodowe Targi Morskie Gdańsk

12–15 DREMA 2017 
– Międzynarodowe Targi Maszyn 
i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego Poznań

12–14 ENERGETAB 2017 
– Międzynarodowe Energetyczne 
Targi Bielskie Bielsko-Biała

12–15 FURNICA 2017 

– Międzynarodowe Targi Komponentów 

do Produkcji Mebli Poznań

12–14 EURO-TRADE 2017 

– Targi Zabawek Kraków

13–14 FestiwalDruku.pl 2017 Warszawa

15–16 Poznański Salon Optyczny 2017 Poznań

18–19 Asia Trade 2017 Ostróda

19–21 ECO & ORGANIC & VEGE 2017 Nadarzyn

20 IT Future Expo 2017 

– Targi Innowacyjnych Technologii 

Informatycznych Warszawa

20 IT CAREER SUMMIT 2017 

– Targi Pracy Warszawa

22–25 AGRO SHOW 2017 

– Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Bednary

22–24 INSTAL-SYSTEM 2017 

– Targi Technik Grzewczych 

i Zielonych Energii Bielsko-Biała

23–26 SMAKI REGIONÓW 2017 Poznań

25–28 EPLA 2017 

– Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

i Gumy Poznań

25–28 POLAGRA-FOOD 2017 

– Międzynarodowe Targi Wyrobów 

Spożywczych Poznań

25–28 Polagra-Tech 2017 

– Międzynarodowe Targi Technologii 

Spożywczych Poznań

25–28 POLAGRA GASTRO 2017 

– Międzynarodowe Targi Gastronomii Poznań

25–28 PAKFOOD 2017 

– Targi Opakowań dla Przemysłu 

Spożywczego Poznań

26–29 TRAKO 2017 

– Międzynarodowe Targi Kolejowe Gdańsk

27–28 LUBSACRO 2017 

– Targi Sakralne Lublin

27–28 Stacja i Biznes Przyszłości 2017 

– Międzynarodowe Targi Paliwowe Wrocław

29.09.–1.10. KATOWICE 2017 

– Międzynarodowe Targi Górnictwa 

i Przemysłu Energetycznego Katowice



W marcu br. kolekcja laurów pilskiej Pralni „SONIA” wzbogaciła
się o tytuł „Irydowy Hit 2016”, przyznany w XXII Konkursie
Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów. Firmę Stanisława
Pircha nagrodzono za gwarantowany wysoki poziom usług
pralniczych, świadczonych w oparciu o stosowane standardy
jakości oraz nowoczesne technologie i urządzenia

Pralni „SONIA” przypadają w tym roku 35. urodziny. Wszystko
zaczęło się w 1982 roku, kiedy Stanisław Pirch – podjąwszy decyzję
o związaniu się z Piłą – uru-
chomił działalność w zakresie
prania wodnego i czyszczenia
chemicznego. Dziś jego zakład
to jedna z gospodarczych wizy-
tówek regionu, zasięgiem
świadczonych usług obejmu-
jąca jedną czwartą Polski: od
Szczecina przez Poznań,
Zieloną Górę, Ciechocinek, By-
dgoszcz, Grudziądz do Gdań-
ska. Na liście klientów są
hotele, internaty, restauracje,
zakłady przemysłowe, szpitale,
jednostki wojskowe, klienci in-
dywidualni. Lista usług obej-
muje m.in. pranie i maglowa-
nie pościeli, czyszczenie gar-
deroby i odzieży roboczej,
sukien ślubnych i komunijnych.
Wszystko to czynione jest z pełną troską o zachowanie walorów
tkanin, także tych najdelikatniejszych i najbardziej wartościowych.

Od trzech i pół dekady Stanisław Pirch kieruje się w pracy
niezmienną zasadą: „Każdego z naszych klientów staramy się trak-
tować wyjątkowo rzetelnie i poważnie, niezależnie od wielkości za-
mówienia”. 

I tę właśnie dewizę z sukcesami wciela w życie. Wiąże się z tym
konsekwentne inwestowanie w urządzenia i maszyny światowej
klasy (bo tylko takie gwarantują świadczenie usług pralniczych na
najwyższym poziomie), wytrwałość w prowadzeniu polityki proeko-
logicznej, ustawiczne doskonalenie systemu zarządzania jakością
i systemu zarządzania środowiskowego, dbałość o wysoką efekty-
wność organizacji pracy.

Obecnie Pralnia „SONIA” to jedna z najlepiej prosperujących
w tej branży firm w Polsce. W Pile funkcjonuje w oparciu o dwie
lokalizacje. Pierwsza – przy ul. Mickiewicza – obsługuje
mieszkańców, druga – w rejonie ulicy Lotniczej – świadczy usługi
hotelom, restauracjom, wojsku i wielu innym podmiotom gospo-
darczym, prowadzącym działalność w północno-zachodniej Polsce.
Blisko 50 pracowników w ciągu miesiąca potrafi wyczyścić,
wysuszyć i wyprasować 250 ton materiałów!

Pół roku przed „Irydowym Hitem” Pralnia „SONIA” została
zwycięzcą XVIII konkursu „Wielkopolska Nagroda Jakości” w kate-
gorii małych firm usługowych i handlowych. To nagroda przyz-
nawana przedsiębiorcom stawiającym na jakość, innowacyjność
i zrównoważony rozwój. Wrześniowe uhonorowanie laureatów
odbyło się w ramach V Dni Pracy Organicznej, które w ubiegłym
roku poświęcone były gen. Dezyderemu Chłapowskiemu. 

Pralnię „SONIA” dostrzeżono także w wymiarze przedsiębiorstw
zasłużonych dla całej polskiej gospodarki. Pod koniec 2015 roku
Stanisławowi Pirchowi przyznano niezwykle nobilitującą w śro-
dowisku ekonomicznym Odznakę Honorową „Za zasługi dla roz-
woju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”.

Stanisław Pirch zaznacza, że niebagatelny wkład w rozwój firmy
mają pracownicy. – To grono sprawdzonych ludzi, autentycznie
zaangażowanych w umocnienie marki Pralnia „SONIA”. Spora część
załogi związana jest z zakładem od wielu lat, są wśród nich zasłużeni
dla branży rzemieślniczej nauczyciele-mistrzowie. To wszystko, co
się dzieje, to są nasze wspólne sukcesy! – podkreśla.

Piotr Głowski, prezydent Piły: 
– Cieszę się, że wkład pilskiej firmy, od lat
znanej i cenionej na rynku subregional-
nym, został dostrzeżony również w ob-
szarze gospodarki RP. Jestem pewien, że
otrzymana Odznaka Honorowa „Za zasługi
dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej
Polskiej” jeszcze bardziej wzmocni pozy-
cję Pralni „SONIA” jako ambasadora Piły
na arenie ogólnokrajowej.

Pamiątkowe zdjęcie z Irydowym Hitem

Stanisław Pirch ze starostą Eligiuszem Komarowskim i etatowym członkiem
zarządu powiatu Przemysławem Pochylskim

Prezydent Piły Piotr Głowski zapoznaje się
z pracą pralni

Pralnia „SONIA”: 35-latka z sukcesami

Wielkopolska Nagroda Jakości 2016




