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Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

USzD realizuje świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia
z zakresu lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego oraz rehabilitacji. Dysponuje
411 łóżkami (405 w Oddziałach i 6 w SOR), zgromadzonymi w 19 wyso-
kospecjalistycznych Klinikach – Oddziałach. Rocznie realizuje ponad 31 tys.
hospitalizacji, wykonując w tym czasie prawie 6 tys. zabiegów operacyjnych oraz
ponad 660 tys. badań diagnostycznych. W strukturze organizacyjnej funkcjonuje
Poliklinika, skupiająca 23 specjalistyczne poradnie, w których rocznie udzielanych jest
ponad 75 tys. porad, a także 15 pracowni. Na terenie USzD funkcjonuje Szpitalny
Oddział Ratunkowy oraz Centrum Urazowe dla Dzieci.

www.usdlublin.pl
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Zgodnie z założeniami i progno-
zami zarządu, spółka wypraco-
wała rekordową marżę w wyso-
kości 6,3 proc., 1.914 mln zł

skonsolidowanych przychodów i EBITDA
w wysokości 15,2 mln zł, co stanowi
25-proc. wzrost wobec półrocza 2016 roku.
ABC Data pozostaje niezmiennie bardzo
mocna w obszarze mobile. Należąca do
Grupy spółka iSource jest największym w
Polsce dystrybutorem sprzętu Apple. Spół-
ka jest również jednym z wiodących do-
stawców smartfonów Huawei w naszym
kraju i oficjalnym dystrybutorem sprzętu
marki Xiaomi. 

Według firmy Canalys, w drugim kwar-
tale 2017 roku czwartą najlepiej  sprzeda-
jącą się marką smartfonów w Europie
Środkowo-Wschodniej – z wynikiem 1,1 mln
egzemplarzy – było właśnie Xiaomi. 

JA

Rekordowe półrocze ABC Data
Jedna z najwyższych marży na rynku, wzrost zysku netto kwartał do kwartału, stabilny po-
ziom sprzedaży – opublikowane właśnie wyniki finansowe Grupy ABC Data za I półrocze
2017 roku znacząco przekroczyły oczekiwania rynkowe

W spotkaniu prezentującym wyniki Grupy udział wzięli Ilona Weiss, prezes zarządu
ABC Data i Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu

Pracodawcy zauważają, że flagowy
projekt Ministerstwa Rozwoju
wyraźnie stracił impet legislacyj-
ny, mimo że środowisko biznesu

pozytywnie odniosło się do generalnej idei
stojącej za projektowanymi zmianami.

Dla pracodawców bardzo ważny jest
ten element pakietu ustaw, który dotyczy za-
sad stanowienia prawa dla przedsiębiorców.
Zawiera on katalog zasad tworzenia pra-
wa, obowiązek sporządzania oceny skutków
regulacji oraz obowiązek szczególnej tro-
ski o sektor małych i średnich przedsię-
biorstw. Są to rozwiązania, których przy-
jęcie pozwala mieć nadzieję na poprawę ja-
kości prawa dotyczącego prowadzenia
działalności gospodarczej. Dla przedsię-
biorców niejasne, niestabilne przepisy oraz
ich de facto dowolna interpretacja przez or-
gany administracji stanowią podstawową
barierę w codziennym funkcjonowaniu. 

Nadawcy listów wyrazili nadzieję, że
Konstytucja Biznesu wkrótce zostanie
przyjęta przez Radę Ministrów i skierowa-

na do Sejmu. Pracodawcy deklarują rów-
nież zaangażowanie swoich ekspertów w
prace legislacyjne na etapie parlamentar-

nym, aby końcowym ich efektem była
ustawa wspierająca przedsiębiorczość w naj-
większym możliwym stopniu. �

Chcą Konstytucji Biznesu

Fot. Jarosław Adkowski 

Cztery organizacje pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, na ręce wicepremiera
Mateusza Morawieckiego oraz członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, przekazały
listy, w których apelują o przyspieszenie 
prac nad Konstytucją Biznesu
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W2016 r. spożycie drobiu wy-
niosło 28,5 kg na mieszkań-
ca, a w 2017 r. powinno się-
gnąć 29 kg. Prognozy poka-

zują, że ta tendencja będzie się utrzymywać,
choć wzrost nie będzie tak duży jak w la-
tach poprzednich. Drób zaczęli doceniać
także mieszkańcy Afryki i Azji, o czym
świadczy rosnąca podaż na ten surowiec.
Polski drób wyróżniają wysoka jakość i wa-
lory smakowo-zapachowe. O wysokiej
konkurencyjności polskiego mięsa stanowi
jego atrakcyjna cena. Szczególnie dobrze
wypadają kurczęta. Na ten sukces składa się
również wzrost zapotrzebowania na tanie
i zdrowe źródło białka zwierzęcego. Polskę
wyróżnia specjalizacja produkcji, wysoka
efektywność, dostęp do tańszych surowców
oraz wykwalifikowani hodowcy, którzy
chcą rozwijać swoje gospodarstwa. 

– Hodowcy drobiu, którzy chcą zwięk-
szać swoje wyniki, powinni postawić na eks-
port. Głównie ze względu na to, że rodzi-
my rynek nie jest w stanie w pełni wyko-
rzystać tak dynamicznie rosnącej produk-
cji. Dziś polski drób z powodzeniem zdo-
bywa uznanie na Dalekim Wschodzie,
w Azji i nawet, co może wielu szokować,
w Afryce. Otwarcie na inne rynki to dla nich
ogromna szansa. Szczególnie, że dysponują
oni niezbędnym zapleczem technologicz-
nym – komentuje Joanna Rybak, kierownik
produktu De Heus.  

Historia przemysłu drobiarskiego
w Polsce rozwinęła się w drugiej połowie
lat 40. XX wieku. Ówcześnie większość wy-
produkowanego mięsa stanowiła zaopa-
trzenie krajowe. Eksportowano głównie
pierze i puch gęsi i kaczek. Przełomowym
momentem dla rozwoju tego segmentu
rynku było jednak ostatnie dwudziestole-
cie. W tym czasie odnotowano dyna-
miczny wzrost produkcji żywca – głównie
ze względu na zmianę preferencji żywie-
niowych oraz konkurencyjną cenę tego su-
rowca w porównaniu do innych gatunków
mięsa. 

Od 2014 roku Polska jest liderem pro-
dukcji drobiu w Europie. Aby utrzymać po-
zycję, polscy drobiarze muszą postawić na
rozwój eksportu i specjalizację. Według Ko-
misji Europejskiej produkcja mięsa dro-
biowego w Unii Europejskiej w 2018 r. wzro-
śnie o 0,8 proc. do 14,5 mln ton. Otwarcie
na nowe rynki to duża szansa na rozwój
tego sektora w Polsce. – Należy pamiętać,
że inwestycje w sektorze drobiu są długo-

terminowe. I choć wirus ptasiej grypy zna-
cząco wyhamował rozwój nowych dro-
biarskich firm, to pozostałe, mimo wystę-
powania ognisk, kontynuowały produkcję.
Było to możliwe dzięki wysokiemu pozio-
mowi bezpieczeństwa i przestrzeganiu tak
ważnych zasad bioasekuracji na tych fer-
mach – ocenia Rybak.  

Polskich producentów wyróżnia ja-
kość oraz bezpieczeństwo produkcji. – Pol-
scy hodowcy doskonale zdają sobie spra-
wę z tego, że aby ich produkt był konku-
rencyjny, musi mieć certyfikat, który po-
twierdzi jakość i bezpieczeństwo wszelkich
procesów składających się na produkt
końcowy – przekonuje Michał Szafryna, kie-
rownik produktu De Heus. 

Certyfikaty IKB, GMP, GMP+ oraz
QS są coraz bardziej powszechne na pol-
skich fermach drobiu. – To właśnie bez-
pieczeństwo i smak polskiego mięsa
w głównej mierze decyduje o jego konku-
rencyjności na międzynarodowym rynku.

Trzeba być jednak świadomym szans i za-
grożeń. Jednym z nich może być stosun-
kowo niska rentowność produkcji w Polsce.
Szansą na rozwiązanie tego problemu
może być obecność na rynkach, które cha-
rakteryzują odmienne preferencje zakupo-
we. W Azji elementy tuszy, które Europej-
czycy uważają za bezużyteczne cieszą się
ogromnym zainteresowaniem. W ten spo-
sób producenci mogliby wpłynąć na wzrost
marży – dodaje Szafryna. 

Więcej o perspektywach polskiego mię-
sa, bezpieczeństwie produkcji i certyfikatach,
a także o wyzwaniach hodowli drobiu i roz-
wiązaniach problemów pojawiających się
w polskich fermach będzie można dowie-
dzieć się podczas Agro Days. Dni Hodowcy
2017 już 14 i 15 października w Warszawie.
Podczas eventu zaprezentowane zostaną
również interesujące wyniki badania dot.
preferencji konsumentów jaj i mięsa dro-
biowego. Bezpłatne zapisy na www.agro-
days.pl. �

Drób zostanie liderem wśród mięs
W 2025 roku drób według OECD-FAO będzie najczęściej spożywanym mięsem na świecie

Od 2014 roku Polska jest liderem produkcji drobiu 
w Europie. Aby utrzymać pozycję, polscy drobiarze
muszą postawić na rozwój eksportu i specjalizację
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Nowelizacja ustawy o ochronie
roszczeń pracowniczych w ra-
zie niewypłacalności praco-
dawcy pozwala na przyspie-

szenie udzielania pomocy finansowej pra-
cownikom, którzy zostali pozbawieni pra-
cy i świadczeń po zaprzestaniu działalno-
ści przez pracodawcę. 

Od lat pracodawcy płacą składki na
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych. To państwowy fundusz, któ-
ry wypłaca należne pracownikom świad-
czenia w razie niewypłacalności pracodawcy
lub zagrożenia nią. Chodzi o wynagro-
dzenia za pracę, usprawiedliwione nie-
obecności w pracy, urlopy wypoczynkowe,
odprawy itp. Zadania nałożone na FGŚP
realizowane są przez marszałków woje-
wództw, a dysponentem funduszu jest mi-
nister pracy. 

Do tej pory pracodawcy nie odprowa-
dzali składek za członków swojej rodziny
pracujących w ich firmach, a oni nie otrzy-
mywali świadczeń z funduszu. Teraz ochro-
ną roszczeń pracowniczych objęci zostali
także: małżonka pracodawcy, jego dzieci
własne i przysposobione, a także dzieci mał-
żonka, rodzice, macocha i ojczym, osoby
przysposabiające, rodzeństwo, wnuki,
dziadkowie, zięciowie i synowe, bratowe,
szwagierki i szwagrowie oraz osoby wyko-

nujące pracę zarobkową w gospodarstwie
domowym. Oczywiście jeżeli pozostają
z pracodawcą w stosunku pracy lub świad-
czą pracę na podstawie umowy zlecenia. 

Wystarczy zaprzestanie działalności
Ustawa na nowo definiuje faktyczne za-

przestanie działalności przez pracodawcę.
Możemy o niej mówić wtedy, gdy w okre-
sie ponad dwóch miesięcy pracodawca nie
prowadził działalności gospodarczej, nie
uzyskiwał z tego tytułu przychodów, nie
przebywał w siedzibie firmy albo w miejscu
wykonywania działalności, nie wypłacał wy-
nagrodzenia pracownikom ani nie odpro-
wadzał za nich składek do ZUS-u czy po-
datków do urzędów skarbowych. 

– Wcześniej była również możliwość
uzyskania świadczeń pracowniczych w
przypadku faktycznego zaprzestania dzia-
łalności przez pracodawcę. Było to jednak
utrudnione, ponieważ ustawodawca nie do-
precyzował, co rozumie przez faktyczne za-
przestanie działalności – uważa Sławomir
Anisimowicz, dyrektor zarządzający kan-
celarii PMR Restrukturyzacje SA. 

Lepsza ochrona pracownika
Pracownik otrzyma ekwiwalent finan-

sowy za urlop wypoczynkowy nie tylko za
rok, w którym ustał stosunek pracy, ale rów-

nież za rok poprzedzający. Zdaniem Sła-
womira Anisimowicza to ważna zmiana, bo
dotychczasowe przepisy były dla pracow-
ników krzywdzące. 

Poza tym wydłużone zostały z 9 do 12
miesięcy tzw. okresy referencyjne, czyli
okresy pomiędzy rozwiązaniem stosunku
pracy a datą wystąpienia niewypłacalności
pracodawcy, uprawniające do uzyskania
świadczeń z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Dzięki temu
ochroną zostanie objętych więcej osób. 

– To jest istotna zmiana, bo ustawo-
dawca dostrzegł, że kłopoty przedsiębior-
cy rozpoczynają się na długo przed datą zło-
żenia wniosku o restrukturyzację czy też
upadłość, a przecież od momentu złożenia
wniosku do daty jego otwarcia przez sąd
mija czasem kilka miesięcy – uważa przed-
stawiciel kancelarii PMR Restrukturyzacje
SA.

Ustawodawca rozszerzył również ka-
talog uprawnień na rzecz pracowników
w sytuacji, gdy wniosek o ogłoszenie upa-
dłości przedsiębiorcy zostaje oddalony przez
sąd, gdyż majątek przedsiębiorcy nie wy-
starcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania. W przypadku od-
dalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upa-
dłości z opisanych przyczyn pracownik zy-
skuje uprawnienia do wypłaty wynagrodzeń
za okres 3 miesięcy od daty wydania przez
sąd postanowienia, a dodatkowo również
w okresie do 4 miesięcy po tym terminie. 

Dług można rozłożyć na raty
Ustawa nakłada również obowiązki na

pracodawcę. W ciągu miesiąca od daty wy-
stąpienia roszczenia musi on (albo zarządca
czy syndyk firmy) złożyć u marszałka wo-
jewództwa wykaz niezaspokojonych rosz-
czeń pracowniczych, które powstały przed
datą niewypłacalności firmy. Określa w nim
osoby uprawnione do nich, wysokość ich
roszczeń oraz z jakiego tytułu one powstały. 

W ten sposób przedsiębiorstwo, które
jest w trakcie restrukturyzacji lub upadło-
ści, staje się dłużnikiem FGŚP i może wy-
stąpić do niego za pośrednictwem mar-
szałka województwa w sprawie określenia
warunków zwrotu tych należności, rozło-
żenia ich na raty, odroczenia terminu spła-
ty lub umorzenia ich w całości lub części. 

PMR Restrukturyzacje S.A. 

Pracownicy pod większą ochroną
Od 5 września br. obowiązuje nowe prawo w zakresie roszczeń pracowników. Otrzymają
oni wcześniej zaległe świadczenia, a ochroną objęta zostanie również rodzina pracodawcy,
która była u niego zatrudniona
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Według ostatniego, rocznego
ratingu Banku Światowego,
Korea Południowa zajmuje
5. miejsce wśród 190 kra-

jów, jeśli chodzi o łatwość prowadzenia biz-
nesu. Jest też 5. krajem w Azji i Oceanii
z najwyższym wskaźnikiem rozwoju spo-
łecznego. Wszystko to dzięki dążeniu Ko-
reańczyków do perfekcji i idealnej dyscy-
pliny.  

Intensywna nauka kluczem 
Koreańczycy od najmłodszych lat

uczą się bardzo dużo, a licealiści spędzają
nad książkami często po 12–16 godzin
dziennie. Po lekcjach w szkole wielu z nich
uczęszcza na popołudniowe zajęcia do
szkół prywatnych, zwanych hagwon, gdzie
uczą się do późnych godzin wieczor-
nych. Takie zajęcia mają pomóc im dostać
się na wymarzone studia, żeby później od-
nieść sukces zawodowy. Pracowitość,
chęć do nauki i samodoskonalenia się Ko-
reańczyków sprawia, że Korea Połu-
dniowa szybko się rozwija i stanowi cen-
trum biznesowego świata. Z tego powo-
du język koreański staje się coraz bardziej
popularny. 

– Według World Atlas, język koreań-
ski zajmuje 12. miejsce w rankingu najpo-
pularniejszych języków świata – komentu-
je Sylwia Rogalska, country manager
w Education First. – Posługuje się nim
78 milionów ludzi na świecie. Z powodu ro-
snącego zainteresowania językiem kore-
ańskim, Education First postanowiło otwo-
rzyć nową szkołę w Seulu – samym sercu
Korei Południowej, gdzie już od listopada
kursanci w różnym wieku będą mogli
uczyć się języka koreańskiego. W sierpniu
i wrześniu, rezerwując kurs EF w Seulu, każ-
dy student otrzyma 15 proc. zniżki. W ten
sposób chcemy zachęcić kursantów do
nauki tego fascynującego języka.

Roboty i automatyzacja 
na każdym kroku

Korea Południowa ma najwyższe stę-
żenie robotów na świecie w przeliczeniu na
liczbę pracowników. Średnio jeden robot jest
tam do dyspozycji 20 pracowników – śred-
nia światowa to 1 robot przypadający na
144 pracowników. Roboty spotkamy na lot-
nisku jako pomoc dla turystów czy w roli
strażników więziennych. W nauce już od
przedszkola towarzyszą Koreańczykom

edukacyjne roboty, np. w roli nauczycieli ję-
zyka angielskiego. Uczniowie mają również
do dyspozycji tablety, a materiały eduka-
cyjne wyświetlane są na interaktywnych ta-
blicach. Korea Południowa jest ojczyzną
wielu zautomatyzowanych i zrobotyzo-
wanych firm-gigantów, takich jak Samsung,
LG, Kia, Hyundai czy SsangYong. 

Raj dla gamingowców
Korea Południowa to również kraj za-

kochany w grach online. To miejsce, w któ-
rym profesjonalni gamerzy podpisują sze-
ściocyfrowe kontrakty i stają się narodowymi
celebrytami. Rozgrywki gamingowe są tam
transmitowane w telewizji i wzbudzają ta-

kie emocje jak w Polsce piłka nożna czy siat-
kówka. Ponad połowa ludności tego kraju,
czyli ponad 25 mln ludzi, gra w gry regu-
larnie. W 2000 roku Ministerstwo Kultury
i Turystyki Korei Południowej zainicjowa-
ło pierwszy międzynarodowy festiwal gier
komputerowych – The World Cyber Games,
uznawany za swoistą Cyberolimpiadę.
W 2005 roku w Korei powstał pierwszy
sta-  dion przystosowany do potrzeb e-spor-
tu: Yongsan E-sports Stadium. 

Korea Południowa to z pewnością cie-
kawy kierunek – nie tylko turystyczny, ale
również naukowy i biznesowy, dla wszyst-
kich, których pochłania świat nowych tech-
nologii i gier. �

Kraj robotów, e-sportu i dyscypliny
Korea Południowa to jedno z najszybciej rozwijających się państw świata. Obecnie PKB
przypadające na jednego mieszkańca tego kraju jest ponad dwa razy wyższe niż w Polsce

Fot. materiały prasowe (2)
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Wręczenie nagród 12 laure-
atom odbyło się podczas
uroczystej Gali w Instytucie
Badawczym NASK w War-

szawie. Do 4. edycji konkursu przystąpi-
li studenci kierunków technicznych takich
jak telekomunikacja, informatyka lub
elektronika z 12 polskich wyższych uczel-
ni. 

Tegorocznym zadaniem było przygo-
towanie pracy na jeden ze wskazanych
przez organizatorów tematów dotyczących

cyberbezpieczeństwa w sieci, wykorzy-
stania technologii 5G, zastosowania no-
wych technologii dla potrzeb nowocze-
snych miast oraz pracy w chmurze. Głów-
ną nagrodą w konkursie jest wyjazd na
warsztaty do Chin, gdzie mieści się głów-
na siedziba Huawei. W trakcie wyjazdu
laureaci będą mieli możliwość skorzysta-
nia z wiedzy i doświadczenia ekspertów fir-
my oraz zapoznania się z tradycją i kulturą
Chin.

JA

Huawei nagradza studentów
Zakończyła się IV edycja programu HUAWEI Seeds for the Future 2017 w Polsce. Celem
inicjatywy jest wspieranie młodych talentów i zachęcanie ich do rozwijania wiedzy z ob-
szaru technologii informacyjno-komunikacyjnych

Laureaci IV edycji Seeds for the Future
Polska

Gdy w 2014 roku Unia Europej-
ska wprowadziła ograniczenie
dotyczące zużycia energii do
1600 W w dopuszczonych do

sprzedaży odkurzaczach, już wtedy klien-
ci niepokoili się, że energooszczędne urzą-
dzenia będą mniej efektywne i w konse-
kwencji, nieprzydatne. W końcu mniejsza
moc ssania odkurzacza, dla wielu kojarzy
się przede wszystkim z jeszcze dłuższym
procesem sprzątania. I chociaż produ-
cenci wiedzieli o zmianach już dawno, to
700 W różnicy wydaje się być ogromną
przepaścią. 

Tymczasem nawet urządzenie o niższej
mocy może doskonale usuwać kurz, brud
i pył. Pomysłodawcy dyrektywy umieścili
w niej także zapis mówiący o skuteczności
nowych sprzętów. – Ograniczenie mocy od-
kurzacza do 900 W to nie jedyny wymóg za-
warty w nowych przepisach. Modele wpro-
wadzone do obrotu po 1 września 2017 ro-
ku będą musiały spełniać także osiem mi-
nimalnych wymogów technicznych – mówi
Piotr Bieńkowski, prezes firmy Worwo,
polskiego producenta worków do odku-
rzaczy. – Dzięki wykorzystaniu nowych tech-
nologii urządzenia będą lepiej zasysać

kurz z podłóg i dywanów. W projekcie usta-
lono również maksymalny poziom typo-
wych dla odkurzacza parametrów – od te-
raz poziom reemisji kurzu nie będzie mógł
wynieść więcej niż 1 proc. Nowe urządze-
nia będą musiały być również cichsze
(maksymalnie 80 dB), ich silniki bardziej ży-
wotne (minimum 500 godzin pracy), a rocz-
ne zużycie energii mniejsze niż 43,0 kWh
– tłumaczy ekspert. 

Co dostaniemy w zamian?
Pomysłodawcy z Unii Europejskiej

szacują, że dzięki ograniczeniom nałożo-
nym na producentów odkurzaczy, cała
Europa zaoszczędzi prawie 20 TWh (te-
rawatogodzin) energii elektrycznej rocznie.
Dzięki temu do atmosfery nie zostanie wy-
emitowanych 6 mln ton CO2. Eksperci za-
znaczają również, że do 2020 roku emisja
gazów cieplarnianych powinna spaść o oko-
ło 7 proc. – Takie ograniczenie to nie tylko
ukłon w stronę ochrony środowiska natu-
ralnego, ale też znaczne oszczędności pie-
niężne. Korzystanie z energooszczędnego
urządzenia przez kilka lat pozwoli oszczę-
dzić nawet 300 zł.

Nowe urządzenia będą miały także
nowe etykiety energetyczne. Wcześniejsze
obejmowały skalę od A do G. Od 1 wrze-
śnia zmienią się na od A+++ do D.
Pierwszy z nich oznacza, że sprzęt ma naj-
lepszy współczynnik energooszczędności
– co oznacza, że cechują się największą
oszczędnością podczas sprzątania i, praw-
dopodobnie, najwyższą cenę przy jego za-
kupie. �

Unia chce jeszcze słabszych odkurzaczy

Fot. materiały prasowe 

Od 1 września weszły 
w życie nowe przepisy
unijne, które mają
pomóc w zmniejszeniu
zużywania energii przez
Europejczyków. Tym
samym moc nowych
modeli odkurzaczy nie
będzie mogła przekra-
czać więcej niż 900 W.
Czy to odbije się na
konsumentach?
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Należące do samorządu woje-
wództwa mazowieckiego Kole-
je Mazowieckie posiadają obec-
nie 316 pojazdów, które reali-

zują działalność przewozową. Od 2005 roku
spółka inwestowała w zakup nowocze-
snego taboru. Ze wsparciem władz samo-
rządowych oraz z wykorzystaniem środków
z Unii Europejskiej KM kupiły 119 zupeł-
nie nowych pojazdów: elektrycznych ze-
społów trakcyjnych (ezt), wagonów pię-
trowych do składów push-pull, lokomotyw
i spalinowych autobusów szynowych. Te in-
westycje wprost przełożyły się na rozwój
spółki – w tym samym czasie liczba osób
korzystających z jej usług wzrosła o ponad
20 milionów. Dzięki sukcesywnym zakupom
możliwe było rozwijanie siatki połączeń oraz
podnoszenie komfortu podróży. Dzisiaj Ko-
leje Mazowieckie uruchamiają średnio 800
pociągów na dobę, obsługując 15 linii na
Mazowszu i przewożąc ponad 60 mln
pasażerów rocznie. 

– Umowa ramowa na zakup 71 ezt zo-
stanie zawarta z jednym wykonawcą na
osiem lat i będzie gwarancją dostawy tabo-
ru jednego typu, co ma niebagatelne zna-
czenie przy jego eksploatowaniu. Będą to po-
jazdy o najwyższym standardzie, wyposażone
w urządzenia ETCS, jednoprzestrzenne, mo-
gące osiągać prędkość minimum 160 km/h,
z dostępem do bezprzewodowego Interne-
tu, a także wyposażone w defibrylatory
AED – mówi Czesław Sulima, p.o. prezesa
zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM. 

Spółka nie poprzestaje tylko na zaku-
pie taboru. Dla zapewnienia właściwego
utrzymania swoich pojazdów rozpoczęła
postępowanie na wybór partnera prywat-
nego na budowę nowoczesnej hali utrzy-
mania taboru w poziomie P4 w Socha-

czewie. Szacunkowa wartość projektu to po-
nad 1,3 mld zł netto. – Bieżące utrzymanie
taboru, w tym naprawy, odbywają się
w oparciu o cztery sekcje napraw i eksplo-
atacji taboru. Dwie zlokalizowane w obrę-
bie Warszawy: Warszawa Ochota oraz
Warszawa Grochów i dwie poza stolicą:
w Tłuszczu i Sochaczewie. Bazy te są suk-
cesywnie unowocześniane. Wszystkie za-
pewniają obsługę pojazdów w poziomach
utrzymania P1-P3. W związku z ambitny-
mi planami zakupowymi uznaliśmy za
konieczne rozbudowę jednej z nich tak, aby
we własnym zakresie realizować naprawy
poziomu P4, które dotąd są wykonywane
przez firmy zewnętrzne – mówi Czesław Su-
lima. 

W rezultacie wybrano Sochaczew.
Zdecydowały o tym m.in. czynniki wła-
snościowe – istniejąca tam sekcja jest wła-
snością spółki, a dodatkowo w celu roz-

budowy, w sąsiedztwie, zostały dokupione
grunty o powierzchni ponad 6,5 ha. Waż-
nym argumentem jest także położenie.
Sochaczew leży niedaleko Warszawy, tuż
przy linii kolejowej E20, niedaleko auto-
strady, blisko dworca kolejowego. 

Po wyborze partnera prywatnego zo-
stanie z nim zawarta umowa o PPP, w któ-
rej Koleje Mazowieckie zagwarantują prze-
kazanie do napraw w poziomie P4 całego
posiadanego taboru, czyli elektrycznych ze-
społów trakcyjnych, wagonów piętrowych,
lokomotyw elektrycznych i szynobusów
spalinowych. Umowa zostanie zawarta
na 20 lat, a po tym czasie baza utrzyma-
niowo-naprawcza zostanie przekazana
spółce, ale w takim stanie, by możliwe było
dalsze utrzymywanie tam taboru KM w po-
ziomie P4. 

Zarówno przetarg na 71 ezt, jak rów-
nież plany rozbudowy bazy utrzymaniowo-
naprawczej to bardzo ambitne i innowa-
cyjne przedsięwzięcia. – Choć nigdy nie ba-
liśmy się trudnych wyzwań i nowatorskich
rozwiązań, to akurat te wymagają ze stro-
ny spółki szczególnej determinacji. Ale je-
stem spokojny co do skutecznej realizacji na-
szych planów – podsumował Czesław Su-
lima. �

Kolej inwestuje z rozmachem Koleje Mazowieckie ogło-
siły przetarg na dostawę
71 elektrycznych zespołów
trakcyjnych. Wartość za-
mówienia to ponad 2 mi-
liardy 271 milionów złotych
(netto). To zarazem naj-
większe takie zamówienie
w historii polskiej kolei

Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich
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Uroczysty finał konkursu „Firma
Dobrze Zarządzana” zgroma-
dził tych, którzy talent mene-
dżerski łączą z jasno określoną

wizją rozwoju i skutecznie realizowaną
strategią. Ze sceny powitał gości redaktor
naczelny „Magazynu Gospodarczego
FAKTY” i organizator wydarzenia, Mariusz
Gryżewski: – Szanowni państwo, już dru-
gi raz mamy przyjemność wręczyć państwu
statuetki Firmy Dobrze Zarządzanej. Jest
to dla naszej redakcji wielki zaszczyt, ale
i nasz wkład w promocję polskiej gospodarki
i polskich firm. Cieszymy się, że mamy moż-
liwość zaprezentować i docenić ludzi suk-
cesu, świadomych swojej wartości, mają-
cych wizję, umiejących kreować nowe roz-
wiązania oraz korzystać z doświadczeń in-
nych i własnych błędów. Tych, którzy wie-
dzą, jak powinien wyglądać dobrze pro-
wadzony biznes, dobrze zarządzana pla-
cówka medyczna czy gmina. Ludzi, którzy
mają jasno wytyczony cel i wiedzą, jak go
osiągnąć.

Sabat pełen 
dobrze zarządzanych firm

23 czerwca na scenie warszawskiego Teatru Sabat w roli głównej wystąpiły
Firmy Dobrze Zarządzane uhonorowane statuetką przyznaną przez redakcję
„Magazynu Gospodarczego FAKTY”

Przedstawiciele firm nagrodzonych w kategorii „produkcja i dystrybucja”. Od lewej: Cezary Głogowski
– koordynator programu Firma Dobrze Zarządzana, Bogdan Szumański – prezes zarządu Małopolskiej
Hodowli Roślin Sp. z o.o., Paweł Zakrzewski – prezes Rolimpex SA, Gabriela Kośmider – prezes
GABI-PLAST Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Gabriela Kośmider, Grzegorz Bartol – prezes
BARTEX BARTOL Sp. z o.o. Sp.k., Karolina Kolisz – członek zarządu i dyrektor operacyjny firmy ANKOL,
Eryk Kolisz – członek zarządu i dyrektor ds. handlowych firmy ANKOL
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Galę poprowadził Michał Fajbusiewicz,
dziennikarz telewizyjny, scenarzysta i re-
alizator filmowy, autor ok. 200 reportaży
i filmów dokumentalnych, znany przede
wszystkim z programu telewizyjnego „997”.
W roli konferansjera sprawdził się znako-
micie, zabawiając gości dowcipami i pre-
zentując ich dokonania w dziedzinie za-
rządzania. Porównując organizację pracy
i działań w spółkach, małych jednoosobo-
wych firmach, gminach i miastach oraz pla-
cówkach medycznych odniósł się do słów
chińskiego mędraca, który był zdania, że
„kierowanie kilkorgiem ludzi i kierowanie
masami jest równie łatwe. W tym drugim
przypadku wymagana jest podobno tylko
odpowiednia organizacja”. 

Czy tak jest, pewnie musielibyśmy za-
pytać kolejno znakomitych gości i porów-
nać ich stanowiska. W swoich dziedzinach,
w zarządzaniu swoimi gospodarczymi
podmiotami radzą sobie świetnie, ambit-
nie i efektywnie, co chcieliśmy docenić, wrę-
czając im w imieniu redakcji „Magazynu
Gospodarczego FAKTY” statuetki. Już
same laudacje przygotowane przez kapitułę
konkursu, wygłaszane kolejno przez Mi-
chała Fajbusiewicza, wystarczyłyby na po-
twierdzenie, jak świetnie mogą rozwijać się
polskie firmy, jeśli dysponują – a nasi go-
ście z pewnością – kompetentną kadrą,
świetnymi pracownikami, nowoczesnymi
rozwiązaniami, ambitnymi planami zwią-
zanymi z ekspansją czy badaniami i roz-
wojem oraz odpowiednio dobraną strate-
gią marketingową.  

Laureatami zostali naprawdę najwy-
bitniejsi menedżerowie, którzy znają ryn-
kowe zasady i potrafią je wcielać w życie,

�
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Przedstawiciele firm nagrodzonych w kategorii „usługi dla biznesu”. Od
lewej: Cezary Głogowski – koordynator programu Firma Dobrze Zarządzana,
Andrzej Kiszakiewicz – prezes Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdziel-
czego z siedzibą w Drezdenku, Magdalena Fiedorowicz-Flaszyńska – przed-
stawicielka Prototypowni Błażej Flaszyński, Jerzy Rożek – prezes zarządu
Warszawskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o.

Przedstawiciele laureatów w kategorii „zdrowie i medycyna”. Od lewej: Danuta
Jakubowska – PR Manager Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM
Sp. z o.o., Łukasz Sielski – kierownik Centrum Rehabilitacji Wielospecjali-
stycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy (Pla-
cówka Medyczna Dobrze Zarządzana), Mariusz Gryżewski – redaktor naczelny
Magazynu Gospodarczego FAKTY”

Goście wznoszą toast

Przedstawiciele firm nagrodzonych w kategorii „budownictwo i nieruchomości”. Od lewej: Cezary Gło-
gowski – koordynator programu Firma Dobrze Zarządzana, Józef Zimmermann – zastępca przewodni-
czącego rady nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Hanna Zaborowska – przewodnicząca
Komisji Gospodarki Zasobami Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Dariusz Podroużka – dyrektor
Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, Maciej Romaniuk – przedstawiciel Zakładu Remontowo-
-Budowlanego Stanisław Romaniuk, Henryk Barański – przedstawiciel Korporacji RADEX SA, Marcin
Chmielewski – prezes zarządu PATIO – Chmielewski, Dudzik Sp.j.

Loteria wizytówkowa
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czerpiąc z własnych osiągnięć satysfakcję
i wymierne korzyści materialne. Wśród
nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele
firm z branży nieruchomości, produkcja
i dystrybucja, usługi dla biznesu, zdrowie
i medycyna, samorząd, hotel. Dodatkowe
wyróżnienie – „Złoty Medal Rynku Inwe-
stycji” – wręczono „gościnnie” w imieniu
współpracującego z redakcją „Magazynu
Gospodarczego FAKTY” w ramach jednej

grupy medialnej Maxmedia czasopisma
„Rynek Inwestycji”. 

Dzięki zaangażowaniu sponsorów
i partnerów gali można było przeprowa-
dzić loterię wizytówkową, w której do wy-
grania były cenne nagrody. Pięć zestawów
ekskluzywnych książek ufundowała firma
Edipresse Książki, zestawy kosmetyków
– polska firma Farmona, markowe alko-
hole – Magazyn VIP. Niespodziankę sta-

nowiły prezenty od Polisy Życie SA. Na
koniec pojawiła się możliwość… pójścia
z torbami, co oznaczało wygranie galan-
terii z metką „Monnari”, a także walizek
ufundowanych przez firmę Wittchen.
Oficjalny partner gali – firma Dec i Part-
nerzy – sponsorowała nagrodę specjalną
złożoną z okolicznościowych monet.
W gali wziął udział wiceprezes firmy,
Grzegorz Dec.

�
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Przedstawiciele Samorządów Dobrze Zarządzanych. Od lewej: Krzysztof Harmaciński – wójt gminy
Iława, Maria Jolanta Batycka-Wąsik – wójt gminy Lesznowola, Stanisław Lonczak – zastępca burmi-
strza Radomyśla Wielkiego, Mariusz Gryżewski – redaktor naczelny „Magazynu Gospodarczego FAKTY”

Od lewej: Andrzej Karczewski – współwłaściciel Piekarni
Wacyn oraz Ryszard Krzykowski – prezes zarządu Przed-
siębiorstwa Handlowo-Usługowego „EKO-WIN” Sp. z o.o.

Na scenie z przedstawieniem rewiowym wystąpił Teatr Sabat Małgorzaty Potockiej
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Przedstawiciele firm nagrodzonych w kategorii „produkcja i dystrybucja”. Od lewej: Cezary Gło-
gowski – koordynator programu Firma Dobrze Zarządzana, Ryszard Mosur – prezes zarządu
Spółdzielni Pracy „Muszynianka”, Tadeusz Wrześniak – prezes zarządu BTBB Sp. z o.o., Pau-
lina Nosarzewska – asystentka zarządu i kierownik marketingu Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.,
Tomasz Balcerzak – dyrektor sprzedaży i prokurent NESTRO PPHU Sp. z o.o., Mariusz Gryżew-
ski – redaktor naczelny „Magazynu Gospodarczego FAKTY”

Laureaci „Złotego Medalu Rynku Inwestycji”. Od lewej:
Leszek Woźniak – wiceprezes Radomskich Hal Mięsnych
Sp. z o.o. oraz Eugeniusz Pastuszka – prezes Radom-
skich Hal Mięsnych Sp. z o.o.

Na zakończenie imprezy wszyscy go-
ście wzięli udział w części artystycznej wy-
darzenia – wyśmienitym rewiowym przed-
stawieniu muzycznym „The best of Sabat”,
przygotowanym na 16-lecie teatru Mał-
gorzaty Potockiej. Podczas show można
było usłyszeć niezapomniane przeboje
Czesława Niemena, Anny German, Fran-
ka Sinatry, Cher czy Celine Dion, a także
wczuć się w klimat tanecznego Broadwayu
czy Moulin Rouge. Przedstawienie prze-
niosło widzów w świat ponadczasowych
utworów, wspaniałych pokazów i wielkich
emocji. 

To kolejna gala, będąca spo-
tkaniem przedstawicieli różnych
dziedzin, którzy odnoszą po-
nadprzeciętne wyniki w obszarze
zarządzania. Nagrodzone pod-
mioty – firmy i jednostki samo-
rządu terytorialnego – mogą po-
szczycić się stabilną pozycją, płynnością �

Michał Fajbusiewicz prowadzący Galę



finansową oraz skutecznie realizowany-
mi planami rozwojowymi.

Inicjatywa „Magazynu Gospodar-
czego FAKTY” ma na celu upowszech-
nianie dobrych praktyk i umiejętności me-
nedżerskich oraz wskazanie osobowości,
które z powodzeniem odnajdują się na
rynku, wiedzą, jak budować trwałe rela-
cje z pracownikami i partnerami ze-
wnętrznymi oraz klientami, a przy tym od-
notowują imponujące wskaźniki wzrostu.
Konsekwentnie prowadzą zarządzane

firmy i samorządy ku lepszej przyszłości,
zapewniając im prosperity i przewagę kon-
kurencyjną. Ta oparta jest m.in. na inno-
wacyjności, która pozwala być pionierem
nowatorskich rozwiązań, a tym samym li-
derem i wzorem do naśladowania dla in-
nych.

Mamy nadzieję, że statuetka „Firma
Dobrze Zarządzana” będzie dla nich nie
tylko zasłużonym dowodem sukcesu,
lecz także motywacją do utrzymania ja-
kości na najwyższym poziomie. �
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PARTNERZY GALI

FIRMA DOBRZE ZARZĄDZANA

Kategoria budownictwo 
i nieruchomości
• PATIO – Chmielewski, Dudzik Sp.j . 
• Korporacja RADEX SA
• Zakład Remontowo-Budowlany 

Stanisław Romaniuk
• AWBautex Andrzej Witowski
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Metalowiec”
• Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Kategoria produkcja i dystrybucja
• ANKOL Sp. z o.o.
• BARTEX – BARTOL Sp. z o.o. Sp.k.
• GABI-PLAST Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe Gabriela 
Kośmider

• P.P.U.H. „J.M. Mazur” Sp. z o.o.
• MONREX Monika 

Szymańska-Piotrowska Sp. z o.o.
• Rolimpex SA
• Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„EKO-WIN” Sp. z o.o.
• NESTRO PPHU Sp. z o.o.
• Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
• MOKATE SA 
• BTBB Sp. z o.o. 
• Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”
• Piekarnia WACYN SC Ewa Brzezińska, 

Andrzej Karczewski 

Kategoria usługi dla biznesu
• Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
• Prototypownia Błażej Flaszyński
• Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy

z siedzibą w Drezdenku
• Hotel SKAL **** 

(Hotel Dobrze Zarządzany)

Kategoria zdrowie i medycyna
• Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. 

dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy 
(Placówka Medyczna Dobrze 
Zarządzana)

• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
LEK-AM Sp. z o.o.

Kategoria Samorząd Dobrze Zarzą-
dzany
• Gmina Radomyśl Wielki
• Gmina Iława
• Gmina Lesznowola
• Gmina Kórnik 
• Gmina Susz

ZŁOTY MEDAL RYNKU INWESTYCJI
• Radomskie Hale Mięsne Sp. z o.o. 

Grzegorz Dec (z lewej), prezes firmy Grzegorz Dec i Partnerzy będącej partnerem gali, w towarzystwie
redaktora naczelnego „Magazynu Gospodarczego FAKTY”, Mariusza Gryżewskiego

Od lewej: Ryszard Mosur, Danuta Jakubowska, Zbigniew Wawrzkowicz, Agnieszka Gryżewska,
Ewa Mickiewicz, Leszek Cidyło



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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Czy afery w bankowości spółdzielczej,
jakie miały miejsce w Polsce w ostatnich
latach wpłynęły negatywnie na państwa
działalność i zaufanie klientów do tego
typu instytucji?

LWBS ma na tyle silną pozycję w re-
jonie swojego działania, iż mieroztropne
rozwiązania czy nawet afery w pojedyn-
czych bankach spółdzielczych nie wpłynę-
ły na utratę zaufania wśród naszych  klien-
tów. Przeciwnie, stale wzrasta ilość zawie-
ranych nowych umów na prowadzenie
rachunków bankowych oraz klientów skła-
dających depozyty w naszym banku. Każ-
dy bank sam pracuje na własną pozycję na
lokalnym rynku oraz zaufanie u swoich
klientów. Przez całe 70 lat naszej działal-
ności nigdy nie byliśmy uwikłani w żadne
działania, które tworzyłyby negatywną at-
mosferę wokół nas, wspieramy jak może-
my lokalne inicjatywy oraz pomagamy
naszym mieszkańcom w trudnych dla nich
momentach. To wszystko powoduje, że
mimo całego hałasu, który tworzy się wo-
kół, jak to pan powiedział „afer” w środo-

wisku bankowym, my na nich nie tracimy.
Poza tym uważam, że polski kapitał naszego
banku, mocne zakorzenienie w lokalnych
społecznościach, z których się przecież
wywodzimy, mocno procentuje w naszej
działalności. My nie jesteśmy bezduszni, gdy
klientowi powinie się noga, rozmawiamy,
negocjujemy, pomagamy, a to dla wielu na-
szych klientów naprawdę  istotna kwestia,
jak jego bank zachowa się w trudnej dla
człowieka sytuacji.

Jakie są główne zalety przyciągające
klientów do państwa banku? Czym starają
się państwo kusić – zmniejszaniem kosztów
czy budowaniem długotrwałych relacji?

Główną zaletą naszego banku jest
możliwość rozmowy i ustalenie warunków
współpracy z pracownikiem lub człon-
kiem zarządu Banku. Atutem LWBS
w Drezdenku jest indywidualne podejście
do każdego klienta i oferowanie mu od-
powiadających produktów bankowych.
Budujemy długotrwałe relacje z naszymi
klientami. Duża część jest z nami od wie-
lu lat, ich dobra o nas opinia przyciąga z ko-

lei reprezentantów młodego pokolenia – 20-
i 30-latków. Mamy ciągły kontakt z mło-
dzieżą w okolicznych szkołach, gdzie nasi
pracownicy organizują wykłady na temat
np. bankowości, finansów czy też o blaskach
i cieniach wybrania zawodu bankowca. Sta-
ramy się, aby w naszych placówkach pa-
nowała przyjazna, swobodna atmosfera,
ponieważ uważamy, że wielu naszych
klientów tego właśnie oczekuje – nie „ro-
bota” po drugiej stronie biurka, ale czło-
wieka, z którym można porozmawiać, roz-
wiać wątpliwości, otrzymać niezbędną po-
moc w wielu nawet prozaicznych czynno-
ściach, które dla osoby starszej mogą już
stanowić trudność.

Co oznacza wprowadzenie zasad
„Ładu Korporacyjnego” w państwa przy-
padku? 

LWBS jest bankiem spółdzielczym i dla-
tego zasady ładu korporacyjnego są roz-
pisane na poszczególne nasze organy – radę
i zarząd banku. Opracowane są normy i za-
sady dobrego zarządzania oraz prowa-
dzonego nadzoru nad prowadzoną dzia-
łalnością.

Polityka „Ładu Korporacyjnego” sta-
nowi zbiór zasad określających relacje we-
wnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym rela-
cje z członkami Banku i klientami, organi-
zację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrz-
nego oraz kluczowych systemów i funkcji
wewnętrznej, a także organów statuto-
wych i zasad ich współdziałania.

Oferują państwo nie tylko finansowe,
ale i niestandardowe rozwiązania. Można
u państwa złożyć wniosek na „500 plus”
albo zdobyć rabatowe karty paliwowe.
Na jakiej zasadzie budują państwo portfolio
produktów?

LWBS Bank oferuje szereg rozwiązań
dostosowanych do oczekiwań i zapotrze-
bowania obecnych i potencjalnych klientów.
Owszem, oferujemy rachunki „500 plus”,
rabatowe karty paliwowe oraz inne cieka-
we produkty i usługi bankowe. Słuchamy
naszych klientów, ale też staramy się wyjść

Nie roboty, a bank dla ludzi
Staramy się, aby w naszych placówkach panowała przyjazna, swobodna at-
mosfera, ponieważ uważamy, że wielu naszych klientów tego właśnie ocze-
kuje – nie „robota” po drugiej stronie biurka, ale człowieka, z którym można
porozmawiać, rozwiać wątpliwości, otrzymać niezbędną pomoc w wielu
nawet prozaicznych czynnościach – mówi prezes zarządu Lubusko-Wielko-
polskiego Banku Spółdzielczego zs. w Drezdenku, Andrzej Kiszakiewicz
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im naprzeciw. Stąd właśnie oferta dotycząca
karty paliwowej, terminali płatniczych czy
karty mobilnej. Postawiliśmy sobie cel
nadrzędny: zadowolenie klientów. I to jest
podstawowy wyznacznik budowania naszej
oferty. Staramy się być nowocześni i inno-
wacyjni, oczywiście na tyle, na ile pozwa-
lają nam nasze rozwiązania informatycz-
ne i finanse. Często tworzymy jakiś produkt
specjalnie dla podkreślenia jakiegoś wyda-
rzenia ważnego dla lokalnej społeczności,
jak np. aktualnie obowiązująca lokata na
700-lecie miasta Drezdenka. Jesteśmy stąd,
utożsamiamy się z tym środowiskiem i chce-
my, aby klienci o tym wiedzieli.

Bank rozwija się na tyle dynamicznie,
że doceniają go nie tylko klienci, ale rów-
nież kapituły różnych konkursów. Proszę
opowiedzieć o zdobytych niedawno na-
grodach. 

Nasz Bank osiągnął bardzo dobre wy-
niki, otrzymując szereg nagród i wyróżnień.
Bierzemy udział w konkursie samorządo-
wo-gospodarczym HIT – Rubinowy, otrzy-
maliśmy również Złotego Geparda oraz
Orła Agrobiznesu. Zajęliśmy I i II miejsce
w kraju wśród banków spółdzielczych
w konkursie Krajowego Związku Banków
Spółdzielczych. W konkursie „Gazety Ban-
kowej” zdobyliśmy I miejsce w kraju w efek-
tywności działania. Mamy na koncie wie-
le innych wyróżnień. Fakt, że przez ostat-
nie lata nasza działalność charakteryzowała
się regularnym, stabilnym wzrostem spra-
wił, że zaczęliśmy się pojawiać na mapie za-
interesowań różnych instytucji oceniają-
cych efektywność prowadzonej działalno-
ści i stąd te nagrody. Nie to jest jednak dla
nas najważniejsze, to tylko dodatek, który
utwierdza nas w przekonaniu, że droga, któ-
rą wybraliśmy jest słuszna, a działania
właściwe. 

Na ile, będąc filią banku, mogą liczyć
państwo na samodzielność w odniesieniu

do firmy macierzystej, czyli Lubusko-
-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego?
Jak duży wpływ ta podrzędność ma na
funkcjonowanie waszej placówki?

Nasz Lubusko-Wielkopolski Bank Spół-
dzielczy z siedzibą w Drezdenku jest sa-
modzielnym bankiem, nie jest filią żadne-
go banku. Posiadamy własne filie, punkty ka-
sowe i agencje, współpracujemy z wieloma
pośrednikami – to my ustalamy zasady, któ-
rymi mają się kierować osoby czy jednost-

ki z nami współpracujące. Tak jak powie-
działem wcześniej, opinia u lokalnej spo-
łeczności, wśród naszych obecnych i po-
tencjalnych klientów jest dla nas bardzo waż-
na. Musimy dbać o to, aby wszędzie, w każ-
dej naszej jednostce, u każdego partnera, któ-
ry nas reprezentuje, był ten sam poziom
świadczonych usług, takie samo podejście
do klienta i myślę, że to nam się udało.

Rozmawiał Piotr Nowacki

LWBS ma na tyle silną pozycję w rejonie swojego 
działania, iż nieroztropne rozwiązania czy nawet afery
w pojedynczych bankach spółdzielczych nie wpłynęły
na utratę zaufania wśród naszych  klientów. Przeciw-
nie, stale wzrasta ilość zawieranych nowych umów 
na prowadzenie rachunków bankowych oraz klientów
składających depozyty w naszym banku
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Przewodniczący Rady Nadzorczej LWBS Jan Mądrawski podczas uroczystości
wręczenia statuetki „Firma Dobrze Zarządzana”
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Tak, specjalizujemy się w produk-
cji obciążnic rezystancyjnych i re-
aktancyjnych, w budowie mo-
dułowej proponujemy rozwiąza-

nia indukcyjne i pojemnościowe. Zajmujemy
się systemami zasilania nowej generacji.
Czemu nowej generacji? Bo każdy z na-
szych systemów jest w pełni elastyczny, do-
stosowany do potrzeb konkretnego klien-
ta, zawiera elementy innowacyjne w skali
świata i jest przetestowany. 

Obciążnice służą do testowania tych
systemów. Dzięki ich wykorzystaniu spraw-
dzamy zasilanie z sieci zawodowej (np.
transformatory mocy), jak i systemy zasi-
lania rezerwowego i awaryjnego (np. agre-
gaty prądotwórcze, układy SZR) przy sy-
mulacji warunków nawet poważnej awarii. 

Nagrody zdobyte przez Prototypownię
są bezsprzecznie wynikiem prac całego
zespołu. Stanowi go grupa ludzi, których
połączyło dążenie do spełnienia marzeń o
bezawaryjnym, sprawdzonym, ale inno-
wacyjnym systemie zasilania, o prostocie
działań serwisowych, o niskich kosztach
utrzymania i o zmniejszeniu ceny inwesty-
cji. 

Jak? W niektórych przypadkach, oprócz
wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych
i indywidualnego podejścia, możliwe jest
znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na
prąd. Dzieje się tak głównie w przypadku
pomp, dojarek i innych urządzeń, potrze-
bujących znacznie większego prądu do uru-
chomienia niż w trakcie pracy. Standardo-
wy projekt zakłada zmniejszenie inwesty-
cji początkowej o 40 proc., u nas koszty
utrzymania zostały zmniejszone o połowę. 

Prototypownia realizuje projekty, któ-
re pozwalają na pełne testy systemów za-
silania. Realizuje obciążnice z wbudowanym
analizatorem jakości zasilania, pozwalają-
ce na pełne sprawdzenie tych systemów przy
idealnej symulacji pracy odbiorników. Te-
sty te, odwrotnie niż prawdziwa awaria,
nie niosą za sobą ryzyka uszkodzenia za-

silanych sprzętów. Dzięki swoistej, inno-
wacyjnej budowie obciążnice są w stanie w
pełni przejąć na siebie np. zakłócenia wy-
woływane przez agregat prądotwórczy.
Obciążnica z dużą częstotliwością spraw-
dza m.in. częstotliwość prądu i napięcie
dla każdej z faz. Dzięki zaawansowanemu,
autorskiemu systemowi sterowania ob-
ciążnice Prototypowni umożliwiają zasy-
mulowanie kolejnego załączania odbior-
ników oraz warunki każdej z możliwych
awarii. System umożliwia sterowanie przez
smartfon, tablet czy laptop. Autorska dar-
mowa aplikacja PC sprzyja idealnemu

wykorzystaniu testów dzięki automatycznej
generacji raportów. 

Jeśli chodzi o zasilanie gwarantowane,
PROtotypownia jest pionierem w walce
o zmniejszenie kosztów inwestycji i użyt-
kowania przy znaczącym zwiększeniu bez-
pieczeństwa. Dla tej firmy naturalne są uzu-
pełnienie układu SZR o moduł GSM wy-
syłający SMS-y o braku paliwa, możliwość
uruchomienia agregatu prądotwórczego na-
wet w przypadku uderzenia pioruna czy syn-
chronizacja agregatu z siecią energetyczną
celem zapewnienia odpowiednich dostaw
prądu.

Prototypownia jest dostawcą produk-
tów i usług dla takich firm jak Solaris S.A,
Grupa Wirtualna Polska czy Wojsko Pol-
skie. Została uhonorowana takimi nagro-
dami jak dwukrotna statuetka Wiktoria
Znak Jakości Przedsiębiorców czy Mikro-
przedsiębiorstwo Roku 2016 rozdawanymi
na sali notowań Giełdy Papierów Warto-
ściowych, a także nagrodą Firma Dobrze
Zarządzana 2017.

www.prototypownia.com.pl

Prototypownia, czyli systemy
zasilania nowej generacji
Jesteśmy zespołem młodych, energicznych ludzi. W Prototypowni, 
dzięki obserwacji rynku i słuchaniu tego, co mówią klienci, wprowadziliśmy
wiele innowacyjnych pomysłów i szturmem zdobyliśmy polski rynek elektro-
energetyczny. Aktualnie pracujemy nad zwiększeniem eksportu i – naturalnie
– nad dalszym rozwojem obciążnic



Glassworks – piękno zamknięte w szkle

Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.
Ładna 30A, 33-156 Skrzyszów
tel. 14 674 85 20, office@glassworks.pl, www.glassworks.pl



Łączymy pracę z pasją
Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem, działającym prężnie w sektorze
budowlanym od 2011 roku na terytorium całej Polski. Konsekwentnie stawiamy
na rozwój i jakość oferowanych usług, dzięki czemu w krótkim czasie zdobyli-
śmy zaufanie wielu partnerów biznesowych.
Firma została stworzona na solidnych podstawach w osobie Andrzeja Witow-
skiego – człowieka z dwudziestoletnim doświadczeniem w branży budowla-
nej. Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższych standardów i jakości
oferowanych usług, dlatego stawiamy na wykwalifikowaną kadrę specjalistów.
Każdego traktujemy w indywidualny sposób, oferując optymalne rozwiązania,
dzięki czemu potrafimy sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagają-
cych klientów. 

Gwarantujemy: 
• wykonanie powierzanych nam obowiązków w określonym terminie, 
• wykwalifikowaną kadrę fachowców, 
• najwyższą jakość oferowanych usług, 
• wykonywanie z pietyzmem każdej powierzonej pracy.

Nagrody i wyróżnienia: 
• Złoty Certyfikat Rzetelności 2014, 2015, 2016, 
• Certyfikat „Rzetelni w Biznesie” w 2016 r.,
• Firma Dobrze Zarządzana 2017,
• Znak jakości przedsiębiorców „Wiktoria” 2014, 2015 i 2016, 
• I miejsce w konkursie „Start w biznes z Urzędem Pracy”,
• Diament Polskiej Jakości 2016, 
• Certyfikat Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. 

Kadra i wyposażenie
AWBautex liczy obecnie około 200 pracowników. Utrzymujemy stałą współ-
pracę z zaprzyjaźnionymi firmami. Zależnie od potrzeb możemy zwiększyć lub
zmniejszyć potencjał wykonawczy firmy, co pozwala z powodzeniem realizo-
wać powierzone nam zadania o różnej skali. Nasi pracownicy podlegają sta-
łemu procesowi szkolenia, zarówno zawodowemu, jak i w zakresie BHP.
Dysponujemy dużym zapleczem magazynowo-technicznym. W naszej bazie
posiadamy urządzenia do prac na wysokości, systemowe deskowania stro-
powe, maszyny i urządzenia do robót rozbiórkowych, komplet sprzętu do robót
betoniarskich, samochody transportowe oraz szereg urządzeń, które pozwalają
na sprawne i dokładne wykonywanie powierzonych nam zadań. 

Zakres naszych prac obejmuje obiekty: 
• inżynieryjne, 
• przemysłowe, 
• mieszkalne, 
• użyteczności publicznej oraz handlowe. 

Nasza załoga realizowała szereg zleceń w różnych 
zakątkach Polski, m.in.: 
• Centrum Handlowe „Zielone Arkady” w Bydgoszczy, 
• kompleks biurowy „Bałtyk” w Poznaniu, 
• Rondo „Kaponiera” w Poznaniu,
• Hotel „Plaza” w Warszawie, 
• centrum handlowe „Felicity” w Lublinie, 
• stację uzdatniana wody w Mosinie, 
• obwodnicę Augustowa.
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Jerzy Kruk
Prezes SM „Metalowiec”

Stanie się tak, jeżeli połączymy
150-letnie tradycje spółdzielczej sa-
morządności z nowoczesnymi me-
todami zarządzania, odpowiada-

jąc tym samym na wyzwania współcze-
sności. 

Polityczne zamieszanie
Sygnały dobiegające do nas ze sce-

ny politycznej są niepokojące. Politycy (na
szczęście ostatnio tylko partia Kukiz’15 i se-
nator Lidia Staroń) nie ustają bowiem
w próbach ciągłego „majstrowania” przy
ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
i prawie spółdzielczym, a ich coraz to
nowe pomysły noszą często ślady kom-
pletnej ignorancji i niezrozumienia istoty
spółdzielczości. Tak jest choćby w wypad-
ku porównywania spółdzielni mieszkanio-
wych i wspólnot, gdy sugeruje się, by spół-
dzielnie przejęły sposób funkcjonowania
i zarządzania tych ostatnich. Tymczasem
spółdzielnie to nie wspólnoty, o czym każ-
dy wie, a ich działalność wiąże się nie tyl-
ko z zapewnieniem dobrych warunków
zamieszkania. 

Spółdzielnia to także organizacja dzia-
łalności społecznej, kulturalnej, oświatowej,
ale także wychowawczej dla członków i ich
rodzin. Oprócz domów kultury działają klu-
by np. integracyjne, kółka zainteresowań,
drużyny harcerskie (u nas od pół wieku dzia-
ła szczep harcerski „Nysa”).

Niemniej jednak, choć powinniśmy
się bronić przed takimi pomysłami, pewne
elementy tamtego sposobu zarządzania są
godne przeniesienia na grunt spółdzielczy.
Myślę tu o systemie rozliczeń indywidual-
nych. Niektóre wrocławskie spółdzielnie już
go wykorzystują, a SM „Metalowiec” za-
częła wprowadzać go od 1 stycznia 2006
roku, zgodnie z regulaminem rozliczeń
uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Każ-
dy mieszkaniec może poznać rachunek wy-
ników odnoszący się bezpośrednio do jego
nieruchomości. Chodzi o jawność i przej-
rzystość informacji, o to, by każdy miesz-
kaniec wiedział, ile i za co płaci oraz dla-
czego właśnie tyle. Stąd też u nas od 20 lat
rozpisuje się opłaty za mieszkanie na kil-
kanaście pozycji, tak by rachunek był jasny,
precyzyjny i zrozumiały, zwłaszcza gdy
następują zmiany.

Z tradycją w nowoczesność

Najistotniejszą dziś dla spółdzielczości rzeczą jest wypracowanie takich pro-
cedur i metod administrowania spółdzielnią, które mimo zawirowań wokół
samej spółdzielczości i ciągłych prób „poprawiania” prawa spółdzielczego
przez polityków, pozwolą na trwałe i stabilne jej funkcjonowanie

Tarasy Grabiszyńskie to zmodernizowana galeria osiedlowa handlowo-usługowa, oddana do użytku 9 czerwca 2017 r., która spełnia
nie tylko rolę centrum handlowego, a także rolę integracyjną mieszkańców osiedla (plac zabaw dla dzieci, kawiarenki, nowoczesne
centrum fitness).



FIRMA DOBRZE ZARZĄDZANA

Wspólnota – tak czy nie?
Mieszkańcy, którzy chcą się

wydzielić, powinni dokładnie prze-
analizować, co im się bardziej
opłaci i co będzie dla nich bardziej
korzystne. Najważniejsze są kosz-
ty zarządzania i administrowania
nieruchomością, a także analiza
tego, co w ramach tzw. kosztów
administracyjnych zarządca ofe-
ruje. 

Weźmy przykład naszej spół-
dzielni. Doprowadziliśmy do
tego, że koszty zarządzania wy-
noszą obecnie 62 grosze od me-
tra kwadratowego lokalu, co we-
dług Instytutu Mieszkalnictwa
jest rozwiązaniem optymalnym
(0,60–0,70 zł/m2). Oczywiście,
można jeszcze zaniżać koszty zarządzania,
np. do 30 groszy od metra, co zrobiła sław-
na już dziś jedna ze spółek zarządzających
mieniem komunalnym we Wrocławiu, ale
jak się to jej zarządzanie skończyło, wszy-
scy wiemy – wspólnota wróciła pod zarząd
urzędu miasta.

Inna rzecz to brak zabezpieczeń fi-
nansowych, których wspólnotom brakuje.
Pieniądze, którymi dysponują pochodzą od
lokatorów, wiele nie ma nawet funduszu re-
montowego, więc w wypadku nagłych
szkód, niespodziewanych remontów, przy
zaległościach w opłatach, rodzi się problem.
Małej nieruchomości trudno sobie z tym
poradzić. Inaczej w spółdzielni, która po-
siada duży majątek wspólny, a przychody
z tytułu wynajmowanych lokali pozwalają
na pokrycie strat czy nieprzewidzianych wy-
datków, nawet jeśli to jest tylko pożyczka.

Minimalizacja kosztów 
– racjonalizacja działania

Nowoczesne zarządzanie sprowadza
się do prowadzenia racjonalnej polityki
oszczędnościowej i kadrowej. To znaczy ta-
kiej, która nie tylko tnie nieuzasadnione
koszty, ale nie pogarsza jakości naszych
usług dla mieszkańców. Powszechna dziś
informatyzacja i komputeryzacja pozwala
na to, nawet mimo dodatkowych czynno-
ści, jakie nakładają na spółdzielnię coraz to
nowe zmiany prawne, ale oszczędzanie
musi być racjonalne, np. nie zrezygnowa-
liśmy z etatowych pracowników zajmują-
cych się utrzymywaniem czystości. Oczy-
wiście, można by wynająć firmę z ze-
wnątrz, ale żadna nie zastąpi tzw. gospo-
darzy domów. To oni znają najlepiej pro-
blemy i potrzeby najbliższego otoczenia.
Z podobnych względów utrzymujemy rów-
nież zespoły konserwatorów osiedlowych.
To system racjonalnie ustawiony, są bowiem
dyspozycyjni, inaczej niż firmy zewnętrzne.
We własnym zakresie prowadzimy też win-

dykację zaległości w opłatach. Utrzymy-
wanie komórki windykacyjnej jest bardziej
opłacalne niż korzystanie z ousourcingu
i nie chodzi tu tylko o pieniądze, ale także
sposób pracy. Komórka ta współpracuje
z Radami Osiedla, Radą Nadzorczą, bada
przyczyny zadłużenia i sytuację dłużników,
rozwiązuje problemy polubownie, poma-
ga pisać wnioski o dodatek mieszkaniowy,
bo wielu ludzi nie wie nawet, że może się
o taką formę pomocy ubiegać, stwarza wa-
runki, by – gdy nie ma innego wyjścia – od-
pracowywać zadłużenie, działając na rzecz
spółdzielni. Ileś spraw ludzkich rozwiązu-
je się więc bezproblemowo. W konsekwen-
cji radzimy sobie lepiej niż wyspecjalizowane
firmy windykacyjne, a efekty społeczne są wi-
doczne i trwałe. Nasz wskaźnik zadłużenia
waha się w granicach 3–4 proc., a to nie jest
dużo w dzisiejszych, trudnych przecież
czasach.

Dostęp do informacji
Wymogiem współczesności jest też

pełny dostęp do informacji i sprawny sys-
tem komunikowania się. Członkowie mu-

szą być rzetelnie informowani
o tym, co dzieje się w spółdziel-
ni, bo tylko wtedy zrozumieją,
dlaczego podejmuje się takie,
a nie inne decyzje, bo będą chcie-
li brać udział w podejmowaniu
decyzji i poczują się odpowie-
dzialni za wspólne dobro. Jest to
według mnie podstawowy prze-
jaw demokracji bezpośredniej.

Najlepiej świadczy o tym
przykład naszych spółdzielców,
którzy przecież dobrowolnie
opodatkowali się (w kwocie do-
datkowych 20 groszy od metra)
by przyspieszyć proces termo-
modernizacji budynków. Między
innymi dzięki temu społecznemu
poparciu już w 2008 r. zakoń-

czyliśmy termomodernizację oraz usuwa-
nie płyt acekolowych i to bez pomocy
państwa (120 budynków).

Tymczasem wspomniani politycy upar-
cie forsują tezy, że spółdzielcy są niemal
ubezwłasnowolnieni, podejmują wysiłki
„ratowania” spółdzielczości, często ze
zgubnym dla niej skutkiem. Np. populi-
styczne, a przy tym niesprawiedliwe wobec
tych, którzy przekształcali już mieszkania na
spółdzielcze własnościowe, był i jest pomysł,
by przekształcać mieszkania lokatorskie na
własnościowe bez konieczności uzupeł-
niania wkładu mieszkaniowego. Ustawowo
pieniądze te przeznaczane były do tej pory
na fundusz remontowy spółdzielni. Dla-
czego przyszli właściciele mieszkań zosta-
li zwolnieni z  partycypacji w takich kosz-
tach, które pokrywali ich sąsiedzi?!

Jaka przyszłość?
Jest w tym coś niepokojącego, że spół-

dzielczość tak drażni polityków. Od daw-
na nie jest już finansowana przez państwo,
świetnie daje sobie sama radę, administruje
ogromnymi terenami, w większości lepiej
utrzymanymi niż te komunalne, więc o co
chodzi? Trudno oprzeć się wrażeniu, że cią-
gle na siłę szuka się sposobu, by „zamie-
szać” w spółdzielniach.

Mimo to jestem optymistą. Wypra-
cowane przez nas metody administrowa-
nia sprawdziły się nie raz i zostały zaak-
ceptowane przez członków. Poddaliśmy się
nawet weryfikacji według międzynarodo-
wych standardów, a uzyskany w 2003 ro-
ku certyfikat jakości ISO potwierdza tylko,
że działamy nowocześnie i nie mamy się
czego wstydzić. Nasza spółdzielnia jest sta-
bilna finansowo i gospodarczo. Mam
więc powód do tego, by wierzyć, że ze
wszelkich zawirowań wyjdziemy obronną
ręką, a w starciu zdrowego rozsądku
z polityką zwycięży jednak ostatecznie
zdrowy rozsądek. �
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Nagrodę „Firma Dobrze Zarządzana” odebrał w imieniu zarządu
dyrektor Dariusz Podroużek

Nowo budowany budynek mieszkalny
przy ul. Grabiszyńskiej 309
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Które z obszarów działalności spółki
Radex cenią sobie państwo najbardziej?

Dynamizm kreowany jest poprzez peł-
nienie funkcji inwestora zastępczego, głów-
nego koordynatora, głównego projektanta,
przygotowywanie oraz koordynację dużych
przedsięwzięć inwestycyjnych, ustalanie
planów przestrzennych, pełnienie nadzoru
nad przebiegiem procesów inwestycyj-
nych. Innowacyjne podejście do koordynacji
procesów inwestycyjnych szczególnie zna-
lazło swój wyraz w realizacji inwestycji w ob-
rębie ok. 143 ha dzielnicy Warszawa-Be-
mowo, nagrodzonej w konkursie „Budowa
Roku 2009” i ocenionego jako wzorcowy
proces w zakresie partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Zwieńczeniem tego procesu
było wykreowanie standardu niepowta-
rzalnej, kompleksowej usługi realizacji pro-
cesu inwestycyjnego od studium uwarun-
kowań przestrzennych, planu przestrzen-
nego lub warunków zabudowy poprzez pro-
jektowanie, przetargi, wykonawstwo, od-
biory i 3-letnią eksploatację. W rozwiąza-
niach projektowych, proponowanych w re-
alizowanych inwestycjach, Korporacja Ra-
dex promuje idee i technologie przyjazne
środowisku, energooszczędne oraz pozy-
tywnie wpływające na samopoczucie osób
przebywających w projektowanych po-
mieszczeniach. Stosuje także innowacyjne
rozwiązania, często dostosowane indywi-
dualnie do danej inwestycji. 

Czy zakreśliliśmy już pokrótce wszyst-
kie zadania firmy? 

Zarządzanie i koordynacja inwestycji to
dopiero jeden filar działalności Korporacji
Radex, aczkolwiek najbardziej dynamicz-
ny.  Podstawową działalnością firmy jest wy-
najem i zarządzanie nieruchomościami
własnymi, zlokalizowanymi w obrębie Ra-
dex Park Marywilska w Warszawie. Jest to
obszar ok. 7 ha oferujący łącznie ok. 40 tys.
m² biur i magazynów przeznaczonych na
wynajem. Oferujemy także pomoc w koja-
rzeniu partnerów gospodarczych. Jesteśmy
organizatorem klastra dawnych terenów
Centralnego Okręgu Przemysłowego im.
Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego,
działającego w kilkunastu branżach, się-
gającego daleko poza granice Polski.

Na czym polega autorski know-how, za
który otrzymują państwo różnorodne na-
grody, m.in. Medal PAN im. T. Kotarbiń-
skiego, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Bu-
downictwa” czy Medal Europejski?

Nasz autorski, nowatorski system ge-
neralnej realizacji inwestycji ma zastoso-
wanie do planowania, zarządzania i ste-
rowania realizacją wszelkich zamierzeń
od początku procesu inwestycyjnego tj. od
pomysłu biznesowego, wyszukania i po-
zyskania terenu przyszłej inwestycji, poprzez
nadzorowanie powstania właściwego dla
danej inwestycji miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lub uzyska-
nia warunków zabudowy, wykonanie pro-

jektów budowlanych i uzyskanie pozwole-
nia na budowę, ewentualne zbudowanie
konsorcjum firm wykonawczych dla dużych
inwestycji, realizację inwestycji, przepro-
wadzenie kompleksowych procedur od-
biorowych i uruchomienie produkcji i/lub
przekazanie do użytkowania, a skończyw-
szy na rozliczeniu gwarancji i rękojmi
udzielonej przez wykonawców inwestoro-
wi oraz potwierdzenie po wstępnym okre-
sie eksploatacji osiągnięcia założonych
parametrów projektowych.            

Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która
jest w stanie w tak szerokim zakresie pro-
wadzić skutecznie i sprawnie proces inwe-
stycyjny. Atrakcyjność usługi polega na
znacznym ograniczeniu kosztów inwesty-
cji, a w szczególności uzbrojenia terenu i wy-
konania pełnej infrastruktury (ponad dwu-
krotne zmniejszenie nakładów niezbęd-
nych do wykonania infrastruktury) oraz
podjęcie się przez jedną firmę komplekso-
wego przygotowania dużych terenów pod
inwestycje i zwiększenie chłonności terenów
inwestycyjnych o ponad 20 proc. Nasze no-
watorsko-innowacyjne podejście do procesu
inwestycyjnego pozwala zdecydowanie
szybciej (do 50 proc. niezbędnego czasu)
zrealizować od pomysłu do rozpoczęcia bu-
dowy przedsięwzięcie inwestycyjne bez
ponoszenia dodatkowych kosztów przez in-
westora. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Inwestor i projektant na medal
Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która jest w stanie w tak szerokim zakresie
prowadzić skutecznie i sprawnie proces inwestycyjny – mówi dr inż. Janusz
Sobieraj, główny akcjonariusz Korporacja Radex SA

Elastyczność 
i partnerskie podejście
są naszą dewizą
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Dlaczego samochody niskoemisyjne to
przyszłość? 

Nie emitują spalin, nie generują hała-
su silnika i wydzielają tyle ciepła co silniki
spalinowe. Drastycznie obniżają koszty
eksploatacji pojazdu, bo nie ma wydatków
na paliwo, wymianę oleju czy serwis skrzy-
ni biegów. Jazda samochodem elektrycz-
nym nie da się porównać z niczym innym
– to przyjemne uczucie przemieszczania się
bez hałasu i drgań generowanych przez sil-
nik spalinowy. 

W swojej ofercie mają państwo elek-
tromobilny model Nissana Leaf. Jak duże
jest zainteresowanie? 

W naszej ofercie znajduje się nie tylko
elektromobilny Nissan Leaf, ale także do-
stawczy Nissan NV200. Obydwa modele
uczestniczą w konferencjach, wystawach,
imprezach sportowych na całym świecie.
Były wielokrotnie nagradzane, a dzięki
wyposażeniu ich w najnowsze technologie
utrzymują pozycję lidera od samego po-
czątku. Do dnia dzisiejszego Nissana Leaf
kupiło na świecie 280 tys. ludzi, którzy za
pomocą smartfona mają możliwość ko-
munikowania się ze swoim autem, np. po
to, aby rozpocząć ładowanie lub włączyć kli-

matyzację, podgrzać lub schłodzić kie-
rownicę czy fotele. 

Zaprezentowany w Japonii nowy Nis-
san Leaf zadziwił zmysły i podniósł po-
przeczkę. Na rynku samochodów elek-
trycznych oferuje zupełnie nowe doznania
podczas bezszelestnej jazdy. Dzięki inteli-
gentnej technologii Nissana kierowca zy-
skuje większą pewność i lepszą widoczność
oraz wyczulenie na otoczenie samochodu.
Ekskluzywnie zaprojektowane wnętrze za-
pewnia natomiast poczucie komfortu
i bezpieczeństwa. Zwiększono zasięg do
400 km na jednym ładowaniu. Nissan
koncentruje się na stworzeniu najbardziej
rozbudowanej sieci ładowarek w Europie.
Zainstalował więcej stacji szybkiego łado-
wania niż jakikolwiek inny producent sa-
mochodów i nadal realizuje swoje zobo-
wiązanie do rozbudowy tej sieci, mimo dzia-
łających już 70.000 punktów w całej Unii.

Czy udaje się rozszerzać sieć sprze-
daży?

Tworzenie nowych możliwości bizne-
sowych to modele dostawcze NV200, któ-
re nie emitują spalin, nie generują hałasu sil-
nika, przez co można w ciszy realizować
nocne dostawy w strefach zamieszkania, sa-
natoriach, we wnętrzach oraz obszarach
chronionych bez hałasu i CO2. Nissany
NV200 charakteryzują się niezwykle małą
średnicą skrętu (11,13m\0), dzięki czemu
można nimi spokojnie wjeżdżać w wąskie
ciemne uliczki i na ciasne parkingi, a tak-

że podjechać jak najbliżej miejsc załadun-
ku i dostaw. Kabina zaprojektowana
z myślą o kierowcy czy pasażerach, których
pomieści się nawet sześcioro, inteligentny
kluczyk, klimatyzacja oraz chłodzenie
i podgrzewanie kabiny czy kierownicy spra-
wiają, że praca odbywa się w komfortowych
warunkach. Z kolei system Nissan Connect
obejmujący nawigację satelitarną, zestaw
głośnomówiący oraz strumieniowe prze-
syłanie dźwięku przez bluetooth dopełnia-
ją całości.

Co ze standardową ofertą  pana firmy? 
Działalność naszej firmy handlowo-

-usługowej to przede wszystkim sprzedaż
samochodów nowych, używanych, kom-
pleksowa obsługa w ich finansowaniu oraz
w zakresie ich pełnego serwisu gwarancyj-
nego, pogwarancyjnego, mechanicznego
oraz napraw blacharsko-lakierniczych. Wy-
jątkową i szczególną naszą działalnością jest
zachowanie, odrestaurowanie budynków
i budowli pokopalnianych, które doku-
mentują pięciusetletnią tradycję górniczą
miasta Wałbrzycha. Tak zrodziło się Mu-
zeum Górnictwa i Sportów Motorowych,
które budzi wielki podziw zwiedzających.
Nie tylko dlatego, że w takim połączeniu jest
ono jedyne na świecie, ale też z tego po-
wodu, że znajduje się przy ulicy Ayrtona
Senny, brazylijskiego kierowcy wyścigowego,
trzykrotnego mistrza świata Formuły 1.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Bezszelestnie 
i do przodu

Jazda samochodem elektrycznym nie da się po-
równać z niczym innym – to przyjemne uczucie
przemieszczania się bez hałasu i drgań generowa-
nych przez silnik spalinowy – mówi prezes firmy
PPUH J.M. MAZUR, Jerzy Mazur
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Steinbacher Izoterm oferuje izolacje
techniczne i budowlane. Czy oba te asor-
tymenty traktujecie państwo na równi, czy
któryś z nich pełni nadrzędną rolę, która
w konsekwencji przekłada się na kondy-
cję firmy?

– Eduard Steinbacher rozpoczynał
swoją drogę od izolacji technicznych.
Mimo upływu lat i wymiany pokoleniowej
w zarządzie Steinbacher Dämmstoffe, to
właśnie te produkty pełnią wciąż wiodącą
rolę także w spółce córce w Polsce. Choć to
trzon przedsiębiorstwa, to równolegle roz-
wijany jest od lat także segment izolacji bu-
dowlanych.

Jak określiłby pan pozycję firmy na tle
konkurencji? Czy jest coś, co państwa wy-
różnia i sprawia, że jest pan spokojny
o przyszłość Steinbachera? 

– Jednym z fundamentów działalności
Steinbachera była i jest rzetelność zawo-
dowa. Działamy w myśl zasady: „to, co na
opakowaniu, to także w środku”. Klient i do-
stawca to dla nas partner. To wartości po-
nadczasowe, dla nas bezdyskusyjne. „Oczy-
wiste oczywistości” nie dla wszystkich są
oczywiste. Z tych powodów kibicuję od po-
czątku poczynaniom Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego, związanym z nad-
zorem nad jakością materiałów budowla-
nych. Według mnie wymagają one jeszcze
wielu korekt i poprawek proceduralnych

w obszarze odróżnienia jednostkowych
przypadków odstępstw od zadeklarowanych
parametrów od tych, gdzie świadomie i ce-
lowo zaniżana jest jakość wyrobów. Pierw-
szy krok został jednak zrobiony i to cieszy.
W naszym wspólnym interesie jest to, aby
polski konsument otrzymywał produkty do-
bre i trwałe.

Struktura rynku zbytu Steinbacher
Izoterm oparta jest na zdywersyfikowanej
sprzedaży. Nasze produkty trafiają do kli-
ku segmentów rynku poprzez różne kana-
ły dystrybucji. Dodatkowe rozłożenie cię-
żarów pomiędzy rynek krajowy i eksportowy
czyni przedsiębiorstwo zdecydowanie mniej
wrażliwym na lokalne wahania rynkowe
i gwarantuje stabilność odbiorów dla cyklów
produkcyjnych.

Co rozumie pan pod pojęciem firmy
dobrze zarządzanej? Jak nią kierować, aby
odnosiła sukces rynkowy i była pożądanym
miejscem pracy?

– Rozwijać firmę i dostrzegać zmie-
niającą się rzeczywistość w poszanowaniu
dla historii. Nie bać się realizować swoich
wizji, nawet gdy spotykają się one z po-
błażliwymi uśmiechami. Słuchać i wie-
rzyć w ludzi i ich potencjał, zapraszać do
współtworzenia. Nic tak nie buduje, jak po-
czucie, iż jesteśmy w organizacji potrzeb-
ni, a nasza praca jest istotną częścią cało-
ści. Każdy jest ważny i nikogo nie można
„zgubić”.

W obszarze kultury niemieckojęzycznej
istnieje powiedzenie: „weniger ist mehr”, co
w wolnym tłumaczeniu można zinterpre-
tować: „czasem mniej warte jest więcej”.
Zróbmy może mniej, ale tak, aby było to
trwałe, solidne, warte więcej. To, co naj-
ważniejsze, znajduje się już w naszych
głowach.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Fundamentem rzetelność
Zróbmy może mniej, ale tak, aby było to trwałe,
solidne, warte więcej – mówi Maciej Trzoch, 
dyrektor generalny Steinbacher Izoterm Sp.z o.o.

Jednym z fundamentów działalności Steinbachera 
była i jest rzetelność zawodowa. Działamy w myśl 
zasady: „to, co na opakowaniu, to także w środku”
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Jakie atuty musi posiadać współczesna
sala konferencyjna, aby zadowoliła śred-
nio wymagającego organizatora szkolenia?

Odpowiednia wysokość sali, około
3,6 metra przydaje się szczególnie wtedy, kie-
dy będą prezentacje z rzutnika na ekranie
sufitowym. Powinna również mieć panel do
rysowania połączony zdalnie z ekranem.
Klimatyzacja to oczywiście standard. Jest
jeszcze wiele innych podstawowych czyn-
ników, dających komfort prowadzącemu:
wykładzina na podłodze, wygodne krze-
sełka, stoły, sale wyposażone w serwis ka-
wowy i herbaciany, wysokiej jakości Wi-Fi,
a także dobrze rozprowadzony prąd 220 V
w pobliżu stanowisk dla słuchaczy. 

Co dla pana jest priorytetem w nego-
cjacjach z klientem? Jaki rodzaj ludzi
sprawia panu najwięcej satysfakcji podczas
rozmów biznesowych?

Zawsze przygotowanie do negocjacji
jest momentem najważniejszym, zbliżają-
cym do profesji klienta,  produktu, zainte-

resowań i wielu innych czynników. Powin-
niśmy poświęcić na ten etap tyle samo cza-
su, ile dobra potrzebujemy uzyskać w ne-
gocjacjach. Kolejnym krokiem są już roz-
mowy, które mają doprowadzić do jak
najlepszego wyniku, jakiego oczekuję. Po-
znając ludzi i zagłębiając się w specyfikę
firm przez nich zarządzanych, uczymy się
wielu branż, a zarazem głównych metod
i sposobów działania oraz priorytetów ich
przedstawicieli. 

Zdarza się, że podczas negocjacji mo-
żemy osiągnąć sukces, ale bez satysfakcji,
a innym razem, kiedy siedzimy naprzeciwko
osoby, której równie bardzo zależy na
osiągnięciu sukcesu i wiedza na temat
produktu, usługi naszej branży jest duża, to
znaczy, że klient nas uszanował. Tu jest ten
moment, który nazwiemy satysfakcją roz-
mów biznesowych. 

Na ile ludzie przyjeżdżający na kon-
ferencję z daleka są w stanie skupić się
w tak pięknym miejscu, nad samym mo-
rzem? Czy pan by potrafił?

Tu właśnie cała siła prowadzącego
szkolenia i tematów, jakie są poruszane. Tak
jakoś zakładam, że uczestnicy szkoleń
będą się starali jak najszybciej zrozumieć
materiały z konferencji, wykonać jak naj-

lepiej swoje prezentacje, ćwiczenia, żeby
skorzystać z okolicznych atrakcji tury-
stycznych.

Które z pana cech charakteru sprawiły,
że Hotel**** SKAL zyskał niedawno ty-
tuł „Firmy Dobrze Zarządzanej”? 

Jestem przekonany, że wspierają mnie
zdobyte doświadczenia z zarządzania in-
nymi hotelami, ale nie bez znaczenia jest
konsekwencja w realizowaniu rozwoju fir-
my, determinacja do realizacji nowych wy-
zwań, dobre wyczucie rynku. Nie obawiam
się wprowadzania w życie nowych sche-
matów, które czasami czuję intuicyjnie i wi-
dzę jako korzyść w przyszłości. Jestem
mocno zaangażowany we wszystkie pro-
jekty, jakie realizuję, a chyba najważniejsze
z nich to szkolenie personelu, co oznacza
poświęcanie moim pracownikom tak dużo
czasu, ile powinni oddać naszym gościom.
Lubię ludzi, szanuję pracowników, biznes
partnerów, cenię obecność wokół siebie
osób chcących uczestniczyć w budowaniu
nowych projektów. Współpracuję z firma-
mi regionalnymi oraz wszelkimi branżo-
wymi, które wspierają działania takich
firm jak np. Hotel**** SKAL.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Po pierwsze

Zawsze przygotowanie do negocjacji jest 
momentem najważniejszym – mówi Stanisław 
Dubrow, właściciel Klewer Group zarządzający 
Hotelem**** SKAL

negocjacje 
i rozmowa



Wielką atrakcją turystyczną,
a zarazem symbolem miasta
jest niewątpliwie Zamek Kór-
nicki, siedziba rodu Dzia-

łyńskich. Wielokrotnie przebudowywany ma
obecnie charakter XIX-wiecznej rezydencji
w stylu neogotyku angielskiego. Wewnątrz
zamku znajduje się muzeum z wieloma uni-
katowymi eksponatami oraz siedziba jed-
nej z pięciu największych bibliotek w Pol-
sce – Biblioteki Kórnickiej PAN. Zamek tęt-
ni życiem przez cały rok, tu bowiem orga-
nizowana jest większość wydarzeń kultu-
ralnych miasta.

Romantyczny Zamek otoczony jest
pięknym parkiem, który warto odwiedzić
szczególnie w maju podczas kwitnienia ma-
gnolii, azalii i różaneczników oraz jesienią,
gdy złocą się i czerwienią liście. Park w Kór-
niku należy do najstarszych w Polsce i naj-
bogatszych pod względem liczby gatunków
i odmian parków dendrologicznych w Eu-
ropie Środkowej. 

Kórnik przyciąga turystów także pięk-
nymi terenami rekreacyjnymi. Dzięki swym
szczególnym walorom krajobrazowym
i przyrodniczym stanowi teren niezwykle
atrakcyjny zwłaszcza dla miłośników tury-
styki pieszej i rowerowej. 

Dla tych, którzy preferują aktywny
wypoczynek połączony z rozrywką i edu-

kacją polecamy ścieżkę edukacyjno-przy-
rodniczą „Bobrowy Szlak”, która biegnie
przez kompleksy leśne, obszar łąk nad-
rzecznych, skąd roztacza się niepowta-
rzalny widok na starorzecze Warty oraz jej
naturalne rozlewisko. Na trasie ścieżki
rozmieszczone zostały różne obiekty re-
kreacyjne, które stwarzają możliwość ak-
tywnego obcowania z naturą. Na skraju
lasu, tuż przy starym korycie Warty wybu-
dowano 14-metrową drewnianą wieżę z ta-
rasem widokowym, z którego można po-
dziwiać panoramę Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego. 

Kórnickie jeziora, bogate w różne ga-
tunki ryb, z czynnymi latem kąpieliskami
i wypożyczalniami sprzętu wodnego, sta-
nowią atrakcję dla miłośników wędkarstwa
oraz amatorów kąpieli wodnych i opala-
nia. 

Miłą formą relaksu są także organizo-
wane na Jeziorze Kórnickim rejsy statecz-
kami „Anna Maria” i „Biała Dama”, pod-
czas których turyści oprócz podziwiania
widoków mogą wysłuchać ciekawostek
o gminie. 

Położony zaledwie 10 m od brzegu je-
ziora i plaży Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kórniku stanowi idealne miejsce dla
tych, którzy wolą wypoczynek z dala od
miejskiego zgiełku, ale lubiących aktywnie

spędzać czas na świeżym powietrzu w oto-
czeniu pięknej natury. Obiekt dysponuje
polem namiotowym, domkami campin-
gowymi, boiskiem piłkarskim z zaple-
czem, wypożyczalnią sprzętu sportowego,
placem zabaw dla dzieci i miejscem na
ognisko.  

Jedną z wielu możliwości aktywnego
spędzania czasu w gminie Kórnik oferuje
Hotel Rodan w Skrzynkach, położony
przy trasie S11, zaledwie 15 minut od Po-
znania, wyposażony w sześć kortów teni-
sowych, z czego trzy korty tenisowe są kry-
te, a trzy na świeżym powietrzu. Pod okiem
profesjonalnego trenera można przygoto-
wać się do organizowanych w hotelu tur-
niejów towarzyskich. 

Bogatą ofertę do zaproponowania
miejscowym i turystom ma Kórnickie Cen-
trum Rekreacji i Sportu „Oaza”. Obiekt
składający się z hali widowiskowo-sporto-
wej i krytego basenu, poza pływaniem, ofe-
ruje szereg dodatkowych atrakcji i możli-
wość przyjemnego spędzenia czasu. 

Niewątpliwie inwestycją, o realizację któ-
rej od dłuższego czasu zabiegał samorząd
Kórnika i która przyczyniła się do wzrostu
atrakcyjności turystycznej gminy była re-
witalizacja rynku w Kórniku. Inwestycja roz-
poczęła się na początku 2014 roku, a za-
kończyła pod koniec 2014 roku. �

Kórnik 
atrakcyjny 
turystycznie
Atrakcyjne położenie gminy Kórnik w środkowej czę-
ści Wielkopolski, w sąsiedztwie aglomeracji poznań-
skiej, wśród lasów, jezior i starorzecza Warty, sprawia,
że gmina Kórnik jest miejscem chętnie odwiedzanym
przez osoby lubiące aktywny wypoczynek

Promenada nad Jeziorem Kórnickim

Rynek w Kórniku po rewitalizacji

SAMORZĄD DOBRZE ZARZĄDZANY
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PLACÓWKA MEDYCZNA DOBRZE ZARZĄDZANA

Zostali państwo do-
strzeżeni w kategorii Pla-
cówka Medyczna Dobrze
Zarządzana. Jak pani sądzi
– jakie są różnice pomiędzy
jednostką zajmującą się
pacjentami a zwykłymi fir-
mami? Czy w dzisiejszych
czasach dyrektor szpitala
nie musi jednak myśleć
bardziej jak biznesmen?

Dzisiejsze standardy opieki medycznej
wymagają od osoby zarządzającej umie-
jętnego łączenia uwarunkowań ekono-
micznych z właściwą opieką medyczną, któ-
ra nie toleruje błędów w zarządzaniu. Bar-
dzo ważna jest umiejętność strategicznego
oraz analitycznego myślenia zorientowa-
nego na przyszłość. Odpowiednie stoso-
wanie twardych reguł ekonomicznych ma
tu ogromne znaczenie, bowiem stabilna sy-
tuacja finansowa, dająca możliwości dal-
szego rozwoju – a taką posiada nasz Szpi-
tal, to także niezwykle istotna gwarancja
bezpieczeństwa pacjentów. Należy jednak
pamiętać, iż w przypadku konfrontacji
ekonomii z chorobą zawsze najważniejszy
jest pacjent. Chronimy dobro najwyższe
czyli zdrowie i życie ludzkie, dlatego pla-
cówki medycznej w moim przekonaniu
nie da się porównywać z firmą produkcyj-
ną czy handlową, a pacjenta z klientem. 

Na ile rozległa specja-
lizacja Szpitala jest dla pani
utrudnieniem w sprawnym
zarządzaniu nim?

Rozległa specjalizacja
to wyzwanie. Przez lata
pełnienia funkcji kierowni-
czych w jednostkach służ-
by zdrowia starałam się
wypracować wraz z moim
personelem najwłaściwszy

model postępowania. Sama od siebie wy-
magam bardzo wiele i otaczam się specja-
listami, którzy podobnie jak ja pojmują spo-
sób wykonywania swojej pracy. Jedynie po-
łączenie wielu skrajnie różnych aspektów
funkcjonowania Szpitala w harmonijną
całość, przy zaangażowaniu całego ze-
społu – co jest moim zadaniem, przynosi
spodziewane efekty.

Czy są obecnie jakieś oddziały Szpitala,
których funkcjonowanie albo moderni-
zacja są dla pani priorytetowe? 

Tak, ponieważ przez cały czas posze-
rzamy i modernizujemy bazę specjali-
styczną naszego Szpitala. Aktualnie zde-
cydowanie priorytetowym projektem jest dla
mnie rozbudowa Centrum Rehabilitacji,
w ramach którego funkcjonują oddziały: re-
habilitacji neurologicznej i kardiologicznej
oraz dzienny dla dzieci z zaburzeniami roz-
wojowymi. Powiększona zostanie ilość

stanowisk zabiegowych, których poziom
wyposażenia będzie unikatowy na skalę nie
tylko krajową, ale europejską. Pacjenci po
przebytych zawałach, udarach otrzymają
pełny pakiet kwalifikowanej opieki rehabi-
litacyjnej. Dzięki tej inwestycji będziemy mo-
gli leczyć większą ilość pacjentów, dając im
możliwość powrotu do znacznie lepszej
bądź pełnej sprawności. Mam nadzieję, że
z naszą pomocą będą odzyskiwać radość
życia. 

Co oznacza z punktu widzenia kie-
rownictwa szpitala podjęta przez placów-
kę dewiza „Leczymy na najwyższym po-
ziomie, bezpiecznie i z sercem”?

Przyjęta misja to przede wszystkim
zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej
opieki naszym pacjentom. Jest to zarówno
realizowanie świadczeń przez wysoko wy-
kwalifikowaną kadrę, jak również respek-
towanie szeroko rozumianych praw pa-
cjenta i wszelkich obowiązujących stan-
dardów jakości opieki nad chorym.
W szczególności tych związanych z nor-
mami ISO oraz wymogami akredytacyj-
nymi. To codzienna walka o dobre samo-
poczucie oraz zdrowie każdego pacjenta,
przekraczającego z ufnością i nadzieją
progi naszego szpitala. Tej ufności i nadziei
staramy się nigdy nie zawieść.  

Rozmawiał Piotr Nowacki

Będzie większa 
baza specjalistyczna 

Aktualnie zdecydowanie priorytetowym projektem jest dla mnie rozbudowa
Centrum Rehabilitacji – mówi Anna Lewandowska, dyrektor Wielospecjali-
stycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest jednym z największych podmiotów leczniczych w kraju,
w strukturach którego funkcjonuje: czterdzieści klinik i oddziałów oraz kilkadziesiąt wielospecjalistycz-

nych poradni, a także wiele pracowni diagnostycznych, izb przyjęć i obszerne zaplecze diagnostyczne.
Wojewódzki Szpital Zespolony jest placówką wieloprofilową, wysokospecjalistyczną, 

referencyjną w wielu dziedzinach medycyny, w której leczone są dzieci i osoby dorosłe. 
Dysponuje doskonałą kadrą i światowej klasy sprzętem. 

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
tel. 41 367 13 01

e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Kielcach
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RANKING ZAMOŻNOŚCI SAMORZĄDÓW

Biorąc pod uwagę zamożność per capita w 2016
roku, wśród miast najwyżej uplasowały się:
Warszawa (wygrywa w rankingu od pierwszej
edycji rankingu, czyli od 2001 roku), Wrocław

i Opole. Najbogatszymi miastami na prawach powiatu są
kolejno: Sopot, Świnoujście i Płock. Najzamożniejszym
województwem jest mazowieckie, za którym uplasowa-
ły się: podkarpackie i dolnośląskie. Z kolei wśród powia-
tów przodują przysuski, człuchowski i opatowski. Bez-
konkurencyjną gminą wiejską jest – podobnie jak Warszawa
od początku istnienia rankingu – Kleszczów. Drugiej po-
zycji od 2011 roku nieprzerwanie broni Rewal, a za nim
plasuje się Rząśnia, która w swej rankingowej historii od-
notowała dużą dynamikę wzrostu i skoki o dziesiątki po-
zycji z roku na rok.

Zestawienie pozwala zaobserwować, jak różny jest cha-
rakter przodujących jednostek samorządu terytorialnego,
a tym samym, jak różne czynniki wpływają na pozycję
w rankingu. Do 43 gmin, których dochody przekraczają
5 tys. zł na mieszkańca, znalazły się zarówno duże mia-
sta zaliczane do obszarów metropolitarnych, gminy skon-
centrowane wokół Warszawy, jak i mniejsze gminy, które
sprawnie wykorzystują walory i dynamicznie rozwijają funk-
cje turystyczne, albo robią użytek z posiadanych na swo-
im terenie surowców naturalnych. Przeciwległy biegun sta-
nowią 133 gminy z dochodami poniżej 2300 zł na miesz-
kańca. Najgorszy wynik odnotowuje województwo lubel-
skie, z którego pochodzi ponad jedna trzecia gmin zali-
czanych do tej najbiedniejszej grupy (47, z tego 42 wiej-
skie). W innych województwach Polski Wschodniej – pod-
karpackim, świętokrzyskim i podlaskim znajduje się kolejno:
16, 15 i 12 najuboższych gmin. Niezbyt dobre wyniki mają
pod tym względem również województwa: dolnośląskie
(11), łódzkie (9) i małopolskie (8). Najlepiej zaś wypada-
ją pomorskie i opolskie, w których nie ma ani jednej gmi-
ny spełniającej powyższe kryterium.

W opracowaniu rankingu zastosowano taką samą me-
todę obliczania użytego wskaźnika finansowego z pomi-
nięciem wpływów z dotacji celowych, które mają silny, lecz
chwilowy wpływ na dochody gminy, zwłaszcza w okresie
intensywnego korzystania z funduszy unijnych, i mogą fał-
szować rzeczywisty obraz, wynosząc na pozycję liderów
samorządy, które niewiele mają wspólnego z trwałym wzro-
stem zamożności. Bardziej wiarygodne wyniki, odpowia-
dające założeniom zestawienia, daje uwzględnienie wy-
łącznie dochodów własnych i otrzymywanych subwencji.
Od dochodów do budżetu samorządów odjęto składki prze-
kazywane przez samorządy w związku z subwencją rów-
noważącą, czyli tak zwane janosikowe. Jednocześnie w przy-
padku gmin do faktycznie zebranych dochodów dodano
skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lo-
kalnych, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skut-
ki autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fi-
skalnej. Otrzymane w ten sposób wyniki zostały podzie-
lone przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej. 

Tak przeprowadzona analiza pozwoliła stworzyć ran-
king za 2016 rok, a więc aktualną wersję jednego z naj-
stabilniejszych zestawień przygotowywanych dla „Wspól-
noty” przez ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego
– Pawła Swianiewicza, profesora nauk ekonomicznych
i kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wy-
dziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu War-
szawskiego, oraz Julitę Łukomską, adiunkta w tym samym
zakładzie. �

W kieszeń 
samorządom
Kolejna edycja rankingu najza-
możniejszych samorządów,
opracowanego przez „Wspól-
notę”, pozwoliła poznać finan-
sowych liderów. O ile nie jest
zaskoczeniem, że w czołówce
znalazły się duże miasta, o tyle
uznanie może wzbudzać obec-
ność wśród najbogatszych gmin
mniejszych jednostek, które
umiejętnie rozwijają turystykę,
wykorzystują zasoby naturalne 
i gospodarują majątkiem
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Jak rozwija się województwo lubuskie?
Bardzo dynamicznie.
Co to znaczy?
To znaczy, że wskaźniki gospodarcze ro-

sną. Niektóre coraz szybciej, a patrząc z per-
spektywy ostatnich lat, wręcz szybują. Na-
sze dane budżetowe pokazują to wyraźnie:
od 2010 r. mamy systematyczny wzrost
udziału w podatkach PIT i CIT, co ozna-

cza, że lubuskie firmy po pierwsze radzą so-
bie na rynku coraz lepiej i uczciwie płacą po-
datki, a po drugie – że lubuskich firm jest
coraz więcej: w roku 1999, kiedy powsta-
ło woj. lubuskie było ich zaledwie 84 tys.,
dzisiaj mamy w regionie ponad 112 tys.
firm, głównie małych i średnich. Pozytyw-
ne wskaźniki potwierdzają też dane urzę-
du statystycznego: PKB regionu wzrosło

z 17 mld zł w roku 2000 do 40 mld zł w roku
2015, inwestycje w lubuskich firmach wzro-
sły w ub. r. aż o 25 proc. To świadczy o tym,
że lubuscy przedsiębiorcy nie boją się ryzyka
inwestycyjnego mimo niepewnej sytuacji po-
litycznej w kraju, związanej z niezależnością
sądownictwa czy odbieraniem kompeten-
cji samorządom. Dodam, że w rankingu
„Wspólnoty” za 2016 r. lubuskie zajęło szó-
stą pozycję wśród polskich województw pod
względem zamożności samorządu. Sa-
morząd lubuski doskonale sobie radzi.

Została pani marszałkiem w 2010 r.,
a wcześniej była pani wicemarszałkiem. To
były trudne czasy dla gospodarki, zwa-
żywszy na światowy kryzys finansowy
z 2008 r.

Tak, to prawda. W tamtych czasach
bezrobocie w regionie należało do naj-
wyższych w kraju, potrzebowaliśmy za-
granicznych inwestorów, tworzyliśmy
i uzbrajaliśmy kolejne podstrefy ekono-
miczne oraz strefy aktywności gospodarczej
w gminach, zbudowaliśmy nowe drogi, sze-
rokopasmową sieć internetową i parki na-
ukowo-technologiczne, uruchomiliśmy
połączenia kolejowe, zainwestowaliśmy
w rozwój regionalnego portu lotniczego.
Wszystko po to, by stworzyć inwestorom
dogodne warunki. Niestety kryzys sprawił,
że wówczas wiele firm wycofywało się z in-
westycji. A dzisiaj? Proszę spojrzeć: bez-
robocie w Lubuskiem jest najniższe w kra-
ju, pracodawcy alarmują, że brakuje rąk do
pracy. Ogromne pieniądze na aktywizację
nieistniejących bezrobotnych chcemy teraz
przeznaczyć na opiekę senioralną, żłobki,
przedszkola i inne zadania, które podnoszą
jakość życia w regionie. Znaleźliśmy więc
recepty na nasz regionalny sukces.

Jakie to recepty?
W zasadzie dwie: inwestycje publiczne

oraz wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw.
Mamy w regionie około trzech tysięcy firm
z kapitałem zagranicznym, zlokalizowanych
w strefie ekonomicznej i nastawionych
zwłaszcza na eksport podzespołów do
montowni położonych w innych krajach.
Zagraniczni inwestorzy wnoszą wiele do
rozwoju regionu i oczekują od samorządu
dobrych dróg, kolei, infrastruktury teleko-

Moja recepta na sukces
Tak dużo osiągnęliśmy dzięki temu, że nie było interwencji państwa w każdą
sferę, że oddano możliwość swobodnej decyzji obywatelom. Z trudem zbudo-
waliśmy społeczeństwo obywatelskie – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek
województwa lubuskiego
Fot. Archiwum UMWL
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munikacyjnej i przyjaznej administracji. To wszystko zapewniliśmy. Ale zdali-
śmy sobie sprawę, że samo tworzenie warunków do przedsiębiorczości poprzez
inwestycje publiczne nie wystarczy. Uznaliśmy, że samorząd regionu musi bez-
pośrednio zachęcić do przedsiębiorczości, a wręcz zainwestować w rozwój mi-
kro i małych firm, które są filarem naszej gospodarki. Postanowiliśmy zakty-
wizować mieszkańców do korzystania z dobrodziejstw wolnego rynku. Pomo-
gły nam w tym fundusze europejskie, które wdrażaliśmy wzorowo, za co otrzy-
maliśmy dodatkowy bonus 52 mln euro. W perspektywie finansowej 2007–2013
największym powodzeniem beneficjentów cieszyły się dotacje na założenie dzia-
łalności gospodarczej i rozruch firm. Trzeba było przygotować dobry biznesplan
i można było dostać sporą dotację. Dziś okazuje się, że wiele z tych firm utrzy-
mało się na rynku i doskonale prosperuje. Aktualnie zbieramy owoce tych do-
brze zainwestowanych pieniędzy w postaci rosnących wskaźników gospodar-
czych. I możemy myśleć o podnoszeniu innowacyjności naszej gospodarki.

Wspomniała pani o zagrożeniach dla samorządności, odbieraniu im
kompetencji. Jaki pani zdaniem jest idealny model ustrojowy państwa: scen-
tralizowany czy zdecentralizowany?

Całe życie pracuję w administracji publicznej, mam więc porównanie, jak
było za czasów PRL, a jak jest w wolnej Polsce. Własnymi rękoma wprowadzałam
samorząd. To jest niesamowite, ile się udało przez te 27 lat zrobić. To napraw-
dę my, samorządowcy, zmieniliśmy Polskę. Jesteśmy świadkami cywilizacyjne-
go skoku, ale dziś potrzeba kolejnych reform. Świat idzie do przodu, zmienia
się i trzeba elastycznie do tego podchodzić. Należy utrzymać kierunek decen-
tralizacji i mam dowody na to, że tak trzeba. Obserwowałam przez te wszyst-
kie lata, że różni ludzie nami rządzili, ale zawsze kierunek  decentralizacji za-
dań państwa był przez wszystkich realizowany. Coraz więcej dostawaliśmy kom-
petencji, nie zawsze za tym szły pieniądze, ale potrafiliśmy temu sprostać. I dla-
tego teraz nie zgadzam się z tym, co robi rząd. To szkodzi państwu. Nie chcę
takiego modelu państwa, w którym to rządzący wiedzą lepiej, czego chce oby-
watel. Tak dużo osiągnęliśmy dzięki temu, że nie było interwencji państwa w każ-
dą sferę, że oddano możliwość swobodnej decyzji obywatelom. Zbudowaliśmy
z trudem społeczeństwo obywatelskie. Samorząd nam się udał. Nie da się wszyst-
kiego ręcznie sterować. Mamy 16 regionów i ponad 2,5 tys. gmin w Polsce. Tyl-
ko poprzez prawo, dobre prawo, które trzeba poprawiać, doskonalić, reformo-
wać, trzeba przekazywać jak najwięcej kompetencji w dół samorządom i wtedy
państwo będzie lepiej funkcjonowało. Jestem zwolennikiem dialogu.

Jakimi zasadami kieruje się pani w swojej działalności publicznej?
Tych zasad jest wiele, ale chyba najważniejszą przyjęłam od mojego men-

tora, nieżyjącego już prof. Jerzego Regulskiego: „Rząd niech zajmie się tylko tym,
czym musi. Tym czym nie musi, niech lepiej zajmie się obywatel”. Dlatego tak
dużą wagę w swojej działalności przywiązuję do konsultacji społecznych, ogrom-
nie cenię sobie wsparcie społeczników i organizacji pozarządowych. Władza musi
być jak najbliżej ludzi, bo wtedy jest najskuteczniejsza. Tą zasadą staram się kie-
rować.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

� Elżbieta Anna Polak – absolwentka Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz studiów podyplomowych w zakresie zarzą-
dzania jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu
Wrocławskiego, ukończyła Studium Oświaty i Kul-
tury Dorosłych w Warszawie oraz kursy i szkolenia
m.in. w Centrum Funduszy Europejskich we Wro-
cławiu oraz w Ogólnopolskim Centrum Edukacji
Samorządu i Administracji w Warszawie, w Global
Business Center w Warszawie, w Communications
Group Gerald Stanisław Abramczyk.
W administracji publicznej pracuje od 35 lat,
a w samorządzie od 25. Od sierpnia 2008 r. do
listopada 2010 r. była wicemarszałkiem wojewódz-
twa lubuskiego, a następnie od listopada 2010 r.
do dziś pełni funkcję marszałka województwa
lubuskiego. 
To pod jej nadzorem region zdobył II miejsce
w Polsce i nagrodę 55 mln euro za dobre wdraża-
nie Lubuskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, który nadzoruje od 2008 r. W 2013 r.
w konkursie Złotych Anten Świata Telekomunikacji
i Mediów otrzymała Złotą Antenę w kategorii Czło-
wiek Roku za to, że „jako pierwszy marszałek z od-
wagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę
cyfryzacji województwa”. W 2013 r. odznaczona
medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kul-
tywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rze-
czypospolitej Polskiej. W 2014 r. odznaczona
została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi dla rozwoju demokracji
lokalnej w Polsce i na świecie oraz za propagowa-
nie idei samorządności. Tego samego roku uhono-
rowana złotym medalem Akademii Polskiego
Sukcesu. W 2015 r., w 25. rocznicę odrodzenia sa-
morządu w Polsce z rąk Prezydenta RP odebrała
Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności za
wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz
społeczności lokalnej. W 2016 roku marszałek
uhonorowana została Nagrodą Prestiżu „Renoma
Roku” 2015 w kategorii specjalnej „polityk”. Kapi-
tuła doceniła marszałek za zaangażowanie w roz-
wój samorządności terytorialnej, skuteczne
i efektywne wdrażanie funduszy unijnych na rzecz
poprawy sytuacji gospodarczej, pozyskanie inwe-
stycji i budowanie społeczeństwa informacyjnego.
Od stycznia 2011 r. jest członkiem Polsko-Nie-
mieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Regionalnej i Przygranicznej, pełni także funkcję
przewodniczącej polskiej części Komitetu ds.
Współpracy Międzyregionalnej. Pełni również funk-
cję przewodniczącej Rady do Spraw Rozwoju
Województwa Lubuskiego. Jest pomysłodawczy-
nią i realizatorką Lubuskiego Kongresu kobiet oraz
programu aktywizacji młodych Młodzi On-Life,
a także dedykowanego im Budżetu Inicjatyw Oby-
watelskich. Za propagowanie polityki równości
i przeciwdziałania dyskryminacji w 2014 r. uhono-
rowana została  tytułem Ambasadora Równości.
Od 2007 r. jest radną województwa lubuskiego
z ramienia Platformy Obywatelskiej, której człon-
kiem jest od 2003 r.

Park Technologiczny Interior w Nowej Soli powstał ze środków LRPO
2007–2013, wartość projektu: 22,6 mln zł, dofinansowanie: 9 mln zł.
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Michał Tabaka

Jakich by nie odprawiać czarów i tak
wyjdzie, że od 10 lat zdecydowanie
najsmaczniejszym kawałkiem finan-
sowego tortu polskich miast jest ten

pochodzący z Brukseli. Nie da się zaprze-
czyć, że pieniądze pozyskiwane z funduszy
europejskich dla wielu polskich Jednostek
Samorządu Terytorialnego (JST) były zde-
cydowanie głównym źródłem zewnętrznych
pieniędzy, bez których o wielu inwestycjach
– jak Polska długa i szeroka – moglibyśmy
od razu zapomnieć.

I chociaż dzisiaj, na tle politycznej
polsko-polskiej wojny, jawi się ewentualność
ograniczenia naszemu krajowi bruksel-
skiego strumienia pieniędzy, to eksperci ra-
czej w taki scenariusz nie wierzą, a już
w ogóle o nim nie myślą samorządowi
skarbnicy. Ci przez lata nauczyli się dosyć
skutecznie, jak ważny w ich projektach bu-
dżetowych jest tak zwany wkład własny. Po-
tem tylko trzeba rzetelnie przygotować
wniosek i sukces już prawie puka do drzwi.
Wiadomo: im większa sympatia w danym
urzędzie marszałkowskim, który najczęściej
jest ostatecznym decydentem w sprawie
przyznania określonych w programach
pieniędzy, tym szansa jeszcze większa. 

Finansowa 
karuzela 
miast

Okres po wakacjach
letnich to już tradycyj-
nie w kraju nad Wisłą
gremialny ból głowy
u gminnych skarbni-
ków. Wtedy właśnie
zaczynają żmudną
wyliczankę, na końcu
której jawi się budżet
na następnych 12 mie-
sięcy. Tutaj blakną po-
działy polityczne.
Ciężko mają wszyscy,
po równo. I też jak
jeden mąż powtarzają
od lat te same narze-
kania: coraz więcej
obowiązków – coraz
mniej pieniędzy
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Subwencje zawsze za małe
Wyznacznikiem finansowej siły po-

szczególnych JST jest poziom dochodów.
W bardzo dużym skrócie to środki wpły-
wające do budżetu bezzwrotnie. Dzielimy
je na trzy główne kategorie: dochody wła-
sne, subwencje i dotacje celowe. Za tymi
pierwszymi kryją się m.in.: wpływy z po-
datków lokalnych (rolny, leśny, od nieru-
chomości, czynności cywilnoprawnych,
spadków i darowizn, itp.), dochody ma-
jątkowe (ze sprzedaży, najmu itp.) czy
udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa (podatek dochodowy
od osób fizycznych, podatek dochodowy od
osób prawnych). 

Dotacje celowe z budżetu państwa z ko-
lei są środkami uzyskiwanymi na wniosek
samorządu. Kryteria ich przyznawania są
w wielu przypadkach uznaniowe, mogą być
wykorzystane tylko na ściśle określony cel.
Niewykorzystane w ciągu roku budżeto-
wego należy zwrócić do budżetu państwa.
Przyznanie dotacji nie oznacza gwarancji
ich otrzymania w pełnej kwocie. Realizacja
dotacji zależy od kondycji budżetu. Za-
równo wysokość, jak i terminy ich przeka-
zywania mogą ulegać zmianom nieko-
rzystnym dla JST. Nie dziwi więc, że gmin-
ni skarbnicy raczej na dotacjach celowych
starają się nie opierać swoich budżetów.
I to nawet najmniejszym ciężarem. 

Subwencja ogólna zaś jest przekazy-
wana JST z budżetu państwa zgodnie
z ustalonymi zasadami systemowymi. Dla
gmin i powiatów składa się z części oświa-
towej, wyrównawczej i równoważącej. Dla
województw z części oświatowej, wyrów-
nawczej i regionalnej. Wyliczenie należnej
subwencji odbywa się na podstawie okre-
ślonych kryteriów np. liczby uczniów. Jest
to jakaś stała w miejskich budżetach, bez
której bez dwóch zdań te nie mogłyby
w ogóle powstać. Ale jest również celem naj-
częstszych narzekań samorządowców.

– Strona rządowa przekazuje nam ko-
lejne zadania. I my od tego nie stronimy.
Szkopuł jednak w tym, że wraz z tym nie idą
do nas dodatkowe pieniądze na realizację
nowych celów – powtarzają zgodnie od lat. 

Dane zbyt optymistyczne?
Ogólne dane, podawane przez GUS,

wskazują, że sytuacja finansowa polskich
miast i powiatów wydaje się być coraz lep-
sza. Tylko w 2015 r. łączne wpływy do bu-
dżetów 2478 gmin i miast na prawach po-
wiatu wyniosły 158,2 mld zł, a rok wcześniej
było to 5,6 mld zł mniej.

Dla samych samorządowców te dane
takie jednoznaczne i optymistyczne już
nie są. – Trudno mówić o dobrej kondycji
finansowej samorządów, a w szczególno-
ści małych miast i gmin wiejskich. Z jednej

strony jest historycznie ukształtowane za-
dłużenie rzędu 50–60 proc. poziomu do-
chodów, a z drugiej strony występują trud-
ności z uzyskaniem nadwyżki operacyjnej,
co wynika z przewagi dochodów bieżących
nad wydatkami. To powoduje problemy ze
spłatą zadłużenia i zmusza gminy do opra-
cowywania i wdrażania programów na-
prawczych. A tym samym ogranicza ich
możliwości rozwojowe, w tym wynikające
z pozyskiwania środków zewnętrznych
– uważa Wojciech Długoborski, członek
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego i jednocześnie prezes Unii
Miasteczek Polskich. 

Reprezentanci JST mówią, że dane
GUS zawsze wyglądają lepiej niż faktycz-
nie kształtuje się rzeczywistość. Są z regu-
ły bardzo ogólne. Uwzględniają dochody
własne, dotacje, subwencję ogólną oraz

środki na dofinansowanie zadań. Brakuje
jednak przy tym oceny, jaki wpływ na do-
chody wykazane ogółem mają poszczególne
rodzaje dochodów. Nie wiadomo, na ile
wzrost ten determinują dochody własne,
a więc z podatków i dzierżaw, na ile mają
wpływ subwencje i dotacje z budżetu pań-
stwa, a na ile zdolność i możliwości apli-
kowania po środki zewnętrzne. Tylko ma-
jąc te dane, mielibyśmy w miarę pełny ob-
raz kondycji finansowej danego miasta
czy powiatu. 

Nie samymi euro samorządy żyją
Sytuację dynamizują fundusze euro-

pejskie, które trafiają do JST falami. W wo-
jewództwie śląskim, gdzie tamtejszy Regio-
nalny Program Operacyjny jest największy
w kraju (opiewa na sumę ok. 3,5 mld euro;
tylko trzy programy krajowe są zasobniej-
sze) właśnie okrzyknięto półmetek i przy
tej okazji pogratulowano beneficjentom
– miastom i powiatom – za efektywną ak-
tywność.

– Mamy już podpisane umowy na
około 33 proc. całej alokacji, co daje sumę
4,8 mld zł – mówi Małgorzata Staś, dyrektor
Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego. Do tej pory tylko w województwie

pomorskim i wielkopolskim wydano więcej
pieniędzy w ramach RPO. 

Nie samymi euro jednak samorządy
żyją. Światło dzienne ujrzały właśnie spra-
wozdania regionalnych izb obrachunko-
wych. Według przedstawionych danych
w ostatnim czasie znaczący wpływ na bu-
dżety samorządów, zwłaszcza na wysokość
ich dochodów, miał rządowy, obejmujący
zasięgiem cały kraj Program „500+”.
W analizie RIO podkreślono, że w 2016 r. do-
chody gmin w przeliczeniu na mieszkańca
– bez miast na prawach powiatu – wzrosły
do poziomu 3.944 zł, czyli o 548 zł. Wzrost
dochodów wystąpił w 93 proc. gmin, a jego
dynamika wyraźnie przyspieszyła: z blisko
4 proc. do ok. 16 proc. rok do roku.

Niezależnie od tego, czy w tych danych
więcej jest propagandy czy żelaznych fak-
tów i tak dla JST zawsze największą grat-

ką będą zewnętrzni inwestorzy. Najlepiej jak
najbardziej zamożni, a jeszcze lepiej
z portfelami wypełnionymi euro. Okazuje
się, że w tym względzie nasze miasta radzą
sobie co najmniej dobrze. Jak pisze por-
talsamorzadowy.pl: „od 4 lat co roku in-
westorzy wydają na nieruchomości w Pol-
sce ponad 3 mld euro rocznie. W 2016 roku
– jak podaje agencja Knight Frank – było
to już ponad 4,5 mld euro. Coraz bliżej nam
do rekordu, który padł 10 lat temu i wyniósł
5,1 mld euro. Ten rok też zapowiada się świet-
nie. Tylko w pierwszej połowie 2017 roku
wolumen transakcji przekroczył 1,5 mld
euro, a eksperci twierdzą, że druga połowa
roku będzie jeszcze lepsza”.

Demograficzny cios
Poprawiająca się sytuacja finansowa

polskich miast powinna nas cieszyć, zwłasz-
cza jak zdamy sobie sprawę z przeszkód cze-
kających w nie tak wcale odległym czasie na-
sze JST. A tu zdecydowanie na pierwsze
miejsce wysuwają się kłopoty demogra-
ficzne. Wyludnienie jest już faktem. Tak jak
spadki ludności w poszczególnych miastach,
z których część może stracić status miasta
dużego, czyli takiego, gdzie mieszka co
najmniej 100 tys. ludzi. Przykładem jest cho-
ciażby Legnica (populacja w 2016 r. wyniosła �

Ogólne dane, podawane przez GUS, wskazują, że sytu-
acja finansowa polskich miast i powiatów wydaje się
być coraz lepsza. Tylko w 2015 r. łączne wpływy do
budżetów 2478 gmin i miast na prawach powiatu
wyniosły 158,2 mld zł, a rok wcześniej 
było to 5,6 mld zł mniej
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100.769 osób i jest to spadek o 5,7 proc.)
oraz Kalisz (populacja 102.575, spadek
o 6,2 proc.). Inne miasta powyżej 100 tys.
osób, które należą do najszybciej wylud-
niających się to: Bytom, Łódź, Sosno-
wiec, Gliwice, Zabrze, Częstochowa, Opo-
le, Katowice, Tarnów. Wg GUS w 2050 r.
z 39 metropolii liczących powyżej 100 tys.
mieszkańców pozostanie 27.

– Naturalną konsekwencją depopula-
cji jest jej oddziaływanie na poziom cen. Do-
tyczy to głównie nieruchomości. Spada licz-
ba mieszkańców, a wraz z tym zapotrze-
bowanie na nowe mieszkania, wywołujące
presję deflacyjną. To zniechęca do inwe-
stowania w nieruchomości jako zabezpie-
czenie na starość, co dodatkowo obniża
ceny na rynku – tłumaczy demograf i so-
cjolog prof. Piotr Szukalski z Uniwersyte-
tu Łódzkiego. 

Większość miast stara się z tym walczyć.
Inwestują w przedszkola i żłobki. Uatrak-
cyjniają swoje centra jak tylko mogą. Każ-
dy chce pokazać, że u niego mieszka się naj-
lepiej, ale też pracuje, uczy i odpoczywa.
Sposoby są różne.

– Od września we wrocławskich szko-
łach ruszyła nauka języka ukraińskiego.
Dbamy o sporą ukraińską imigrację. Roz-
szerzamy też bardzo ciekawy program
uruchamiania żłobków w miejscach pracy
rodziców. Chcemy dać ludziom jak naj-
większy komfort mieszkania w mieście
– mówi Maciej Bluj, wiceprezydent Wro-
cławia.

Celownik na zadłużenie
JST inwestują zawsze chętnie. Tyle, że

muszą mocno uważać na poziom zadłu-

żenia. Na przykład żeby zagwarantować
w swoim budżecie tzw. wkłady własne na
trzy unijne projekty (co jest wymogiem),
trzeba sięgnąć po kredyt. Bez zewnętrznej
pożyczki nie ma jednak szans na ów wkład,
a tym samym cały projekt właśnie przela-
tuje nam koło nosa. Dlatego polskie mia-
sta od lat balansują na linii zadłużenia, by
jego poziom ciągle jednak pomagał w in-
westycjach, a nie je hamował.

Stąd samorządowcy coraz częściej
stawiają na rzetelną analizę, która pozwo-
li im z pewnością ustalić, na czym dokład-
nie stoją i na co mogą liczyć. Tak zrobili cho-
ciażby w Bydgoszczy, gdzie stan finansów
zbadała i przeanalizowała agencja Fitch Ra-
tings. Fitch podkreśla w swojej analizie, że
władze miasta wdrożyły działania racjo-
nalizujące wydatki oraz wspierające wzrost
dochodów. Koncentrują się na tworzeniu
korzystnych warunków dla rozwoju dzia-
łalności gospodarczej w mieście, przycią-
ganiu inwestorów oraz poprawie lokalnej
infrastruktury przy wykorzystaniu dotacji
unijnych z okresu programowania
2014–2020. W średnim okresie wydatki ma-
jątkowe mogą wynosić co najmniej 16 proc.
wydatków ogółem, a znaczna ich część bę-
dzie przeznaczona na drogi i transport pu-
bliczny.

Według ekspertów Bydgoszcz nie
powinna na razie zbytnio martwić się
o zadłużenie i jego wpływ na budżet.
W 2016 r. dług spółek spadł do 679 mln
zł z 842 mln zł w 2015 r., na skutek wcze-
śniejszej spłaty długu przez jedną z nich.
Fitch Ratings przekonuje, że zadłużenie
bydgoskich spółek miejskich nadal będzie
spadać.

Inwestycjami uciekać w przód
Analizując wydatki polskich JST, widać

jak na dłoni, że w pierwszej kolejności środ-
ki pochłaniają inwestycje skierowane na kło-
poty demograficzne (jeżeli te jeszcze nie na-
stały, to socjolodzy nie mają wątpliwości,
że to kwestia czasu). Wiąże się to z łożeniem
na poprawę jakości życia swoich miesz-
kańców. Tutaj na podium pchają się inwe-
stycje drogowe i te mające na celu popra-
wę transportu publicznego. 

Za barki z tym niełatwym wcale pro-
blemem w następnym budżecie biorą się
mocno w Gorzowie Wielkopolskim: – Roz-
poczynamy wielki, gigantyczny projekt
modernizacji naszego transportu publicz-
nego. To przede wszystkim projekt, który ma
na celu zmodernizowanie linii tramwajo-
wych, budowę nowej linii, zakup tramwa-
jów. Tak dużego projektu obejmującego za-
sięgiem praktycznie całe miasto do tej
pory nie było – mówił podczas konferencji
prasowej Jacek Wójcicki, prezydent Go-
rzowa Wlkp. W ramach projektu na remont,
ale i wykonanie od podstaw czeka prawie
10 km linii tramwajowych. Wraz z nimi
zmodernizowanych ma być kilka ulic. Do
tego wszystkiego dochodzi wdrożenie sys-
temu dynamicznej informacji pasażerskiej
i nowy monitoring. Część zadań jest już
w trakcie realizacji.

Poznań z kolei musi przygotować się na
mniejszą liczbę inwestycji w najbliższych
12 miesiącach. Tamtejsi urzędnicy tłumaczą
to koniecznością zwiększenia wydatków
w związku z Programem „500+”, ale też np.
reformą edukacji: – Planujemy zakończyć
budowę przedszkola na Strzeszynie, by
dzieci mogły rozpocząć zajęcia 1 września.

�

RANKING ZAMOŻNOŚCI SAMORZĄDÓW

Według ekspertów Bydgoszcz nie powinna na razie zbytnio martwić się o zadłużenie i jego wpływ na budżet
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Na przełomie 2017/2018 roku zakończymy
rozbudowę szkoły na Szczepankowie. Po-
wstanie tutaj sześć sal dydaktycznych i hala
sportowa – wylicza niektóre zadania in-
westycyjne, tak naprawdę rozpisane na
2–3 lata, Mariusz Wiśniewski, zastępca pre-
zydenta Poznania. 

Na spory wzrost wydatków muszą
przygotować się w Łodzi. Dochody miasta
w 2018 r. mają osiągnąć pułap prawie
3,9 mld zł i być tym samym wyższe od te-
gorocznych o 2,7 proc. Przyszłoroczne
wydatki z kolei to prawie 4 mld zł, co daje
wzrost w stosunku do 2017 r. o 1,9 proc. Je-
żeli jednak dzisiaj zapytamy w łódzkim ma-
gistracie o wykaz planowanych inwestycji,
poproszą nas o kontakt za kilka tygodni. Co
najmniej. Powód jest znowu prozaiczny:
wtedy powinny być znane przynajmniej nie-

które umowy na unijne dofinansowania
i będzie można chwalić się na całego. 

Wyższe dochody i wydatki dotyczą
też wielu innych. Np. Gdańsk w 2018 r.
zwiększy dochody miasta z 2,8 mld zł
do 3 mld zł, a wydatki – z 3 mld zł do
3,2 mld zł. To podwyżka na poziomie
6 proc. Wzrost w dochodach zapewnią
m.in. większe wpływy z podatków PIT i CIT,
większe dotacje. Dlatego i tutaj ma „sypnąć”
inwestycjami.

– Dokończymy most w Sobieszewie, bę-
dzie nowy most nad kanałem Raduni w cią-
gu ulicy Starogardzkiej, kolejny program
modernizacji chodników, budowa układu
drogowego dla potrzeb wielkiej, nowej
szkoły przy ulicy Jabłoniowej, przebudowa
wiaduktu Biskupia Górka, budowa zbior-
nika Osowa II, dalej inwestujemy w system

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Razem z gminą Pruszcz Gd. i Kolbudy bu-
dujemy metropolitalną szkołę i przed-
szkole – wymienia jednym tchem Paweł
Adamowicz.

Następnych parę lat dla polskich miast
wydaję się kreślić nad wyraz spokojny i prze-
widywalny krajobraz. Rząd ciągle będzie
szczędził grosza, żeby drugą ręką wskazy-
wać nowe zadania. Unijne fundusze nie-
zmiennie będą podstawowym fundamen-
tem licznych inwestycji i działań. Tyle, że ów
spokój nie potrwa długo. Jeszcze na długo
przed sporem między gabinetem Beaty Szy-
dło a Komisją Europejską jasne było, że
w kolejnej, trzeciej już dla naszego kraju per-
spektywie UE już na tak duże pieniądze Po-
lacy nie mogą liczyć. Rozpatrywanie ewen-
tualnego naruszenia praworządności
w kraju nad Wisłą sytuację z pewnością do-
datkowo skomplikuje. I chociaż raczej na-
leży wątpić w ograniczenie funduszy już
nam przyznanych, to jednak kształtowanie
ich na lata 2021–2027 może okazać się dla
nas dosyć bolesne. A najbardziej właśnie dla
polskich miast. Czy tak będzie faktycznie
i czy wtedy nasze JST sprostają nowym wy-
zwaniom, w tym finansowym? Czas po-
każe. �
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Dla JST zawsze największą gratką będą zewnętrzni in-
westorzy. Najlepiej jak najbardziej zamożni, a jeszcze
lepiej z portfelami wypełnionymi euro. Okazuje się, że
w tym względzie nasze miasta radzą sobie co najmniej
dobrze
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„Warmia i Mazury regionem, w któ-
rym warto żyć” – to hasło przewodnie stra-
tegii rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do
roku 2025.

Tak, i dodajemy: niezależnie od wieku,
wykształcenia, stanu posiadania, pocho-
dzenia, miejsca zamieszkania, płci. Bo
w centrum zainteresowania samorządu
województwa jest człowiek. Naszym celem
są działania skierowane przede wszystkim
na wzrost gospodarczy, innowacyjność,
na współpracę z inwestorami, lokalnymi sa-
morządami, sferą nauki. Wszystko to z jed-
noczesnym poszanowaniem natury. W re-
gionie takim jak Warmia i Mazury to śro-
dowisko przyrodnicze często determinuje
charakter relacji między człowiekiem a go-
spodarką. Zrównoważony rozwój oparty
o produkcję, przetwórstwo i usługi to obec-
nie azymut regionu. Napędu dodają nam
inteligentne specjalizacje.

Inteligentne specjalizacje Warmii
i Mazur to ekonomia wody, żywność wy-
sokiej jakości oraz przemysł drzewny i me-
blarski. Skąd ten wybór?

Idea specjalizacji polega na prostej
zasadzie, żeby rozwijać to, co już robimy do-
brze. Nie mieliśmy problemu z wyborem
tego, w czym jesteśmy mocni. Na pierwsze
miejsce wysuwa się produkcja mebli i prze-
mysł drzewny. Wynika to nie tylko z natu-
ralnych warunków, ale i tradycji. Dziś ta
branża jest wiodąca w Europie. Inna spe-
cjalizacja – ekonomii wody – to nie tylko tu-

rystyka czy transport, ale także  szkutnic-
two. To u nas budowane są łódki, duże ło-
dzie czy jachty dalekomorskie, które znaj-
dują nabywców na całym świecie. Utrzy-
mujemy mocną pozycję w przetwórstwie
rolno-spożywczym, zwłaszcza mleczar-
skim i mięsnym. Żywność z Warmii i Ma-
zur jest dobrej jakości i zdrowa – pochodzi
przecież z jednego z najczystszych regionów
kraju. Mieliśmy świadomość, że zaczyna-

jąc od podstaw, trzeba się liczyć z ogrom-
nymi kosztami i długim oczekiwaniem na
efekt. Doskonaląc już rozwinięte branże, ge-
nerujemy pewnego rodzaju efekt domina
– jeden sektor ciągnie za sobą kolejne. To
dużo efektywniejsze działanie.

W oparciu o strategię rozwoju regio-
nu do 2025 roku powstał też Regionalny
Program Operacyjny Województwa War-
mińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.
Na co region stawia przede wszystkim?

Chcemy, żeby za sprawą regionalnego
programu gospodarka regionu stała się bar-
dziej konkurencyjna. Dlatego też zdecy-

dowana większość środków jest przezna-
czona na wsparcie przedsiębiorczości i pro-
jekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz
nauki. Wzrost innowacyjności i konku-
rencyjności gospodarki regionu oznacza po-
prawę warunków funkcjonowania firm na
Warmii i Mazurach, ich nowoczesności,
podnoszenia i rozszerzania oferty. Stawiając
na przedsiębiorczość,  nie tracimy oczywi-
ście z pola widzenia innych dziedzin. Nasz
program regionalny obejmuje wszystkie naj-
ważniejsze sfery życia społeczno-gospo-
darczego.

Czy wizja zapisana w strategii znajduje
potwierdzenie w faktach?

Jak najbardziej. Coraz częściej mamy do
czynienia z sytuacją, że wszystko, czego po-
trzeba do życia, mamy w jednym miejscu. Tu
pracujemy i tu odpoczywamy. Minuty dzie-
lą nas od miejsc, gdzie po pracy można zna-
leźć wytchnienie, jakiego inni doznają dopiero
na wczasach. Na Warmii i Mazurach swo-
bodnie można zaspokoić potrzeby kulturalne,
prężnie działają teatry, filharmonia, mamy
szeroką ofertę edukacyjną. Nasz region
stwarza kompleksowe warunki do życia.
Nadrabiamy dystans rozwojowy w stosun-
ku do innych regionów Unii Europejskiej,

wzrasta pozycja regionu w rankingu atrak-
cyjności inwestycyjnej, obserwujemy szyb-
szy niż średnio w kraju wzrost wydajności
pracy. Dzięki licznym inwestycjom w infra-
strukturę transportową, a także urucho-
mieniu Portu Lotniczego Olsztyn–Mazury
znacznie poprawiła się zewnętrzna dostęp-
ność komunikacyjna województwa – również
z innymi regionami Europy. Wszystko to jest
potwierdzeniem, że strategia, którą obrali-
śmy jest słuszna. Efekty będą coraz wyraź-
niejsze w kolejnych latach.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Hołdujemy idei specjalizacji
Nie mieliśmy problemu z wyborem tego, w czym jesteśmy mocni.
Na pierwsze miejsce wysuwa się produkcja mebli i przemysł drzewny – mówi
Gustaw Markek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Nadrabiamy dystans rozwojowy w stosunku do innych
regionów Unii Europejskiej, wzrasta pozycja regionu 
w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej, obserwujemy
szybszy niż średnio w kraju wzrost wydajności pracy



LUBELSKI ORZEŁ BIZNESU

Statuetki rozdano podczas czerw-
cowej gali w Sali Kolumnowej lu-
belskiego urzędu wojewódzkiego.
Na uroczystość przybyli, oprócz

przedsiębiorców, przedstawiciele lokalnych
władz oraz podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rozwoju Mariusz Haładyj.

W tym roku nagrodzonych podzielo-
ne na poszczególne kategorie: Przedsię-
biorstwo Roku (z rozróżnieniem na Duże,
Średnie, Małe i Mikrofirmy, co umożliwi-
ło rywalizację firmom o podobnej wielko-
ści i porównywalnym potencjale, a także po-
zwoliło na obiektywną ocenę osiągniętych
rezultatów), Firmę Budowlaną Roku (w tym
Generalnego Wykonawcę, Producenta Ma-
teriałów Budowlanych, Dostawcę Mate-
riałów Budowlanych), Firmę Rodzinną
Roku, Inwestora Roku, Przedsiębiorcę In-
nowacyjnego Roku oraz Samorządowca
Roku.

Wśród laureatów konkursu „Lubelski
Orzeł Biznesu 2016” znalazły się: Spół-
dzielnia Mleczarska „Bieluch” w Cheł-
mie, Mazurek Metal Sp. z o.o. oraz SPI-
ŻARNIA Sp. j. W kategorii „firma rodzin-
na roku” kapituła przyznała statuetkę Fa-
bryce Okien i Drzwi BAS Sp. o.o. Firmą bu-
dowlaną roku i jednocześnie generalnym
wykonawcą został NPLAY Sp. z o.o. Me-
dal „Lubelski Orzeł Biznesu 2016” z dy-
plomem za działalność społeczną odebrał
szef firmy Usługi Remontowo-Budowlane
Krzysztof Bielan. 

„Orła Biznesu z Diamentami” odebrały
trzy firmy i jeden przedstawiciel admini-
stracji samorządowej. W gronie nagro-
dzonych znalazły się: WSK PZL-Świdnik
S.A., EDBAK Sp. z o.o. (w kategorii
„Przedsiębiorstwo innowacyjne”), Gospo-
darstwo Rolne Produkcyjno-Nasienne Wła-
dysław Brzozowski oraz Wiesław Różyński,
wójt gminy Biłgoraj. „Honorowego Orła
Biznesu” kapituła przyznała Stadninie
Koni Janów Podlaski Sp. z o.o., która w tym
roku świętuje 200-lecie istnienia. Wśród na-
grodzonych „Honorowym Orłem Biznesu
z Diamentami” znalazł się KUL. Kapitu-

ła przyznała wyróżnienie uczelni jako waż-
nej instytucji otoczenia biznesu, a odebra-
ła je prof. Iwona Niewiadomska, prorektor
ds. kształcenia. Statuetkę z okazji 20-lecia
istnienia otrzymał też Uniwersytecki Szpi-
tal Dziecięcy w Lublinie – jedna z naj-
większych placówek medycznych środko-
wo-wschodniej Polski. 

„Lubelski Orzeł Biznesu” narodził
się w 2003 roku z potrzeby rozwoju przed-
siębiorczości oraz marzeń o budowaniu
wielkiej Lubelszczyzny. Przez jedenaście lat
w konkursie wzięło udział kilka tysięcy
firm, z których kapituła wyłoniła najlepsze
z najlepszych. Przyznała 157 Statuetek
Orłów Biznesu, w tym 27 Statuetek Ho-
norowych. Regulamin konkursu jest ela-
styczny, podąża za zmianami zachodzącymi
w różnych gałęziach gospodarki, a kategorie
konkursowe są reakcją na potrzeby spo-
łeczno-gospodarcze. 

Statuetki Orła są znakiem jakości
przedsiębiorcy, ważnym potwierdzeniem
szczególnych umiejętności zarządzania,
doskonałego wyczucia rynku oraz odwagi
w podejmowaniu nowych wyzwań gospo-
darczych. W ostatnich latach są także

swoistym certyfikatem odporności na za-
wirowania rynku i skutki kryzysu. „Lubel-
ski Orzeł Biznesu” to również symbol wy-
sokich standardów przedsiębiorczości i za-
sad uczciwej konkurencji.

Konkurs o Statuetkę „Lubelskiego
Orła Biznesu 2014” Pracodawców Ziemi
Lubelskiej ma na celu prezentację i wszech-
stronną promocję najlepszych, najbardziej
dynamicznych firm oraz osobowości
działających w naszym województwie,
a także stymulowanie pozytywnego współ-
zawodnictwa w doskonaleniu produkcji,
wprowadzaniu innowacji, podnoszeniu ja-
kości świadczonych usług oraz w dzia-
łalności na rzecz regionu. Ważną ideą jest
też wyróżnienie firm zarejestrowanych lub
działających na terenie województwa lu-
belskiego, które wpływają korzystnie na sy-
tuację na rynku pracy oraz kształtują do-
brobyt naszego społeczeństwa, wyzna-
czając pozycję gospodarczą Lubelszczy-
zny w gronie regionów zjednoczonej Eu-
ropy. Patronami honorowymi konkursu są:
wojewoda lubelski, marszałek woje-
wództwa lubelskiego, prezydent miasta
Lublin. �

Lubelscy pracodawcy 
lokalnym biznesmenom
Przedsiębiorstwa duże, rodzinne i wybitne osobistości nagrodzono statuet-
kami „Lubelskiego Orła Biznesu”. Konkurs, już po raz czternasty, zorganizo-
wali Pracodawcy Ziemi Lubelskiej

Fot. archiwum Pracodawców Ziemi Lubelskiej
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LUBELSKI ORZEŁ BIZNESU

Nagrodzony szpital pełni funkcję
centrum pediatrycznego dla
Polski środkowo-wschodniej
i jest obecnie jednym z najno-

wocześniejszych szpitali o tym profilu w ska-
li całego kraju.  Szpital stale rozszerza swo-
ją diagnostyczno-leczniczą działalność,
wprowadza nowoczesne metody leczenia,
dostosowując zakres świadczeń medycz-
nych do potrzeb zdrowotnych małych pa-
cjentów. USzD udziela świadczeń zdro-
wotnych w rodzaju stacjonarne i całodo-
bowe świadczenia zdrowotne szpitalne
oraz inne niż szpitalne.

Szpital prowadzi również działalność
polegającą na realizacji zadań dydaktycz-
nych i badawczych w powiązaniu z udzie-
laniem świadczeń zdrowotnych, promocją
zdrowia, w tym wdrażaniem nowych tech-
nologii medycznych oraz metod leczenia.
Uczestniczy w przygotowywaniu do wy-
konywania zawodu medycznego i kształ-
ceniu dla wykonujących zawód medyczny
na zasadach określonych w odrębnych
przepisach regulujących kształcenie. 

Stan i poziom kwalifikacji personelu
medycznego zapewnia wysoką jakość
świadczonych usług medycznych, wszyscy

pracownicy medyczni biorą systematycznie
udział w różnego rodzaju szkoleniach za-
wodowych i konferencjach naukowych.
Wśród pracowników posiada konsultanta
krajowego w dziedzinie otorynolaryngolo-
gii dziecięcej oraz siedmiu konsultantów wo-
jewódzkich w dziedzinach onkohematolo-
gii dziecięcej, pediatrii, otorynolaryngolo-
gii dziecięcej, alergologii, kardiologii dzie-
cięcej, chirurgii dziecięcej oraz konsultan-
ta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniar-
stwa pediatrycznego.

Główny przychód Szpitala stanowi
kontrakt z NFZ. Pozyskiwane są również
przychody z innych źródeł, takich jak:
środki unijne, Fundusz Ochrony Środowi-
ska, najem powierzchni oraz darowizny od
osób prawnych i fizycznych. Rozwój spe-
cjalistycznych i wysokospecjalistycznych
świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym wymaga zakupu no-
wego sprzętu i aparatury medycznej oraz
wymiany zużytego sprzętu na nowocze-
śniejszy, z innowacyjnymi rozwiązaniami
technicznymi. Planowane działania rozwoju
świadczeń i infrastruktury szczegółowo
opisano w planie biznesowym pod nazwą
„Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. An-

toniego Gębali w Lublinie w perspektywie
lat 2013–2020”. 

Aktualnie zakończono rozbudowę Za-
kładu Diagnostyki Obrazowej o pracownię
rezonansu magnetycznego. Całość zadania
przyczyni się do podniesienia jakości i zwięk-
szenia dostępności do diagnostyki w tym za-
kresie oraz przyspieszy czas wykonywania ba-
dań. Aktualnie wykonuje się tutaj ok.1200 ba-
dań rezonansowych rocznie, których liczba
może wzrosnąć do ok. 1500 badań. 

– Jesteśmy w trakcie realizacji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego doty-
czącego przebudowy infrastruktury szpi-
talnej, która w swej konsekwencji dopro-
wadzi do zwiększenia komfortu pobytu ma-
łych pacjentów w szpitalu i jednocześnie do
poprawy jakości udzielanych świadczeń me-
dycznych – mówi dyrektor Uniwersytec-
kiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie,
dr n. med. Jerzy Szarecki. Przebudowa obej-
muje lata 2017–2020. Podobnie realizacja
w niedługim czasie transgranicznego pro-
gramu Polska-Białoruś-Ukraina pozwoli na
doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę
medyczną najnowszej generacji. 

Szpital w ostatnich latach aktywnie roz-
wijał współpracę z Polskim Bankiem Ko-
mórek Macierzystych w zakresie podawa-
nia mezenchymalnych komórek macie-
rzystych. Widząc ogromne zainteresowa-
nie tym rodzajem odpłatnych świadczeń,
kierownictwo placówki przewiduje ich roz-
wój w następnych latach. Kolejną rosnącą
grupą świadczeń odpłatnych są prze-
szczepy szpiku dla pacjentów zgłaszających
się z Ukrainy. Do 2020 r. przewidziano
znaczne rozszerzenie zakresu świadczeń
w ramach tzw. turystyki medycznej. W la-
tach 2011–2015 udzielono w szpitalu 3705
różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych
pacjentom z 49 krajów.

Szpital bierze także udział w Narodo-
wym Programie Rozwoju Medycyny Trans-
plantacyjnej. Tą drogą pozyskuje niezbęd-
ny sprzęt i aparaturę medyczną do dalsze-
go rozwoju transplantologii. Współpra-
cuje również z Ośrodkiem Dawców Szpi-
ku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, jako ośrodek pobierający
komórki krwiotwórcze ze szpiku i z krwi ob-
wodowej do przeszczepów allogenicznych
dla innych ośrodków przeszczepowych,
w tym zagranicznych. �

Szpital wysokich lotów
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie powtórnie 
(pierwszy raz w 2013 roku) został okrzyknięty Lubelskim Orłem Biznesu



Firma powstała w 1992 roku. Zajmujemy się produkcją wyrobów metalowych. Jesteśmy dobrze
zorganizowaną firmą, zatrudniającą silną i fachową grupę pracowników. Zaczynaliśmy z poziomu
małego zakładu metalowego o zasięgu krajowym, by z czasem dzięki dyscyplinie, zaangażowa-
nej, wyszkolonej grupie pracowników oraz kontroli produkcji na każdym szczeblu naszego dzia-
łania stać się firmą z pokaźną grupą zadowolonych klientów na terenie Unii Europejskiej.

Branża metalowa ma bardzo konkretną charakterystykę. Produkty, które tworzymy muszą stawić
czoła wymaganiom takich sfer biznesu jak:
LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA
• przenośniki transportowe
• linie transportu wewnętrznego
PLATFORMY
PODESTY
KONSTRUKCJE STALOWE
• dla przemysłu spożywczego
• dla branży budowlanej
PRODUKCJA KONSTRUKCJI na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta

WWW.MAZUREK-METAL.PL

METAL MAZUREK 
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Towarzysz Józef Stalin żyłby zapewne nieco dłużej, gdyby nie fakt, że wszyscy się go
śmiertelnie bali. Gdy przebywał w swojej luksusowej daczy w Kuncewie, nikt nie miał
prawa wejść do jego sypialni, zanim się nie obudził. Tak też było w marcu pamięt-
nego 1953 roku.

Mijały godziny, a wódz nie wychodził. Zaalarmowani towarzysze z Komitetu Centralne-
go przybyli na miejsce i długo się naradzali, zanim postanowili wejść do środka. Stalin leżał
na podłodze i patrzył na nich nienawistnym wzrokiem. Dostał wylewu krwi do mózgu. Prze-
wieziony do szpitala dogorywał jeszcze cztery dni. A gdyby pomoc przyszła wcześniej, być może
lekarze mogliby temu zaradzić.

Towarzysze z KC zajęci byli w tym czasie podziałem władzy w nowej sytuacji. Wszyscy, któ-
rzy mieli wpływy i ambicje ruszyli do walki. Jeden z głównych graczy, Ławrientyj Beria, został
odsunięty od rozgrywek tak skutecznie, że partia dała mu jeden przywilej – mógł napisać list
do KC tuż przed egzekucją. 

A system stworzony przez Stalina przeżył go zaledwie o kilka lat. Tak to jest, gdy buduje
się coś na monopolu władzy, nie oglądając się na innych, nie słuchając nikogo i kierując się
wyłącznie własnym interesem. Taki jest los wszystkich dyktatorów. Nawet, gdy uda im się opu-
ścić ten świat w sposób naturalny, ludzie wezmą odwet na ich pomnikach.

Podobnie jest w innych dziedzinach życia, dalekich od władzy i wielkiej polityki. Przez kil-
ka lat obserwowałem od środka wzlot i upadek dobrego przedsięwzięcia biznesowego. Jego
twórca trafił w dziesiątkę ze swoją propozycją. Miał też szczęście, że przyłączyli się do niego
utalentowani, pomysłowi i pracowici ludzie. Interes ruszył z kopyta. Pieniądze płynęły wart-
ką strugą. 

Wówczas pojawili się cwaniacy, którzy podpowiadali szefowi, jak powinien na tej bazie bu-
dować swój prestiż. Nawiązał kontakt z pozostałymi przy życiu przedstawicielami emigracji
londyńskiej. Organizował ich wizyty w kraju, spotkania z przedstawicielami obecnej władzy,
fundował albumy, tablice i popiersia, które uroczyście odsłaniano. Inny pomysł dotyczył or-
ganizacji konferencji naukowych. Wynajmował hotele i sale konferencyjne. Drukował opasłe
tomy materiałów naukowych. Urządzał bankiety. A prestiż nie nadchodził. Gdy wystartował
w wyborach do Senatu, sromotnie je przegrał.

Biznes, na którym się to wszystko opierało, zaczął tymczasem przynosić coraz mniejsze
dochody. Ludzie, którzy byli u jego narodzin i przyczynili się do jego rozwoju, próbowali sy-
tuację ratować. Żadne argumenty jednak do szefa nie trafiały. Pojawiły się nawet u niego po-
dejrzenia, że pracownicy działają na jego szkodę. Najbardziej oddanych zaczął zwalniać. Lu-
dzie poszli do sądu pracy i wygrali, jednak i tak musieli odejść, bo w zaistniałej atmosferze żyć
się nie dało. 

Gdy kasy zabrakło, odeszli też życzliwi doradcy od budowania prestiżu. Rozmawiałem wów-
czas z szefem i powiedziałem mu, że skoro nie umiał docenić oddanych mu pracowników, na
końcu zostanie sam. I tak też się stało. Po firmie zostały tylko długi…

W Polsce toczy się obecnie bój o władzę na każdym szczeblu i w każdej konfiguracji. Niby
działają różne instytucje państwa. Są Sejm i Senat, rząd i ministerstwa. Są sądy i prokuratu-
ry, wojewodowie i marszałkowie sejmików wojewódzkich. Są samorządy gminne, agencje i dy-
rekcje państwowe. Ale gdy trzeba podjąć ważną decyzję, trzeba się udać pod jeden adres. Tak
to się porobiło.

Człowiek, który nie sprawuje żadnej funkcji poza posłowaniem, ma w ręku wszystkie sznur-
ki do wprowadzania zmian i to często zasadniczych. Zawzięty jest szczególnie na sądownic-
two, które uważa za główną przeszkodę na drodze wprowadzania reform.

Do przeorania jakiejś dziedziny życia społecznego używa ludzi, o których wie, że zacisną
zęby i zrobią, co należy. Tym sposobem minister sprawiedliwości stał się panem zarówno pro-
kuratury, jak i sądownictwa. W obozie władzy nie dostrzega się, że rodzi to sytuację niekom-
fortową. Poprzednicy na tym stanowisku, gdy coś się nie wiodło, mogli dzielić się odpowie-
dzialnością. Teraz adresat pretensji jest jeden i to on będzie musiał wytłumaczyć, dlaczego sądy
nie działają lepiej, a prokuratorzy nie ścigają skuteczniej przestępców. Kto ma monopol wła-
dzy, ten ma monopol odpowiedzialności. 

A co będzie, gdy ten monolityczny układ władzy zacznie pękać? Już są na nim rysy. Wy-
starczy, że wskutek zewnętrznych okoliczności gospodarka przestanie się rozwijać, a nawet za-
cznie się kurczyć. Nie jest to wcale niemożliwe. A co wówczas ze spełnianiem obietnic socjal-
nych i zaciągniętymi zobowiązaniami? Co będzie, gdy reformy ujawnią swoje słabe strony,
a osamotniona Polska będzie się wlokła w ogonie Europy? Adres, pod którym się wszystko za-
łatwia, przestanie funkcjonować, a jego główny lokator może pozostać sam. �

Na końcu będziesz sam

Czesław Rychlewski

ZNAKI OSTRZEGAWCZE



W czerwcu 2015 r., po zaledwie rocznej budowie, odbyło się oficjalne otwar-
cie obiektu handlowego przy ul. Wernera w Radomiu. Budowa trwała rok,
obiekt zaimponował wysokim europejskim standardem. Na frontowej ścianie
budynku widnieje logo: RHM – Radomskie Hale Mięsne.

Inwestor z wizją
Radomskie Hale Mięsne Sp. z o.o. powstały w 2012 r. Ich udziałowcami są radom-
scy handlowcy i producenci. Swoje doświadczenie i pomysły wykorzystali przy reali-
zacji inwestycji – budowie hali w centrum Radomia o powierzchni ponad 5 tys. mkw.
Jest to jedyny obiekt w mieście, który spełnia wszystkie normy UE, dopuszczające
handel świeżym mięsem z tzw. uboju gospodarczego, porcjowanego w obecności
klienta. W przestronnej hali mieszczą się zorganizowane z poczuciem estetyki i cie-
kawych architektonicznych rozwiązań boksy z przeznaczeniem na handel wędlinami,
pieczywem, artykułami spożywczymi, warzywami i owocami. Budynek jest bardzo do-
brze przystosowany do handlu. Ma centralne chłodzenie, dlatego temperatura, która
panuje w hali, jest stała, a produkty dzięki temu zachowują świeżość i jakość. Całość
na parterze uzupełniają bar szybkiej obsługi i punkty usługowe (apteka, fryzjer, kol-
portaż prasy, agencja bankowa itp.). Na piętrze natomiast usytuowane są usługi re-
kreacyjno-rozrywkowe. Działają tu kluby: muzyczny, fitness i siłownia. Obie
kondygnacje funkcjonują niezależnie od siebie. Obiekt w dni targowe – tradycyjnie
w czwartki i soboty – zapewnia 200 miejsc parkingowych, a na co dzień jest ich bli-
sko 300.

Kilkaset miejsc pracy i… milion klientów
W samej hali handlowej RHM stworzonych jest 180 nowych miejsc pracy. Ponadto
zatrudnienie znalazły tu służby pomocnicze: techniczne, administracyjne, sprzątające,
ochroniarskie – łącznie ponad 20 nowych stanowisk. Niezależnie od tego, w każdy
czwartek i każdą sobotę około 40 producentów mebli z Radomia i okolic wystawia na
terenie RHM swój asortyment. To dodatkowo około 200 stanowisk pracy dla osób za-
trudnionych przez wystawców. Natomiast niezależnie od dni targowych 85 podmio-
tów gospodarczych – producentów i wystawców odzieży, artykułów przemysłowych
i gospodarstwa domowego – prowadzi działalność handlową na terenie RHM, stwa-
rzając około 210 miejsc pracy. Liczby te dowodzą, iż spółka Radomskie Hale Mięsne

RADOMSKIE HALE MIĘSNE 

Radomskie Hale Mięsne Sp. z o.o. 
ul. Wernera 10a, 26-600 Radom, tel.: 48 360 25 74, tel. kom. 512 807 315, 512 807 906
e-mail: biuro@rhm.radom.pl, www.rhm.radom.pl

Na pierwszym miejscu stawiamy ja-
kość. RHM to miejsce, w którym
klient czuje się dobrze, może kupić
towar świeży, w dobrej cenie i z gwa-
rancją jakości. Połączyliśmy trady-
cyjne targowisko z nowoczesnym
i przyjaznym marketem. Komfort, za-
dowolenie i bliskość producentów
z nabywcami to dla nas priorytety,
które przyświecały tej inwestycji od
samego początku.

Osiągnęliśmy zamierzony cel. Stwo-
rzyliśmy miejsce, w którym klient do-
konuje zakupów w warunkach o euro-
pejskim standardzie. Zapewniliśmy
w ten sposób miejsca pracy dla kil-
kuset osób zatrudnionych w RHM oraz
przez współpracujące z nami pod-
mioty gospodarcze. Wszyscy nasi na-
jemcy to wyłącznie producenci
lokalni. Wspieramy w stu procentach
polski kapitał.

Eugeniusz Pastuszka
prezes RHM

Leszek Woźniak
wiceprezes RHM

to firma, która stworzyła warunki do powstania kilkuset nowych miejsc pracy w mie-
ście. Systematycznie prowadzona jest w RHM analiza ilości klientów. Wynika z niej,
że w tylko w 2015 r. odwiedziło je i dokonało w niej zakupów ponad milion osób.
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DIAGNOZY – PROGNOZY

Czesław Rychlewski

Obecna władza robi jednak dużo,
żeby skłócić nasz kraj z Unią
i to na wielu płaszczyznach.
Niektórzy komentatorzy twier-

dzą, że w tej grze nie chodzi o ewentualny
Polexit, tylko kierunek odwrotny: o wy-
prowadzenie Unii z Polski. Rządzącym
przeszkadza bowiem ciągłe wtrącanie się
Komisji Europejskiej w nasze sprawy. A to
nie podobają jej się zmiany w Trybunale
Konstytucyjnym, a to w polskim sądow-
nictwie, a to wycinka Puszczy Białowieskiej
wbrew zaleceniom Trybunału Sprawiedli-
wości w Luksemburgu. 

Rząd musi brać pod uwagę fakt, że we-
dług sondaży z sierpnia br. 88 proc. Pola-
ków jest za naszym członkostwem w UE.
A co będzie, gdy w miarę bogacenia się Pol-
ski i po odejściu Wielkiej Brytanii z Unii, bę-
dziemy dostawali mniej środków pomo-
cowych albo nawet nic? Może ruszyć
wówczas rządowa propaganda, która spra-
wi, że nastroje społeczne się zmienią. Prze-
cież jeszcze niedawno większość Polaków
nie miała nic przeciwko wpuszczeniu do na-

szego kraju uchodźców, z czego skorzystało
80 tys. Czeczenów. Wystarczyły dwa lata
propagandy i siania strachu, żeby opinie na
ten temat diametralnie się zmieniły. 

Co się święci?
Po kryzysie z lat 2008–2010 i ujaw-

nieniu się fali nastrojów antyunijnych
w wielu krajach Europy główni gracze
w naszej Wspólnocie – Niemcy, Francja,
Hiszpania i Włochy – doszli do porozu-
mienia i ogłosili wszem wobec, że nie będą
się oglądać na pozostałych członków Unii
i wejdą na drogę ściślejszej integracji.
Kto nie będzie chciał w tym uczestniczyć,
jego sprawa. W kręgach rządzących w Pol-
sce potraktowano to jako pogróżkę, któ-
ra nie będzie realizowana, czyli typowe
strachy na Lachy. 

Obecnie jednak widać, że słowo ciałem
się staje. Wzmacniająca się strefa euro po-
kazała, że to nie ona jest źródłem kłopotów.
Kraje, które posiadają wspólną walutę,
coraz chętniej mówią o ściślejszej integra-
cji, a to będzie oznaczało powstanie Unii
dwóch prędkości. Jean Claude Juncker,
przewodniczący Komisji Europejskiej,

przedstawił 5 scenariuszy dla UE po Bre-
xicie. Głównym z nich jest ściślejsza inte-
gracja. – Musimy odważyć się na to, by nie-
które kraje szły do przodu, nawet jeżeli nie
wszyscy będą chcieli brać w tym udział
– stwierdziła kanclerz Niemiec Angela
Merkel. 

Wydaje się więc, że tuż po wyborach do
parlamentu Niemiec (24 września br.) in-
tegracja UE będzie przyspieszona. Wspól-
nota ma ambicję powrotu do roli jednego
z głównych rozgrywających na globalnym
rynku. A co się stanie wówczas z Polską?
Gdy unijny pociąg odjedzie, prawdopo-
dobnie zostaniemy na peronie. 

Co nam umknie? Wyniki gospodarcze
strefy Euro wyglądają coraz lepiej. Pro-
dukcja rośnie tylko odrobinę wolniej niż
w całej Unii (2,6 proc. rok do roku, wobec
2,9 proc.). Pamiętać przy tym trzeba, że
w krajach wysoko rozwiniętych każdy pro-
cent wzrostu daje dużo więcej niż w go-
spodarkach na dorobku. 

– Dziesięć lat po wybuchu globalnego
kryzysu gospodarczego ożywienie euro-
pejskiej gospodarki jest mocne. Musimy wy-
korzystać ten pozytywny moment, aby za-

Nieznana wielka zmiana
Liderzy rządzącego obecnie obozu politycznego zaklinają się, że ani 
przez myśl im nie przeszło, żeby wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej.
Taka deklaracja jest ważna, bo od tego będzie zależała nasza przyszłość 
gospodarcza i polityczna
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kończyć reformę naszej unii gospodar-
czo-walutowej – oświadczył w komunika-
cie unijny komisarz ds. gospodarczych i fi-
nansowych Pierre Moscovoci.

Czas oczekiwania
Mieszane nastroje panują w Stanach

Zjednoczonych. Produkt krajowy brutto jest
o 12 proc. wyższy niż przed recesją z 2008
roku. Akcje na giełdach biją rekordy. Ana-
lityk finansowy Piotr Kuczyński twierdzi na-
wet, że inwestorzy na amerykańskim ryn-
ku kapitałowym nieco się zagalopowali.
Także w ocenie przedstawicieli Rezerwy Fe-
deralnej obecna hossa na giełdzie jest
mocno nadmuchana i optymizm inwe-
storów zaczyna być zagrożeniem dla go-
spodarki Nie najlepiej jest też z produkcją.
Jej wzrost w stosunku do roku ubiegłe-
go oscyluje wokół 1,4 proc., a wykorzysta-
nie mocy produkcyjnych nie przekracza
76 proc. Problemem są także niskie za-
robki. Mimo kosmetycznego bezrobocia
(2,5 proc.), przedsiębiorcy nie kwapią się
do podwyższania pensji. Pojawiła się nowa
klasa – ubodzy pracujący. Liczba ludzi
w USA żyjących w strefie ubóstwa wyno-
si 13,5 proc. I nie widać perspektyw po-
prawy tej sytuacji.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy
obniżył ostatnio prognozy wzrostu dla
USA z 2,3 proc. do 2,1 proc. Eksperci do-
szli bowiem do wniosku, że Donald Trump
nie zrealizuje swoich szumnych zapowie-
dzi, że przyspieszy wzrost gospodarczy po-
przez obniżkę podatków oraz inwestycje in-
frastrukturalne. To miało zapewnić Ame-
ryce tempo rozwoju na poziomie 3 proc. 

MFW twierdzi, że gospodarka USA wy-
maga reform. Najważniejsze problemy do
rozwiązania to niska produkcja i starzeją-
ce się społeczeństwo. Donald Trump taki-
mi skomplikowanymi zagadnieniami się nie
zajmuje. Stawia na zwiększone wydobycie
gazu z łupków, który już jest i będzie eks-
portowany, oraz ropy naftowej. Już teraz
rząd podjął decyzję o sprzedaży strate-
gicznych zapasów ropy, żeby zmniejszyć cię-
żar zadłużenia. 

Prezydent Trump nie dość, że nie re-
alizuje obietnic dotyczących gospodarki, to
jeszcze wywołuje napięcia polityczne. Po za-
mieszkach w Charlottesville powiedział, że
winni są nie tylko biali nacjonaliści, ale tak-
że przeciwnicy szerzenia ich ideologii. W od-
powiedzi na to przedstawiciele największych
amerykańskich firm zrezygnowali z uczest-
nictwa w komisjach doradczych Białego
Domu. Z mieszanymi uczuciami przyj-
mowane są też pogróżki prezydenta pod ad-
resem Korei Północnej.

Widać wyraźnie, że amerykański biznes
jest w stanie oczekiwania na to, co się sta-
nie w niedalekiej przyszłości i czy nadzie-

je związane z zapowiadanym przez Do-
nalda Trumpa ożywieniem w gospodarce
się spełnią. 

Chiny na zakręcie
Od wielu lat światowy biznes patrzy

z uwagą na Chiny. Tak jest i w tym roku. Od
sytuacji w gospodarce chińskiej zależą bo-
wiem ceny surowców, kursy walut i akcji,
a co za tym idzie tempo wzrostu globalnej
gospodarki. Dotychczasowe sukcesy ChRL
oparte są głównie na tanim eksporcie, cze-
mu sprzyja zaniżony kurs juana. Wskazał
na to prezydent USA Donald Trump, któ-
ry zagroził Chinom wojną handlową, czy-
li nałożeniem wysokich ceł na import z tego
kraju. To zaniepokoiło nie tylko Chińczy-
ków, ale także światowy biznes. 

Są też problemy z finansami Państwa
Środka. Jego gospodarka tonie w dłu-
gach. Szef Ludowego Banku Chin Zhou
Xiaochuan powiedział podczas konferen-
cji prasowej, że rosnące w szybkim tempie
zadłużenie jego kraju może być przyczyną
poważnych problemów. Zapowiedział przy
tym, że firmom, które się niefrasobliwie za-
dłużają „trzeba będzie ściągnąć lejce”. Za-
powiadana wcześniej liberalizacja gospo-

darki, czyli poluzowanie reguł, została
więc wstrzymana. 

Wśród analityków globalnej gospodar-
ki pojawiają się opinie, że Chinom grozi twar-
de lądowanie. Ryzyko jest oceniane obecnie
przez bank Societe Generale na 20 proc. 

Chiny stałyby się wówczas tzw. czarnym
łabędziem, czyli groźnym ryzykiem dla
globalnej gospodarki. Stać to się może, gdy
pęknie bańka spekulacyjna na rynku kapi-
tałowym i gdy wojna handlowa Chin
z USA, czyli dwiema największymi gospo-
darkami świata, stanie się faktem. 

Władze Chin założyły, że w tym roku
produkt krajowy brutto wzrośnie w ich kra-
ju o 6,5 proc. Credit Agricole twierdzi, że
jest to możliwe, bo rząd ma duże możli-
wości interwencji w procesy gospodarcze.
Ponadto widać już rezultaty zmian struk-
tury dochodów do budżetu. Zwiększają się
pensje, więc rośnie spożycie indywidualne
i poprawia się dostęp do kredytów kon-
sumpcyjnych, co napędzać będzie produkcję
na lokalny rynek. Tani eksport staje się po-
woli mniej istotnym źródłem dochodów. Co
się jednak wydarzy naprawdę, trudno prze-
widzieć. Światowa gospodarka ciągle jest
pod wielkim znakiem zapytania. �
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Zygmunt Słomkowski

Jedynie Komisja Europejska przewi-
duje wzrost PKB Polski na poziomie
3,5 proc. Natomiast całkowicie wy-
łamały się agencja ratingowa Fitch

(3,3 proc) oraz Morgan Stanley (4,1 proc.)
i na początku września agencja ratingowa
Moody’s – 4,3 proc.

Autorzy tych prognoz zastrzegają
jednak, że przewidywania te dotyczą naj-
bliższego czasu, bowiem nawet niedale-
ka przyszłość budzi sporo pytań związa-
nych nie tylko z ekonomicznym otocze-
niem Polski, ale również z polityką rządu
PiS. 

Fakty na plus
Generalnie analitycy zagraniczni zgod-

nie wskazują na powody wyższego tempa
rozwoju niż w 2016 r. I tak, w swoim ra-
porcie OECD stwierdził: „Umiarkowane
odbicie w popycie zewnętrznym powinno
wspierać wzrost eksportu i zatrzymać de-
ficyt salda bieżącego na niezmienionym po-
ziomie. Bezrobocie powinno maleć, wy-
pychając do góry inflację. (...) Na począt-
ku 2018 r. NBP powinien zacząć stopnio-
wo podnosić stopy, jako że inflacja będzie
się zbliżać do celu, a spowolnienie gospo-
darcze zaniknie”.

W opinii analityków agencji ratingowej
Fitch jednym z głównych powodów wzro-
stu PKB wyższego niż wcześniej szacowa-
no są zwiększone wydatki konsumpcyjne,
także dzięki „500 Plus”. Ponadto poprawia
się koniunktura u naszych głównych part-
nerów gospodarczych, a większy przepływ
unijnych funduszy może wpłynąć na po-
prawę w inwestycjach. 

Podobne stwierdzenia padają we wrze-
śniowym raporcie Moody’s: „Spodziewa-
my się, że pozytywne momentum w go-
spodarce utrzyma się przez resztę tego roku,
a wzrost PKB będzie napędzany solidną
konsumpcją prywatną, a także powolną, ale
stabilną odbudową w inwestycjach, co
odzwierciedla korzystne warunki w oto-
czeniu zagranicznym i wyższe napływy
funduszy z Unii Europejskiej”. Analitycy
Moody’s dodają, że wyższy wzrost i lepsza
realizacja budżetu znacząco zwiększają
szansę, że deficyt w Polsce będzie wyraź-
nie poniżej progu z Maastricht 3 proc. PKB
w trzecim roku z rzędu.

Rady i ostrzeżenia
W sierpniowym raporcie Międzynaro-

dowego Funduszu Walutowego można
przeczytać tezę, że polska gospodarka
przechodzi okres silnego wzrostu, lecz
pewne czynniki zewnętrzne, polityczne
oraz osłabienie instytucji mogą nieść ze sobą
zagrożenia. Czynniki zewnętrzne to między
innymi słaby wzrost gospodarczy w strefie
euro połączony z dużym niepokojem na
rynkach finansowych oraz spowolnienie go-
spodarek wschodzących, które może do-
trzeć też do Polski. Według MFW we-
wnętrzne czynniki ryzyka takie jak „kon-
trowersyjne inicjatywy polityczne” mogą po-
gorszyć nastroje inwestorów i podkopać
wzrost gospodarczy. W perspektywie dłu-
gofalowej czynnikiem ryzyka jest szybko sta-
rzejąca się populacja.

Według autorów raportu MFW pro-
gnozowany wzrost PKB w 2017 r. opiera się
na zwiększonej absorpcji funduszy unijnych,
silnej konsumpcji prywatnej i umiarkowa-
nej poprawie inwestycji m.in. dzięki wspar-

ciu zewnętrznego popytu. W dalszej przy-
szłości negatywne zjawiska demograficzne
(m.in. przywrócenie niższego wieku eme-
rytalnego) zaciążą na wzroście zatrudnie-
nia, co do 2022 r. może cofnąć wzrost PKB
do 2,7 proc. Ponadto, gdy wewnętrzny po-
pyt umocni się, zwiększenie importu praw-
dopodobnie przekroczy wzrost eksportu,
prowadząc do pewnego zwiększenia bie-
żącego deficytu finansowego. Pewne nie-
bezpieczeństwa mogą powstać dla Polski
w wyniku trwających międzynarodowych
i amerykańskich regulacji finansowych.
Pojawi się bowiem możliwość wzrostu
kosztu zagranicznych kredytów. 

Fundusz zaznacza, że polityka gospo-
darcza powinna być nakierowana w śred-
nim okresie na osiągnięcie trwałej konso-
lidacji fiskalnej, a w długim – na podnie-
sienie wzrostu potencjalnego przez refor-
my strukturalne, które zwiększą produk-
tywność, prywatne inwestycje i aktywność
zawodową. Konsolidacja fiskalna powin-
na zacząć się jak najszybciej, by nie prze-
kroczyć granicy EDP – 3 proc. PKB. Do-
datkowe dochody z podatków powinny być
wykorzystane do obniżenia deficytu. W oce-
nie Funduszu należałoby niezwłocznie za-
cieśnić politykę pieniężną, jeśli rosnąca
inflacja bazowa będzie zagrożeniem dla celu
inflacyjnego. Raport MFW zwraca uwagę,
że deklarowane przez rząd priorytety po-
lityczne koncentrują się na wspieraniu sil-
nego i inkluzywnego wzrostu, ale niektóre
niedawne inicjatywy osłabiły nastroje na ryn-
ku.

Według MFW polski sektor bankowy
jest dobrze skapitalizowany, ale spadają jego
dochody. Ponadto „propozycje przewalu-
towania kredytów denominowanych w ob-

Dobrze, ale…
Optymizmem tchną
letnie i wczesnoje-
sienne prognozy dla
polskiej gospodarki i jej
aktualne oceny. Ogło-
szone prognozy cen-
trów finansowych 
w większości szacują
wzrost PKB w 2017 r.
na 3,6 proc.
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cych walutach na złotówki – o ile zostaną
wprowadzone w życie – mogą zachwiać fi-
nansową stabilnością (sektora – dop. red.)
i w jeszcze większym stopniu nadwerężyć
zaufanie rynku”. Autorzy zwracają też
uwagę na ryzyko związane z dalszym
spadkiem dochodów sektora bankowego,
wynikającym z wprowadzenia nowego po-
datku, co może przełożyć się na spowol-
nienie w realnej gospodarce.

Zastrzeżenia
Obecnym prognozom towarzyszą tak-

że pytania. I tak komunikat agencji ratin-
gowej Fitch zastrzega: „Biorąc pod uwagę
otwartość polskiej gospodarki, głównym ry-
zykiem dla prognozy jest niższy od ocze-
kiwań popyt zewnętrzny. Niższa przewi-
dywalność polityki gospodarczej stanowi
pochodną „zmiany układu politycznego
w 2015 r. i może wpłynąć na otoczenie biz-
nesowe, stanowiąc kolejny czynnik ryzyka
dla prognozy”.

Druga kluczowa agencja ratingowa,
Moody’s, wątpliwości wyraża w następu-
jący sposób: – Reforma sądownictwa po-
ważnie zagraża niezależności systemu są-
downictwa oraz przekreśla zasadę po-
działu władz, co jest negatywne dla ryzyka
kredytowego kraju, ponieważ może osłabić
praworządność oraz siłę polskich instytu-
cji. Reforma ta i trwający konflikt z UE będą
miały negatywne skutki dla ryzyka kredy-
towego Polski (credit negative). 

Przedstawiciele Moody’s dodają: – Zna-
czące zwiększenie wpływu politycznego na
system sądownictwa (wskutek zmian kadr w
sądach – dop. red.) niesie ryzyko spadku
atrakcyjności inwestycyjnej Polski. – Ana-
litycy z Moody’s kończą swe opinie: – Eska-
lacja sporów pomiędzy Polską i Unią Eu-
ropejską ma w sobie potencjał do dalsze-
go skomplikowania współpracy i może
postawić pod znakiem zapytania rosnącą
integrację Polski z UE.

Główny analityk trzeciej agencji ratin-
gowej, S&P, Felix Winnekens, w rozmowie
z „Dziennikiem Gazetą Prawną” stwierdził
zaś, że zaproponowane w ostatnim czasie
zmiany legislacyjne stanowią dalsze po-
twierdzenie wcześniejszej opinii S&P do-
tyczącej osłabienia sfery instytucjonalnej
oraz pogorszenia funkcjonowania me-
chanizmów wzajemnej kontroli i równo-
wagi, co miało wpływ na obniżenie ratin-
gu Polski w styczniu 2016 r. Winnekens do-
dał: – Pomimo niedawnego podwyższenia
prognozy wzrostu PKB Polski na 2017 r.
do 3,6 proc. wciąż uważamy, że osłabienie
ram instytucjonalnych może niekorzystnie
wpłynąć na sentyment zarówno inwesto-
rów krajowych, jak i zagranicznych, a tak-
że negatywnie oddziaływać na tempo
wzrostu gospodarczego w średnim termi-

nie. Jednakże na razie agencja zdecydowała
się utrzymać rating kredytowy Polski na po-
ziomie A- oraz określiła perspektywę ra-
tingu jako stabilną. Uzasadniła to „solid-
nymi fundamentami makroekonomicz-
nymi, które są wspierane przez rozsądną
polityką monetarną i zdrowym sektorem
bankowym”.

W swoim sierpniowym raporcie Focus-
Economics Consensus Forecast Central
& Eastern Europe paneliści zwracają uwa-
gę, że wzrost napięcia w relacjach Warszawy
z Brukselą zwiększył niepewność na rynkach
finansowych i handlowych oraz obawy, że
powstanie klin w stosunkach Polski z de-
mokratycznymi sąsiadami zachodnimi.
Jednakże nie wydaje się, że obecnie ten kry-
zys polityczny zagrozi szybko rosnącej go-
spodarce, bowiem jej fundamenty pozostają
silne. Dlatego paneliści przewidują tego-
roczny wzrost PKB o 3,7 proc, a w 2018 r.
o 3,4 proc. We wrześniowym raporcie po-
nownie swoją prognozę dla PKB pod-
wyższyli o 0,1 do 3,8 proc. Ten raport po-
wtarza oceny wyłożone miesiąc wcześniej.
Jedną z przesłanek jest utrzymanie się na
poziomie 53 pkt wskaźnika PMI (przygo-
towuje go IHS Markit na podstawie ankiety
wśród  menedżerów handlowych w sekto-
rze przemysłowym). Paneliści cytują Sama
Teague, ekonomisty IHS Markit, którego
zdaniem „solidna ekspansja produkcji w cią-
gu ostatnich dwóch lat została wsparta „no-
wymi porządkami”. Paneliści FocusEco-
nomics przewidują też wzrost inwestycji
w 2017 i 2018 r. odpowiednio o 4,1 i 5,9 proc.
Natomiast prywatna konsumpcja ma się
zwiększyć o 4,1 proc. w tym roku i o 3,5 proc.
w przyszłym. 

Laurki
Wśród zagranicznych komentujących

pojawiają się także inne spojrzenia. Lon-
dyński dziennik „The Financial Times”
przypomniał, że wielu finansistów bało się
przedwyborczych i późniejszych socjal-
nych obietnic nowego rządu. Początkowo
sądzili oni, że negatywnie przełożą się one
na problemy z wysokością polskiego dłu-
gu i deficytem budżetowym. Część inwe-
storów zmniejszyła swoje finansowanie
polskich potrzeb pożyczkowych w odpo-
wiedzi na konflikt konstytucyjny. Ten czas
jednak już się skończył i obecnie rynki nie
mają tak negatywnego nastawienia.

Cytowany przez gazetę Marcelo Assalin
z NN Investment Partners zwraca uwagę,
że „stopniowo ustępuje niepewność poli-
tyczna”, jednocześnie Polska rozwija się
w ostatnich miesiącach najszybciej w re-
gionie. „Napędem są rosnący popyt krajowy,
stosunkowo tania waluta i silny popyt
w strefie euro, który skutkuje wzrostami eks-
portu” – tłumaczy autor komentarza.

Pozytywną ocenę gospodarki polskiej
dał w lipcu na łamach „The New York
Times” Ruchir Sharma – autor książki
„Wzrost i upadek narodów: siły zmiany
w świecie postkryzysowym”, globalny stra-
teg w Morgan Stanley Investment Mana-
gement. Już w tytule tak określa nasz kraj:
„Następna lokomotywa gospodarki? Polska”.
Pisze on, że na 190 państw, które na bieżą-
co analizuje Międzynarodowy Fundusz
Walutowy mniej niż 40 jest zamożnych lub
mających rozwiniętą gospodarkę. Ostat-
nim większym państwem, który dołączył do
tego klubu była 20 lat temu Korea Połu-
dniowa. Jako następna może tego dokonać
Polska –  uważa Ruchir Sharmar. Członek
tego klubu musi bowiem legitymować się
PKB na głowę ludności w wysokości co naj-
mniej 15 tys. dol., a Polska ma już prawie
13 tys. Autor tej swoistej laurki wskazuje, że
na sukces Polski złożyły się takie procesy jak
„zdecydowane zerwanie z resztkami komu-
nizmu”, zdystansowanie się od Rosji, reformy
zrealizowane, aby spełnić warunki przyjęcia
do Unii Europejskiej. Ponadto Polska nale-
ży do skromnej grupy 12 państw, gdzie ro-
śnie produkcja przemysłowa. A także rozwija
się stabilnie, średnio od 1991 r. na poziomie
4 proc. rocznie, i nie było roku z negatyw-
nym rozwojem. Zdaniem autora tych ocen,
gdy PiS dochodził do władzy, pojawiały się
obawy, że spowolni wzrost, mieszając się do
sektora prywatnego i realizując kosztowne,
populistyczne obietnice. Uważa jednak, że
obniżenie wieku emerytalnego i program
„500 plus” nie uczyniły jak na razie wiele
szkód. Deficyt i dług publiczny pozostają sta-
bilne, podobnie jak złoty. Eksport cały czas
rośnie, a bilans handlowy jest na plusie.

Jak widać, spojrzenia na Polskę czasem
różnią się. I jest to naturalne. Znamienne jed-
nak, że nasz kraj budzi ogromne zaintere-
sowanie z różnych powodów. Ukazał to
Marcus Ashworth, czołowy komentator
agencji Bloomberg zajmujący się gospo-
darkami i finansami Europy. Niemal na-
tychmiast po zawetowaniu przez prezydenta
Dudę dwóch ustaw sądowych stwierdził, że
pewne oznaki ukazały, iż inwestorzy ode-
tchnęli z ulgą. Zdaniem autora decyzja pre-
zydencka zmniejszyła napięcie polityczne
wywołane kontrowersyjnymi ustawami,
które mogły zagrozić sądowej niezależno-
ści. Jednakże uważa, że to była pojedyncza
bitwa w walce politycznej. Dlatego fleg-
matyczni dziś zagraniczni inwestorzy nie
będą mogli powiedzieć, że nie dostali
ostrzeżenia – podkreślił Ashworth. Wskazał
więc na pewne wyczulenie rynków. Ale
trzeba dodać – to też ważna informacja
–  że pod tym artykułem ukazała się notka,
iż publikowane teksty niekoniecznie od-
zwierciedlają opinie szefostwa i właścicieli
agencji. �
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Nie wiadomo jednak, jak to się
wszystko potoczy. Czeka nas
wiele nowych regulacji o cha-
rakterze systemowym. Przed-

siębiorców niepokoi sposób ich przygoto-
wywania, a zwłaszcza konsultacji społecz-
nych. Krótkie terminy wyznaczone orga-
nizacjom biznesowym na wyrażenie swo-
ich opinii to jedno. A gdy już uda się zgło-
sić propozycje i uwagi, prawie nigdy nie są
uwzględniane. 

Pracodawcy RP
Ustawa o partnerstwie publiczno-pry-

watnym będzie miała zasadnicze znacze-
nie dla funkcjonowania tego systemu, któ-
ry jest alternatywą dla inwestycji finanso-
wanych z funduszy unijnych, jak również
dla inwestycji prowadzonych w trybie
umowy koncesji na roboty budowlane
oraz klasycznego systemu zamówień pu-
blicznych. 

Dostrzegamy pozytywne aspekty pro-
jektu nowej regulacji, odzwierciedlające
się w sposobie wdrażania regulacji Unii Eu-
ropejskiej. Dostrzegamy również pewne ele-
menty, które nie znajdują uzasadnienia.

Przedstawiony projekt ustawy ma na
celu rozwiązanie problemu małego zain-
teresowania inwestycjami w systemie PPP

w Polsce ze strony prywatnych przedsię-
biorców. Ma też na celu jednocześnie no-
welizację piętnastu innych ustaw. Głęboka
ingerencja ustawodawcy w tak dużą ilość
aktów prawnych ma daleko idące konse-
kwencje dla podmiotów z sektora prywat-
nego.

Sposób konsultacji społecznych uznać
należy za niezgodny z techniką prawo-
dawczą. Tak duża i istotna dla Planu na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zmiana
– w dużej mierze promowana przez stro-
nę rządową jako flagowy projekt Mini-
sterstwa Rozwoju – powinna przebiegać
zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji,
w tym pozostawiać odpowiednią ilość
czasu wszystkim zainteresowanym pod-
miotom na wzięcie udziału w konsultacjach
społecznych. Tymczasem wskazany przez
projektodawcę termin na przekazanie uwag
rozmija się z ustawowymi terminami kon-
sultacji społecznych.

Konfederacja Lewiatan
Przygotowany przez ministra obrony

narodowej projekt ustawy o organizowa-
niu zadań na rzecz obronności państwa re-
alizowanych przez przedsiębiorców i o pro-
gramie mobilizacji gospodarki, który ma za-
stąpić ustawę z dnia 23 sierpnia 2001

roku budzi zaniepokojenie i wątpliwości
przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan przekazała
swoje uwagi do poprzedniej wersji projek-
tu, tj. wersji z 15 marca br. Pragniemy pod-
kreślić, iż zdecydowana większość zgło-
szonych zastrzeżeń i wątpliwości nie zosta-
ła uwzględniona przez projektodawcę,
w związku z czym dotychczas przekazane
uwagi w większości pozostają aktualne.

Podkreślamy, iż projekt nakłada na
przedsiębiorców nowe obowiązki, defi-
niując je często w sposób nieprecyzyjny, po-
wodując uzasadnione wątpliwości co do za-
kresu nakładanych obciążeń. Zawiera po-
nadto liczne regulacje, ingerujące w dzia-
łalność podmiotów gospodarczych. Nie ne-
gujemy konieczności nakładania na przed-
siębiorców, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, obowiązków w zakresie
obronności państwa, jednakże w stosunku
do propozycji uregulowań zawartych w pro-
jekcie musimy wyrazić nasze zaniepokoje-
nie.

Forum Obywatelskiego Rozwoju 
Prezydent podpisał ustawę o Krajowym

Zasobie Nieruchomości, która m.in. umoż-
liwia zawieranie tzw. umowy najmu insty-
tucjonalnego, czyli nowego rodzaju umo-

Polska nie jest już
pionierem w Unii
Europejskiej pod
względem tempa

wzrostu gospodar-
czego. Wyprzedzają nas 

Rumunia, Łotwa i Czechy. Mimo
to należy uznać, że powodów do na-

rzekania nie ma. Tempo rozwoju na pozio-
mie 4 proc. produktu krajowego brutto rocznie

powinno być satysfakcjonujące

Braki
i pozytywy
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wy o uproszczonej procedurze eksmisyjnej.
To dobre rozwiązanie, które ma szansę
ograniczyć tempo wzrostu czynszów i uła-
twić Polakom wynajem mieszkań.

Wbrew niektórym opiniom, ustawa
nie zezwala wcale na eksmisję z lokali so-
cjalnych, ani eksmisję dotychczasowych lo-
katorów, umożliwia natomiast zawieranie
umów, które pozwolą stworzyć komercyj-
ny rynek najmu w Polsce.

Dotychczasowa dysfunkcjonalna pro-
cedura eksmisyjna zwiększa ryzyko wła-
ścicieli nieruchomości, stwarzając im pro-
blemy z usunięciem z lokalu niepłacących
czy wręcz niszczących go lokatorów. Ta-
kie rozwiązania, zamiast pomagać po-
trzebującym, dają poczucie bezkarności
nieuczciwym lokatorom. Ryzyko właścicieli
winduje ceny czynszów i ogranicza rozwój
rynku wynajmu. W miastach o najwyż-
szych płacach czynsze wynajmu są wyż-
sze od rat kredytów hipotecznych. Wła-
ściciele w koszt najmu muszą bowiem wli-
czyć podwyższone ryzyko problemów z lo-
katorami. W efekcie stwarzane są silne
bodźce, żeby kupować mieszkania zamiast
wynajmować.

Polska ma bardzo niski odsetek osób
wynajmujących mieszkania na tle Europy
Zachodniej. Brak u nas rozwiniętego ryn-
ku wynajmu, rozumianego np. jako firmy
budujące bloki z mieszkaniami przezna-
czonymi na wynajem, a nie jedynie osób
prywatnych wynajmujących mieszkania.
To blokuje migracje z biedniejszych regio-
nów kraju do szybko rozwijających się
miast, prowadząc do wzrostu nierówności
dochodowych i wypycha młodych Polaków
na emigrację. Większy procent posiadają-
cych mieszkania zamiast wynajmowania
ogranicza również mobilność pracowników
oraz utrudnia młodym Polakom zakłada-
nie rodziny.

Polska ma najbardziej restrykcyjne
zasady eksmisji wśród państw OECD. Na-
wet decyzja sądu jest ograniczona szero-
kim katalogiem osób, którym w przy-
padku eksmisji przysługuje prawo do lo-
kalu socjalnego. Takich lokali z kolei bra-
kuje. Za czas oczekiwania na lokal socjalny
gminy wypłacają właścicielom mieszkań
odszkodowania, które niejednokrotnie są
zaniżone w stosunku do ponoszonych
przez nich strat. W ten sposób problem jest
przerzucany na prywatnych właścicieli
nieruchomości. Konieczność postępowa-
nia sądowego, a następnie oczekiwania na
lokal socjalny drastycznie wydłuża pro-
cedurę eksmisyjną i podnosi ryzyko wła-
ścicieli.

Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza pozytyw-

nie ocenia inicjatywę ministra nauki wpro-
wadzającą projekt ustawy o zmianie nie-
których ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego działalności innowacyjnej, któ-
rych skutkiem ma być usuwanie ciągle ist-
niejących barier rozwoju innowacyjnej go-
spodarki w Polsce oraz wprowadzenia za-
chęt dla polskich przedsiębiorców do zwięk-
szania nakładów na prace badawczo-roz-

wojowe i ich wspieranie finansowe instru-
mentami kapitałowymi przez fundusze
venture capital.

Innowacyjność przedsiębiorstw jest
kluczem do silnej i konkurencyjnej gospo-
darki i wszelkie zmiany zmierzające do po-
prawy otoczenia prawnego w tych obsza-
rach znajdują pełne wsparcie Krajowej
Izby Gospodarczej. Innowacje są wypra-
cowywane głównie w procesie prowadzo-
nych prac badawczo-rozwojowych (nowe
technologie, wynalazki, produkty). Wspie-
rane są również przez nowatorskie i uni-
katowe modele biznesowe.

W opinii KIG, wprowadzenie w życie
proponowanej ustawy zwiększy poziom
wydatków na prace badawczo-rozwojowe

oraz zwiększy szansę, jaką daje nam Program
POIR na zbudowanie przyszłościowego
ekosystemu prawnego i podatkowego wspie-
rającego rozwój innowacji w Polsce.

Tym niemniej KIG zwraca uwagę, że
do tej pory w projekcie ustawy skutecznie
nie usunięto istotnych barier, głównie po-
datkowych, ograniczających możliwości fi-
nansowania rozwoju innowacyjnych
przedsiębiorstw instrumentami kapitało-
wymi. 

CZR
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Maciej Otrębski

Po pierwsze, Narodowy Bank Pol-
ski zrobił rządowi prezent, prze-
kazując ze swoich zysków do kasy
państwa prawie 9 mld zł. Suma ta

nie była zaksięgowana w projekcie budże-

tu, więc wyraźnie poprawiła rachunki. Po
drugie, znacznie wzrosły wpływy z podat-
ków. Tłumaczy się to wysokim tempem
wzrostu (wg szacunków średnio 4 proc.
w tym roku), malejącym bezrobociem i ro-
snącą konsumpcją, na co wpływ miał m.in.
program „Rodzina 500+”. Zapewne też do-

szło wreszcie do uszczelnienia poboru po-
datków, zwłaszcza VAT, i mniej ich przepada
w kieszeniach oszustów. 

Ciągle trzeba liczyć
Ostateczny bilans sytuacji finansowej

państwa zobaczymy oczywiście po grudniu

Dobrze, ale niepewnie
Od początku transformacji sytuacja w finansach publicznych nie była tak
dobra jak obecnie. W pierwszym półroczu br. w budżecie państwa powstała
nawet niewielka nadwyżka. Źródeł tej pomyślności należy szukać w kilku
miejscach
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br. Wicepremier Mateusz Morawiecki prze-
widuje, że deficytu nie da się uniknąć.
I słusznie. Rząd czekają jeszcze wydatki na
dodatkowe emerytury związane z przy-
wróceniem poprzedniego wieku emerytal-
nego od 1 października br. Ponadto może
wreszcie ruszą w szybszym tempie inwe-
stycje publiczne, co będzie sporo kosztowało
mimo dotacji unijnych. Nie wiadomo też,
ile ostatecznie trzeba będzie wydać na re-
formę oświaty, bo wszystkiego nie uda się
zrzucić na samorządy. Trzeba też urucho-
mić spore środki na usuwanie skutków na-
wałnic, które przetoczyły się przez kraj. Czy
wystarczą na to pieniądze z rezerwy bu-
dżetowej?

Rząd pracuje już nad założeniami do
budżetu przyszłorocznego. – Będziemy
starali się utrzymać nasz budżet w ryzach,
by było tak dobrze jak w tym roku i by de-
ficyt w 2018 roku nie przekroczył 3 proc.
produktu krajowego brutto – zapowie-
dział wicepremier Mateusz Morawiecki.
Dodał, że perspektywy rozwoju są bardzo
dobre.

Ciągle jednym z motorów gospodar-
ki ma być eksport, chociaż w tym roku pra-
cuje on wolniej niż w poprzednim. Rząd
szacuje, że sprzedaż zagraniczna będzie
większa o 8–9 proc. A inwestycje wreszcie
nabiorą tempa. Optymistyczne są także
perspektywy polskiej innowacyjności. Zda-

niem wicepremiera Morawieckiego, przy-
niesie ona większe zyski, a co za tym
idzie, firmy będą mogły płacić więcej swo-
im pracownikom. Pieniądze na pobudza-
nie innowacyjności nie są dotychczas wy-
korzystywane w całości. 

Rząd umie liczyć i wie, że prędzej czy
później sytuacja może się odmienić. Chce
się przygotować na rok 2018, który będzie
trudniejszy od bieżącego. Podejmuje więc
próby sięgnięcia do kieszeni podatników. Są
one jednak nieudane. Najpierw podatek od
sprzedaży detalicznej został przeniesiony na
rok 2019, bo Komisja Europejska uznała,
że jest on niezgodny z prawem. Później po-
wstał pomysł wprowadzenia dodatkowej
opłaty paliwowej, z którego się w końcu wy-
cofano. Ustawa dotycząca gospodarowa-
nia wodą też weszła w życie w wersji zła-
godzonej. Premier Beata Szydło zapewni-

ła, że nie uderzy ona przez 2 lata w indy-
widualnych odbiorców. Ale nie dodała, że
dużo większe koszty zużycia wody przez
przemysł i rolnictwo muszą się przełożyć na
wzrost cen produktów i usług. Trwają też
prace nad nowym sposobem pobierania
abonamentu radiowo-telewizyjnego, bo
media publiczne są w stanie zapaści fi-
nansowej. Prawdopodobnie będziemy go
płacić przy rozliczaniu się z PIT-u, a rolnicy
z rachunku w KRUS. I nikt już się od nie-
go nie wymiga.

Euro na złote
Od początku nowej kadencji Sejmu naj-

więcej obaw i wątpliwości budzi niski po-
ziom inwestycji i to zarówno w biznesie pry-
watnym, jak i samorządowym czy pań-
stwowym. Towarzyszą temu obawy, że nie
zdołamy wykorzystać wszystkich środków
unijnych przeznaczonych na programy
operacyjne oraz spójności. 

Okazuje się, że sytuacja w tym wzglę-
dzie powoli się poprawia. Wiceminister roz-
woju Jerzy Kwieciński poinformował
w sierpniu br., że dotąd podpisano ponad
20 tys. wniosków w ramach programów
operacyjnych na łączną kwotę 117 mld zł,
jakie mają popłynąć z kasy Unii Europej-
skiej. Stanowi to 38,3 proc. środków przy-
znanych Polsce w tej perspektywie finan-
sowej (do roku 2020). 

Nie są to wyniki imponujące, ale do-
brze, że w końcu coś się w tej dziedzinie ru-
szyło. Większość inwestycji jest na razie na
papierze. Realizacja każdej z nich zajmu-
je średnio 2,5 roku. Do tego trzeba dodać
co najmniej kilka miesięcy na rozliczenie
przedsięwzięcia z Komisją Europejską.
Pieniądze będą więc spływać powoli jesz-
cze przez co najmniej 1 rok po wygaśnię-
ciu tej kadencji Sejmu. A co z następnymi
projektami i ich realizacją? Będą oczywiście
rozliczane później, jeżeli w ogóle zostaną
wykonane. 

Z analiz przeprowadzonych w Mini-
sterstwie Rozwoju wynika, że fundusze
europejskie są lepiej wykorzystywane w pro-
gramach realizowanych przez resort niż
przez samorządy wojewódzkie. Najbardziej
zaawansowana jest realizacja programu
Polska Cyfrowa. 

– Występująca duża różnica pomiędzy
samorządami wojewódzkimi wskazuje, że
problemem nie jest otoczenie prawne, lecz
gorsza sprawność instytucji w niektórych re-
gionach – podkreślił wiceminister Kwie-
ciński.

Jak się sprzedaje polska praca? 
Od kilku lat dosyć nieoczekiwanie

osiągamy nadwyżkę w handlu zagranicz-
nym. Okazało się, że wiele w tej dziedzinie
zależy od sytuacji u naszego zachodniego
sąsiada. Niemcy są mistrzami w opano-
wywaniu obcych rynków. W ich produktach
bardzo często jest komponent polski. Cią-
gną więc naszą gospodarkę do przodu. Nasi
przedsiębiorcy też robią wiele na własną
rękę, by wejść na inne rynki zagraniczne.
Skuteczni w oferowaniu efektów swojej pra-
cy zagranicznym konsumentom okazali się
także rolnicy. Do tego dołożył się w latach
kryzysu (2008–2010) korzystny dla eks-
porterów kurs złotego (osłabienie naszej wa-
luty). To wszystko razem sprawiło, że w roz-
liczeniu eksportu i importu mamy pokaź-
ną nadwyżkę. 

Ostatnio jednak sytuacja w tej dzie-
dzinie pogarsza się. Jak poinformował
Główny Urząd Statystyczny, po pierw-
szym półroczu nadwyżka ta wynosiła nie-
co ponad 4 mld zł. Jest to trzy razy mniej
niż w roku poprzednim. Ponadto import ro-
śnie szybciej niż eksport. Być może jest to
sytuacja przejściowa. Wynika prawdopo-
dobnie z tego, że siła nabywcza polskich
konsumentów rośnie, prawie wszystko do-
brze się sprzedaje na naszym rynku, nie ma
więc dostatecznych motywacji, żeby szukać
nabywców poza granicami. Polacy chętniej
też sięgają po produkty zagraniczne, stąd
wzrost importu. Gdy zaistnieje taka po-
trzeba, polscy przedsiębiorcy zapewne
znajdą możliwości dalszej ekspansji na
obce rynki, bo dobrze są w tym boju za-
hartowani. 

Nasze produkty muszą być jednak
bardziej nowoczesne i oparte w części na
własnych oryginalnych rozwiązaniach. Wy-
czerpał się bowiem dotychczasowy czynnik
rozwoju, czyli transfer technologii zza gra-
nicy. 

Kontynuowanie szybkiego wzrostu go-
spodarczego wymaga kumulowania kra-
jowego kapitału i jego alokowania do no-
woczesnych wysoko marżowych przedsię-
wzięć. Twierdzą tak autorzy raportu „In-
westycje w Polsce. Niewyczerpany poten-
cjał”, jaki opracowali eksperci Deloitte we
współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Prze-
mysłowo-Handlową. Co ciekawe, autorzy
dokumentu ocenili, że mamy najbardziej
atrakcyjny i kompleksowy wśród krajów Eu-
ropy Środkowej system zachęt w ramach
programu Badania i Rozwój. �

– Będziemy starali się utrzymać nasz budżet w ryzach,
by było tak dobrze jak w tym roku i by deficyt w 2018
roku nie przekroczył 3 proc. produktu krajowego brutto
– zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki
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Nowe uprawnienia fiskusa umoż-
liwiające wielowymiarową in-
wigilację przedsiębiorców wy-
wierają negatywny wpływ na

prawa i wolności przedsiębiorców. Wpro-
wadzenie zmian dotyczących Jednolitego
Pliku Kontrolnego czy reforma Krajowej
Administracji Skarbowej to tylko dwa spo-
śród wielu alarmujących rozwiązań.

Nowa broń do walki z podatnikami
Niedługo urzędy skarbowe zyskają

nową broń do walki z wyłudzeniami. Ak-
tualnie w Ministerstwie Finansów prowa-
dzone są prace legislacyjne nad projektem
nowelizacji ordynacji skarbowej, który za-
kłada nałożenie na przedsiębiorców obo-
wiązku codziennego przekazywania wy-
ciągów z rachunków bankowych szefowi
Krajowej Administracji Skarbowej. Pro-
ponowane rozwiązanie jest uzupełnieniem
istniejącego już systemu Jednolitego Pliku
Kontrolnego (JPK). Nowy obowiązek do-
tyczyłby przedsiębiorców zatrudniających
powyżej 10 osób lub mających obrót po-
wyżej 2 mln euro. W przypadku podatni-

ków posiadających rachunek w banku,
którego adres siedziby lub oddziału znaj-
duje się na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej, lub w spółdzielczej kasie oszczędno-
ściowo-kredytowej obowiązek przekazy-
wania wyciągów z rachunków realizowany
byłby za pośrednictwem tego podmiotu.
Natomiast podatnicy posiadający konto
w banku niespełniającym powyższych kry-
teriów byliby zobowiązani do przekazy-
wania wyciągów samodzielnie. 

Dane przekazywane Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej mają zawierać szcze-
gółowe informacje na temat transakcji nie
tylko wychodzących, ale także przycho-
dzących, tj. wykaz wpłat na konto przed-
siębiorcy wraz z numerem rachunku nadaw-
cy, datą, kwotą i tytułem transakcji. 

Wprowadzenie powyższego rozwią-
zania ma na celu przede wszystkim walkę
z oszustwami i nadużyciami podatkowymi,
a w szczególności z wyłudzeniami zwrotów
VAT. Zgodnie z założeniami projektu, nowy
instrument kontroli umożliwiłby szybką
identyfikację podejrzanych transakcji oraz
weryfikację spójności deklarowanych przy-

chodów oraz kosztów z obrotami na ra-
chunku bankowym. Nie sposób jednak
zapomnieć o negatywnych aspektach ta-
kiego rozwiązania. Codzienne raporty
z kont bankowych to olbrzymia ilość danych
dotyczących funkcjonowania przedsię-
biorstw, ich kondycji finansowej, a także
kontrahentów. Uzyskanie takiej ilości da-
nych daje pracownikom skarbówki dostęp
do unikatowej wiedzy na temat biznesowego
modelu działania przedsiębiorstw i ogól-
nych trendów rynkowych. 

Raportowanie lekiem fiskusa
Wprowadzenie obowiązku codzien-

nego raportowania wpisuje się w ogólną
tendencję fiskusa do rozszerzania zakresu
inwigilacji przedsiębiorców celem selekcji
podmiotów do kontroli i walki z naduży-
ciami podatkowymi. Od 1 lipca 2016 r. część
podmiotów ma obowiązek przekazywania
danych w formacie Jednolitego Pliku Kon-
trolnego na żądanie organów podatkowych.
Wskazaną w art. 193a ordynacji podatko-
wej powinność należy rozumieć jako ko-
nieczność przekazywania na żądanie organu

Jak fiskus 
ściga przedsiębiorców?
Zmiany wprowadzone na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy pokazują,
że ustawodawcze działania organów administracji rządowej zmierzają w kie-
runku znacznego ograniczenia wyłudzeń podatków i skuteczniejszego ścigania
przestępców podatkowych. Te modyfikacje mają jednak również drugie dno
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podatkowego ksiąg i dokumentów księgo-
wych prowadzonych za pomocą progra-
mów komputerowych. 

Trochę inaczej jest ukształtowany obo-
wiązek wskazany w art. 82 § 1b ordynacji
podatkowej do przekazywania w formacie
Jednolitego Pliku Kontrolnego danych
wynikających z ewidencji VAT. W tym
przypadku informacje muszą być przeka-
zywane nie na żądanie, za okresy mie-
sięczne w terminie do 25. dnia każdego mie-
siąca. W obu przypadkach obowiązek
przekazywania danych w formacie Jed-
nolitego Pliku Kontrolnego obciąża wy-
łącznie podmioty, które prowadzą księgi po-
datkowe przy użyciu programów kompu-
terowych.

Rozmowa kontrolowana
Warto również zwrócić uwagę na

uprawnienie do pozyskiwania danych od
operatorów telekomunikacyjnych, pocz-
towych lub internetowych. Posiadają je
przede wszystkim funkcjonariusze urzędów

celno-skarbowych, którzy wykonują czyn-
ności operacyjno-rozpoznawcze. Fiskus
ma prawo zwrócić się o udzielenie takich
informacji w celu wykrywania przestępstw
skarbowych bądź też zapobiegania im.
W ten sposób skarbówka może uzyskać wia-
domości dotyczące połączeń, danych tele-
adresowych czy lokalizacji. Ta procedura jest
wyjątkowo niekorzystna z punktu widzenia
podatnika. Po pierwsze, organ nie musi
uprawdopodabniać podstaw swojego żą-
dania. Po drugie, nad pozyskiwaniem da-
nych nie ma żadnej realnej kontroli.
Owszem, formalnie kontrolę sprawują
sądy okręgowe, ale jest ona tylko iluzo-
ryczna, gdyż dokonywana post factum. 

Wprawdzie uprawnione organy raz
na pół roku mają obowiązek przekazywa-
nia do sądu odpowiedniego sprawozdania,
jednak to tylko wzmaga nieefektywność kon-
troli. Po trzecie, dane mogą być przetwa-
rzane bez wiedzy i zgody osoby, której do-
tyczą. Po zakończeniu czynności nie ma ko-
nieczności informowania inwigilowanej

osoby, że były prowadzone określone dzia-
łania jej dotyczące. 

Naruszona wolność 
przedsiębiorców

Liczba uprawnień, które w ostatnich
miesiącach uzyskała skarbówka, jest nie-
pokojąca. Z jednej strony projektowane
ustawy mają chronić uczciwych przedsię-
biorców i pomóc w walce z oszustwami
i wyłudzeniami podatkowymi. Z drugiej
– te przepisy niosą za sobą bardzo duże ry-
zyko, ponieważ niejednokrotnie ingerują
w konstytucyjne prawa i wolności przed-
siębiorców. Przekazywanie takiej ilości in-
formacji powoduje, że rośnie niebezpie-
czeństwo ujawnienia poufnych danych
o funkcjonowaniu przedsiębiorstw i ich
kontrahentach. Bez wątpienia uszczel-
nianie systemu podatkowego jest zjawi-
skiem pozytywnym, ale w świetle nie-
ustannie dokonywanych zmian warto się
zastanowić, gdzie leży granica dopusz-
czalnej inwigilacji. �

Obecnie obowiązujące przepisy
dają ograniczone możliwości
odliczania nakładów na inwe-
stycje. W efekcie przedsiębior-

cy ich nie podejmują i ich firmy stają się
mniej konkurencyjne.

W myśl zmian uchwalonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych firmy będą mogły do-
konywać jednorazowych odpisów amor-
tyzacyjnych do 100 tys. zł. Jednorazowa ko-
rzyść podatkowa może sięgnąć 13,5 tys. zł.
Wskazane wyżej rozwiązanie stosuje się pod
warunkiem, że: wartość początkowa jed-
nego środka trwałego nabytego w roku po-
datkowym wynosi co najmniej 10 tys. zł lub
łączna wartość początkowa co najmniej
dwóch środków trwałych nabytych w roku
podatkowym wynosi co najmniej 10 tys. zł,
a wartość początkowa każdego z nich
przekracza 3,5 tys. zł. W przypadku spół-
ki niebędącej osobą prawną kwota limitu
odpisów amortyzacyjnych, o której mowa

wyżej, odnosi się do łącznej wartości od-
pisów przypadających na wspólników tej
spółki. 

Limit 100 tys. zł obejmuje łączną kwo-
tę odpisu amortyzacyjnego oraz wpłaty do-
konanej na poczet dostawy środka trwałe-
go. Obowiązuje on zarówno firmy już
funkcjonujące, jak i osoby planujące roz-
poczęcie działalności gospodarczej. Z uwa-
gi na to, że zmiana ta jest korzystna, ma ona
mieć zastosowanie również do inwestycji
dokonanych w roku podatkowym przed
momentem jej wejścia w życie.

Omawiana nowelizacja ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych ma zastosowanie do środ-
ków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia
2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na
poczet nabycia tych środków.

Podatnicy podatku dochodowego od
osób prawnych, których rok podatkowy jest
inny niż kalendarzowy i zakończył się po
31 grudnia 2016 r., a przed dniem wejścia

w życie omawianej ustawy, będą stosować
przepisy omawianej ustawy do środków
trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. i do-
konanych od tego dnia wpłat na poczet na-
bycia tych środków.

Omawiana nowelizacja ma wejść w ży-
cie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw. Obecnie trafiła do Se-
natu. Według szacunków Ministerstwa
Rozwoju, z nowego rozwiązania będzie
mogło skorzystać ok. 154 tys. przedsię-
biorców.  �

Środki trwałe po nowemu
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umożliwia ona
przedsiębiorcom coroczne jednorazowe rozliczenia nakładów na środki
trwałe do wysokości 100 tys. zł przy minimalnej wartości nakładów 
w wysokości 10 tys. zł
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Gwarantowane zyski, własność
nieruchomości, oszczędność
czasu i środków na przygoto-
wanie lokalu do wynajmu oraz

jego bieżącą obsługę czy reklamę – nie bra-

kuje argumentów przemawiających za tym,
że inwestycja w apartamenty do wynajęcia
jest atrakcyjną i bezpieczną formą inwe-
stowania kapitału. W pełni umeblowane
oraz wyposażone lokale, które są prze-
znaczone na wynajem zarówno krótko, jak
i długoterminowy, w ostatecznym rozra-
chunku zapewniają nabywcy wyższy zysk
niż wynajem lokali mieszkalnych. Ryzyko in-
westycyjne jest zminimalizowane, jeśli nie-
ruchomością zarządza wiarygodny oraz
transparentny operator, umowa jest za-
bezpieczona gwarancją bankową, a za de-
weloperem stoją wieloletnie doświadczenie,
solidność i odpowiednia jakość. 

Zwrot z inwestycji w formie wypłaty
czynszu na stałym poziomie w skali roku
może być zatem bardzo intrygującą opcją,
tym bardziej że nabywca nie musi martwić
się o najemców, ponieważ za ten obszar
również jest odpowiedzialny operator. In-
westycja w apartament do wynajęcia stanowi
bezpieczną formę inwestowania kapitału,
zwłaszcza w zestawieniu z tradycyjnym
wynajmem mieszkania, w którym stopa
zwrotu w skali roku wynosi ok. 4 proc.,

a w przypadku rocznej lokaty bankowej czy
obligacji skarbowych oprocentowanie waha
się w przedziale 2–3 proc. To kolejny ar-
gument za tym, że taki rodzaj inwestycji
w nieruchomości jest jedną z najpewniej-
szych form pomnażania pieniędzy. 

Kluczowa rola operatora
Pod względem prawnym zakup apar-

tamentu nie różni się niczym od zakupu
mieszkania. Nabywca może swobodnie
dysponować nieruchomością wedle wła-
snego uznania zgodnie z tzw. ekonomią
współdzielenia, która polega na tym, że uży-
cza ją odpłatnie innym, gdy sam z niej nie
korzysta. Budynek jest natomiast odpo-
wiednio zaadaptowany pod wynajem apar-
tamentów. Kompleksowo wyposażone,
spójne wizualnie lokale z pełnym zapleczem
usług i infrastrukturalnym, łączą w sobie
funkcje pokoju hotelowego z mieszkaniem
do wynajęcia o wysokim standardzie. Ana-
lizując trendy panujące na rynku nieru-
chomości, różnice coraz bardziej zaciera-
ją się, a świadomość konsumenta sukce-
sywnie rośnie. Zwraca on uwagę nie tylko

Apartamenty do wynajęcia 
– zysk czy ryzyko?

Niepewna sytuacja
ekonomiczna wymusza
poszukiwanie nowych
rozwiązań, które po-
zwolą optymalizować
zyski. Nie może zatem
dziwić rosnąca popu-
larność apartamentów
do wynajęcia, które dla
inwestorów stanowią
kuszącą alternatywę



na profesjonalną obsługę, ale również oto-
czenie, lokalizację czy prywatność. W przy-
padku apartamentów do wynajęcia, klu-
czową rolę odgrywa operator. Zarządza on
nieruchomością, dba o zachowanie odpo-
wiednich standardów oraz może wziąć
na siebie odpowiedzialność w zakresie
najmu danego lokalu. Może, ale nie musi. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Część inwestorów decyduje się na sa-

modzielne znalezienie najemcy, korzysta
z apartamentu lub traktuje go jako inwe-
stycję na przyszłość w celu zabezpieczenia
własnej emerytury. Umowa z operatorem
może jednak uwzględniać kompleksowe za-
rządzanie lokalem z założeniem, że operator
znajdzie potencjalnego najemcę. Takie roz-
wiązanie jest szczególnie korzystne, jeśli in-
westor dysponuje ograniczoną ilością cza-
su lub nie orientuje się w realiach panują-
cych na rynku. Bezpieczeństwo w zakre-
sie sukcesywnego pomnażania kapitału,
w przeciwieństwie do inwestycji na giełdzie,
jest na zdecydowanie wyższym poziomie.
Ponadto umowa na okres na przykład

pięciu lat ogranicza ryzyko współpracy, któ-
ra nie przynosi inwestorowi spodziewanych
korzyści materialnych.

Należy mieć świadomość, że aparta-
menty do wynajęcia to zupełnie inny biz-
nes niż wynajem na przykład własnego
mieszkania. Różnic pod kątem własności
właściwie nie ma, lecz to drugie rozwiąza-
nie niesie ze sobą pewien poziom ryzyka,
a otrzymywane zyski często nie są współ-
mierne. Ponadto wynajmujący ponosi od-
powiedzialność za znalezienie najemcy,
a jego brak bezpośrednio przekłada się na
finanse. Apartamenty do wynajęcia są na-
tomiast z reguły zlokalizowane w obiektach
przypominających hotele lub doskonale
wkomponowane w osiedla mieszkalne. To
właśnie ich mieszkalny charakter często sta-
nowi przewagę konkurencyjną nad bu-
dynkami hotelowymi. Dodatkowe atuty
stanowią atrakcyjna lokalizacja oraz pod-
wyższony standard. W krótkim terminie są
dogodne dla weekendowych turystów lub
przedsiębiorców, udających się na wyjazd
służbowy. Jest to zasadnicza różnica w sto-
sunku do prywatnego wynajmu nierucho-
mości. Klienci mają do dyspozycji kom-
pleksowo wyposażone części wspólne, lecz
każdy apartament w budynku może mieć
innego właściciela. Nawet jeśli dany apar-
tament nie zostanie wynajęty, właściciel nie
odczuwa kosztów z tym związanych, po-
nieważ ponosi je operator. Co zrozumia-
łe, rentowność inwestycji zmniejsza się, je-
śli potencjalny inwestor zdecyduje się na
uruchomienie kredytu bankowego na zakup
lokalu. Zdecydowanie korzystniejsze roz-
wiązanie to inwestycja gotówkowa, która
z roku na rok zwraca się z zyskiem. 

Minimalizowanie błędów polega rów-
nież na tym, aby dokładnie sprawdzić
operatora zarządzającego budynkiem. Im
jest bardziej doświadczony, ze stabilną
pozycją na rynku, tym potencjalne ryzyko
inwestycji jest mniejsze. Oczywiście, nie bra-
kuje przykładów, szczególnie w biznesie ho-
telarskim, w którym wiele obiektów jest za-
rządzanych przez podmioty o wątpliwej re-
putacji. Globalny operator, będący czoło-
wym graczem na lokalnym rynku, to wa-
runek niezbędny, pozwalający uniknąć in-
westycyjnej pomyłki. Równie ważna jest jed-
nak relacja na linii inwestor-operator.
Pierwszy przez drugiego nie może być
traktowany wyłącznie przez pryzmat kapi-
tału finansowego, pozwalającego rozwijać
biznes. Idealne rozwiązanie to takie, w któ-
rym obie strony są dla siebie partnerami
z zachowaniem oczywistej dbałości o wła-
sne interesy, ale z poszanowaniem ele-
mentarnych zasad, takich jak uczciwość,
szacunek oraz zaufanie. 

Istotne znaczenie mają również kosz-
ty dodatkowe: comiesięczny czynsz, ubez-

pieczenie, media lub bieżąca obsługa sprzą-
tająca. Kluczowe kwestie muszą zostać ure-
gulowane w umowie, lecz nie jest tajemni-
cą, że dla inwestora najlepszą opcją będzie
uniknięcie lub ograniczenie wspomnia-
nych kosztów. Szczególnie atrakcyjny jest
model współpracy, który gwarantuje ela-
styczność zarówno w kontekście właściciela
nieruchomości, jak również potencjalnego
najemcy. Pobyty na dłużej lub krócej, peł-
na obsługa i swoboda samodzielnego
mieszkania, odpowiednia jakość za roz-
sądną cenę, system całodobowego wyda-
wania kluczy, bezpieczny parking, moni-
toring, śniadanie do pokoju lub w formie bu-
fetu czy w końcu klimatyzacja, która za-
pewnia zarówno komfortową pracę, jak i re-
laks. Z większości usług można swobodnie
zrezygnować, jeśli ceni się prywatność lub
intymność. Domowa atmosfera z profe-
sjonalną obsługą stanowi jednak wartość
dodaną. Bez względu na to, czy klient szu-
ka dobrego punktu startu do eksploracji
miasta czy też odpoczynku od zgiełku me-
tropolii.

Biznesowy spokój
Stopy zwrotu w apartamenty do wy-

najęcia w skali roku zaczynają się już od
6 proc. Lokalizacje będące obiektem po-
żądania inwestorów czy znajdujące się w se-
zonowych miejscowościach mogą przynieść
wzrost na poziomie co najmniej 10 procent.
Największą popularnością cieszą się inwe-
stycje w dużych ośrodkach miejskich, gdzie
sezonowość determinowana przez turystykę
właściwie nie istnieje. Lokowanie kapitału
ma charakter długoterminowy, a umowa
z operatorem radykalnie obniża ryzyko
inwestycyjne. 

Wypłata przez operatora określone-
go poziomu zysku może być wyższa
z roku na rok do momentu osiągnięcia
stałego czynszu, stanowiącego procent
całkowitego przychodu netto operatora,
będącego pomnożeniem udziału właści-
cielskiego nieruchomości. Wiodącą zaletą
z perspektywy każdego inwestora w przy-
padku umowy z operatorem jest jednak
podział odpowiedzialności. Inwestor nie
ponosi żadnego ryzyka wynikającego
z ustawy o ochronie praw lokatorów,
może uzyskać zwrot z podatku VAT,
ponieważ najemcą jest osoba prawna,
a sama nieruchomość z reguły w okresie
najmu zyskuje na wartości, co nie jest bez
znaczenia w dłuższej perspektywie. Dłu-
goterminowa inwestycja, dzięki której
nabywa się własność nieruchomości, jest
propozycją dla osób, ceniących sobie spo-
kój oraz biznesową stabilizację.  

Jarosław Piec
dyrektor finansowy City Service Polska
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Ponad 30-letni staż uprawnia do oce-
ny sytuacji rynkowej pod różnymi rząda-
mi. W którym okresie działalności DACH
BUDu firma miała najkorzystniejsze wa-
runki rozwoju?

Działo się tak na początku okresu
transformacji ustrojowej, w latach 90. ubie-
głego wieku, kiedy stworzono możliwość
budowania dla innych podmiotów gospo-
darczych, a nie tylko i wyłącznie przez spół-
dzielnie mieszkaniowe. Budując pierwszy
budynek wielorodzinny z 76 mieszkaniami,
zobaczyłem, że jest olbrzymie zapotrze-
bowanie na mieszkania. Fenomenem oka-
zała się sprzedaż całej inwestycji w ciągu
5 dni. To był ten moment, w którym stwier-
dziłem, że budownictwo mieszkaniowe
należy rozwinąć na szerszą skalę. 

W okresie zapoczątkowania budow-
nictwa mieszkaniowego moja firma była je-
dyną we Wrocławiu, która zajmowała się
budownictwem wielorodzinnym. W chwi-
li obecnej firm deweloperskich jest ponad
200, nie licząc tych najmniejszych, które bu-
dują stosunkowo niewiele. Wiąże się z tym
olbrzymia konkurencja, ale nie stanowi ona
dla nas zagrożenia. Budujemy dobrze i sta-
ramy się budować coraz lepiej, dokładniej
oraz stosować oprócz ceramiki również no-
woczesne rozwiązania i technologie do wy-
kończenia mieszkań. Wymagamy od na-
szych podzleceniodawców  coraz lepszej ja-
kości wykonywanych prac na naszych in-
westycjach, co z kolei przekłada się na za-
dowolenie przyszłych klientów. 

Jakie realizacje zapewniły firmie uzna-
nie i stabilną pozycję? Co oprócz inwestycji
składa się na renomę przedsiębiorstwa?

Trudno tutaj mówić o jakimkolwiek
konkretnym przykładzie z uwagi na to, że
każda nasza kolejna inwestycja jest bardzo
przemyślana pod kątem rozkładu mieszkań,
infrastruktury, lokalizacji i oczywiście wy-
sokiej jakości. Rzetelność i uczciwość się
opłaca – to moje życiowe motto, które mi
towarzyszy każdego dnia, przy podejmo-
waniu każdej jednej decyzji. Potwierdzeniem
tego mogą być nasze relacje z wykonawcami
oraz z klientami, którzy przekonali się, iż je-
steśmy godnym zaufania deweloperem.
Obecność mojej firmy przez ponad 31 lat
na wrocławskim rynku deweloperskim jest
tego świadectwem. Faktem jest, iż wybu-

dowaliśmy już łącznie ponad 7000 miesz-
kań, 3500 miejsc parkingowych, domy jed-
norodzinne i lokale usługowe w całym
Wrocławiu, niemalże w każdej jego części.
Stale poszerzające się grono zadowolonych
klientów świadczy o tym, że to, co robimy
jest właściwe, potrzebne i motywuje do dal-
szej pracy i wyznaczania kolejnych celów.
Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie
marzeń naszych klientów o własnym miesz-
kaniu.  

Jak firma realizuje w codziennej prak-
tyce założenia etyki biznesowej i społecz-
nej odpowiedzialności biznesowej? 

W mojej firmie najważniejsi są klienci.
Pracownicy dokładnie o tym wiedzą.  Do-
kładają wszelkich starań, aby każdy klient
był zadowolony nie tylko z obsługi w na-
szym biurze podczas zakupu i następnie
podczas odbioru mieszkania, ale także
w trakcie jego użytkowania. Na zgłoszenia
naszych mieszkańców reagujemy natych-
miast i staramy się w możliwie najkrótszym
czasie rozpatrywać zgłoszenia reklamacyjne
i usuwać ewentualne usterki. Problem
klienta nigdy nie zostaje zlekceważony. To
właśnie otoczenie naszych kupujących taką
opieką daje im bezpieczeństwo i budzi
wobec nas zaufanie. A zaufanie staramy się
budować już od pierwszego spotkania. 

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Zbudowaliśmy 7000 mieszkań
Fenomenem okazała się sprzedaż całej inwestycji
w ciągu 5 dni – wspomina Jan Chorostkowski, 
prezes zarządu PBO DACH BUD Sp. z o.o.
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Kongres Regionów co roku licznie
przyciąga przedstawicieli admi-
nistracji państwowej, organiza-
cji pozarządowych, świata nauki

i biznesu. Jest cykliczną imprezą, która ze
względu na skalę organizacji i poziom
merytoryczny cieszy się dużym uznaniem
środowiska. Tegoroczna edycja odbyła się
w dniach 19–20 czerwca pod hasłem: „Sa-
morząd 2.0 – pożądane innowacje”. Dwa
dni wypełniły sesje plenarne i dyskusje pa-
nelowe z udziałem zaproszonych gości,
w tym ekspertów i decydentów, którzy
znają sprawy związane z samorządnością
z teorii i praktyki. Innowacje, stanowiące
motyw przewodni dyskusji, były omawia-
ne w kontekście mechanizmów rządzących
samorządem oraz obszarów, które bezpo-
średnio go dotyczą: oświaty, opieki spo-
łecznej, transportu, ochrony środowiska.

Pierwszego dnia podczas wieczornej
gali spotkanie przybrało nieco mniej ofi-
cjalny ton, choć nie do końca. Stałym
punktem programu było bowiem oficjalne
ogłoszenie wyników rankingu najlepszych
prezydentów miast „Newsweeka” i wrę-
czenie laureatom dyplomów. Ranking jest
o tyle wyjątkowy, że najlepszych włodarzy
wskazują spośród siebie sami zaintereso-
wani. Począwszy od 2008 roku, kiedy to
opublikowano pierwszy taki ranking, co
roku wybieranych jest 15 najlepszych pre-
zydentów miast. Do rywalizacji staje 107
prezydentów miast – większość z nich za-
rządza miastami powyżej 50 tys. miesz-
kańców, ale o tytuł walczy też 20 prezy-
dentów mniejszych miejscowości, którzy
zachowali historyczny tytuł sprawowanej
funkcji. Z udziału w rankingu wyłączonych
jest dwoje prezydentów: Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, zarządzająca Warszawą, któ-
ra w ocenie wszystkich zainteresowanych
powinna konkurować z europejskimi sto-
licami, a nie z innymi miastami, oraz pre-
zydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, któ-
remu z racji trzech kolejnych zwycięstw
w rankingu kapituła rankingu postanowi-
ła – za jego zgodą – przyznać dożywotni

tytuł Super Prezydenta, dając w kolej-
nych edycjach szansę na zwycięstwo innym
kandydatom.

W tym roku najlepszym prezydentem
okazał się Jacek Karnowski, sprawujący
swój urząd w Sopocie. Za nim na podium
uplasowali się Ryszard Brejza, odpowie-
dzialny za rozwój Inowrocławia, oraz Wa-
dim Tyszkiewicz, którego na swojego pre-
zydenta wybrali mieszkańcy Nowej Soli. Na-
stępne pozycje w rankingu należą kolejno
do: Janusza Gromka, prezydenta Koło-
brzegu, Zygmunta Frankiewicza, prezydenta
Gliwic, Tadeusza Ferenca, prezydenta Rze-
szowa, Janusza Żmurkiewicza, prezyden-
ta Świnoujścia, Roberta Biedronia, prezy-
denta Słupska, Krzysztofa Żuka, prezydenta
Lublina, Roberta Chomy, prezydenta Prze-
myśla, Pawła Adamowicza, prezydenta
Gdańska, Hanny Zdanowskiej, prezydent
Łodzi, Andrzeja Dziuby, prezydenta Ty-
chów, Zbigniewa Podrazy, prezydenta Dą-

browy Górniczej, oraz – zamykającej ze-
stawienie – prezydent Ostrowa Wielkopol-
skiego Beaty Klimek.

Nominowanym włodarzom przyznaje
punkty kapituła, której członkami są eksperci
w dziedzinie samorządności: prof. Grzegorz
Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Cezary Trutkowski, prezes zarządu Fun-
dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, i dr
Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast
Polskich, wspierani przez reprezentujące-
go organizatora rankingu Ryszarda Hol-
zera, sekretarza redakcji „Newsweeka”.
Na ocenę pracy prezydentów wskazanych
w ankietach przez swoich kolegów i kole-
żanki składają się takie czynniki jak sposób
zarządzania miastem i finansami, jakość
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi, efekty rewitalizacji i skuteczność
pozyskiwania funduszy zewnętrznych, przy
czym brane pod uwagę są dokonania
z ostatniego roku. �

Miasta i ich 15 wspaniałych
Podczas VIII Kongresu Regionów we wrocławskim Narodowym Forum 
Muzyki jak co roku debatowano o teraźniejszości i przyszłości samorządów.
Wydarzenie było też okazją, by nagrodzić tych, którzy najlepiej sobie radzą 
w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi. Już pierwszego dnia ogłoszono
bowiem wyniki organizowanego przez „Newsweek” rankingu prezydentów
miast N15

Zwycięzca rankingu, Jacek Karnowski Fot. materiały Urzędu Miasta Sopot
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„Gdańsk. Tu się żyje!” – pod takim ha-
słem rusza kampania zachęcająca Polaków
do osiedlania się w „mieście Neptuna”. Jak
urodził się pomysł na tę inicjatywę? Jakie
są cele tej akcji? Wizerunkowe czy po-
datkowe?

Cel tegorocznej kampanii nie jest przy-
padkowy. Miasto, w którym dynamicznie
rozwija się rynek pracy potrzebuje za-
strzyku nowej krwi w postaci specjalistów
z wielu dziedzin. Pokazując miasto z innej,
atrakcyjnej perspektywy, odpowiadamy na
potrzeby inwestorów poszukujących pra-
cowników.

Emisja zwiastuna filmowego w kinach
na terenie Polski to początek kampanii, któ-
ra ma zachęcić do rozważenia życiowej de-
cyzji o przeniesieniu się tu na stałe. Dedy-
kowana podstrona internetowa, przybli-
żająca syntetycznie najważniejsze fakty i licz-
by oraz powstała w trakcie produkcji filmu
galeria niebanalnych, czasem żartobliwych
zdjęć, prezentują atuty Gdańska w różnych
aspektach. Nie ukrywam, że pozyskując no-
wych mieszkańców, miasto jednocześnie
czerpie dodatkowe korzyści w postaci
udziału w podatku PIT.

Może sposobem na przyciągnięcie no-
wych mieszkańców jest polityka proro-
dzinna? Jak ona u państwa funkcjonuje
i w jaki sposób musiała zostać zrewido-
wana po wprowadzeniu rządowego pro-
gramu „Rodzina 500 plus”? Czy w ogóle
musiała?

Podstawą naszej polityki prorodzinnej
jest rozwój infrastruktury niezbędnej dla za-
pewnienia właściwego poziomu opieki dla
naszych najmłodszych mieszkańców. Ele-
mentem tej strategii jest budowa nowych
żłobków w rozwojowych dzielnicach mia-
sta. W 2016 roku oddaliśmy dwa takie
obiekty dla 200 maluchów. W tym roku roz-
poczęliśmy prace nad kolejną placówką. 

Do zmieniających się potrzeb miesz-
kańców dopasowujemy także infrastrukturę
edukacyjną. W 2014 roku oddaliśmy do
użytku nowoczesną szkołę podstawową
w dzielnicy Kokoszki. W tym roku rozpo-
częliśmy, wspólnie z samorządami gmin
Pruszcz Gdański i Kolbudy, budowę kolejnej
szkoły na Kowalach. W nowym obiekcie
oprócz uczniów znajdzie się także miejsce
dla przedszkolaków. Już wkrótce rozpo-
czynamy na styku dwóch intensywnie roz-

wijających się dzielnic Jasień i Ujeścisko bu-
dowę kompleksu edukacyjnego Jabłoniowa,
który oprócz szkoły podstawowej będzie
obejmował także oddziały przedszkolne.

W 2016 roku oddaliśmy do użytku dwa
nowe przedszkola, a w tym roku kolejne dla
250 małych gdańszczan. Dzięki wsparciu
ze środków unijnych w ramach projektu
„Pozytywne Przedszkola Pomorza” uru-
chamiamy kolejne cztery nowe placówki
przedszkolne, które będą realizowały au-
torski program edukacyjny dla 650 dzieci.

Sukcesywnie rozbudowywana jest
infrastruktura komunikacji miejskiej
w Gdańsku. Jakie zadania i środki zosta-
ły przedsięwzięte w tym zakresie? Czy to
znajduje się wśród priorytetów w oczeki-
waniach mieszkańców?

Od wielu lat z powodzeniem realizu-
jemy zakrojony na szeroką skalę Gdański
Projekt Komunikacji Miejskiej. Jego po-
czątki sięgają jeszcze okresu przedakcesyj-
nego. Kilkuetapowy projekt obejmuje swo-
im zasięgiem zarówno dzielnice, które nie
były do tej pory skomunikowane, jak i dziel-
nice, w których stan techniczny infrastruk-
tury torowej wymaga odnowienia. W cią-
gu ostatnich dziesięciu lat wybudowaliśmy
trzy nowe linie tramwajowe do osiedli po-
łożonych w obszarze Gdańska Południe,
Migowa i Brętowa. Skomunikowaliśmy
także przystanki Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej, tworząc przy nich węzły inte-
gracyjne. Przed nami kolejny, czwarty etap
projektu, w ramach którego do 2019 roku
powstanie m.in. przedłużenie linii tram-
wajowej z Migowa w kierunku terenów
mieszkaniowych na południu Gdańska.

Aby zapewnić jak najlepsze warunki po-
dróżowania, dbamy o to, aby systema-

Od samorządów zaczyna się
nauka o demokracji

O akcji „Gdańsk. Tu się żyje!”, polityce prorodzin-
nej, Gdańskim Projekcie Komunikacji Miejskiej, 
inwestycjach w termomodernizację budynków,
polityce przeciwpowodziowej oraz budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego opowiada prezy-
dent Gdańska, Paweł Adamowicz, laureat N15,
konkursu na najlepszych prezydentów w Polsce 
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tycznie modernizować nasz tabor autobu-
sowy i tramwajowy. W efekcie jako jedno
z pierwszych miast w Polsce uzyskaliśmy
100-procentowy wskaźnik autobusów ni-
skopodłogowych w komunikacji miejskiej.

Otrzymali państwo ponad 90 mln zł
dotacji na modernizacje energetyczne bu-
dynków mieszkalnych i użytkowych oraz
budynków oświatowych i sportowych
w Gdańsku. Których to miejsc dotyczy?

Po raz kolejny z powodzeniem apliko-
waliśmy o środki zewnętrzne, które pomogą
nam w poprawie efektywności energetycz-
nej budynków. Tym razem w ramach umów
zawartych z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego uda się nam
objąć modernizacją aż 58 budynków miesz-
kalnych, użytkowych, oświatowych i spor-
towych.

Kompleksowa modernizacja energe-
tyczna, zależnie od stanu technicznego
budynków, obejmie m.in. docieplenie ścian,
stropów i piwnic, zmianę źródeł ciepła, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej czy też
wprowadzenie inteligentnych systemów
zarządzania energią. Dzięki termomoder-
nizacji obiektów zmniejszeniu ulegnie zu-
życie energii cieplnej oraz elektrycznej, a tym
samym niższe będą koszty eksploatacji
i emisja zanieczyszczeń i gazów cieplar-
nianych do atmosfery.

Znaczna część budynków ujętych
w programie znajduje się w dzielnicach ob-
jętych rewitalizacją: Biskupiej Górce i Sta-
rym Chełmie, Dolnym Mieście i Starym
Przedmieściu z Placem Wałowym, Nowym
Porcie z Twierdzą Wisłoujście oraz Oruni.

Całkowita wartość projektów termo-
modernizacji to prawie 90 mln zł, z cze-
go kwota w wysokości ponad 57 mln zł bę-
dzie pochodzić z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014–2020. Realizacja dofi-
nansowanych projektów ma zakończyć się
w 2021 r.

Co jeszcze miasto robi, aby zmniejszyć
ilość gazów cieplarnianych, a także skalę
problemów środowiskowych, np. powo-
dziowych, z którymi miasto się boryka?
Czy i Gdańsk „dopadł” problem smogu? 

Gdańsk z racji swojego położenia nie
ma takich problemów ze smogiem jak
wiele miast na południu Polski. Nie znaczy
to jednak, ze nie dostrzegamy tego zagro-
żenia i związanej z nim negatywnej dla kli-
matu emisji gazów cieplarnianych. Jednym
z narzędzi służących walce jest oczywiście
wspomniana wcześniej termomodernizacja
budynków oraz rozbudowa infrastruktury
dostarczającej ciepło systemowe do od-
biorców indywidualnych. W tym roku po se-
rii alertów smogowych na południu Polski
podjęliśmy dyskusję na forum społecz-
nym. W ramach zorganizowanego w mar-

cu tego roku panelu obywatelskiego ze-
braliśmy od mieszkańców opinie i reko-
mendacje dotyczące działań niezbęd-
nych dla zapewnienia czystego powietrza
w Gdańsku.

Jeśli zaś chodzi o inne problemy natury
środowiskowej, to w istocie kluczową dla
nas kwestią jest zapewnienie mieszkańcom
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Od czasów pamiętnej w skutkach powodzi
z 2001 roku wykonaliśmy wielką pracę na
rzecz podniesienia bezpieczeństwa, inwe-
stując setki milionów złotych w budowę
i modernizację zbiorników retencyjnych, ka-
nałów odwadniających i przepompowni
wód deszczowych. Największe inwestycje
udało się nam zrealizować w minionym
okresie finansowania unijnego. Kolejne
przedsięwzięcia, dla których również po-
zyskaliśmy dofinansowanie, realizowane są
w obecnej perspektywie finansowej.

Po ubiegłorocznych doświadczeniach
z katastrofalnymi wodami powodziowymi
postanowiliśmy w ramach panelu obywa-
telskiego zapytać mieszkańców, jakie dzia-
łania powinny zostać podjęte, aby lepiej
przygotować miasto do obrony przed skut-
kami ulewnych opadów. Wiele z rekomen-
dacji znalazło swoje odzwierciedlenie
w działaniach, które obecnie podejmujemy.
O tym, że są one skuteczne dowodzą do-
świadczenia w walce z wodami opadowy-
mi w tym roku.

Jak wygląda aktualnie współpraca
gdańskiego ratusza z przedsiębiorcami?
Czy mają państwo specjalne agendy i in-
stytucje zajmujące się ułatwianiem dzia-
łalności gospodarczej?

Za realizację projektów inwestycyj-
nych na zasadach partnerstwa publiczno-
-prywatnego odpowiada w Gdańsku Wy-
dział Polityki Gospodarczej. Ta wyspecja-
lizowana komórka może poszczycić się do-
prowadzeniem do finału rozmów nad za-
gospodarowaniem północnego cypla Wy-
spy Spichrzów, który w ramach projektu
Granaria już wkrótce będzie tętnił życiem
i przyciągał turystów i nowych mieszkań-
ców. W przyszłym roku planowane jest za-
kończenie pierwszego etapu projektu Forum
Gdańsk obejmującego zagospodarowa-
nie terenów dawnego Targu Siennego i Ra-
kowego w Śródmieściu. Obie te inwestycje
będą miały wpływ na ożywienie ruchu tu-
rystycznego w tej części miasta. Niebaga-
telna jest też ich łączna wartość szacowa-
na na 1,2 mld złotych.

W 2008 roku powołaliśmy do życia
wyspecjalizowaną spółkę miejską Gdań-
ska Agencja Rozwoju Gospodarczego
– InvestGDA, której celem jest komercjali-
zacja terenów inwestycyjnych miasta prze-
znaczonych przede wszystkim pod dzia-
łalność przemysłową oraz usługi logi-

styczne i magazynowe. Spółka organizuje
także misje gospodarcze i wyjazdy na
branżowe imprezy targowe, na których
prezentowana jest oferta miasta samorzą-
dów obszaru metropolitalnego oraz firm.

Dla początkujących przedsiębiorców
oraz osób, które myślą o własnym bizne-
sie mamy ofertę usług i szkoleń Inkubato-
ra „Starter”, który oferuje szeroką gamę pro-
gramów wspierających przedsiębiorców, sta-
wiających pierwsze kroki na swoim, a tak-
że poszukujących źródeł finansowania dla
swoich projektów.

Ostatnio mocno angażował się pan
w działania obrony samorządów. Z zablo-
kowania których propozycji rządu naj-
bardziej się pan cieszył, a które z nich cią-
gle budzą realne obawy?

Trudno jest cieszyć się z faktu, że sa-
morządowcy muszą stawać w obronie
prawa. Niestety tak się teraz dzieje. Nie-
konstytucyjne pomysły ograniczania bier-
nego prawa wyborczego kandydatów na
stanowiska burmistrzów czy prezydentów,
a także zmiany proponowane w ustawie
o RIO budziły mój, ale nie tylko mój
ogromny niepokój. Dobrze, że nie wszyst-
kie weszły w życie. Natomiast choćby
zmiany w edukacji czyli deforma edukacji
dotyka samorządy aktualnie. Widzimy po-
czątek roku w chaosie, musimy zmierzyć się
z redukcją etatów – w Gdańsku zwolniliśmy
300 nauczycieli. Wydamy 30 mln na re-
monty i dostosowanie szkół do tej rewolu-
cji, która jak wiele innych pomysłów refor-
matorskich rządu jest niestety nieprzemy-
ślana i pochopna oraz obliczona tylko na
zniszczenie poprzedniego systemu.

Napisał pan książkę „Gdańsk jako wy-
zwanie”. Co było największym wyzwaniem,
gdy obejmował pan urząd prezydenta, a co
jest nim teraz w momencie, w którym jest
pan już w gronie laureatów plebiscytu
„Najlepsi prezydenci miast”? 

Największym wyzwaniem są aktualnie
nie tyle wielkie inwestycje, lecz dalszy roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego. Na
początku września w Gdańsku odbył się
drugi Tydzień Demokracji. Już pierwsza
edycja w zeszłym roku cieszyła się wielkim
zainteresowaniem. W naszym mieście bu-
dowanie społeczeństwa obywatelskiego
odbywa się podczas licznych konsultacji
społecznych, comiesięcznych spotkań pre-
zydenta z mieszkańcami, corocznych edy-
cji budżetu obywatelskiego, a także podczas
paneli obywatelskich. Dlatego to właśnie bu-
dowanie postaw obywatelskich i prospo-
łecznych powinno być dziś celem wszyst-
kich samorządowców w Polsce, bo od sa-
morządów zaczyna się nauka o demokra-
cji. Wpierw małej, a potem tej dorosłej.

Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Przez działania sanacyjne w prawie
restrukturyzacyjnym rozumie się
czynności prawne i faktyczne,
które zmierzają do poprawy sy-

tuacji ekonomicznej dłużnika. Mają one na
celu przywrócenie mu zdolności do wyko-
nywania zobowiązań, przy jednoczesnej
ochronie przed egzekucją.

Nie tylko w razie upadłości
W ramach postępowania sanacyj-

nego, dłużnik zyskuje dostęp do narzędzi,
które wcześniej zastrzeżone były wy-
łącznie dla postępowań upadłościowych.
Obowiązujące przepisy przewidują m. in.
możliwość redukcji zatrudnienia na szcze-
gólnych zasadach, prawo zarządcy do od-

stąpienia od niewykonanych umów wza-
jemnych czy też uznania czynności nie-
korzystnych z punktu widzenia masy sa-
nacyjnej za bezskuteczne. W postępo-
waniu o otwarcie postępowania sana-
cyjnego sąd może zabezpieczyć także ma-
jątek dłużnika przez ustanowienie tym-
czasowego nadzorcy sądowego.

Sanacja,

Przedsiębiorstwa znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej,
wymagające pogłębionych metod naprawczych, mogą skorzystać z postępo-
wania sanacyjnego. Jest ono najbardziej zaawansowanym i rozciągniętym 
w czasie modelem restrukturyzacyjnym, dzięki czemu umożliwia dłużnikowi
przeprowadzenie szerokiego wachlarza działań sanacyjnych oraz zawarcie
układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności
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Sąd na samym początku może zażądać
od dłużnika zaliczki na wydatki postępo-
wania o otwarcie postępowania albo na wy-
nagrodzenie tymczasowego nadzorcy są-
dowego.

W ramach sanacji wierzyciele powin-
ni przystąpić do głosowania nad układem
nie później niż przed upływem dwunastu
miesięcy od dnia otwarcia postępowania sa-
nacyjnego. Postępowanie restrukturyza-
cyjne zostaje zakończone z dniem upra-
womocnienia się postanowienia o za-
twierdzeniu układu albo o odmowie za-
twierdzenia układu.

Należy także pamiętać, że otwarcie po-
stępowania sanacyjnego automatycznie
powoduje wygaśnięcie prokury oraz innych
pełnomocnictw udzielonych przez dłużni-
ka. 

Krąg wnioskodawców
W przypadku sanacji ustawodawca

zdecydował się na poszerzenie kręgu pod-
miotów, które są uprawnione do skiero-
wania przeciwko dłużnikowi wniosku
o otwarcie tego trybu restrukturyzacji.
Możliwość taką, oprócz rzecz jasna dłuż-
nikowi, przyznano również wierzycielowi
osobistemu niewypłacalnej osoby prawnej.
Prawo to nie przysługuje np. wierzycielo-
wi hipotecznemu, chyba że jest on jedno-
cześnie wierzycielem osobistym.

Dodatkowo z wnioskiem takim może
wystąpić kurator ustanowiony dla osoby
prawnej niewywiązującej się ze swoich
obowiązków rejestrowych związanych
z Krajowym Rejestrem Sądowym. 

Zarządca w miejsce 
zarządu własnego

W odróżnieniu od pozostałych po-
stępowań restrukturyzacyjnych otwarcie
sanacji skutkuje, co do zasady, pozba-
wieniem dłużnika zarządu nad mająt-
kiem i przekazaniem tego zarządu w ręce
zarządcy ustanawianego przez sąd w po-
stanowieniu o otwarciu postępowania sa-
nacyjnego. Wówczas obowiązkiem dłuż-
nika jest wskazanie i wydanie zarządcy ca-
łego swojego majątku wraz z dokumen-
tacją dotyczącą jego działalności. Po-
nadto w okresie sanacji dłużnik powinien
na bieżąco udzielać sędziemu-komisa-
rzowi i zarządcy wszelkich potrzebnych
wyjaśnień dotyczących swojego majątku
i działalności.

Z racji kluczowej roli zarządcy w toku
sanacji, dłużnik ma możliwość wskazania
osoby zarządcy spośród uprawnionych
do tego podmiotów. Pod warunkiem, że
zdoła wystosować stosowny wniosek wraz
z pisemną zgodą wierzyciela lub wierzycieli
mających łącznie więcej niż 30 proc. sumy
wierzytelności. 

Istnieje też wyjątek od zasady pozba-
wienia dłużnika zarządu. Jeżeli skuteczne
przeprowadzenie postępowania sanacyj-
nego wymaga osobistego udziału dłużni-
ka lub jego reprezentantów, a jednocześnie
dają oni gwarancję należytego sprawowa-
nia zarządu, sąd może zezwolić dłużniko-
wi na wykonywanie zarządu nad całością
lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nie-
przekraczającym zakresu zwykłego zarzą-
du. Oznacza to, że nawet w przypadku za-
stosowania tego zezwolenia wobec dłuż-
nika, w dalszym ciągu będzie on potrze-
bował zgody zarządcy do wszelkich czyn-
ności przekraczających zwykły zarząd
przedsiębiorstwem.

Bezzwłocznie po ustanowieniu za-
rządcy obejmuje on zarząd masą sanacyj-
ną, zarządza nią, sporządza spis inwenta-
rza wraz z oszacowaniem oraz sporządza
i realizuje plan restrukturyzacyjny. Za-
rządca w porozumieniu z dłużnikiem po-
winien złożyć plan restrukturyzacyjny w ter-
minie 30 dni od dnia otwarcia postępowa-
nia sanacyjnego. 

Dłużnik odzyskuje prawo zarządu ma-
jątkiem z dniem zakończenia postępowa-
nia sanacyjnego, chyba że w ramach przy-
jętego układu postawiono inaczej.

Konieczna ostrożność
Ponieważ celem sanacji jest uratowa-

nie bytu danego dłużnika, w trakcie postę-
powania sanacyjnego powinien on w mia-
rę możliwości prowadzić dotychczasową
działalność gospodarczą. W takim przy-
padku kontrahent podmiotu sanowanego
powinien zachować daleko idącą ostrożność
w czynnościach biznesowych tak, aby nie
narazić siebie na ujemne skutki prawne. Na-
leży mieć bowiem na względzie, że czyn-

ności prawne dokonane przez dłużnika do-
tyczące mienia, wobec którego dłużnik
utracił prawo zarządu, są z mocy samego
prawa nieważne. Tym samym np. nabycie
po okazyjnej cenie w trakcie trwania sana-
cji istotnego składnika majątku dłużnika bez
zgody zarządcy nie wywoła żadnych skut-
ków prawnych, za to może narazić nabywcę
na problemy z odzyskaniem zainwesto-
wanych pieniędzy.

Ponadto bezskuteczne w stosunku do
masy sanacyjnej są czynności prawne, nie-
odpłatne albo odpłatne, którymi dłużnik
rozporządził, jeżeli wartość świadczenia
dłużnika nie jest nieproporcjonalnie wyso-
ka w stosunku do świadczenia drugiej
strony, dokonane w ciągu roku przed
dniem złożenia wniosku o otwarcie postę-
powania sanacyjnego. 

Płatność do rąk zarządcy
Z punktu widzenia wierzycieli dłuż-

nika szczególnie istotna jest informacja,
że spełnienie świadczenia do rąk dłużni-
ka pozbawionego zarządu, dokonane
już po obwieszczeniu o otwarciu sanacji,
nie zwalnia z obowiązku spełnienia
świadczenia do rąk zarządcy, chyba że
równowartość świadczenia wpłynęła do
masy układowej albo sanacyjnej. Dla
swojego bezpieczeństwa wierzyciele po-
winni zatem monitorować sytuację praw-
ną swoich kontrahentów, szczególnie
tych, których płynność finansowa może
budzić wątpliwości.

Egzekucja – stop
Postępowanie sanacyjne w bardzo za-

awansowany sposób chroni dłużnika przed
trwającymi i ewentualnymi egzekucjami
skierowanymi przeciwko niemu.  Postępo-
wanie egzekucyjne skierowane do majątku
dłużnika wchodzącego w skład masy sa-
nacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia po-
stępowania sanacyjnego ulega bowiem
zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwar-
cia sanacji. Po otwarciu sanacji wierzycie-
le nie mogą również wszczynać nowych po-
stępowań egzekucyjnych przeciwko skład-
nikom masy sanacyjnej. 

Tomasz Mihułka, 
partner i radca prawny 

w Kancelarii Chałas i Wspólnicy,
Michał Warchoł, 

aplikant adwokacki 
w Kancelarii Chałas i Wspólnicy
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Sanacje w 2016 r.

W pierwszym roku obowiązywania
nowego prawa restrukturyzacyjnego
wszczęto 53 postępowania sana-
cyjne, co wskazuje na niemałą po-
pularność tej formy poprawy sytuacji
przedsiębiorstwa. Warto zauważyć,
że w pierwszym półroczu otwarto za-
ledwie 15 sanacji wobec 38 w półro-
czu drugim. Niewątpliwie wynika to
z nowości obowiązujących przepi-
sów i świadczy o tym, że w kolejnych
miesiącach można spodziewać się
tego, że przedsiębiorcy coraz chęt-
niej i odważniej będą korzystali z tej
formy restrukturyzacji. Wkrótce rów-
nież powinny pojawić się pierwsze
realne efekty sanacji wszczętych
w początkowych miesiącach 2016 r.
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Jury w tegorocznej edycji konkursu
Budowa Roku 2016 oceniło kilka-
dziesiąt zrealizowanych w całej Pol-
sce projektów i wyłoniło te, które cha-

rakteryzują się najnowocześniejszymi roz-
wiązaniami technicznymi i technologicz-
nymi, funkcjonalnością oraz najwyższą
jakością materiałów konstrukcyjnych i wy-
kończeniowych. Ocena  w szczególności
obejmowała jakość robót, organizację bu-
dowy i czas jej realizacji, rozwiązania tech-
niczno-technologiczne procesu realizacji bu-
dowy, bezpieczeństwo pracy i ochronę
zdrowia, przebieg i formę finansowania in-
westycji oraz koszty realizacji obiektu bu-
dowlanego. Ponadto istotne znaczenie
w procesie klasyfikacji miało zastosowanie
właściwych rozwiązań formalno-prawnych
w procesie inwestycyjnym, udział inwesto-
ra w realizacji obiektu budowlanego, a tak-
że wpływ inwestycji na środowisko i go-
spodarkę regionu.

Honorowy patronat nad XXVII edycją
Konkursu PZITB Budowa Roku 2016 ob-
jął Andrzej Adamczyk, minister infra-
struktury i budownictwa. Galę uświetniło
ponad 300 znamienitych gości. Po wrę-
czeniu laureatom „Oskarów Budowla-
nych” zgromadzeni wysłuchali recitalu pt.
„Oscarowe Moulin Rouge” w wykonaniu
wokalistki Amirity wraz z zespołem Twen-
ty One Reviu Band.

Konkurs jest organizowany corocznie
przez PZITB przy współudziale Minister-
stwa Budownictwa oraz Głównego Urzę-
du Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest
wyłonienie obiektów budowlanych, na któ-
rych osiągnięto wyróżniające się wyniki re-
alizacyjne. Przedmiotem konkursu są obiek-
ty budowlane lub proces inwestycyjny
(również modernizacyjny) ze wszystkich ro-
dzajów budownictwa. Zgłoszeń do kon-
kursu mogą dokonywać jednostki uczest-
niczące w procesie budowlanym, z polską
osobowością prawną, a więc inwestorzy
bezpośredni przygotowujący inwestycję

do realizacji (w tym deweloperzy lub służ-
by samorządów terytorialnych) oraz wy-
konawcy robót budowlano-montażowych:
generalni lub główni. Nagrody i wyróżnie-
nia są przyznawane jednostkom zgłasza-
jącym na trzech poziomach: I, II i III
stopnia.

Konkursem kieruje komitet organiza-
cyjny powołany przez prezydium zarządu
Głównego Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa spośród człon-
ków Związku oraz instytucji współorgani-
zujących i sponsorujących. �

Budowy 
na miarę sukcesu
Już po raz dwudziesty siódmy w gmachu Naczel-
nej Organizacji Technicznej odbyła się uroczystość
rozdania nagród laureatom konkursu Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Budowa Roku

Laureaci nagrody I stopnia:

• Osiedle Wiśniowe Wzgórze w Gli-
wicach przy ul. Bogatki
• Wielorodzinny budynek miesz-
kalno-usługowy z instalacjami we-
wnętrznymi w ramach IV etapu
realizacji zespołu mieszkaniowego
„Sadowa” w Gdańsku 
przy ul. Łąkowej
• Zespół mieszkalno-usługowy Bra-
bank Apartamenty w Gdańsku przy
ul. Stara Stocznia
• Trzy budynki mieszkalne 
wielorodzinne z garażami 
podziemnymi w Krakowie 
przy ul. Jana Kaczary
• Budowa hali sportowej wielofunk-
cyjnej wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą w Centralnym Ośrodku Sportu
– Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
w Zakopanem przy ul. Bronisława
Czecha
• Rozbudowa kompleksu Centrum
Bankowo-Finansowego w Warsza-
wie o budynek biurowo-handlowo-
-usługowy z parkingiem podziem-
nym przy ul. Nowy Świat, wzdłuż 
ul. Lorentza
• Pierwszy etap realizacji inwestycji
Business Garden we Wrocławiu przy
ul. Legnickiej
• Galeria handlowo-usługowa 
w Tomaszowie Mazowieckim 
przy ul. Warszawskiej
• Zakład produkcji koncentratów
białek serwatkowych (WPC) i cukru
mlecznego (laktozy) w Lidzbarku
Warmińskim
• Terminal Naftowy w Gdańsku przy
ul. Majora Sucharskiego
• Zabudowa konstrukcji kompleksu
hal pieca zawiesinowego i pieca
elektrycznego, kotła odzysknico-
wego, budynku elektryczno-energe-
tycznego, rozbudowa hali pieca
anodowego wraz z konstrukcją pod
urządzenia oraz instalacjami
• Hotel Mercure w Krakowie 
przy ul. Pawiej
• Lubelskie Centrum Konferencyjne
w Lublinie
• Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku
• Centrum Kompetencji Ocean 
Uniwersytetu Warszawskiego 
w Warszawie przy ul. Kupieckiej
• Rozbudowa Centrum 
Logistyczno-Szkoleniowego PERI 
w Płochocinie
• Terminal Kontenerowy DCT2 
w Gdańsku przy ul. Kontenerowej

Fot. Jacek Daniluk / archiwum organizatora (3)
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Eksperci Forbis Group
opowiadają, czym cha-
rakteryzują się najnowsze
inwestycje. – To, co za-

uważyć można dziś w każdej no-
wej galerii handlowej to przede
wszystkim paradoksalnie stopnio-
we zmniejszenie ich roli zakupowej,
a powiększenie znaczenia strefy le-
isure. Galerie nowej generacji to
miejsca spędzenia wolnego czasu,
spotkań ze znajomymi. W gale-
rii Posnania, która jest obecnie
jednym z najnowocześniejszych
obiektów na rynku, strefa rozryw-
kowo-wypoczynkowa zajmuje już ponad
25 procent całkowitej powierzchni – mówi
Marcin Powierza, członek zarządu Forbis
Group. – Aby się wyróżnić, deweloperzy
ściągają do swoich galerii najemców spo-
za standardowej oferty foodcourtowej.
Bardziej niż na fast foody stawia się na ca-
sual diningową ofertę, a nawet restauracje

z nieco wyższej półki. Są to lokale z osob-
nym wejściem, ogródkami letnimi, przyja-
znym klimatem, sprzyjającym spędzaniu
tam większej ilości czasu niż tyle, ile zajmuje
nam zjedzenie hamburgera wyczekanego w
długiej kolejce. 

– Najsilniejszym trendem, wyznacza-
jącym kierunek rozwoju nie tylko sieci, ale

całych centrów handlowych
jest oczywiście omnichannel.
Galerie mają swoje działy IT,
które tworzą dla nich dedyko-
wane aplikacje, ułatwiające
między innymi  poruszanie się
po centrum, wyszukiwanie ak-
tualnych promocji czy zapisy-
wanie ulubionych produktów.
Aplikacje gromadzą dane
o klientach, dostarczając im
później oferty indywidualne.
Sklep stacjonarny nadal pełni
najważniejszą rolę w procesie
zakupowym. Jednak ewolu-

ują one bardziej w stronę showroomów. Co-
raz bardziej popularne są również  pop-up
story, czyli mobilne sklepy, które działają tyl-
ko przez określony czas. Centra handlowe
powinny przygotować swoją przestrzeń
również dla tego rodzaju najemców – mówi
Mateusz Laskowski, członek zarządu For-
bis Group. �

Nowe galerie handlowe
Dzisiejsze obiekty znacznie różnią się od pierwszych centrów handlowych,
które zaczęły powstawać w Polsce blisko 30 lat temu

PROJEKT PARK 

Ostatnie wolne mieszkania, 
elegancja, wygoda i bezpieczeństwo 

INWESTYCJA UKOŃCZONA

Projekt Park 
w Legionowie

ul. Mickiewicza 25/27
Biuro sprzedaży w Legionowie: 
ul. Mickiewicza 25/27 l. 49
Warszawa: ul. Ząbkowska 41 (I piętro)
tel.: 509 299 624, 723 420 179, 785 788 700

Idealne miejsce dla osób ceniących wygodę, ciszę
i wysoki standard wykończenia, które poszukują dla sie-
bie miejsca blisko natury, a jednocześnie chcą miesz-
kać w niedalekiej odległości od centrum Warszawy. 

www.projektpark.pl

Fot. Forbis Group

Restauracja Bierhalle w Galerii Północnej
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W tym roku zdobyli państwo nagrodę
w konkursie Budowa Roku. Co złożyło się
na wyróżnienie i pozwala cieszyć się przy-
znaną statuetką?

Zostaliśmy nagrodzeni za rewelacyjny
projekt obiektu biurowo-produkcyjno-
-magazynowego, wykonany dla firmy Start
PM. Jest on bardzo zaawansowany tech-
nologicznie pod względem wykorzystania
przestrzeni, a jednocześnie ma ciekawy de-
sign, szczególnie w części biurowej. Reali-
zacja była możliwa dzięki znaczącej współ-
pracy z inwestorem – firmą Start PM. Za-
stosowaliśmy w obiekcie najnowocze-
śniejsze rozwiązania z zakresu obsługi kli-
matyzacji, wentylacji, elektronicznego ste-
rowania budynkiem, energooszczędnego
oświetlenia zgodnie z systemem KNX.
Krótko mówiąc, zadbaliśmy o wszystko, co
ma znaczenie dla przyszłego użytkownika
obiektu, bo jesteśmy zdania, że pieniądze

wyłożone na początku procesu inwesty-
cyjnego są odzyskiwane w czasie eksplo-
atacji i służą jej optymalizacji. W budynku
mieszczą się biuro projektowe, stolarnia, ślu-
sarnia, lakiernia, powierzchnia wstępnego
montażu oraz części magazynowa i tech-
niczna, ponieważ firma zajmuje się wypo-
sażaniem salonów sprzedaży znanych
światowych marek, głównie zagranicz-
nych, takich jak Dior czy Bugatti, ekspor-
tując wykonane przez siebie kompletne
wystroje wnętrz, m.in. do Stanów Zjedno-
czonych, Rosji czy Francji.

Wiele osób podważa opłacalność in-
westycji w nowoczesne systemy, które się
nie zwracają. Pan uważa, że warto stawiać
na zaawansowane, a tym samym drogie
rozwiązania?

Moim zdaniem warto, bo w dalszej per-
spektywie to znaczące źródło oszczędno-
ści. Zastosowanie nowoczesnych syste-

mów sterowania przekłada się na opty-
malizację zużycia mediów. Co ważne, tego
typu rozwiązania nie wymagają rozbudo-
wanej obsługi fizycznej, co oznacza spore
oszczędności związane z zatrudnieniem
mniejszej liczby pracowników. Dodatkowo
monitoring zewnętrzny pozwala na odle-
głość kontrolować pracę systemu i odbie-
rać sygnał o ewentualnej awarii podczas nie-
obecności użytkowników w budynku. To
daje szeroko rozumiane poczucie bezpie-
czeństwa właścicielom obiektu.

Jak długo trwała budowa nagrodzo-
nego obiektu?

Prace budowlane trwały 9 miesięcy.
Wcześniej, przez około pół roku, był przy-
gotowywany projekt. Zastane warunki geo-
logiczne nie sprzyjały pracom budowlanym,
konieczna była wymiana gruntu. Na bu-
dowie zastosowaliśmy system retencji wód
deszczowych, ponieważ w Babicach kana-

Spełniamy marzenia inwestorów
Do estetyki w budownictwie przykładamy równie dużą wagę co do jakości
wykonania oraz stosowanych rozwiązań technicznych. W efekcie wznosimy
obiekty komercyjne, które często są ładniejsze niż budynki mieszkalne. Tak
samo jak zmieniają się materiały i technologie, zauważalny jest postęp w de-
signie, za którym trzeba nadążać. Poza wszystkim jednak największe znacze-
nie ma dla nas bezpieczeństwo prowadzenia robót – mówi Waldemar
Witkowski, prezes zarządu „Probis” Sp. z o.o.
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lizacja jest rozdzielona na sanitarną i desz-
czową. Zakopaliśmy trzy zbiorniki połą-
czone szeregowo, które wypełniają się suk-
cesywnie wodą, z ostatniego woda jest pom-
powana do systemu kanalizacji deszczowej.
Ten system świetnie sprawdził się w okre-
sie ulewnych deszczów i nawałnic. Jak wia-
domo, obecnie kładzie się duży nacisk na
wszelkie działania ekologiczne, a zastoso-
wane rozwiązanie idealnie wpisuje się w ten
trend.

Jakie wrażenia i emocje towarzyszyły
panu podczas gali, gdy został pan jednym
z laureatów konkursu Budowa Roku?
Czy porównywał się pan z dużymi firma-
mi, które siłą rzeczy mają większe możli-
wości?

Nagroda jest dla nas dużą nobilitacją.
Byliśmy bardzo dumni z tego, że obiekt zre-
alizowany przez naszą, małą w końcu, fir-
mę został zakwalifikowany do konkursu,
a na dalszym etapie uhonorowany został
tak znacząca nagrodą. Wcześniej, w 2013 ro-
ku zdobyliśmy w tym konkursie dyplom
uznania, teraz stanęliśmy na podium z na-
grodą za 2. miejsce, ale nie poprzestajemy
w wysiłkach i stawiamy na kolejne wy-
zwania. Wiem, że ta nagroda jest szcze-
gólnie ceniona w środowisku i cieszy się za-
interesowaniem dużych firm, stąd nasza ra-
dość jest jeszcze większa, zwłaszcza że nasz
projekt znalazł się w gronie zwycięzców ra-
zem z takimi projektami jak zwycięski za-
chwycający projekt Muzeum II Wojny
Światowej, to daje satysfakcję ale też zo-
bowiązuje.

W tym roku firma świętuje osiem-
nastkę, a ten okres działalności upłynął pod
znakiem wielu sukcesów i wyróżnień ryn-
kowych. Czy ze wszystkich jest pan rów-
nie dumny?

Cieszę się przede wszystkim z tego, że
jesteśmy dostrzegani i doceniani w różnych
środowiskach. Mamy w dorobku wiele
nagród branżowych i biznesowych, takich
jak Gazele Biznesu czy nagrody „Forbesa”.
Osobiście wielką radość sprawiła mi ostat-
nio nagroda przyznana przez prezydenta
miasta Pruszkowa, który docenił w ten spo-
sób naszą działalność na terenie miasta,
nasz wkład w jego rozwój oraz w lokalną
gospodarkę. Sam kiedyś działałem w sa-
morządzie i wiem, że takie wyróżnienie dla
każdego przedsiębiorcy dużo znaczy.

Jak założenia sprzed 18 lat, towarzy-
szące zakładaniu firmy, mają się do jej re-
alnego rozwoju i obecnej kondycji?

Ścieżka, którą wybraliśmy, od począt-
ku była naszą świadomą drogą. Wierzyli-
śmy, że będzie w Polsce przybywało firm,
które chcą się dobrze zaprezentować rów-
nież poprzez siedzibę, w której pracują
i przyjmują klientów, a także zapewniają od-
powiedni standard socjalny pracownikom.

Nasze przeczucia się potwierdziły. Jestem
szczęśliwy, że działając na rynku komer-
cyjnym, pozwalamy inwestorom spełniać
marzenia o biznesie poprzez doradztwo
projektowe, wykonawstwo, optymalizację
kosztów. Mimo widocznego rozwoju i licz-
nych – mniejszych bądź większych – suk-
cesów cel, do którego dążymy, cały czas jest
przed nami. Mamy nadzieję, że nasza fir-
ma doczeka się własnej siedziby, bo do
tej pory piękne obiekty budujemy innym,
a sami wynajmujemy biuro. Na razie jed-
nak skupiamy się na kolejnych wyzwaniach,
jakie stanowią obiekty dla klientów – zna-
nych, poważnych marek, które nam zaufały.
Np. ostatnio udało nam się pozyskać kon-
trakt na rozbudowę zakładu dla Lotte
Wedel. To poważne zlecenie i ze względów
inżynieryjno-konstrukcyjnych nie lada wy-
zwanie, ale takie lubimy najbardziej, bo trud-
ne zadania najwięcej uczą i dają najwięk-
szą satysfakcję. Często jest tak, że zado-
woleni klienci polecają nas innym firmom,
które następnie same się do nas zgłaszają.
Mamy nadzieję, że takich przypadków bę-
dzie coraz więcej.

Często słyszy się z ust menedżerów, że
sukces firmy jest zasługą pracowników. Po-
dziela pan tę opinię?

Potwierdzam, bo mam przyjemność
pracować z kompetentnymi, przyjaznymi

ludźmi, na których mogę polegać. Razem
z moimi partnerami od lat z powodzeniem
zarządzamy firmą, a do tego trafiamy na
fantastycznych ludzi, którzy powierzają
nam realizację obiektów, będących ich
marzeniem dopełniającym prowadzona
działalność. Dbamy o to, by pracownicy dą-
żyli do bezkonfliktowych relacji z klienta-
mi i zapewniali jak najpełniejszą obsługę na
wysokim poziomie.

Coraz większe znaczenie w budow-
nictwie ma estetyka i oryginalny design.
Jak Probis podchodzi do tych aspektów
projektu?

Mamy tego świadomość, dlatego do es-
tetyki w budownictwie przykładamy rów-
nie dużą wagę jak do jakości wykonania
oraz stosowanych rozwiązań technicz-
nych. W efekcie wznosimy obiekty komer-
cyjne, które często są ładniejsze niż budynki
mieszkalne. Tak samo jak zmieniają się ma-
teriały i technologie, zauważalny jest postęp
w designie, za którym trzeba nadążać.
Poza wszystkim jednak największe zna-
czenie ma dla nas bezpieczeństwo prowa-
dzenia robót, zarówno w trakcie budowy,
jak i podczas eksploatacji realizowanych
przez nas obiektów. Tylko wtedy możemy
spać spokojnie i myśleć o przyszłości.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Zostaliśmy nagrodzeni za rewelacyjny projekt obiektu
biurowo-produkcyjno-magazynowego, wykonany dla
firmy Start PM. Jest on bardzo zaawansowany techno-
logicznie pod względem wykorzystania przestrzeni, 
a jednocześnie ma ciekawy design, szczególnie 
w części biurowej
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Organizator – Stowarzyszenie
Unia Uzdrowisk Polskich
– wraz ze współorganizatora-
mi: wójtem gminy Uście Gor-

lickie i Stowarzyszeniem In Aqua Sanitas
– Uzdrowisko Wysowa oraz organizatorami
wspierającymi: „Uzdrowiskiem Wysowa”
SA, Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowisko-
wych RP i Izbą Gospodarczą „Uzdrowiska
Polskie” po raz kolejny przygotowali wy-
darzenie branżowe, aby podjąć dyskusję
ważną z punktu widzenia wszystkich pod-
miotów zaangażowanych w funkcjono-
wanie uzdrowisk oraz w działalność lecz-
niczą.

Wydarzenie od lat cieszy się opinią
uznanej i wartościowej merytorycznie ogól-
nopolskiej konferencji oraz dużym zainte-
resowaniem ze strony uczestników. Te-
matyka poruszanych zagadnień dotyczy wy-
korzystania potencjału uzdrowisk oraz
kondycji i perspektyw lecznictwa uzdrowi-
skowego w kontekście aktualnych wyzwań
społecznych, gospodarczych i ekonomicz-
nych, zarówno w kraju, jak i poza granicami.
Zgodnie z założeniami Kongres Uzdrowisk
Polskich ma być jednym z najważniej-
szych wydarzeń w kalendarzu branży
uzdrowiskowej i stanowić platformę wy-
miany doświadczeń oraz dialogu między
podmiotami ze środowiska. 

Uczestnicy spotkania wskażą kierun-
ki działań rozwojowych podejmowanych
w uzdrowiskach, omówią bieżące proble-
my związane z opieką medyczną w kon-
tekście funkcjonowania sanatoriów, a tak-
że naświetlą najważniejsze sprawy wy-
magające konkretnych rozwiązań. Jednym
z wiodących tematów paneli zaplanowa-
nych podczas tegorocznego kongresu jest
kwestia włączenia uzdrowisk do progra-
mu opieki koordynowanej w zakresie re-
habilitacji kardiologicznej, ogólnoustro-
jowej, pulmonologicznej, neurologicznej,
psychicznej oraz społecznej. Dyskusja
obejmie również takie zagadnienia jak re-
gulacje prawne dotyczące gmin uzdrowi-
skowych, proponowane zmiany legisla-
cyjne, operaty uzdrowiskowe, działalność
przedsiębiorców uzdrowiskowych. Jed-
nocześnie trudno o lepszą okazję do pod-

sumowania sytuacji gmin uzdrowisko-
wych po 10 latach funkcjonowania usta-
wy uzdrowiskowej.

Ponadto, jak co roku, uczestnicy będą
mogli obejrzeć przygotowaną wystawę,
a tym samym będą mieli szansę zapoznać
się z produktami uzdrowiskowymi, woda-
mi mineralnymi, kosmetykami wytwarza-
nymi na bazie naturalnych surowców o wła-
ściwościach prozdrowotnych. Spotkanie od-
będzie się w dynamicznie rozwijającym się
Uzdrowisku Wysowa-Zdrój, które nie tyl-
ko będzie miłym tłem dla debaty i zachętą
do wycieczek w przerwach między dysku-
sjami, lecz także ilustracją podejmowanej
tematyki. Wysoki poziom wydarzenia gwa-
rantują nazwiska osób zasiadających w ko-
mitecie naukowym oraz w komitecie ho-
norowym kongresu. Organizatorzy liczą na
wysoką frekwencję oraz szeroki oddźwięk
zagadnień podejmowanych podczas kon-

gresu, które staną się inspiracją i bodźcem
do działania dla decydentów: przedstawi-
cieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego
Funduszu Zdrowia, władz samorządo-
wych poszczególnych szczebli: marszałków,
prezydentów, burmistrzów i wójtów, a tak-
że specjalistów opieki medycznej, przed-
siębiorców i przedstawicieli środowiska
nauki.

Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko
do rozmów zawodowych, lecz także do in-
tegracji i rozrywek, m.in. wypraw po oko-
licy i jazdy konnej. Cała branża spotka się
na biesiadzie w Karczmie Huculskiej, po-
łączonej z pokazem zaprzęgów wielokon-
nych. Drugiego dnia uczestników powita
koncertem Kwartet Galicyjski, a podczas
otwarcia kongresu wręczone zostaną sta-
tuetki Asklepiosa, jak również zostanie
ogłoszony laureat konkursu EKO HE-
STIA SPA. �

Czas uzdrowienia dla uzdrowisk?
„Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe w świetle współczesnych wyzwań
zdrowotnych i społeczno-gospodarczych” – taki temat będzie miał kolejny
Kongres Uzdrowisk Polskich, który odbędzie się w tym roku po raz 26., 
tym razem w dniach 5–7 października w Wysowej-Zdroju

Pijalnia Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju Fot. Jan Mehlich
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Kurort hrabstwa kłodzkiego przez
cały rok gości u siebie turystów
z różnych części kraju. To miejsce
szczególne, ponieważ otwiera się

zarówno na seniorów, rodziny z dziećmi, jak
i wszystkich tych, którzy pragną aktywnie spę-
dzić czas lub wyciszyć się i nabrać dystan-
su do tempa dzisiejszego świata. 

Piękny krajobraz, pełen starodrzewia,
wiekowych rododendronów, magicznych
zakątków i alei możemy podziwiać w Par-
ku Zdrojowym usytuowanym w samym ser-
cu Polanicy. Znajdujący się w pobliżu Teatr
Zdrojowy oferuje mieszkańcom i turystom
bogatą ofertę kulturalną w letnie dni czy zi-

mowe wieczory (wystarczy wymienić Mię-
dzynarodowy Turniej Szachowy im. Akiby
Rubinsteina, Międzynarodowy Festiwal
Spółdzielczych Zespołów Artystycznych
„Tęcza Polska”, „Cały Kazio” Festiwal Ma-
rii Czubaszek, Bike Maraton oraz Puchar
Polski Nordic Walking). Natomiast duża
baza gastronomiczna i noclegowa proponuje
domowe czy wykwintne dania oraz ośrod-
ki lecznicze i spa na wysokim poziomie.

Polanica słynie z wód mineralnych o róż-
nych właściwościach leczniczych. Na tere-
nie miasta rozlewane są trzy rodzaje wód:
„Staropolanka” z ujęcia „Pieniawa Józefa”,
„Wielka Pieniawa” pozyskiwana ze źródła

o tej samej nazwie oraz „Staropolanka
2000” ze źródła P-300. W uzdrowisku
głównie leczy się choroby kardiologiczne
i nadciśnienie, choroby układu trawiennego
oraz choroby naczyń obwodowych.

Każda pora roku odsłania inną scene-
rię uzdrowiska. Pełne malowniczych wi-
doków trasy spacerowe, rowerowe, biego-
we czy zjazdowe utrzymywane są przez cały
rok. Bliskość innych miejscowości Kotliny
Kłodzkiej oraz pogranicza czeskiego spra-
wia, że weekend czy urlop w Polanicy-Zdro-
ju będzie doskonałym wyborem.

www.polanica.pl

Na skrzyżowaniu gór,
leczenia i relaksu
Polanica-Zdrój to miejscowość łącząca w sobie
urok górskiego miasta z bogatą ofertą uzdrowi-
skowo-wypoczynkową. Stanowi znaczący ośro-
dek turystyczny na mapie Ziemi Kłodzkiej 
w otoczeniu Gór Stołowych i Bystrzyckich

Jakiemu zagadnieniu poświęcone są
spotkania zespołu do spraw opracowania
koncepcji zmian w zakresie systemu lecz-
nictwa uzdrowiskowego, na jakie cele jest
ukierunkowany?

Zadaniem zespołu jest opracowanie
koncepcji zmian w zakresie systemu lecz-
nictwa uzdrowiskowego, w szczególności:
analiza obowiązujących przepisów prawa
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego ce-
lem wprowadzenia rozwiązań służących
wyeliminowaniu dotychczasowych wąt-
pliwości interpretacyjnych i aktualizacji
przepisów uwzględniających zmiany sys-
temowe. Właściwe będzie dokładne usta-
lenie wymagań, jakim powinny odpowia-
dać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdro-
wiskowego. 

Od kilku lat snuje się wizje na temat
likwidacji finansowania uzdrowisk przez

NFZ. Na ile pana zdaniem są to plotki wy-
syłane przez twórców sensacji, a na ile re-
alne zagrożenie? A może dla uzdrowisk ko-
rzystniej będzie, jeśli będą funkcjonować
w warunkach rynkowej konkurencji?

Kuracja z wykorzystaniem surowców
naturalnych – borowin, wód mineralnych
czy zmiany klimatu – przynosi wymierne ko-
rzyści milionom Polaków, a na dodatek jest
najtańszą formą leczenia. Zgodnie z zasa-
dą balneologii i medycyny fizykalnej, któ-
ra wykorzystuje do leczenia, profilaktyki, re-
habilitacji i częściowo diagnostyki naturalne
surowce lecznicze, tj. wody mineralne,
gazy lecznicze, peloidy i walory klimatycz-
ne, w sanatoriach leczymy skutecznie cho-
roby przewlekłe, a nie ostre. Ludzie coraz
bardziej potrzebują kuracji w sanatorium,
by odreagować przewlekły stres, nie pod-
dać się depresji, „podładować” akumula-

tory. Kuracjusze uważają,  że pobyt w sa-
natorium raz na dwa lata pozwala im
funkcjonować normalnie na co dzień,
przez dłuższy czas, niekiedy bez leków
przeciwbólowych. Jesteśmy zdecydowanie
przeciwni likwidacji NFZ. Obawiamy się,
że pieniądze przeznaczone obecnie na
lecznictwo uzdrowiskowe mogą być wy-
korzystane gdzie indziej. 

Co w najbliższym roku będzie naj-
większym wyzwaniem w lecznictwie uzdro-
wiskowym?

Tak jak zawsze, wyzwaniem jest pra-
widłowa organizacja pracy i procesu le-
czenia. W dalszym ciągu chcemy udo-
wadniać, iż ze społecznego punktu wi-
dzenia lecznictwo uzdrowiskowe jest po-
trzebne i stanowi istotny element ochrony
zdrowia. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

Przeciwni likwidacji NFZ
Obawiamy się, że pieniądze przeznaczone obecnie na lecznictwo uzdrowi-
skowe mogą być wykorzystane gdzie indziej – mówi prof. nadzw. dr nauk med.
Waldemar Andrzej Krupa, prezes Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie



UZDROWISKO SOPOT to malownicze, nadmorskie uzdrowisko o szczególnych walorach kli-
matycznych i krajobrazowych. Dzięki swojemu położeniu doskonale zaspokaja wszystkie
potrzeby kuracjuszy w dziedzinie lecznictwa i relaksu.
W nowoczesnej bazie rehabilitacyjnej prowadzone jest leczenie narządu ruchu, układu krą-
żenia, układu oddechowego, schorzeń reumatycznych, osteoporozy i cukrzycy.
W naszych ośrodkach oferujemy połączenie tradycyjnych zabiegów rehabilitacyjnych z no-
woczesną i bogato wyposażoną bazą zabiegową oraz gwarantujemy wysoki standard pro-
ponowanych usług. Każdemu pacjentowi zapewniamy właściwą, indywidualną terapię pod
nadzorem lekarza specjalisty, a wykwalifikowany personel zatroszczy się nie tylko o fa-
chową rehabilitację, ale również o dobre samopoczucie pacjenta i niepowtarzalną, pełną ser-
deczności atmosferę.
Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki naszej kuchni domowej, a także te standardowe – mo-
dyfikowane do zaleceń każdego rodzaju diety.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej UZDROWISKO SOPOT

ul. B. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot
tel./fax 58 555 08 82, 58 551 63 31
lesnik@sanatoria.com.pl, uzdrowiskosopot@sanatoria.com.pl

www.lesnik.sanatoria.com.pl

CENTRTUM REHABILITACJI „ZIELONE WZGÓRZE”

Centrum Rehabilitacji zlokalizowane jest w Koleczkowie na Kaszubach, w województwie po-
morskim, na obrzeżach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w pasie Wzgórz Chwaszczyń-
skich. Nieopodal obiektu znajduje się jeden z większych ośrodków jeździeckich w okolicach
Trójmiasta. Koleczkowo to silnie rozbudowująca się miejscowość, licznie odwiedzana przez
turystów przyjeżdżających nad miejscowe jeziora. W sąsiedztwie ośrodka znajdują się piękne
tereny rekreacyjne oraz ścieżki zdrowia. Obiekt dysponuje 147 miejscami w pokojach 1-,2-
i 3-osobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Ośrodek posiada bardzo bogatą
bazę zabiegową wraz z wyposażeniem do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „PERŁA”

Obiekt położone jest w strefie uzdrowiskowej miasta Sopot , zlokalizowany w dol-
nej części miasta w odległości 200 m od plaży. Czteropiętrowy budynek posiada
155 miejsc w pokojach 1-, 2-, i 3-osobowych z pełnym węzłem higieniczno-sa-
nitarnym i balkonem. Nieodłącznym elementem rehabilitacji są ćwiczenia w ba-
senie z naturalną solanką ze Źródła Św. Wojciecha w Sopocie. 

SANATORIUM UZDROWISKOWE „LEŚNIK”

Obiekt położony jest na leśnej polanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w otoczeniu lasów mie-
szanych, 4 km od plaży sopockiej. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Swoim
gościom oferuje pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami i odbiornikami te-
lewizyjnymi. Ponadto wyposażony jest w nowoczesną ekologiczną kotłownię z pompami ciepła i kolek-
torami słonecznymi. Sanatorium posiada również inhalatorium zbiorowe ze specyficznym
mikroklimatem, którego cechą jest występowanie aerozolu powstającego z solanki.
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Jak zmiany wprowadzane w systemie
ochrony zdrowia rzutują na funkcjono-
wanie uzdrowisk? 

System służby zdrowia w Polsce był re-
formowany i modyfikowany przez kolejnych
ministrów zdrowia, którzy wprowadzali
bądź zapowiadali zmiany w mniejszym lub
większym zakresie. W związku z obecnie
wdrażaną reformą służby zdrowia trudno
jest przewidzieć na tym etapie zmian sys-
temowych, jaki będą miały wpływ na funk-
cjonowanie lecznictwa uzdrowiskowego.
Wierzymy jednak, że wspólnie z Minister-
stwem Zdrowia oraz wybitnymi specjali-
stami różnych dziedzin medycyny uda
nam się wypracować dobre rozwiązania,
zwiększające rolę i znaczenie lecznictwa
uzdrowiskowego w systemie opieki zdro-
wotnej. Chcemy się ukierunkować przede
wszystkim na potrzeby pacjenta związane
z kulturą zdrowotną, zjawiskami demo-

graficznymi starzenia się społeczeństwa,
chorób cywilizacyjnych, profilaktyki i edu-
kacji zdrowotnej oraz realizacją, z udziałem
lecznictwa uzdrowiskowego, kompleksowej
opieki nad pacjentem. Domeną lecznictwa
uzdrowiskowego jest przecież leczenie cho-
rób przewlekłych u pacjentów, rehabilita-
cja uzdrowiskowa, profilaktyka i edukacja
zdrowotna. 

Wykorzystanie potencjału uzdrowisk,
ich zasobów oraz wykwalifikowanej kadry
medycznej zatrudnionej w uzdrowiskach,
a także niższe koszty leczenia są poważny-
mi merytorycznymi argumentami prze-
mawiającymi za włączeniem oraz wyko-
rzystaniem lecznictwa uzdrowiskowego
w przeprowadzanych zmianach systemo-
wych przez ministra zdrowia. Lecznictwo
uzdrowiskowe to również większa możli-
wość wykorzystania uzdrowisk w realiza-
cji zadań w zakresie rehabilitacji osób po

wypadkach komunikacyjnych, leczenia pa-
cjentów w wieku senioralnym, chorujących
przewlekle lub wracających do zdrowia po
ciężkich chorobach czy urazach, profilak-
tyka i edukacja zdrowotna, mająca na celu
utrzymanie zdolności do pracy, utrwalanie
stanu zdrowia, integracyjne leczenie cho-
rób przewlekłych. To dziedzina medycyny
do lepszego wykorzystania również w pro-
gramach zdrowotnych dedykowanych nie-
pełnosprawnym dorosłym i dzieciom.

Podczas tegorocznego Kongresu
Uzdrowisk Polskich w Wysowej odbędzie
się panel dyskusyjny poświęcony zmianom
organizacyjnym w ochronie zdrowia i ich
wpływowi na lecznictwo uzdrowiskowe
w roku 2018 oraz latach następnych.
Chcielibyśmy poruszyć problem funkcjo-
nowania  i finansowania lecznictwa uzdro-
wiskowego, w tym również po zapowiada-
nej przez MZ likwidacji Narodowego Fun-
duszu Zdrowia oraz koncepcji zmian w ob-
szarze lecznictwa uzdrowiskowego pod
kątem większego wykorzystania jego po-
tencjału, ale także zabezpieczenia finan-

Przed nami duże wyzwania
W chwili obecnej naj-
pilniejszą potrzebą in-
westycyjną uzdrowisk
wydaje się być dalsza
modernizacja publicz-
nej infrastruktury
uzdrowiskowej oraz
bazy hotelowej, zabie-
gowej i rehabilitacyjnej
podmiotów uzdrowi-
skowych, która niejed-
nokrotnie mieści się 
w obiektach zabytko-
wych, objętych
ochroną konserwator-
ską – mówi Jerzy
Szymańczyk, radca
prawny i prezes
Stowarzyszenia Unia
Uzdrowisk Polskich
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sowania na poziomie umożliwiającym
opiekę nad pacjentem na oczekiwanym
przez niego poziomie. 

Czy podejmowane działania zmierza-
ją w dobrym kierunku?

Wprowadzone w ostatnich latach
zmiany postawiły przed lecznictwem uzdro-
wiskowym duże wyzwania. Utrzymująca się
przez ostatnich 8 lat na tym samym po-
ziomie cena za osobodzień jest niewspół-
mierna do ponoszonych i nakładanych na
uzdrowiskowe zakłady lecznicze (na mocy
rozporządzeń i zarządzeń) wymagań eks-
ploatacyjnych, funkcjonalnych i technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać zakłady
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
oraz warunków realizacji świadczeń gwa-
rantowanych, w tym dotyczących personelu
medycznego i wyposażenia w sprzęt oraz
aparaturę medyczną wynikających z obo-
wiązujących przepisów – rozporządzeń Mi-
nistra Zdrowia. Dodatkowym obciąże-
niem finansowym dla zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego są konsekwencje wejście
w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.
o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego pracowników wy-
konujących zawody medyczne, zatrud-

nionych w podmiotach leczniczych oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 września 2016 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2017 r. czy też obowiązywanie mini-
malnej stawki godzinowej dla zlecenio-
biorców, która została ustalona na pozio-
mie 13 zł brutto za godzinę.

Wsparciem dla wykorzystania poten-
cjału lecznictwa uzdrowiskowego, choć są
to regulacje spoza systemu ochrony zdro-
wia, było wprowadzenie polityki senioral-
nej, w której medycyna uzdrowiskowa jest
ważnym elementem i istotnym czynni-
kiem aktywizującym starsze pokolenie.

Jak menedżerowie polskich uzdrowisk
wywiązują się ze swoich zadań i powie-
rzonej odpowiedzialności?

Praca menedżerów podmiotów uzdro-
wiskowych codziennie weryfikowana i oce-

niana jest przez pacjentów, kuracjuszy
i klientów przebywających na leczeniu, re-
habilitacji czy pobycie leczniczym w zakresie
jakości świadczonych usług, atrakcyjności
oferty, w tym również w stosunku do ofe-
rowanej ceny, kultury organizacyjnej, co
z kolei przekłada się na opinię, frekwencję
i zainteresowanie podmiotem – ośrod-
kiem. Należy jednak podkreślić, iż stają oni
przed coraz liczniejszymi i trudniejszymi
problemami związanymi z działalnością
uzdrowiskową. Są to wyzwania związane
m.in. z kontraktacją NFZ i ZUS, coraz więk-
szą liczbą konkurujących – aplikujących
podmiotów przy utrzymującym się na tym
samym poziomie budżetu na ten rodzaj le-
czenia, zmianami przepisów prawa, regu-
lacjami związanymi z warunkami zatrud-
nienia personelu medycznego, m.in. wzro-
stem płac, trudnościami w pozyskaniu
pracowników zarówno na stanowiska me-
dyczne, jak i niemedyczne czy wygospo-
darowaniem środków finansowych na re-
monty i modernizację bazy. Klienci ko-
mercyjni, ale także instytucjonalni są coraz
bardziej wymagający, co powoduje, że za-
rządy i kadra menadżerska muszą ciągle
i właściwie oceniać ich oczekiwania, mo-

dyfikować i dedykować nowe oferty i świad-
czenia zdrowotne w kierowanych przez sie-
bie Spółkach, tak aby sprostać wymaga-
niom jakościowym zarówno kuracjuszy, jak
i kontrahentów oraz pacjentów korzysta-
jących z oferty uzdrowiskowej.

Jednocześnie starzejące się społeczeń-
stwo i rosnąca świadomość zdrowotna po-
wodują, iż rośnie popyt na usługi lecznicze,
w tym także lecznictwa uzdrowiskowego.
Dzięki takim trendom polskie uzdrowiska
przyciągają coraz większą liczbę kuracju-
szy i pacjentów, którzy mają do dyspozy-
cji coraz szerszy wachlarz ofert obiektów
uzdrowiskowych, które obecnie są niejed-
nokrotnie wieloprofilowymi centrami re-
habilitacyjno-leczniczymi.

W mojej ocenie polskie uzdrowiska nie
powinny mieć kompleksów wobec konku-
rentów z krajów UE – wysoka jakość

świadczeń medycznych, wykwalifikowany
personel medyczny, coraz wyższy standard
bazy hotelowej, żywieniowej i zabiegowej,
nowa infrastruktura uzdrowiskowa parków,
pijalni, tężni, urządzeń lecznictwa uzdro-
wiskowego, różnorodna oferta gmin uzdro-
wiskowych to zasługa menadżerów pod-
miotów uzdrowiskowych, prezydentów,
burmistrzów, wójtów gmin uzdrowisko-
wych, pracowników samorządów oraz
wszystkich pracowników podmiotów uzdro-
wiskowych starających się zapewnić od-
powiedni poziom usług, jak i warunków do
poprawy stanu zdrowia, a także spędzania
wolnego czasu korzystającym z oferty
uzdrowiskowej.

Jak ocenia pan kondycję uzdrowisk po
fali inwestycji możliwych dzięki wsparciu
unijnemu w latach 2007–2013? Czy gmi-
nom uzdrowiskowym udaje się utrzymać
wysoko ustawioną poprzeczkę?

Pomimo ograniczonych możliwości
pozyskania środków z funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej w latach 2007–
2013 wielu podmiotom działającym w bran-
ży lecznictwa uzdrowiskowego udało się zre-
alizować inwestycje wspierane takim fi-
nansowaniem. Dzięki tym środkom również
wiele gmin uzdrowiskowych mogło zmo-
dernizować infrastrukturę związaną z funk-
cjami leczniczymi: parków, pijali, base-
nów, tężni, ścieżek zdrowia.

Realizacja inwestycji wspierana z pro-
gramów UE pozwoliła na uatrakcyjnienie
i modernizację bazy zarówno hotelowej,
jak i zabiegowej, a także poszerzenie
oferty usługowej, dzięki czemu poprawi-
ła się kondycja finansowa uzdrowisk po-
przez zwiększenie liczby turystów i kura-
cjuszy. 

Większa możliwość korzystania z coraz
bardziej dostępnych, różnorodnych środ-
ków komunikacji oraz transportu spowo-
dowała większą mobilność, która z kolei
wpływa na zwiększenie dostępności do
wielu miejscowości uzdrowiskowych po-
łożonych często z dala od głównych szla-
ków komunikacyjnych. Możliwość pozy-
skania środków z UE sprawiła, że obiekty
lecznicze w wielu polskich uzdrowiskach
spełniają światowe wymogi i dzięki temu
mogą konkurować na rynku zagranicznym
z ofertą nieodbiegającą od proponowanej
przez uzdrowiska czeskie, słowackie czy wę-
gierskie. Dzięki tym środkom, polskie
uzdrowiska mogły stopniowo przekształcić
się w wielofunkcyjne centra zdrowia, reha-
bilitacji, turystyki czy rekreacji, oferując bo-
gaty program usług dla pacjentów i kura-
cjuszy.

Utworzona i zmodernizowana infra-
struktura gminna w uzdrowiskach na trwa-
łe wpisała się w krajobraz miejscowości, sta-
nowiąc ich wizytówkę. �

Na potencjał lecznictwa uzdrowiskowego składają się:
wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia chorób
przewlekłych, rehabilitacji, profilaktyki, promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej, odpowiednio przys-
tosowana infrastruktura diagnostyczna i zabiegowa
oraz wysokospecjalistyczna kadra medyczna, co
czyni je ważnym elementem systemu ochrony zdrowia

Fakty 75



76 Fakty

Jakie są w obecnej sytuacji wiodące po-
trzeby inwestycyjne uzdrowisk i co może
pomóc w ich realizacji?

W chwili obecnej najpilniejszą potrze-
bą inwestycyjną uzdrowisk wydaje się być
dalsza modernizacja publicznej infra-
struktury uzdrowiskowej oraz bazy hote-
lowej, zabiegowej i rehabilitacyjnej pod-
miotów uzdrowiskowych, która niejedno-
krotnie mieści się w obiektach zabytkowych,
objętych ochroną konserwatorską. Z jednej
strony tworzy to niepowtarzalny klimat
i urok obiektów lecznictwa uzdrowiskowe-
go, z drugiej jednak wymaga większych na-
kładów inwestycyjnych. Ustawa o ochronie
zabytków mocno ogranicza działania wła-
ściciela, a także przerzuca na niego kosz-
ty związane z utrzymaniem obiektu na okre-
ślonym poziomie, nie dopuszczając do jej
niszczenia czy degradacji. W większości
spółek uzdrowiskowych konieczne są rów-
nież inwestycje związane z wejściem w ży-
cie przepisów rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie określenia wymagań, ja-
kim powinny odpowiadać zakłady i urzą-
dzenia lecznictwa uzdrowiskowego, pole-
gające na dostosowaniu infrastruktury do
wymagań wskazanych w tym akcie praw-
nym.

Niewątpliwym wsparciem w realizacji
tych inwestycji byłyby środki z programów
Unii Europejskiej, a także urealnienie
stawki za świadczenia lecznictwa uzdro-
wiskowego pokrywanej ze środków Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, która uwzględ-
niałaby rzeczywiste koszty realizacji opie-
ki medycznej i usług towarzyszących oraz
potrzeb inwestycyjnych wynikających z ko-
nieczności odtwarzania eksploatowanego
majątku.

Dla podmiotów uzdrowiskowych zrze-
szonych w Stowarzyszeniu Unia Uzdrowisk
Polskich niezmiernie ważna jest ochrona
środowiska naturalnego, która jest dla nas
jednym z celów statutowych. Prowadząc
działalność na obszarach ochrony uzdro-
wiskowej, przestrzegamy wymagań ochro-
ny środowiska i skupiamy się na realizacji
inwestycji proekologicznych w zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego. Niezbędne
zatem są takie inwestycje jak nowe kotły, in-
stalacje i systemy wykorzystywane w celach
grzewczych, jak również w celach przygo-
towania żywności. Takie inwestycje są bar-
dzo kosztowne, jednakże spółki, chcąc za-
chować walory klimatyczne uzdrowisk,
muszą modernizować swoje ośrodki, tak
aby spełniały wszelkie wymagania zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zapewnia-
jącymi dostosowanie się do nowych, pro-
ekologicznych wytycznych. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, iż podmioty zrzeszone
w Stowarzyszeniu Unia Uzdrowisk Pol-
skich, prowadzące działalność na obszarach

ochrony uzdrowiskowej, przestrzegają wy-
magań ochrony środowiska (decyzji ad-
ministracyjnych i przepisów ochrony śro-
dowiska). Wszystkie nowe inwestycje pro-
wadzone w obiektach spółek uzdrowisko-
wych zrzeszonych w Stowarzyszeniu speł-
niają wszelkie wymagania techniczne i tech-
nologiczne, zgodnie z obowiązującymi
przepisami ochrony środowiska.

Co oprócz stałych potrzeb finansowych
stanowi największy problem polskich
uzdrowisk? Jakie widzi pan możliwości
rozwiązań i jak ważne jest współdziałanie
w zakresie zbieżnych celów i przeforso-
wania postulatów, np. w ramach zawarte-
go przez UUP na początku br.?

Jednym z istotnych problemów polskich
uzdrowisk w zakresie działalności gmin
uzdrowiskowych jest brak spójności prze-
pisów prawnych dotyczących ochrony śro-
dowiska oraz pomiaru zanieczyszczenia po-
wietrza w miejscowościach uzdrowisko-
wych, zmienność przepisów regulujących
działalność gospodarczo-prawną branży,
stosunkowo niskie nakłady na lecznictwo
uzdrowiskowe w planach finansowych
NFZ, brak środków finansowych dedyko-
wanych wprost na infrastrukturę podmio-
tów uzdrowiskowych w RPO w nowej per-

spektywie 2014–2020 środków z UE. W ra-
mach działalności naszego Stowarzyszenia
staramy się na bieżąco prowadzić moni-
toring i analizy aktów prawnych, biorąc
udział w konsultacjach publicznych, a tak-
że kierując propozycje zmian wypracowa-
ne przez członków naszego Stowarzysze-
nia do właściwych organów administra-
cji rządowej oraz władzy ustawodawczej.
Unia Uzdrowisk Polskich zrzeszająca i re-
prezentująca podmioty branży uzdrowi-
skowej czynnie uczestniczy w procesie le-
gislacyjnym, konsultacji projektów przepi-
sów i aktów prawnych, a także komisjach
i zespołach powoływanych m.in. przez
ministra zdrowia czy stronę społeczną,
których celem jest wypracowanie opty-
malnych warunków działalności zakładów
lecznictwa uzdrowiskowego, ukierunko-
wanych na potrzeby pacjentów i kuracju-
szy korzystających z tej formy leczenia i re-
habilitacji. Działając wspólnie z Izbą Go-
spodarczą „Uzdrowiska Polskie” i Stowa-
rzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP,
organizacjami, które są współorganizato-
rem Kongresu Uzdrowisk Polskich, jeste-
śmy liczącym się partnerem i doradcą
w sprawach związanych z szeroko rozu-
mianym lecznictwem uzdrowiskowym. 

�
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Chcemy się ukierunkować przede wszystkim na
potrzeby pacjenta związane z kulturą zdrowotną,
zjawiskami demograficznymi starzenia się
społeczeństwa, chorób cywilizacyjnych, profilaktyki 
i edukacji zdrowotnej oraz realizacją – z udziałem
lecznictwa uzdrowiskowego – kompleksowej opieki
nad pacjentem



Ważną kwestią jest również promocja
polskich uzdrowisk na rynkach zagranicz-
nych. Wsparcie w tej dziedzinie przy od-
powiednim poziomie świadczonych usług,
jaki w ostatnich latach osiągnęły polskie
uzdrowiska, mogłoby zaowocować po-
prawą sytuacji finansowej tej branży. Od-
powiednie działania marketingowe przy
współudziale instytucji państwowych mo-
głyby uczynić lecznictwo uzdrowiskowe
jedną z ważnych gałęzi polskiej gospodar-
ki, a wręcz produktem narodowym, który
przyciąga do naszego kraju licznych tury-
stów oczekujących oferty łączącej wypo-
czynek z poprawą zdrowia. 

Jakie znaczenie mają dla uzdrowisk co-
roczne spotkania w ramach Kongresu
Uzdrowisk Polskich i czego spodziewa się
pan po tegorocznej odsłonie? Czemu war-
to poświęcić najwięcej uwagi w kontekście
zachodzących zmian i wyzwań gospodar-
czych?

Kongres Uzdrowisk Polskich jest naj-
bardziej prestiżową ogólnopolską konfe-
rencją uzdrowiskową. Corocznie gromadzi
liczną grupę uczestników i gości związanych
z lecznictwem uzdrowiskowym: przedsta-
wicieli władz administracji rządowej i sa-
morządowej, środowisk naukowych i me-
dycznych, przedsiębiorców uzdrowisko-
wych, hotelowych oraz władze i członków

organizacji działających na rzecz branży
uzdrowiskowej.

Tematy przygotowywanych w tym roku
paneli dyskusyjnych mają na celu wskaza-
nie kierunków działań i rozwoju uzdrowisk
w bliższych i dalszych perspektywach cza-
sowych w obliczu aktualnych problemów
związanych ze zdrowiem i opieką me-
dyczną, a także biorąc pod uwagę bieżącą
sytuację społeczno-ekonomiczną.

Jednym z ważniejszych tematów te-
gorocznego Kongresu będzie niewątpliwie
panel poświęcony zmianom organizacyj-
nym w ochronie zdrowia i ich wpływowi na
funkcjonowanie lecznictwa uzdrowisko-
wego w 2018 roku i latach następnych. Na-
szym założeniem jest, aby zostały omó-
wione zapowiedzi zmian legislacyjnych
w zakresie funkcjonowania lecznictwa uzdro-
wiskowego, w kontekście planowanych
zmian organizacyjnych finansowania świad-
czeń opieki zdrowotnej oraz kontraktowa-
nia świadczeń zdrowotnych w lecznictwie
uzdrowiskowym.

Chcielibyśmy również poruszyć temat
włączenia uzdrowisk do programu opieki
koordynowanej m.in. w zakresie rehabilitacji
kardiologicznej, ogólnoustrojowej, pul-
monologicznej, neurologicznej, psychicz-
nej oraz społecznej. Na potencjał lecznic-
twa uzdrowiskowego składają się: wielo-

letnie doświadczenie w zakresie leczenia
chorób przewlekłych, rehabilitacji, profi-
laktyki, promocji zdrowia i edukacji zdro-
wotnej, odpowiednio przystosowana in-
frastruktura diagnostyczna i zabiegowa
oraz wysokospecjalistyczna kadra me-
dyczna, co czyni je ważnym elementem sys-
temu ochrony zdrowia.

Istotne będą również dyskusje po-
święcone regulacjom ustawowym w zakresie
nadawania obszarowi statusu uzdrowi-
ska albo statusu obszaru ochrony uzdro-
wiskowej. Podczas Kongresu zostaną omó-
wione przepisy dotyczące operatów uzdro-
wiskowych i ochrony środowiska, a także
zagadnienia dotyczące czystości powietrza
czy poziomu hałasu w uzdrowiskach.

W związku ze współcześnie zachodzą-
cymi zmianami demograficznymi – starze-
niem się społeczeństwa, zwiększeniem cza-
su wolnego oraz dochodów ludności, a tak-
że zmianami dotyczącymi świadomości
oraz stylu życia – dyskusje toczące się
podczas Kongresów Uzdrowisk Polskich
będą miały na celu wskazanie perspektyw
rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, aby jak
najpełniej zaspokoić potrzeby klientów i pa-
cjentów w sferze leczniczej i rehabilitacyjnej,
ale również profilaktycznej i edukacyjnej.

Rozmawiał Piotr Nowacki

POLSKIE UZDROWISKA

Zapraszamy do krainy Księżnej Daisy o każdej porze roku

Uzdrowisko „Szczawno-Jedlina” S.A.
Rezerwacje:

tel.: 74 84 93 135/136, 74 84 93 130 (24 h/dobę)
marketing@szczawno-jedlina.pl
www.szczawno-jedlina.pl
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Hotele i sanatoria wyposażone
w nowoczesne bazy zabiegowe,
najnowocześniejsza nad Bał-
tykiem marina, terminal pro-

mowy łączący Świnoujście z krajami skan-
dynawskimi oraz usytuowanie miasta tuż
przy granicy z Niemcami sprawiają, że od-
wiedzają je nie tylko Polacy, ale też liczni tu-
ryści zagraniczni. Świnoujście oferuje za-
równo wypoczynek na najpiękniejszej bał-
tyckiej plaży, jak również szeroką gamę
atrakcji turystycznych, takich
jak Muzeum Rybołówstwa
Morskiego, Forty: Anioła, Ger-
harda i Zachodni, oraz naj-
wyższą w Europie latarnię mor-
ską. Miłośnicy aktywnego wy-
poczynku mogą korzystać z peł-
ni skomunikowanych z nie-
miecką częścią wyspy Uznam
ponad 30 kilometrów we-
wnątrzmiejskich ścieżek i 118 ki-
lometrów oznakowanych szla-
ków rowerowych. Spragnieni
kontaktu z naturą z pewnością
zainteresują się odkrywaniem nowych ście-
żek zrewitalizowanego Parku Zdrojowego
oraz Rezerwatem Ptactwa Wodnego. 

Cztery lata temu otwarty został naj-
dłuższy w Europie transgraniczny ciąg
pieszo-rowerowy, który na długości 12 ki-
lometrów łączy trzy niemieckie uzdrowiska
cesarskie: Bansin, Heringsdorf i Ahlbeck
z historycznie najważniejszym z nich – Świ-
noujściem. Rok wcześniej podobna infra-
struktura połączyła Świnouj-
ście z malowniczą gminą Kam-
minke. Obie te inwestycje, któ-
re były wspólnym projektem,
kosztowały prawie 5 milionów
euro i były dofinansowane
z przygranicznych projektów
unijnych. Obie cieszą się ogrom-
ną popularnością. Ruch tury-
styczny i, nie ma co ukrywać,
handlowy wzrósł zdecydowanie.
Niemieccy sąsiedzi i ich goście
mogą rowerem udać się do
sklepów, punktów gastrono-
micznych, handlowych, skorzystać z usług
fryzjerów, stomatologów. Polacy jeżdżą

po zakupy do niemieckich sklepów. Zain-
teresowanie tego typu turystyką jest tak

duże, iż powstała cała sieć wy-
pożyczalni rowerów. Pojazd moż-
na pobrać w jednej z kilku wy-
pożyczalni po polskiej i nie-
mieckiej części wyspy i również
w nich pozostawić, gdy na przy-
kład jest się zmęczonym.

W sezonie letnim rozpoczy-
nającym się wraz z pierwszym
dniem weekendu majowego Świ-
noujście oferuje bogaty kalendarz
wydarzeń kulturalnych. Dni Mo-
rza, Festiwal Wiatrak, FAMA,

Grechuta Festival, Wakacyjne Miasto Ko-
biet oraz Dni Twierdzy to jedne z wielu
przedsięwzięć, w które zaangażowani są za-
równo amatorzy, debiutanci, jak i liczni do-
skonale znani artyści polskiej sceny mu-
zycznej.

Działania promocyjne, inwestycje
w infrastrukturę turystyczną przynoszą
zamierzony skutek, biorąc pod uwagę cho-
ciażby opinię internautów, którzy oddają

swój głos w plebiscytach prze-
prowadzonych przez opinio-
twórcze media. W tym roku,
w rankingu Skyscannera, świno-
ujska plaża znalazła się wśród
25 najpiękniejszych morskich
plaż na świecie. Jeżeli dołożymy
do tego zdobycie po raz jedena-
sty z rzędu, jako jedyne miasto
w Polsce, międzynarodowego
symbolu „Błękitnej Flagi”, moż-
na śmiało powiedzieć, że turyści
i goście wypoczywający w tym
kurorcie doceniają wysiłek i pra-

cę lokalnego samorządu włożoną w rozwój
infrastruktury turystycznej i komunalnej, jak
chociażby otwarcie linii kolejowej UBB, łą-
czącej polskie i niemieckie uzdrowiska,
pierwszą w Polsce plażę dla zwierząt, nowe
obiekty sportowe, zjazdy dla osób niepeł-
nosprawnych, natryski i toalety na plaży
przystosowane dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, internetowy i komórkowy
podgląd przepraw promowych, bezprze-
wodowy dostęp do Internetu, nowe szlaki
turystyczne – piesze, kajakowe i rowerowe.

www.swinoujscie.pl

Mały, wielki kurort
Świnoujście, uzdrowisko leżące na 44 wyspach, jest prężnie rozwijającym się
kurortem, przyciągającym rocznie ponad 3miliony turystów. Dzięki unikato-
wemu położeniu, najszerszej nad Bałtykiem plaży oraz licznym atrakcjom tu-
rystycznym, stanowi idealne miejsce do wypoczynku dla osób w każdym wieku



Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”
ul. Żeromskiego 13, 72-600 Świnoujście

tel.: 91 321 21 85, 91 321 44 52, faks: 91 327 18 04
e-mail: admiral1@uzdrowisko.pl

Nowo odrestaurowany, utrzymany w XIX-wiecznym stylu obiekt „Admirał I” 
Położony bezpośrednio przy promenadzie – 100 metrów od plaży
Pobyty w komfortowych pokojach, pakiety zabiegowe oraz oferty specjalne 
Strefa relaksu na basenie, w kompleksie saun oraz jacuzzi
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Michał Tabaka

Dość powiedzieć, że jeszcze kil-
ka lat temu potrzeby moderni-
zacyjne rodzimych uzdrowisk,
dostosowujące do obecnych

potrzeb rynku, skromnie wyceniano na
1 mld zł. I chociaż na przestrzeni pierwszych
dekad XXI wieku, trudno raczej narzekać
na zbyt niskie finansowanie przez państwo
(od 2007 r. nakłady NFZ na sanatoria ko-
lejno rosły: 375,324 mln zł, w 2008 r.
– 475,407 mln zł, w 2009 r. – 636,473 mln zł,
w 2010 r. – 536,614 zł, w 2011 r. – 560,888 mln
zł, a w 2012 r. – 601,553 mln zł, w 2013 r.
– 634,034 mln zł. I tak finansowanie doszło
do poziomu 650 mln zł i… zaczęło właśnie
spadać, to jednak napływ żywej i nowej go-
tówki miał być remedium na całe zło. Dzi-
siaj eksperci nie mają złudzeń: bardziej była
to operacja – pozbywanie się kolejnych
uzdrowisk przez Skarb Państwa – wycelo-
wana w podreperowanie budżetu central-
nego niż poprawa sytuacji sanatoriów
w Polsce. 

Prywatnie znaczy lepiej?
O błędach, jakie popełniono podczas

przechodzenia państwowych sanatoriów
w prywatne ręce napisano już sporo. Jest
oczywiste, że nie tylko grubość portfela in-
westora, nawet tego z bogatej zagranicy,
miała i ma wpływ na powodzenie uzdro-
wiska w warunkach konkurencji rynkowej.
To przecież też położenie geograficzne
danego zdroju, jego renoma, tradycja, po-
wodzenie u klienta, najlepiej z jak najza-
sobniejszym portfelem. Dla nikogo nie
jest tajemnicą, że bez komercjalizacji za-
biegów żaden podmiot uzdrowiskowy nie
ma szans na przetrwanie.

– Konkurencja jest ogromna i bez od-
powiedniej dywersyfikacji zabiegów płat-
nych i bezpłatnych nikt sobie nie poradzi,
co zresztą dzisiaj doskonale widać. Ale ak-
tualna nierówność to efekt nierównej pry-
watyzacji. Wystarczy przejrzeć rozbieżno-
ści poszczególnych programów gwaran-
cyjnych – uważa Krzysztof Guzik dyrektor

ds. sprzedaży i marketingu w Uzdrowisko
Iwonicz SA.

Kolejny raz sprawdziła się zasada, że
przy konsolidacji jednak łatwiej niż w po-
jedynkę. I też nie brakuje tych, którzy w spry-
watyzowanej rzeczywistości radzą sobie cał-
kiem nieźle.

– Nie mamy powodów do narzekań.
Doświadczenie plus tradycja przynoszą
efekty. Do tego wszystkiego cały czas in-

westujemy w nasz majątek, tak by ciągle był
atrakcyjny dla klienta. Na dzisiaj nie mamy
żadnych finansowych obaw – mówi Piotr
Grudziński z Polskiej Grupy Uzdrowisk,
która jest własnością jednego z Funduszy
Inwestycyjnych grupy kapitałowej KGHM
Polska Miedź S.A. PGU ma pod skrzy-
dłami: Polanicę, Duszniki, Kudowę, a tak-
że Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko Po-
łczyn oraz Uzdrowisko Świeradów-Czer-
niawa.

Budżety na glinianych nogach
Tak naprawdę niezależnie od tego,

jaki zewnętrzny inwestor wykupił dane sa-
natorium, czy grupę kilku uzdrowisk liczą
się pieniądze na bieżące utrzymanie. Bez
państwowego, konkretnego wsparcia fi-
nansowego nie ma co liczyć na spokój.
O sukcesie komercyjnym nie wspominając. 

– Możemy opowiadać bajki bez koń-
ca, ale bez stosownego finansowania
z NFZ, ale też odpowiedniej polityki inne-
go państwowego giganta, ZUS, gadanie
o finansowych perspektywach uzdrowisk
w Polsce to pisanie patykiem po wodzie
i nie ma żadnego sensu – usłyszeliśmy taką
opinie w co najmniej kilkunastu sanatoriach,
z którymi się skontaktowaliśmy. 

– Można używać pięknych słów, ale
wszystko sprowadza się do tego, że nie ma
pieniędzy. A kontrakty z NFZ z roku na roku
są mniejsze. Dane są nieubłagane – stawia
sprawę jasno Tomasz Niesyto z Uzdrowi-
ska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. 

– Stawki w NFZ są tak naprawdę od kil-
ku lat zamrożone – wtóruje mu Krzysztof
Guzik. – Finansowe środki są nam ogra-
niczane z sezonu na sezon i to od co naj-
mniej kilku lat. A przecież to ciągle nasze
podstawowe źródło dochodu. Dla wielu zaś
pacjentów jesteśmy jednak podstawową for-
mą leczenia i rehabilitacji – dodaje. 

Nie zapominajmy o potencjale lecz-
nictwa uzdrowiskowego w Polsce. To w su-
mie 144 podmioty, które posiadają umowę
z NFZ. Nie licząc tych, które działają tyl-
ko komercyjnie. Dalej to ponad 810 lekarzy,
w tym więcej niż 750 ze specjalizacją, no-

Zdrój, czyli najpierw pieniądze
Konkurencja wśród uzdrowisk urosła do astronomicznych rozmiarów, stru-
mień pieniędzy z centrali wyraźnie wyhamował, a na dodatek klient stał się
jakby bardziej wymagający. Polskie zdroje radzą sobie jak mogą. Na razie 
wygrywa pesymizm. A jak kreśli się przyszłość? Nad tym właśnie trwają 
prace w Ministerstwie Zdrowia
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woczesna baza zabiegowa, noclegowa,
wysoko wykwalifikowany personel me-
dyczny, ponad 400 tys. dorosłych i dzieci
rocznie, którzy korzystają z tej formy le-
czenia. 

– Cała sieć jest gigantyczna, mocno za-
korzeniona w naszym systemie. Bez od-
powiedniego finansowania stoi jednak na
glinianych nogach – uważa Jerzy Szy-
mańczyk, prezes Stowarzyszenia Unia
Uzdrowisk Polskich.

Dziecięce w dołku
Najgorzej transformację rynkową prze-

szły uzdrowiska ukierunkowane na naj-
młodszego pacjenta. Jeszcze dekadę temu
radziły sobie doskonale. W 2005 r. 32 tys.
dzieci korzystało z leczenia uzdrowisko-
wego. Dzisiaj to ponad połowa mniej.  

Na taką sytuację mają wpływ inne
aspekty niż w przypadku uzdrowisk dla do-
rosłych. Te dla dzieci są specyficzne ze
względu na długość turnusów najmłod-
szych. Bywa, że ich sanatoryjna rozłąka ze
szkołą trwać może nawet kilka miesięcy. Jest
z kolei zrozumiałe, że dla rodziców zwłasz-
cza najmłodszych dzieci to konieczność or-
ganizowania noclegu przy swojej pociesze.
W tym zakresie polskie uzdrowiska ciągle
nie mają zbyt wiele do zaoferowania. 

Obecnie w kraju nad Wisłą wciąż funk-
cjonuje 16 uzdrowisk dla dzieci. Od więk-
szości z nich usłyszeliśmy, że o przetrwa-
nie walczą co 12 miesięcy. I jakoś zgodnie
nie widzą dobrych perspektyw poprawy sy-
tuacji. 

– Dziś nakłady na lecznictwo uzdro-
wiskowe wynoszą mniej niż 1 procent
wszystkich nakładów w systemie zdrowia.
Jeszcze niedawno było to 650 mln zł, dziś
to kwota rzędu 590 mln. Jeżeli sanatorium
zaś nie jest w stanie w tym koszcie przewi-
dzieć żadnego zysku z przeznaczeniem na
rozwój, to nie ma szans się rozwijać. Jest
skazane na wegetację. W pierwszej kolej-
ności dotyczy to uzdrowisk dziecięcych
– przekonuje dr Jan Golba, szef Stowa-
rzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Optymistycznie w przyszłość
– Nasza tradycja związana z uzdrowi-

skiem to przecież 180 lat. Przeżyliśmy
dwie wojny światowe i inne zawirowania.
Dlatego aż tak bardzo nie obawiam się przy-
szłości. Prędzej czy później coś się zmieni
i nastaną dla naszej branży lepsze czasy
– uważa Tomasz Niesyto z Uzdrowiska Go-
czałkowice-Zdrój sp. z o.o.

O potrzebach istnienia sieci uzdrowi-
skowej nikogo nie trzeba przekonywać.

– W niektórych województwach czeka się
blisko dwa lata, żeby dostać się na leczenie
albo rehabilitację uzdrowiskową do kon-
kretnych szpitali uzdrowiskowych czy sa-
natoriów. Tylko to świadczy o tym, że za-
potrzebowanie na tę formę leczenia jest ol-
brzymie – podkreśla Jerzy Szymańczyk.

Polski rynek uzdrowiskowy czekają
zmiany. Kluczowe jest pytanie o przyszłe
finansowanie sanatoriów i to, jak dużym
kawałkiem tego tortu będą środki pu-
bliczne. W Ministerstwie Zdrowia powo-
łano specjalny zespół, w skład którego
wchodzą konsultanci krajowi, przedsta-
wiciele branży uzdrowiskowej, eksperci.
Jego zadaniem jest wypracowanie reko-
mendacji, wniosków dotyczących przy-
szłych zmian w funkcjonowaniu całego sys-
temu lecznictwa uzdrowiskowego. Wsłu-
chując się w opinie ekspertów, trudno jed-
noznacznie wskazać, czy pójdziemy mo-
delem zachodnim, w którym państwowy
pieniądz wspomaga tylko same zabiegi me-
dyczne. Pensjonariusz z własnej kieszeni
pokrywa koszty noclegów czy wyżywienia.
A może postawimy na model skierowany
na bezpłatną ofertę dla osób starszych, po-
wyżej 65+. Komercyjny wachlarz mógłby
się wtedy bez oporów rozwinąć przy po-
zostałych pensjonariuszach. �
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Ciechocinek to największy, naj-
bardziej znany i najpiękniejszy
kurort nizinny w naszym kraju,
cieszący się niesłabnącą popu-

larnością od kilku pokoleń. O ogromnych
tradycjach Ciechocinka niech świadczy
fakt, że niedawno świętował 180-lecie po-
wstania uzdrowiska.

Goście mogą przebierać w ofercie 26 sa-
natoriów z pięcioma tysiącami miejsc noc-
legowych w europejskim standardzie. Cie-
chocinek to najlepszy adres dla zaintere-
sowanych leczeniem chorób narządu ruchu,
reumatycznych, układów krążenia, odde-
chowego i nerwowego oraz dolegliwości ko-
biecych. W ostatnich latach dynamicznie
rozwija się także leczenie chorób metabo-
licznych: cukrzycy i otyłości. Ciechocinek
swój sukces zawdzięcza świetnej bazie
zabiegowej i nowoczesnemu sprzętowi,
a także wykwalifikowanym rehabilitan-
tom. Działa tu jedyna w Polsce i uznana na
całym świecie Katedra Balneologii i Me-
dycyny Fizykalnej Collegium Medicum
w Bydgoszczy, którą kieruje prof. dr hab. Ire-
na Ponikowska, światowy autorytet w dzie-
dzinie balneologii.

Uzdrowiska nie byłoby jednak bez bo-
gactw naturalnych, przede wszystkim
ogromnych złóż solanek, które dzięki obec-
ności chlorku sodu, związków wapnia,
magnezu, żelaza, wolnego siarkowodoru,

jodu, bromu i innych mikroelementów
posiadają znakomite właściwości lecznicze.

Solanka czerpana jest głównie ze źró-
dła Grzybek, nad którym stoi charaktery-
styczna fontanna. Stamtąd doprowadzana
jest do tężni, gdzie spływa po gałązkach tar-
niny, tworząc wokół unikalny mikroklimat
zbliżony do tego panującego nad mo-
rzem. Inhalacje powietrzem z drobinami so-
lanki znakomicie wpływają na układ od-
dechowy i wspomagają leczenie chorób tar-
czycy.

Każda z tężni posiada w dolnej części
zbiorniki gromadzące stężoną solankę.
Jest ona używana do wytwarzania soli w cie-
chocińskiej warzelni. Ciechocińska sól wa-
rzona (od warzenia, czyli gotowania so-
lanki) zawiera pierwiastki niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania organiz-
mu człowieka: chlorki sodu, jony wapnia
i magnezu, węglowodory i siarczany. Próż-

no w kraju szukać drugiego takiego pro-
duktu.

Przy warzeniu soli pozyskuje się także
szlam i ług leczniczy, produkty wykorzy-
stywane przy zabiegach w domowych wa-
runkach, dostępne w aptekach na terenie ca-
łego kraju. Kąpiele w szlamie poprawiają
ukrwienie w skórze i tkankach zmienionych
chorobowo. Okłady zimne zmniejszają
obrzęki i przekrwienie tkanek. Okłady cie-
płe działają rozgrzewająco. Inhalacje szla-
mem bądź ługiem znakomicie wpływają na
układ oddechowy.

Prócz solanek wydobywana jest także
woda mineralna znana jako „Krystynka”.
Dzięki wysokiej zawartości minerałów do-
skonale nadaje się do uzupełniania soli mi-
neralnych wydalanych z organizmu wraz
z potem w czasie upałów oraz w czasie in-
tensywnego wysiłku fizycznego.

Jednak Ciechocinek leczy nie tylko
ciało, ale i duszę. To przecież miasto festi-
wali, w którym zachwycające swą archi-
tekturą muszla koncertowa i Teatr Letni tęt-
nią życiem przez cały sezon letni. Festiwal
Operowo-Operetkowy, Gala Polskich Te-
norów, Festiwal Piosenki Młodzieży Nie-
pełnosprawnej, Festiwal Folkloru Kujaw
i Ziemi Dobrzyńskiej, Międzynarodowy Fe-
stiwal Piosenki i Kultury Romów, Festiwal
Happy Jazz czy Festiwal Blues bez Barier
to zaledwie kilka przykładów bogatej ofer-
ty kalendarza imprez, które przyciągają do
Ciechocinka dziesiątki tysięcy meloma-
nów.

Wszystko odbywa się w otoczeniu zie-
leni, która otula miasto, tworząc niepo-
wtarzalne warunki tak do rehabilitacji i le-
czenia, jak i zabawy oraz chłonięcia kultu-
ry. Co roku w mieście wysadzanych jest
300 tysięcy sadzonek kwiatów, a partery
Hellwiga to jedna z wizytówek kurortu.

Wizytówki to jednak za mało, my za-
praszamy na spotkanie z Ciechocinkiem.
Spontaniczny wypad na weekend? Czemu
nie? Sąsiedztwo autostrady i świetna baza
hotelowa to tylko dwa z mnóstwa powo-
dów, dla których warto odwiedzić perłę pol-
skich uzdrowisk. Przyjedź do Ciechocinka
i poznaj je wszystkie.

www.ciechocinek.pl

Ciechocinek uzdrawia potężnie
Cztery miedziane wanny postawione w gospodzie dały początek najpiękniej-
szemu polskiemu uzdrowisku, które co roku przyjmuje 120 tys. kuracjuszy 
i niemal pół miliona turystów
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Uzdrowisko Ciechocinek właśnie zdo-
było tytuł „Konsumenckiego Lidera jakości
2017”. Jak udaje się państwu pozyskać za-
ufanie i uznanie odbiorcy usług, czyli
konsumenta?

Niewątpliwie to sukces, bowiem dwa
lata z rzędu otrzymujemy taką nagrodę. To
oczywiście pochodna dobrej opinii o uzdro-
wisku Ciechocinek w całości i o nas, Przed-
siębiorstwie, które jest spadkobiercą ponad
180-letniej tradycji ciechocińskiego kuror-
tu. Chciałbym przypomnieć o wyjątkowo-
ści Ciechocinka i „słonego złota”, które wy-
korzystujemy do leczenia kuracjuszy. Mowa
tu o naszej solance i jej właściwościach,
szczególnie wykorzystywanej przy leczeniu
schorzeń narządów ruchu. Ruch to zresz-
tą pierwsze i najważniejsze lekarstwo, któ-
re staramy się aplikować naszym pacjentom. 

Największe na świecie ciechocińskie tęż-
nie, a dokładniej Ciechocińska Fabryka Soli
– źródło, tężnie i warzelnia – aspirują dzi-

siaj do miana pomnika historii, będąc za-
razem wyjątkowym zabytkiem techniki
w skali świata. Staramy się doskonalić
warunki pobytowe w naszych obiektach,
w ostatnich 3 latach wykonaliśmy znaczą-
ce remonty w kilku obiektach za blisko
25 milionów złotych. Od lat słyniemy za-
równo z jakości surowców uzdrowiskowych
ze szczególnym pokreśleniem solanki, jak
i dobrej pracy lekarzy, pielęgniarek i fizjo-
terapeutów. Organizując strefę hotelową
w ,,Domu Zdrojowym’’, stworzyliśmy też
znakomite warunki do pobytów prywatnych
i wzbudziliśmy wzrastające zainteresowa-
nie nowych klientów. 

Co pozwala spółce utrzymać stabilną
sytuację finansową?

Jako PUC S.A. od lat jesteśmy part-
nerem NFZ, ale udało się nam pozostać

w zintegrowanej formule i po dokonaniu ko-
munalizacji próbujemy odnawiać i po-
rządkować stan bazy przedsiębiorstwa
oraz kreować nową ofertę pobytów pry-
watnych. Oferta ta, zarówno dla dorosłych,
jak i dla dzieci, zaczyna przynosić coraz
większe korzyści, co pozwala wierzyć, że na-
sza transformacja zaczyna przynosić pierw-
sze efekty. Oczywiście jest to trudny czas,
bo niełatwo zmieniać rzeczywistość po co
najmniej 20-latach zastoju. Obecnie, dzię-
ki wsparciu ze strony marszałka Piotra Cał-
beckiego i Sejmiku Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego oraz przy współpracy
z miastem Ciechocinek, czekamy na roz-
strzygnięcie konkursu realizowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, szukając w ten sposób środków
na remont tężni, znaczącej części Ciecho-
cińskiej Fabryki Soli.

Jak ważna dla prosperowania uzdro-
wiska jest jakość i właściwa promocja

produktów związanych z działalnością
sanatoryjną: wody, kosmetyków, ciecho-
cińskiej soli?

Każde uzdrowisko musi mieć swoje
walory – czystość powietrza, piękną zie-
leń i dbałość o zanieczyszczenie czy hałas.
Porządek, organizacja, poziom pracy
służb medycznych oraz zasobność sprzę-
tów baz zabiegowych, jak i stan i ilość ba-
senów solankowych mają wiodące zna-
czenie w określaniu jakości i klasyfikowa-
niu poziomu uzdrowiska. Dla utrzymania
balneologicznych atutów Ciechocinka,
od zawsze realizujemy wydobycie nasze-
go ,,solankowego złota’’ i zabezpieczamy
jego dostawę do swoich i do kilkunastu in-
nych obiektów sanatoryjnych. Stały nad-
zór nad tym procesem prowadzi nasz Za-
kład Górniczy. Pozwala to utrzymywać

możliwość realizowania zabiegów uzdro-
wiskowych na bardzo wysokim poziomie
przy wykorzystaniu solanki o pożąda-
nych parametrach. W oparciu o solankę
produkujemy sól kuchenną i dwa produkty
zdrojowe – ług i szlam ciechociński. Rów-
nież nasza wytwórnia wody dostarcza
wodę mineralną ,,Krystynka’’, która cieszy
się wśród kuracjuszy niesłabnącą popu-
larnością. Od dwóch i pół roku sprzeda-
jemy serie kosmetyków produkowanych
w oparciu o naszą sól i wodę ,,Krystynka’’.
Realizujemy też plan „nowego” wyko-
rzystania soli do produkcji naturalnych
i zapachowych soli kąpielowych. Wszyst-
kie nasze produkty, o których mówiłem,
sprzedajemy od dwóch lat w naszym Skle-
pie Firmowym zaaranżowanym w stylu
„tężniowym” oraz w recepcjach wszystkich
obiektów naszej firmy.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Nasze „słone złoto” to skarb
Największe na świecie ciechocińskie tężnie, a dokładniej Ciechocińska 
Fabryka Soli – źródło, tężnie i warzelnia – aspirują dzisiaj do miana pomnika
historii, będąc zarazem wyjątkowym zabytkiem techniki w skali świata 
– mówi Marcin Zajączkowski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko 
Ciechocinek S.A.

Jest to trudny czas, bo niełatwo zmieniać 
rzeczywistość po co najmniej 20 latach zastoju
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Mówił pan o tym, że system podatków
i opłat lokalnych wymaga modyfikacji, bo
tworzymy i żyjemy w fikcji. Co miał pan
na myśli?

Niewątpliwie specyfika funkcjonowania
miejscowości uzdrowiskowych w sferze
podatków i opłat lokalnych wiąże się z po-
trzebą stworzenia systemowego podejścia
do tej kategorii gmin. Szczególnie do tych,
w których dominującą formą działalności
gospodarczej jest działalność turystyczna
i lecznicza. Tam duża ilość obiektów tury-
stycznych i uzdrowiskowych powoduje,
że globalna kwota podatku od nierucho-
mości jest wyższa, niż ma to miejsce w gmi-
nach nie mających charakteru uzdrowi-
skowego. Z drugiej strony powstaje „par-
cie” na tworzenie różnego rodzaju ulg czy
zwolnień podatkowych ze względu na ro-
dzaj działalności, jakim jest lecznictwo
uzdrowiskowe. Charakter podatku od nie-
ruchomości polega na dużym różnicowa-
niu stawek ze względu na rodzaj prowa-
dzonej działalności i uprzywilejowaniu
niektórych podmiotów. 

Szczególnym rodzajem podatków i da-
nin publicznych są opłata miejscowa oraz

opłata uzdrowiskowa. Opłata uzdrowi-
skowa wiąże się przede wszystkim z do-
datkowymi obowiązkami, jakie zostały
nałożone na gminy uzdrowiskowe w za-
kresie spełnienia wymogów dotyczących
uzyskania i utrzymania statusu uzdrowi-
ska. Przeznaczona jest przede wszystkim
na stworzenie i utrzymanie ogólnie do-
stępnej infrastruktury uzdrowiskowej w for-
mie parków uzdrowiskowych, promenad,
zieleni, ukwiecenia, fontann, muszli kon-
certowych, altan parkowych, ogólnie do-
stępnych pijalni uzdrowiskowych i punk-
tów czerpalnych wody leczniczej, urządzeń
komunalnych, ale też na organizację ogól-
nie dostępnych imprez kulturalnych czy re-
kreacyjnych itp. 

Co w tym skomplikowanego i trud-
nego z perspektywy uzdrowisk?

Poważnym problemem w funkcjono-
waniu niektórych gmin uzdrowiskowych
i osiągania przychodów z podatków i opłat
lokalnych jest tzw. problem sezonowości.
Wymusza on na władzach gmin uzdrowi-
skowych poszukiwanie nowych form dzia-
łalności i tworzenie uzdrowisk tzw. wielo-
funkcyjnych. 

W ustawie o podatkach i opłatach lo-
kalnych istnieje rozbudowany katalog wy-
łączeń i zwolnień podatkowych. Powinny
one ulec znacznemu ograniczeniu, ponie-
waż nie stanowią racjonalnego systemu pre-
ferencji podatkowych, który realizuje przy-
pisane im zadania. Wprowadzanie no-
wych zwolnień i wyłączeń ustawowych
w podatkach i opłatach lokalnych powin-
no być możliwe jedynie wraz z rekompen-
satą utraconych przez gminy dochodów. 

Mówiąc o życiu w fikcji podatkowej
w odniesieniu do gmin turystycznych
i uzdrowiskowych, mam na myśli kon-
strukcję opłaty miejscowej i w pewnym stop-
niu opłaty uzdrowiskowej. Przepisy ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych określa-
ją, że opłatę tę pobiera się w miejscowo-
ściach posiadających korzystne właściwo-
ści klimatyczne, walory krajobrazowe oraz
warunki umożliwiające pobyt w tych celach.
Przepis ten mówi jednoznacznie, że to
miejscowość musi mieć korzystne właści-
wości klimatyczne. 

Tymczasem na podstawie przepisów
wykonawczych stanu czystości powietrza
nie ustala się bezpośrednio w miejscowo-

Nie dla złych pomysłów 
„uzdrawiających” uzdrowiska

Definicja zakładu prze-
mysłowego zawarta 
w ustawie powoduje,
że w uzdrowisku nie
powinien funkcjonować
żaden zakład rzemieśl-
niczy, który wytwarza
coś nowego, a więc np.
pierogarnia, lodziarnia,
produkcja gofrów, na-
leśników itp. To są ab-
surdy prawne, które
nie powinny mieć miej-
sca – twierdzi dr Jan
Golba, prezes Stowa-
rzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych RP
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ści, ale w olbrzymiej obszarowo strefie,
w której jest położona ta miejscowość. Czy-
li np. dla Wisły ustala się stan czystości po-
wietrza w strefie górnośląskiej, a nie w Wi-
śle. Nic bardziej kuriozalnego zdarzyć się
nie mogło, bo przecież może być tak, że to
powietrze w strefie będzie dobre, a w Wi-
śle złe, lub na odwrót. Takie powiązanie
uprawnień z atrybutami, których miejsco-
wość nie posiada lub wykazać nie może, jest
kompletnym nonsensem. 

Jak podchodzi pan do akcji typu
„Weekend za pół ceny”? Czy warto włą-
czać się w takie inicjatywy?

Akcja „Polska zobacz więcej – weekend
za pół ceny” należy do katalogu znanych na
całym świecie marketingowych sposobów
promocji ofert handlowych poprzez raba-
ty cenowe w ograniczonym czasie. Głów-
nym założeniem akcji jest zachęcenie Po-
laków do tego, aby wypoczywali w Polsce
przez cały rok, także poza sezonem. Naj-
bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców
są edycje przeprowadzane głównie w mie-
siącach posezonowych. Akcje tego typu
sprzyjają wydłużeniu sezonu turystyczne-
go wśród turystów krajowych, zwiększają
zainteresowanie wyjazdami weekendowy-
mi, w szczególności w tzw. sezonie niskim
oraz w znaczącym stopniu wzmacniają pro-
mocję oferty turystycznej. Ogólnopolski za-

sięg akcji dodatkowo kieruje ruch tury-
styczny także do mniej znanych i rekla-
mowanych miejscowości.

Zasada jest prosta. Przedsiębiorca ofe-
ruje zniżkę 50 proc. W zamian Ministerstwo
Sportu i Turystyki wraz z Polską Organi-
zacją Turystyczną gwarantują ogólnopol-
ską akcję promocyjną w mediach. SGU RP
każdorazowo uczestniczy w kolejnych edy-
cjach i działaniach promocyjnych podej-
mowanych w ramach poszczególnych ak-
cji. 

Jak wynika z doświadczeń tego pro-
gramu, turyści nabywający usługi tury-
styczne w weekendy za pół ceny, zachęce-
ni ofertą, kupują je częściej już jako regu-
larni klienci. W edycji wiosennej akcji, któ-
ra miała miejsce na przełomie marca i kwiet-
nia, udział wzięło ponad 460 przedsię-
biorców z całego kraju, a 77.500 turystów

skorzystało z oferty. 94 proc. partnerów wy-
raża chęć ponownego udziału w akcji. To
jest dobra inicjatywa, przynosząca korzy-
ści gestorowi i klientowi, w sytuacji, kiedy
występuje problem ze sprzedażą posiada-
nych miejsc hotelowych. 

W Lądku-Zdroju prowadzony jest pi-
lotażowy program elektromobilności. Jak
ten sztandarowy pomysł technologiczny
obecnego rządu może wpłynąć na jakość
powietrza w gminach uzdrowiskowych?

Na przełomie lutego i marca w ramach
projektu e-Kotlina Kłodzka, gmina Lądek-
-Zdrój testowała pojazdy elektryczne. Pro-
jekt wpisuje się w strategię rządową do-
kumentu „Krajowe ramy polityki rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych”. Ba-
zując na wytycznych Komisji Europejskiej
oraz Ministerstwa Energii, agencja Link
PR we współpracy z Fundacją Sudecką �

Na podstawie przepisów wykonawczych stanu czys-
tości powietrza nie ustala się bezpośrednio w miejs-
cowości, ale w olbrzymiej obszarowo strefie, 
w której jest położona ta miejscowość. Czyli np. 
dla Wisły ustala się stan czystości powietrza 
w strefie górnośląskiej, a nie w Wiśle
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Eko Akademia opracowała cykl działań
zmierzających do popularyzacji środków
transportu niskoemisyjnego. Projekt e-Ko-
tlina Kłodzka określa m.in. korzyści zwią-
zane z upowszechnianiem stosowania po-
jazdów elektrycznych oraz wskazuje na
związaną z rozwojem elektromobilności po-
prawę jakości powietrza. Lądek-Zdrój zo-
stał wybrany jako jedno z pierwszych
uzdrowisk, celem wdrożenia programu
pilotażowego. Gminy uzdrowiskowe ko-
rzystają z elektromobilności, lecz liczba po-
jazdów z napędem elektrycznym nie jest
zbyt wysoka. Dużą popularnością elek-
tryczne pojazdy turystyczne cieszą się
w uzdrowiskach Busko-Zdrój, Muszyna,
Krynica-Zdrój, Ciechocinek.

Obecnie trwają prace nad dostosowa-
niem polskiego prawa m.in. poprzez legi-
slację ustawy o elektromobilności, która
prawdopodobnie wejdzie w życie na po-
czątku przyszłego roku. Takie inicjatywy
trzeba mocno wspierać, bo mogą one
wspomóc system lub wprowadzić go na
wyższy poziom. W zależności od zapisów
ustawy i regulacji w niej zawartych pomysł
popularyzacji środków transportu nisko-
emisyjnego w zakresie elektromobilności
w określonym stopniu może przyczynić się
do poprawy jakości powietrza w gminach
uzdrowiskowych, ale nie zastąpi rozwiązań
systemowych, obejmujących standardy ja-
kościowe pieców, paliw i systemu tzw. ta-
ryf grzewczych. Dopiero ich wprowadzenie
pozwoli na efektywne ograniczenie niskiej
emisji.  

W jakim stopniu efektywność zarzą-
dzania obiektami uzdrowiskowymi i de-
cyzje ich menedżerów rzutują na kondy-
cję gmin uzdrowiskowych? Jak ocenia pan
współpracę na linii samorząd–podmiot, pa-
trząc na sytuację w skali kraju? 

Dzisiejsze uzdrowiska to uzdrowiska
wielofunkcyjne, świadczące różnorodne
usługi zaczynając od leczniczych usług
uzdrowiskowych, a na turystyce uzdrowi-
skowej, spa, wellness, beauty kończąc. Te
najbardziej renomowane, z najbogatszą
ofertą turystyczno-uzdrowiskową i kultu-
ralną funkcjonują w oparciu o dobrą współ-
pracę pomiędzy JST a właścicielami lub me-
nedżerami obiektów hotelowych, sanato-
ryjnych itp. Dzisiejsze środowisko biznesu
uzdrowiskowego stale się zmienia, a skala
zachodzących zmian jest największa w hi-
storii. Nietuzinkowe inwestycje realizowa-
ne przez samorządy mogą stymulować roz-
wój i powstawanie nowych rodzajów dzia-
łalności gospodarczej na terenie gminy. 

Z drugiej strony realizacja nowatorskich
przedsięwzięć przez prywatnych przedsię-
biorców może zaowocować istotnymi ko-
rzyściami dla obu stron. Doskonałym przy-
kładem są projekty zrealizowane w gminach

uzdrowiskowych w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Pierwsza tego typu in-
westycja zrealizowana w naszym kraju to
baseny mineralne w Solcu-Zdroju – inno-
wacyjny kompleks łączący w sobie rekreację
i relaks z lecznictwem i rehabilitacją uzdro-
wiskową. Realizacja basenów mineralnych
otwartych dla wszystkich zainteresowanych
pozwoliła nie tylko rozbudować tradycyj-
ną ofertę uzdrowiskową małego uzdrowi-
ska, ale przede wszystkim przyczyniła się do
rozwoju usług o typowo komercyjnym
charakterze, np. bazy noclegowej. Dobrze
funkcjonujące hotele, pensjonaty, sanato-
ria, obiekty turystyczne i rekreacyjne dają
dobrą kondycję finansową mieszkańcom
uzdrowiska, a tym samym całej gminie. To
po prostu samonapędzająca się maszyna
rozwoju.

Jak środki unijne zmieniły wizerunek
i kondycję polskich uzdrowisk? Czy nowa
perspektywa również wygląda dla gmin
obiecująco?

Dzięki środkom unijnym zupełnie zmie-
nił się wizerunek uzdrowisk. Pieniądze
z Brukseli spowodowały, że polskie uzdro-
wiska wreszcie stały się konkurencyjne w sto-
sunku do europejskich. Możemy śmiało
konkurować zarówno pod względem jakości

oferowanych usług, jak i bazy hotelowej
i infrastruktury uzdrowiskowej. 

Na przestrzeni ostatnich lat w infra-
strukturę uzdrowiskową, turystyczną i kul-
turalną uzdrowisk zainwestowano ze środ-
ków unijnych i krajowych ponad 5 mld zł.
Na terenie uzdrowisk powstało wiele no-
wych obiektów turystycznych, uzdrowi-
skowych, sportowych, rekreacyjnych bądź
też zmodernizowano istniejące. Powstały nie
tylko nowoczesne kompleksy kąpielowe,
obiekty spa, hotele czy sanatoria, ale też pu-
bliczna infrastruktura okołouzdrowiskowa
i turystyczna na najwyższym poziomie.
W dzisiejszych czasach jadąc do uzdrowi-
ska, możemy być pewni, że oferowane
usługi będą wyśmienite, a wśród licznych
atrakcji kulturalnych, rekreacyjnych, spor-
towych, spa, wellness i beauty zawsze
znajdziemy coś dla siebie. 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych RP wielokrotnie występował do
władz rządowych o ujęcie w programach
unijnych środków na turystykę uzdrowi-
skową i rozwój gmin uzdrowiskowych.
W rezultacie tych i innych działań kilka urzę-
dów marszałkowskich zapisało w swoim
programie regionalnym i regionalnych
programach operacyjnych działania i środ-

�
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Z uzdrowisk siermiężnych, obarczonych różnymi prob-
lemami po okresie PRL weszliśmy w świat wysokich
standardów i nowoczesnych technologii. Weszliśmy 
w świat, w którym istnieje niezaprzeczalna potrzeba
psychofizycznego rozwoju, a uzdrowiska doskonale 
się w nim odnajdują i pełnią w nim kluczową rolę

Widok na Ustroń z Równicy 
Fot. arch. UM Ustroń, autor Marek Tomica
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ki z przeznaczeniem na uzdrowiska. Za-
gadnienia turystyki uzdrowiskowej i rozwoju
uzdrowisk zostały wyodrębnione w nie-
których strategiach rozwoju regionów.
Środki te pozwolą jeszcze bardziej wzmoc-
nić potencjał uzdrowisk i wyniosą je na wy-
żyny światowe w zakresie bogatej oferty
i standardu świadczonych usług.

Jakie są więc polskie uzdrowiska dzi-
siaj, po przemianach?

Kurorty polskie to nie tylko miejsce wy-
poczynku i leczenia. Obecnie uzdrowiska to
doskonale zorganizowane i funkcjonujące
miejscowości z nowoczesnymi centrami
kongresowo-konferencyjnymi, z coraz no-
wocześniejszymi i lepiej wyposażonymi
obiektami oferującymi kompleksową ofer-
tę w zakresie turystyki biznesowej i kultu-
ralnej. 

Obecnie w Polsce funkcjonuje 45 uzdro-
wisk statutowych oraz Wieliczka – jako je-
dyne w Polsce sanatorium uzdrowiskowe
w urządzonym podziemnym wyrobisku
górniczym. Mamy również 6 miejscowości
posiadających status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, a kilkanaście miejscowości
o walorach potencjalnie uzdrowiskowych
stara się obecnie o nadanie takiego statu-
su. Należy pamiętać, że polskie uzdrowiska
to jedyny markowy produkt narodowy,
który może skutecznie konkurować na
rynku europejskim.

Przez lata SGURP było zaangażowa-
ne w walkę o ustawę uzdrowiskową. Dziś
może pan powiedzieć, że było warto? 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowisko-
wych RP powstało w 1991 roku i było pierw-
szym ogólnopolskim stowarzyszeniem jed-
noczącym samorządy. W latach 90. ubie-
głego wieku w obiegu prawnym nie funk-
cjonowało nawet pojęcie „gminy uzdrowi-
skowej”. Prace nad pierwszą, uchwaloną
dnia 28 lipca 2005 r., ustawą o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych trwały aż 16 lat. To wska-
zuje, że materia uzdrowiskowa była bardzo
skomplikowana do uregulowania prawne-
go i niosła za sobą konieczność współpra-

cy wielu środowisk. Nie została uchwalo-
na jako ustawa idealna, ale jako ustawa
kompromisowa, godząca interesy wielu
podmiotów działających w uzdrowiskach. 

Co jest jej najważniejszym następ-
stwem?

Największym sukcesem powstałym na
bazie uchwalonej ustawy uzdrowiskowej jest
wszechstronny rozwój uzdrowisk i obser-
wowana od kilku lat tendencja samorządów
do tworzenia na swoim terenie uzdro-
wisk. Z uzdrowisk siermiężnych, obarczo-
nych różnymi problemami po okresie PRL
weszliśmy w świat wysokich standardów
i nowoczesnych technologii. Weszliśmy
w świat, w którym istnieje niezaprzeczalna
potrzeba psychofizycznego rozwoju,
a uzdrowiska doskonale się w nim odnaj-
dują i pełnią w nim kluczową rolę. 

Co dziś stanowi główny przedmiot
współpracy gmin zrzeszonych w stowa-
rzyszeniu i wspólny „cel numer jeden”?

Jedną z najważniejszych kwestii po-
dejmowanych przez zarząd SGU RP jest
budowa i dbałość o markę uzdrowiska, roz-
wój uzdrowisk, wzajemne wsparcie i pro-
mocja. Wymaga to reagowania na wszel-
kie przejawy deprecjacji walorów uzdro-
wiskowych. A to co i rusz następuje. Czę-
sto jest prowadzone w bardzo zawoalo-
wanej formie, niejako wręcz pobocznie
lub przy okazji innych problemów. Podam
przykład problemu niskiej emisji, który
występuje w całym kraju. Sprawę spróbu-
je się sprowadzać wyłącznie do uzdrowisk,
bo przecież te nastawione są na rozwój eko-
logii i są tym samym bardzo wdzięcznym
tematem do krytyki, jeżeli nie do końca im
coś wychodzi w tym zakresie. 

Musimy systematycznie monitorować
procesy legislacyjne i podejmować działa-
nia zabezpieczające interesy gmin uzdro-
wiskowych. Proszę mi wierzyć, że co chwi-
lę pojawiają się pomysły „uzdrawiające”
uzdrowiska, które, gdyby zostały wprowa-
dzone w życie, w istocie stałyby się roz-
wiązaniami tragicznymi dla funkcjonowa-
nia uzdrowisk. W obecnej ustawie wystę-
puje nadmierny rygoryzm, który powodu-

je, że gminy uzdrowiskowe mają poważne
problemy w prowadzeniu działalności go-
spodarczej na obszarze uzdrowiska. Jest to
związane m.in. z niewłaściwym sformuło-
waniem warunków dla nadania, utrzyma-
nia lub pozbawienia statusu uzdrowiska,
określenia zakładów przemysłowych czy
niektórych innych pojęć. Dla zobrazowa-
nia problemu mogę powiedzieć, że defini-
cja zakładu przemysłowego zawarta w usta-
wie powoduje, że w uzdrowisku nie powi-
nien funkcjonować żaden zakład rzemieśl-
niczy który wytwarza coś nowego, a więc np.
pierogarnia, lodziarnia, produkcja gofrów,
naleśników itp. To są absurdy prawne,
które nie powinny mieć miejsca.

Jakie tematy, istotne z punktu widze-
nia samorządów, które zarządzają gmina-
mi uzdrowiskowymi, najchętniej widział-
by pan w programie tegorocznego Kon-
gresu Uzdrowisk Polskich?

Główny temat XXVI Kongresu Uzdro-
wisk Polskich w Wysowej-Zdroju to
„Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe
w świetle współczesnych wyzwań zdro-
wotnych i społeczno-gospodarczych”.
W trakcie obrad kongresowych zostaną po-
ruszone kwestie związane zarówno z lecz-
nictwem uzdrowiskowym, jak i samorzą-
dami. Tematyka paneli dyskusyjnych będzie
obejmowała: zmiany organizacyjne
w ochronie zdrowia i ich wpływ na funk-
cjonowanie lecznictwa uzdrowiskowego
w 2018 roku i latach następnych; lecznic-
two uzdrowiskowe jako element komplek-
sowej opieki zdrowotnej państwa; sytuację
gmin uzdrowiskowych po 10-letnim okre-
sie funkcjonowania ustawy uzdrowiskowej
oraz wyzwania zdrowotne i społeczno-
gospodarcze w uzdrowiskach oraz lecz-
nictwie uzdrowiskowym. Uważam, że te-
matyka kongresu wyczerpuje tematy istot-
ne z punktu widzenia gmin uzdrowisko-
wych. 

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

POLSKIE UZDROWISKA
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Kampania została zainicjowana
przy okazji dziesiątej rocznicy od
wprowadzenia do użycia prze-
łomowego dla płynoterapii roz-

wiązania: opakowania do płynów infuzyj-
nych KabiPac, które dzięki zastosowaniu
unikalnej konstrukcji do dziś zapewnia
swoim użytkownikom maksimum bezpie-
czeństwa, a także prostą i wygodną obsłu-
gę. Aktywności odbywające się w ramach
kampanii realizowane są ze wsparciem
firmy Fresenius Kabi – pomysłodawcy i pro-
ducenta opakowania KabiPac i KabiClear. 

W ramach kampanii „Życie w płynie
– 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce”
zorganizowany został konkurs „Lider no-
woczesnej płynoterapii”. Założeniem kon-
kursu było podkreślenie roli płynoterapii
w lecznictwie szpitalnym oraz wyłonienie
placówek i samorządów, które w ciągu
ostatnich 10 lat podjęły działania zwięk-
szające bezpieczeństwo płynoterapii na
oddziałach szpitalnych. Trzy najlepsze pra-
ce konkursowe zostały wyróżnione nagro-
dami rzeczowymi w postaci pomp wspie-
rających płynoterapię. Nagrody główne
trafiły do: Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu, SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
w Rybniku oraz Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Gó-
rze. Wyróżnienia otrzymały: Szpital Miej-
ski im. Jana Garduły w Świnoujściu oraz
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kiel-
cach. Wszystkie placówki zostały również
uhonorowane tytułem „Lidera Nowocze-
snej Płynoterapii”. 

O wyborze najlepszych prac konkur-
sowych zadecydowała kapituła konkur-
sowa w składzie: dr n. med. Beata Ochoc-
ka, konsultant krajowy w dziedzinie pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego, dr n. med.
Mirosława Malara, prezes Polskiego Sto-
warzyszenia Pielęgniarek Epidemiolo-
gicznych, mgr Małgorzata Sobania, za-
stępca prezesa Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Epidemiologicznych, mgr

Paweł Witt, prezes Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Anestezjologicznych i In-
tensywnej Opieki oraz Maciej Chmie-
lowski, dyrektor generalny Fresenius Kabi
Polska. 

Podejście do płynoterapii ewoluowało
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Opa-
kowania stosowane w latach 70. nie za-
pewniały wystarczającego bezpieczeństwa
osobom podającym lek, ani pacjentom, któ-
rzy go otrzymywali. Ostatnia dekada przy-
niosła postęp technologiczny w obszarze
płynoterapii, dzięki czemu leczenie osób ho-
spitalizowanych jest obecnie skuteczniejsze
i bezpieczniejsze. – Płynoterapia jest pod-
stawową formą terapii w lecznictwie szpi-
talnym, z tego względu bardzo ważne jest
zapewnienie jak najwyższych standardów
i nieustanne podnoszenie bezpieczeństwa
w zakresie terapii infuzyjnej – mówi Miro-
sława Malara, prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicz-
nych.

Bezpieczna płynoterapia pozostaje du-
żym wyzwaniem. Eksperci nieustannie
podkreślają, że jej wpływ na zdrowie pa-

cjenta jest znaczący. Woda jest najważ-
niejszym składnikiem organizmu człowie-
ka i rzutuje na wszystkie zachodzące w nim
procesy. Jej skład i ilość decydują o naszym
funkcjonowaniu i samopoczuciu. Dla pra-
widłowego procesu leczenia u większości
hospitalizowanych pacjentów konieczne
jest podawanie płynów infuzyjnych. Jak
podkreślają eksperci, płynoterapia jest pod-
stawową i najbardziej powszechną formą
terapii stosowaną w lecznictwie szpitalnym,
która pomaga w powrocie do zdrowia
setkom tysięcy pacjentów. Stosowana jest
jako uzupełnienie farmakoterapii. Rocznie
podawanych jest w Polsce około 17 milio-
nów litrów płynów infuzyjnych. 

Płynoterapia opiera się na podaniu leku
bezpośrednio do układu krwionośnego
pacjenta. Wszystkie czynności wiążące się
z podaniem leku drogą dożylną wymaga-
ją jak największej ostrożności w celu wy-
eliminowania zanieczyszczenia leku lub
przeniesienia drobnoustrojów do organi-
zmu pacjenta. Dlatego też niezwykle waż-
ne jest podnoszenie bezpieczeństwa tera-
pii w tym zakresie. �

10 lat nowoczesnej
płynoterapii w Polsce
W bieżącym roku zainicjowana została kampania „Życie w płynie”, aby uczcić
10-lecie nowoczesnej płynoterapii w Polsce. Jej głównym celem jest podniesie-
nie świadomości pacjentów oraz środowiska medycznego na temat wagi terapii
płynowej, która ma powszechne zastosowanie wśród osób hospitalizowanych

Fot. Materiały prasowe kampanii „Życie w płynie”
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Kompozycje Panufnika publicz-
ność przyjmowała owacjami
w prestiżowych salach koncer-
towych świata. W Polsce do

1977 roku nie wolno było go słuchać, gdyż
w czasach realnego socjalizmu zmuszo-
ny był opuścić swoją ojczyznę. Nie mógł
tworzyć współczesnej muzyki, wolnej od
komunistycznej ideologii, więc tworzył na
emigracji.

XII festiwal miał znakomitych wyko-
nawców, co zaowocowało fantastycznymi
koncertami, m.in. w wykonaniu Orkiestry
Filharmonii Lwowskiej, która przyjechała
z rewizytą na zaproszenie dyrektora festi-
walu Bohdana Boguszewskiego, który
w maju ze szczecińskimi artystami pro-
mował tę imprezę na Ukrainie (Lwów, Iwa-
no-Frankiwsk). To lwowscy filharmonicy
pod batutą maestro Boguszewskiego
18 sierpnia zainaugurowali festiwal „Uwer-
turą tragiczną” Panufnika z okresu okupacji.
Organy zabrzmiały z orkiestrą za-
równo w Berlinie, jak i w szczeciń-
skiej bazylice, gdzie „Sinfonia Sacra”
została wykonana w multimedialnej
oprawie.

Twórczość kameralna Panufni-
ka oraz klasycznych i współcze-
snych kompozytorów w zestawieniu
z ich utworami na duży skład sym-
foniczny jest dla trzęsackich melo-
manów cennym przeglądem twór-
czości polskich kompozytorów. Do-
bierając ich do autorskiego cyklu
– tryptyku „Sacrum Non Profa-
num”, Bohdan Boguszewski trafnie
przypomina o „twórczej idei wta-
jemniczania”, która jest leitmotivem
imprezy, mającej uświadamiać mi-

łośnikom sztuki o miejscu muzyki arty-
stycznej we współczesnym kościele i w po-
dzielonym konfliktami świecie.

Warto podkreślić udział szczecińskich
kameralistów, którzy byli gospodarzami tra-
dycyjnego już „Dnia Europejskiego Cen-
trum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego”.
Kwintet Ba-Roc, złożony z muzyków Ope-
ry na Zamku, stylowo zinterpretował String
Quartet No. 3 „Wycinanki”, które Panufnik
stworzył w 1990 roku, inspirując się folk-
lorem polskiej wsi, gdy po 36 latach emi-
gracji przyjechał do Polski. Zaprezentowało
się też trzech organistów, którzy ukazali
piękno „króla instrumentów”. Festiwalową
niespodzianką był występ żeńskiego kwar-
tetu wokalnego BEFOUR z Poznania,
który oczarował trzęsacką publiczność re-
pertuarem międzywojennych standardów
jazzowych, muzyki popularnej i ludowej.

Kolejnym wydarzeniem muzycznym
kameralistyki w trzęsackiej świątyni były ro-

dzinne prezentacje polskich artystów.
Uczestnicy festiwalu wysłuchali m.in. Ewy
Pobłockiej (fortepian) – uznanej pianistki
i pedagoga, która z córkami – Ewą Lesz-
czyńską (sopran) i Marią Leszczyńską
(wiolonczela) tworzy Multitrio. Artystki za-
prezentowały się w programie muzyki pol-
skiej: pieśni Paderewskiego, Góreckiego,
Szymanowskiego i Lutosławskiego. Burz-
liwymi brawami nagrodzono Łukasza Dłu-
gosza i Agatę Długosz – wirtuozów fletu,
którzy przy fortepianowym akompania-
mencie Andrzeja Jungiewicza zaprezento-
wali program złożony m.in. z kompozycji
Szymanowskiego, Lutosławskiego, Gó-
reckiego, Pendereckiego i Dopplera.

Wydarzeniem wieńczącym XIII festiwal
nad Bałtykiem było wykonanie przez Ga-
brielę Szendzielorz – prof. Akademii Mu-
zycznej w Katowicach – „Kręgu kwintowego
na fortepian solo”, napisanego przez Pa-
nufnika w 1947 roku. Artystka z brawurą

wykonała cykl 12 etiud opartych na
tej samej linii melodycznej, gdzie każ-
dy odcinek w innej tonacji jest bu-
dowany o kwintę niżej, ukazując
słuchaczom paletę barw fortepianu
i wirtuozowskie możliwości pianist-
ki.

Trzynasta edycja „Sacrum Non
Profanum” przeszła do historii jako
niezwykle udany i twórczy cykl kon-
certów. Wkrótce organizatorzy roz-
poczną przygotowania do kolejnej
odsłony festiwalu, który poświęcony
będzie Ignacemu Janowi Paderew-
skiemu w 100. rocznicę odzyskania
niepodległości.

Leszek Bończuk

Z Panufnikiem w sercu

Wspaniałym koncertem „Krąg kwintowy” na fortepian solo Andrzeja Panuf-
nika w trzęsackim kościele pw. Miłosierdza Bożego zakończyła się XIII od-
słona Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Sacrum Non Profanum”,
poświęconego twórczości sir Andrzeja Panufnika (1914–1991)

Elżbieta Szczęsna, Bohdan Boguszewski – dyrektor arty-
styczny festiwalu „Sacrum Non Profanum”, Danuta Hanna
Jakubowska – PR Manager firmy LEK-AM (jednego ze
sponsorów festiwalu), Michał Dobrzyński – kompozytor,
Jolanta Boguszewska – organizator festiwalu
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Nagroda dla Huawei

Smartfon dla biznesu
Jednym z optymalnych modeli telefonów dla biznesu jest Xiaomi Mi 6. Sercem tego smartfonu jest 8-rdzeniowy procesor Snapdragon

835, czyli pierwsza jednostka na świecie wykonana w technologii FinFET 10 nm. To przekłada się na znakomitą wydajność podczas wie-
lozadaniowej pracy oraz dłuższe działanie na jednym ładowaniu.

Wyświetlacz (5,15”) czarnego Mi 6 jest wyjątkowo przyjazny dla oczu. Nie tylko dzięki głębokim i naturalnym kolorom oraz rozdziel-
czości Full HD, ale przede wszystkim dzięki technologiom dbających o wzrok. Ekran genialnie redukuje odbicia, posiada filtr światła nie-
bieskiego, a na dodatek oferuje aż 4096 poziomów jasności, dopasowanych do najróżniejszych warunków, od słonecznego popołudnia aż
po mrok w środku nocy. 

Xiaomi Mi 6 wyposażono w technologię Wi-Fi 2x2, poprawiając tym samym jakość połączeń w sieciach bezprzewodowych. Smartfon
korzysta też z funkcji MU-MIMO, która skupia wiązkę Wi-Fi i redukuje martwe strefy. 

Xiaomi Mi 6 pracuje pod kontrolą Androida 7.1
Nougat, posiada pamięć 64 GB, podwójny tylni apa-
rat 12 Mpix i przedni 8 Mpix oraz baterię o po-
jemności 3350 mAh. 
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Portal technologiczny Android
Authority przyznał nagrodę „Best of
IFA 2017” dla firmy Huawei za jej naj-
nowszy procesor Kirin 970 – pierw-
szy na świecie procesor mobilny wy-
posażony w sztuczną inteligencję. 

Kirin 970 „pracuje” na ośmiu
rdzeniach: czterech o taktowaniu
2,4 GHz, a kolejnych czterech
– 1,8 GHz. W porównaniu do po-
przednika, nowy procesor zapewnia
do 25-krotnie lepsze efekty oblicze-
niowe przy 50-krotnie niższym po-
bieraniu energii. W teście użytko-
wym, w którym procesory rozpo-
znawały zdjęcia, Kirin 970 poprawnie
zidentyfikował 2.000 obrazów, po-
zostawiając daleko w tyle swoją bez-
pośrednią konkurencję. 

Pierwszym urządzeniem napę-
dzanym przez procesor Kirin 970
będzie Huawei Mate 10. Jego pre-
miera odbędzie się 16 października
w Monachium.

JA
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Epson na targach IFA w Berlinie
Berlińskie targi IFA były okazją dla Epsona do za-

prezentowania serii nowości. Jedną z nich stanowiły de-
dykowane drukarki fotograficzne EcoTank wyposażo-
ne w pięciokolorowy zestaw tuszów (modele ET-7700,
ET-7750) oraz zaprojektowany na nowo system zbior-
ników i butelek z atramentem, zapewniających czystą
pracę (modele ET-2700/50, ET-3700/50, ET-4750,
ET-7700/50). Technologia EcoTank pozwala klientom
decydującym się na jednorazową inwestycję uzyskać wy-
jątkowo niski koszt wydruku strony, a to dzięki załą-
czonemu zapasowi tuszu, który wystarcza na trzy lata
drukowania. 

Jeśli idzie o projektory, to goście targów mogli obej-
rzeć też premierowy projektor laserowy o ultrakrótkim
rzucie do zastosowań domowych (model Epson
EH-LS100). W przeciwieństwie do standardowych pro-
jektorów, laserowe źródło światła odznacza się długim
czasem eksploatacji oraz prostym montażem tuż przy
powierzchni wyświetlania obrazu. Z tego względu nie
wymaga skomplikowanej instalacji i stanowi doskonałe
rozwiązanie do mieszkań o ograniczonej przestrzeni.
Projektor jest także – dzięki możliwości regulacji prze-
kątnej obrazu od 1,77 m do nawet 3,3 m – rozwiąza-
niem znacznie bardziej elastycznym niż telewizor.

JA
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Dysk wielkości wizytówki

Firma Samsung Electronics wprowadziła na rynek Portable SSD T5 – najnowszy przenośny dysk półprzewodnikowy (PSSD), który
wyznacza nowy standard wydajności wśród pamięci zewnętrznych.

Dysk T5 ma kompaktową, trwałą obudowę i wykonany jest w najnowszej technologii 64-warstwowej V-NAND. Najlepsza prędkość trans-
feru (do 540 MB/s) z zabezpieczeniem danych przez szyfrowanie sprawia, że użytkownicy jeszcze łatwiej uzyskają dostęp do najważniej-
szych informacji w każdym miejscu i w dowolnym momencie. 

Napęd zaprojektowano specjalnie dla profesjonalistów, twórców oraz konsumentów, mających do czynienia z dużymi ilościami danych,
zapewniając im szybki dostęp do wszystkich plików. Dysk jest ponadto mniejszy niż wizytówka (74 × 57,3 × 10,5 mm), niewiarygodnie
lekki (waży zaledwie 51 gramów) i wygodnie mieści się w dłoni. 

Aluminiowa obudowa dostępna jest w dwóch wariantach metalowego wykończenia: Deep Black (modele 1 TB i 2 TB) oraz Alluring
Blue (modele 250 GB i 500 GB).  

JA
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TARGI

Gdzie na targi?
wrzesień 2017

5–7 BTS 2017 – Targi Obuwia, Skóry 
i Wyrobów Skórzanych Poznań

5–7 TARGI MODY POZNAŃ 2017 Poznań
5–8 MSPO 2017 

– Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce
5–8 LOGISTYKA 2017 

– Międzynarodowe Targi Logistyczne Kielce
5–8 Międzynarodowe Targi Meblowe 2017 Ostróda
5–8 AMIA 2017 – Targi Technologii Obróbki Drewna 

i Produkcji Mebli Ostróda
6–8 MIĘDZYNARODOWE TARGI LEŚNE 2017 Rogów
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
12–14 ENERGETAB 2017 – Międzynarodowe 

Energetyczne Targi Bielskie Bielsko-Biała
12–15 DREMA 2017 – Międzynarodowe Targi Maszyn 

i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Poznań
22–24 INSTAL-SYSTEM 2017 – Targi Technik Grzewczych 

i Zielonych Energii Bielsko-Biała
22–25 AGRO SHOW 2017 

– Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Bednary
23–26 SMAKI REGIONÓW 2017 Poznań
25–28 POLAGRA-FOOD 2017 – Międzynarodowe Targi 

Wyrobów Spożywczych Poznań
25–28 Invest-Hotel 2017 – Targi Wyposażenia Hoteli 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 Stacja i Biznes Przyszłości 2017 

– Międzynarodowe Targi Paliwowe Wrocław

październik 2017

2–12 XIV Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie 2017 Kraków

3–5 TOOLEX 2017 – Międzynarodowe Targi Obrabiarek, 
Narzędzi i Technologii Obróbki Sosnowiec

3–5 WIRTOTECHNOLOGIA 2017 – Międzynarodowe 
Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów Sosnowiec

3–5 OILexpo 2017 – Targi Olejów, Smarów i Płynów 
Technologicznych dla Przemysłu Sosnowiec

6–7 EkoFlota 2017 – I Międzynarodowe Targi Floty 
Ekologicznej – Innowacje, Ekologia, Mobilność Warszawa

6–7 Targi Seniora 2017 Kraków
7–8 PARAGIEŁDA 2017 – Targi Lotnictwa Lekkiego Kielce
11–12 KOMPOZYT-EXPO 2017 – Międzynarodowe Targi 

Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków
11–12 4INSULATION 2017 – Międzynarodowe Targi 

Izolacji Przemysłowych Kraków
11–12 EFE 2017 – Targi Efektywności Energetycznej Kraków

13–15 Hubertus Arena 2017 – Targi Łowieckie Ostróda
17–19 POL-EKO-SYSTEM 2017 – Międzynarodowe Targi 

Ochrony Środowiska Poznań
18–19 MAINTENANCE 2017 – Targi Utrzymania Ruchu, 

Planowania i Optymalizacji Produkcji Kraków
18–19 SyMas 2017 – Międzynarodowe Targi Obróbki, 

Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich 
i Masowych Kraków

18–19 INNO-TECH EXPO 2017 – Międzynarodowe Targi 
Innowacji i Nowych Technologii Kielce

18–20 Targi Biznes Expo 2017 Katowice
19–21 WIHE 2017 – Hospital 

– Międzynarodowe Targi Medyczne Warszawa
20–22 World Travel Show 2017 

– Międzynarodowe Targi Turystyczne Nadarzyn
20–22 Warszawski Salon Jachtowy 2017 Nadarzyn
25–26 HydroSilesia 2017 – Targi Urządzeń i Technologii 

Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sosnowiec
25–26 MELIORACJE 2017 – Targi Melioracji i Urządzeń 

Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń 
Przeciwpowodziowych Sosnowiec

25–27 RENEXPO Poland 2017 – Międzynarodowe Targi 
Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej Warszawa

25 Career EXPO Wrocław 2017 – Targi Pracy Wrocław
25–26 Salon Geodezyjny 2017 Sosnowiec
26–28 FRANCZYZA 2017 – Targi Franchisingu Warszawa
27–28 Wine Expo Poland & Warsaw Oil Festival 2017 Warszawa

listopad 2017

3–5 Retro Motor Show 2017 
– Targi Pojazdów Zabytkowych Poznań

8–10 Trans Poland 2017 – Międzynarodowe Targi 
Transportu i Logistyki Warszawa

14–16 ENERGETICS 2017 – Lubelskie Targi Energetyczne Lublin
14–16 Wschodnie Dni Kooperacji 2017 Lublin
14–16 Warsaw Industry Week 2017 – Targi Maszyn 

i Urządzeń Przemysłowych Nadarzyn
15–17 HORECA 2017 – Międzynarodowe Targi 

Wyposażenia Hoteli i Gastronomii Kraków
15–17 GASTROFOOD 2017 – Targi Artykułów 

Spożywczych i Napojów dla Gastronomii Kraków
21–22 SURFPROTECT 2017 

–Targi Zabezpieczeń Powierzchni Sosnowiec
21–22 STEELMET 2017 – Międzynarodowe Targi Stali, 

Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów Sosnowiec
21–22 Silesia 3DPrint 2017 – Wystawa urządzeń 

i Technologii z zakresu prototypowania i druku 3D Sosnowiec
21–22 ExpoOPAKOWANIA 2017 – Targi Opakowań Sosnowiec
22–25 STONE 2017 – Targi Branży Kamieniarskiej Poznań
22–25 GLASS 2017 – Targi Branży Szklarskiej Poznań
28–30 BLACH-TECH-EXPO 2017 – Międzynarodowe 

Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach Kraków
28–30 EUROTOOL 2017 – Targi Obrabiarek, Narzędzi 

i Urządzeń do Obróbki Materiałów Kraków
29–30 INTRALOMAG 2017 – Targi Logistyki Magazynowej Łódź
29–30 ENERGY EXPO ARENA 2017 Ostróda



Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A.
ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, tel.:  41 361 95 24, fax: 41 361 91 08, prema@prema.pl, www.prema.pl

Obecnie jest największym polskim producentem pneumatyki, która znajduje zastosowanie
przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. 

Firma od ponad 40 lat łączy działalność produkcyjną, handlową oraz usługową w zakresie
serwisu i doradztwa technicznego. Szczególnie atrakcyjną pozycją w portfelu produktów jest
możliwość wykonania urządzeń całkowicie dostosowanych do potrzeb klienta. 

W stałej ofercie produktowej znajdują się: siłowniki pneumatyczne, zawory, cylindry hydrauliczne, bloki
przygotowania sprężonego powietrza oraz bardzo szeroka gama elementów złącznych. „PREMA” S.A. jest również
wiarygodnym partnerem w automatyzacji procesów produkcyjnych. 

Certyfikaty i wyróżnienia:
• System Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy 

ISO 9001:2008 od 2001 roku;
• Medale za Produkt HPS w 2012 i 2014 roku;
• Certyfikaty Zgodności z dyrektywą ATEX, wystawione przez 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG;
• Nagroda specjalna XIV edycji Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości” 2017




