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Wtedy to klienci z kre-
dytem walutowym
mogli spłacać go
sami, bez konieczno-

ści korzystania z niekorzystnych
przeliczników w bankach. Dziś
klienci e-kantorów oszczędzają na-
wet osiem procent kwoty. – W ska-
li całej umowy kredytowej może to
dać oszczędności rzędu kilkunastu
tysięcy złotych – mówi Adrian Cza-
ja z Waluteo.pl.

W kantorach walutowych waż-
na jest również szybkość zawierania
transakcji. W niektórych serwisach
wymiana najpopularniejszych wa-
lut, takich jak złotówki, dolary, fun-
ty czy euro, wykonywana jest w trybie pil-
nym, a to oznacza, że wpływają na doce-
lowe konto w dniu, w którym została zle-
cona wymiana. Decydując się na transak-
cje online, nie musimy iść do banku czy kan-
toru. Zamiast stania w kolejce – wygodny

fotel, zamiast tradycyjnego okienka – ekran
monitora. Tak dziś często wygląda kupno
i sprzedaż walut. Wartość ich wymiany
w Internecie stanowi około jedną piątą war-
tości tego, co wymieniane jest w kantorach
stacjonarnych.

Choć nie ma specjalnego aktu
prawnego, który byłby odpowiedni-
kiem prawa dewizowego, na podsta-
wie którego działają kantory stacjo-
narne lub prawa bankowego, które-
mu podlegają banki, to kantory on-
line również muszą stosować pewne
regulacje. – Raportujemy transakcje
przekraczające 15 tys. euro zgodnie
z ustawą o przeciwdziałaniu praniu
brudnych pieniędzy, a bazy danych re-
jestrujemy w GIODO. Stosujemy
także certyfikat SSL, który umożliwia
zaawansowane szyfrowanie połą-
czeń internetowych. Natomiast klu-
czowe procesy na platformie walu-
teo.pl wymagają zatwierdzenia po-

przez link aktywacyjny przesłany na adres
e-mail lub poprzez wpisanie kodu wysła-
nego SMS-em na numer podany podczas
rejestracji – wszystko dla bezpieczeństwa na-
szych klientów – mówi Adrian Czaja z Wa-
luteo.pl. �

Polacy pokochali kantory w sieci
Pierwsze internetowe kantory powstawały 8 lat temu. Ich popularność rosła z roku na
rok. Przełomowy okazał się rok 2011, kiedy w życie weszła ustawa antyspreadowa

Złotą 44 inwestorzy re-
klamują hasłem „Pol-
ska to sukces”. – Dla-
czego? Bo od lat w na-

szym kraju żyje się coraz lepiej. Je-
steśmy jednym z nielicznych miejsc
w Europie, gdzie jest bezpiecznie
i stabilnie gospodarczo, a na do-
datek inwestorzy mogą liczyć na
wyższe stopy zwrotu w segmencie
nieruchomości niż na Zachodzie
– wyjaśnia Rafał Szczepański, wi-
ceprezes zarządu BBI Develop-
ment. – I nie trzeba tu przywoływać na do-
wód danych GUS czy wskaźników ma-
kroekonomicznych. Wystarczy ostatnia
wiadomość z rynku: JP Morgan ogłosił, że
to w Polsce, w Warszawie będzie mieć sie-
dzibę. Zajmie tysiące metrów kwadrato-
wych biur, zatrudni tysiące nowych pra-
cowników. 

Inwestor Złotej 44 mówi, że to właśnie
ludzie sukcesu – przede wszystkim polscy
biznesmeni, którzy dwie dekady budowa-
li w nowej rzeczywistości swoje firmy zostają
mieszkańcami wieży autorstwa Daniela
Libeskinda. – Sprzedaż idzie zgodnie z har-
monogramem. Mamy lepsze wyniki niż
konkurencja. Popyt na luksusowe aparta-

menty nie spada, szczególnie że
oferujemy coś więcej niż miesz-
kanie. To miejsce życia, z piętrem
rekreacyjnym i wieloma udogod-
nieniami. W Złotej 44 pierwsze
osoby już zaczęły mieszkać, a ko-
lejne apartamenty wykańczamy
dla nowych nabywców – infor-
muje Michał Skotnicki, prezes
BBI Development.

Deweloper informuje, że
wśród jego klientów jest wiele
znanych osób. Zagwarantował

im pełną dyskrecję przy zawieraniu tran-
sakcji. Może natomiast pochwalić się, że
jednym z właścicieli apartamentów w wie-
ży został Robert Lewandowski. Dlaczego
on? – Bo Polska to sukces i pan Robert Le-
wandowski jest tutaj doskonałym przykła-
dem tego, jak wiele można osiągnąć – pod-
kreśla wiceprezes Szczepański. �

Złota 44 z hasłem „Polska to sukces”
Do najwyższej wieży mieszkalnej w Unii Europejskiej wprowadzają się pierwsi właściciele
apartamentów, głównie ludzie biznesu. Inwestor Złotej 44 podkreśla, że Polska odniosła
sukces gospodarczy i jest niepowtarzalnym miejscem na europejskiej mapie biznesu. Tak
jak Złota 44 na mapie luksusowych inwestycji w regionie
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Zdecydowanym liderem rankin-
gu z najwyższą wartością autor-
skiego indeksu „Eksportowe
TOP50” są meble, które na 1. po-

zycji w zestawieniu utrzymują się już kolejny
rok. Wartość sprzedaży zagranicznej od-
notowanej w 2016 roku dla tej kategorii to
aż 48 014 mln zł. – Branża meblarska zde-
cydowanie zasługuje na docenienie w kon-
tekście eksportu i to nie tylko ze względu na
bardzo wysoką wartość wywozu i jego dy-
namikę – 12 proc. r/r, ale także dlatego, że
wśród wszystkich 50 kategorii rankingu, to
właśnie meble mają największy dodatni bi-
lans handlowy rzędu 36 932 mln zł – pod-
kreśla Feliks Bentkowski, dyrektor kredy-
towy ds. sektorów Banku Zachodniego
WBK. Meble to nie jedyna wysoko skla-
syfikowana kategoria wyposażenia domów
i wnętrz. Na 6. miejscu w rankingu znala-
zła się pozycja eksportowa: drewno i arty-
kuły z drewna, węgiel drzewny. Tutaj prym
wiodą materiały budowlane dla domów, ta-
kie jak okna, drzwi, panele podłogowe itp.

Trzecia edycja zestawienia „Eksportowe
TOP50” buduje wizerunek Polski jako kra-
ju… bardzo słodkiego. 2. miejsce w rankin-
gu utrzymały produkty zbożowe i cukierni-
cze, czyli m.in. ciastka. Duże ambicje mają
też eksporterzy wyrobów czekoladowych.

W tym roku produkty z kakao są na 4. miej-
scu zestawienia, co jest dużym awansem
(o 4 pozycje) w porównaniu z zeszłym ro-
kiem. W branży rolno-spożywczej dobrych
perspektyw na zagranicznych rynkach mogą
spodziewać się także firmy eksportujące
mięso i podroby jadalne (9. pozycja).

Nowością w czołówce rankingu „Eks-
portowe TOP50” jest pojawienie się na
3. miejscu branży motoryzacyjnej, która
zdołała wspiąć się o 3 oczka do góry w po-
równaniu z zeszłym rokiem. Ten awans to
dobra wiadomość na przyszłość i sugeru-
je utrzymanie się bardzo dynamicznego roz-
woju eksportu pojazdów nieszynowych
oraz ich części. W minionym roku wyniósł
on aż 95 446 mln i odnotował wzrost
o 18 proc. r/r. Wysoko w rankingu uplaso-
wała się również inna kategoria związana
z transportem. Statki powietrzne, ko-
smiczne i ich części zajęły 16. pozycję. 

W tegorocznej edycji „Eksportowego
TOP50” wyjątkowo dobrze przedstawiają
się także perspektywy eksportu polskiej
branży chemicznej i kosmetycznej. Kate-
goria, w skład której wliczamy głównie olej-
ki eteryczne, preparaty perfumeryjne, ko-
smetyczne lub toaletowe, zajęła wysokie,
5. miejsce (awans aż o 11 pozycji). Za
pierwszą dziesiątką, na 13. miejscu, zade-

biutowała w zestawieniu kategoria różnych
produktów chemicznych. Na 14. pozycji
uplasowały się chemia domowa (mydło;
preparaty: piorące, smarowe, woski synte-
tyczne, preparowane, do czyszczenia, szo-
rowania, świece itp., pasty modelarskie, wo-
ski, preparaty dentystyczne).

Wśród całych gałęzi przemysłu obec-
nych w zestawieniu wyróżnić należy także
branżę odzieżową i dodatków, obuwia
oraz galanterii. Najwyżej w rankingu „Eks-
portowe TOP50 2017” znalazły się artykuły
skórzane, które w tym roku trafiły na 11. po-
zycję. Perspektywy dla branży obuwniczej
oceniono na 15. pozycję. Odzież i dodat-
ki są na miejscu 32.

Ranking „Eksportowe TOP50” po-
wstaje w oparciu o autorski indeks Banku
Zachodniego WBK. Metodologia pre-
miuje m.in. kategorie, w których polski eks-
port ma istotny udział, rośnie szybciej niż
handel światowy i w których wielkość eks-
portu jest skorelowana z pozytywnym bi-
lansem handlowym. Istotne jest też roz-
proszenie krajów importujących. Dzięki
temu obniżają się pozycje działów, gdzie je-
steśmy pośrednikiem i mniej znaczącym do-
stawcą, a rosną te, gdzie produkty docie-
rają na cały świat. 

AŻ

Eksportowe TOP50
W trzeciej edycji zestawienia „Eksportowe TOP50”, wskazującego na najbardziej obiecujące
kategorie polskiego eksportu, pierwsze miejsce utrzymały meble. Tuż za nimi, na drugiej 
pozycji znalazły się produkty zbożowe i cukiernicze, zaś na trzeciej – sektor automotive.
Doskonałe perspektywy eksportowe stoją również przed producentami wyrobów czekola-
dowych, kosmetyków i chemii, drewnianych materiałów budowlanych oraz odzieży 
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Uzdrowisko Wysowa jest kuror-
tem o wieloletniej tradycji się-
gającej XVIII wieku, który do-
tąd nie gościł Kongresu Uzdro-

wisk Polskich. Motto  przewodnie wyda-
rzenia brzmiało „Uzdrowiska i lecznictwo
uzdrowiskowe w świetle współczesnych
wyzwań zdrowotnych i społeczno-gospo-
darczych”. Udział w Kongresie, jak co
roku, zaszczyciła liczna grupa przedstawi-
cieli władz administracji rządowej i samo-
rządowej, środowisk naukowych i me-
dycznych, przedsiębiorców uzdrowisko-
wych, gestorów bazy hotelowej oraz władz
i członków organizacji działających na
rzecz branży uzdrowiskowej.

Celem organizatorów Kongresu było
zainicjowanie dyskusji na temat koniecz-
ności stałego wzmacniania roli i znaczenia
lecznictwa uzdrowiskowego – medycyny
uzdrowiskowej w systemie ochrony zdro-
wia. Podczas zaplanowanych sesji dysku-
syjnych poruszone zostały kwestie związane
z możliwościami włączenia uzdrowisk do
programu opieki koordynowanej m.in. w za-
kresie rehabilitacji, a tym samym lepszego
wykorzystania potencjału polskich uzdro-
wisk i lecznictwa uzdrowiskowego, na któ-
re składają się wieloletnie doświadczenie
w zakresie rehabilitacji, profilaktyki, pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, przy-
stosowana infrastruktura diagnostyczna
i zabiegowa oraz wysoko specjalistyczna ka-
dra medyczna, co czyni je ważnym ele-
mentem systemu ochrony zdrowia.

W trakcie obrad kongresowych nie za-
brakło również paneli dyskusyjnych po-
święconych regulacjom ustawowym. Omó-
wione zostały m.in. przepisy dotyczące
operatów uzdrowiskowych i ochrony śro-
dowiska, a także zagadnienia dotyczące
czystości powietrza czy poziomu hałasu
w uzdrowiskach.

Wypracowane podczas Kongresu klu-
czowe postulaty dla branży uzdrowiskowej
wskazują kierunki działań i rozwoju uzdro-
wisk w bliższych oraz dalszych perspekty-
wach czasowych, w obliczu aktualnych pro-
blemów związanych ze zdrowiem, opieką
medyczną, jak również zapowiadanych
zmian legislacyjnych dla funkcjonowania
uzdrowiskowych zakładów leczniczych.

Corocznie organizowana wystawa
sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego,
produktów uzdrowiskowych oraz pre-
zentacja wód mineralnych, leczniczych,
kosmetyków na bazie naturalnych su-
rowców leczniczych była uzupełnieniem
kongresowych obrad i doskonałą okazją
do zapoznania się z nowinkami tech-
nicznymi. 

Uczestnicy Kongresu mieli również
okazję zwiedzić nowoczesną linię produk-
cyjną w Zakładzie Produkcji Wody Mine-
ralnej Wysowianka, zapoznać się z pilota-
żowym projektem Ministerstwa Zdrowia,
jakim jest dzienny Dom Opieki Medycznej
w Ośrodku Uzdrowiskowym Beskid w Wy-
sowej-Zdroju oraz zobaczyć, jak funkcjo-
nuje stacja dializ w jedynym tego typu
ośrodku w warunkach uzdrowiskowych
w Polsce. Ewenementem w skali naszego
kraju jest fakt, iż obie procedury, tj. nerko-
zastępczość i leczenie balneologiczne, od-
bywają się w tym samym budynku bez ko-
nieczności przemieszczania się poza obiekt
przez pacjentów. 

Po części merytorycznej obrad była
również możliwość  wizyty w  największej
w Europie Stadninie Koni Huculskich w Re-
gietowie oraz poznania kultury Łemków
w trakcie występu znanego łemkowskiego
zespołu Serencza. �

Wszystkie uzdrowiska do Wysowej
W dniach 5–7 października 2017 r. już po raz XXVI odbył się Kongres Uzdrowisk Polskich,
najbardziej prestiżowa ogólnopolska konferencja uzdrowiskowa. W tym roku gospoda-
rzem obrad była Wysowa-Zdrój, a organizatorami wiodącymi Stowarzyszenie Unia 
Uzdrowisk Polskich oraz Uzdrowisko Wysowa SA
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Najważniejszą zmianą jest znie-
sienie wymogu przedstawiania
graficznego oznaczeń. Po 30
września 2017 r. oznaczenia

mogą być przedstawiane w dowolnej for-
mie, pod warunkiem że dany sposób przed-
stawienia jest jasny, precyzyjny, samo-
dzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwa-
ły i obiektywny. Jest to związane z do-
puszczeniem do rejestracji typów znaków
towarowych, które można przedstawić wy-
łącznie w formie elektronicznej. Chodzi
o znaki multimedialne, znaki ruchowe i ho-
logramy, w przypadku których do wniosku
dołączany będzie film wideo ukazujący ruch
lub zmianę położenia w znaku bądź plik au-
diowizualny zawierający kombinację obrazu
i dźwięku.

Nowe przepisy zasadniczo rozszerza-
ją możliwości ochrony oznaczeń z jednym
jednak wyjątkiem. Dotyczy to zapachów.
– Decyzją EUIPO, z uwagi na ograniczo-
ne obecnie możliwości techniczne, zapachy
nie będą mogły być rejestrowane aż do cza-
su, gdy stan techniki to umożliwi. EUIPO
wyraźnie podkreśla, że raczej nie nastąpi to
w najbliższej przyszłości – wyjaśnia Mar-
ta Krzyśków-Szymkowicz, rzecznik paten-
towy z kancelarii JWP Rzecznicy Patento-
wi. – Przeszkodę w rejestrowaniu zapachów
stanowi też niedopuszczenie próbek i oka-
zów jako załączników do wniosku o reje-
strację. Mimo to warto uważnie obserwo-
wać możliwości techniczne dopuszczalne

przez EUIPO, ponieważ postęp techniki nie
wyklucza znalezienia sposobu na obejście
tego ograniczenia. 

Zdaniem EUIPO zmiany zwiększą
przejrzystość rejestru znaków towarowych
UE i ułatwią jego przeszukiwanie. EUIPO
liczy również na zmniejszenie ilości sprze-
ciwów wobec rejestracji znaków towaro-
wych, wnoszonych ze względów formal-
nych. 

1 października 2017 r. pojawiła się
także w systemie znaków UE nowa kate-
goria oznaczeń – tzw. znaki certyfikujące
UE. Mają przede wszystkim służyć za-
gwarantowaniu określonych cech ozna-
czonych nim towarów i usług. Dlatego
wnioskując o niego, należy przedłożyć
tzw. regulamin używania unijnego znaku
certyfikującego, wskazujący osoby upraw-
nione do jego używania, właściwości, któ-
re mają być certyfikowane znakiem, sposób
ich badania przez organ certyfikujący, spo-
sób nadzorowania używania znaku oraz
warunki używania znaku, w tym sankcje.
Ma to zagwarantować, że towary i usługi
opatrzone znakiem certyfikującym są zgod-
ne z konkretnym standardem określonym
w regulaminie, a właściciel znaku certyfi-
kującego jest odpowiedzialny za jego kon-
trolowanie. Znak certyfikujący UE podle-
ga dwóm istotnym ograniczeniom - jego
właścicielem nie może być osoba prowa-
dząca działalność związaną z dostawą to-
warów i usług rodzaju objętego certyfika-

tem, a także nie może on służyć do odróż-
niania towarów lub usług objętych znakiem
certyfikującym pod względem pochodzenia
geograficznego.

– Zmiany wchodzące wkrótce w życie
dadzą przedsiębiorcom do ręki kolejne
narzędzia rozszerzające możliwości ochro-
ny wyłącznej oznaczeń – komentuje Mag-
dalena Maksimowska, rzecznik patentowy
z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. – Co
więcej, dużo łatwiej będzie teraz zgłosić do
rejestracji znaki nietypowe, których za-
strzeżenie dotychczas generowało proble-
my techniczne związane z przedstawieniem
znaku. Nowe oznaczenia będą atrakcyjne
dla przedsiębiorców z wielu branż, np. dla
twórców aplikacji na smartfony, oprogra-
mowania komputerowego lub firm fono-
graficznych. A dzięki  pomocy profesjo-
nalnego pełnomocnika nowelizacja prze-
pisów pozwoli przedsiębiorcom wykorzy-
stać zmiany z maksymalną korzyścią dla ich
biznesów.    

Wchodzące na początku października
zmiany obejmą też pewne procedury reje-
stracji znaków towarowych, szczególnie me-
tody komunikowania z EUIPO. Jeszcze do
końca roku 2017 będzie można wysyłać do
EUIPO zgłoszenia i korespondencję faksem.
Od 1 stycznia 2018 r. jedynym skutecznym
kanałem komunikacji z EUIPO służącym
do zgłaszania nowych znaków oraz do od-
nawiania ochrony praw już istniejących sta-
nie się system elektroniczny. �

Znaki towarowe w Unii po nowemu

1 października 2017r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTM). Rozporządzenie zmienia nie-
które zasady rejestracji unijnych znaków towarowych w Europejskim Urzędzie ds. 
Własności Intelektualnej (EUIPO), a także wprowadza nowe rodzaje i kategorie oznaczeń 



10 Fakty

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zkoniecznością wdrożenia zmie-
nionych wymagań norm wiąza-
ły się początkowo liczne obawy
o trudność i pracochłonność tego

procesu. Jednak od ich publikacji wielu
klientów DNV GL uzyskało już certyfika-
ty zgodności z nowymi normami. Usługa
Analizy Luk, jak i prowadzone w jej trak-
cie rozmowy z audytorami, pomagają
w określeniu obszarów, w których wyma-
gania norm nie zostały jeszcze w pełni wdro-
żone.

Najważniejsze spostrzeżenia
Nasze dotychczasowe doświadczenia

pokazują, że najczęstsze problemy wynikają
z braku powiązań zagrożeń i ryzyk w pro-
cesach z celami i wskaźnikami kluczowy-
mi do ich osiągnięcia w ramach realizacji
procesów. A przecież zgodnie z intencją no-
wych norm kluczowe dla firmy ryzyka i po-
trzeby stron zainteresowanych powinny być
uwzględnione w systemie zarządzania. Co
za tym idzie, powinny być elementem me-
chanizmów napędzających zmiany w or-
ganizacji, czyli uwzględniane podczas de-
finiowania celów i wskaźników proceso-
wych.

W ramach kontekstu zewnętrznego
i wewnętrznego obserwujemy niejedno-
krotnie pomijanie lub nieuwzględnianie ry-
zyk wynikających ze słabych stron organi-
zacji, jak i zewnętrznych zagrożeń wpływa-
jących na realizację procesów. Wiedza na te-
mat problemów i uwarunkowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych będzie kluczowa do
określenia nie tylko ryzyk, ale i szans.

Problem stanowi też często nieosiąga-
nie wyników zaplanowanych dla procesów
m.in. w odniesieniu do jakości wyrobów
i usług.

Nierzadko zdarza się, że analiza wpły-
wu stron zainteresowanych wraz z ich
oczekiwaniami nie obejmuje wewnętrz-
nych stron zainteresowanych tj. kierowni-
ków i menedżerów liniowych lub pracow-

ników organizacji. Ponadto ograniczanie in-
teresariuszy jedynie do klientów i dostaw-
ców (podejście z poprzedniego wydania
ISO 9001), jako mających największy
wpływ na realizowane cele i będących je-
dynym poważnym źródłem ryzyk i szans dla
organizacji z tytułu działania na rynku, sta-
nowi zbyt duże uproszczenie w podejściu
do nowych wymagań norm. W przypadku
normy ISO 14001 otwarty dialog z wła-
ściwymi zainteresowanymi stronami oraz
transparentna komunikacja informacji
o środowisku mogą pomóc lepiej zrozumieć
potrzeby i oczekiwania stron zaintereso-
wanych.

Doświadczenia z audytów ISO
14001:2015 wskazują, że najwięcej trudności
sprawia rozpoznanie i udokumentowanie
aspektów środowiskowych z uwzględnie-
niem tzw. prostego cyklu życia wyrobu czy
usługi. Przykładem spełnienia tego wyma-
gania jest wpływ organizacji na aspekty śro-
dowiskowe związane z dostawcami (po-
dzlecane procesy, opakowania wielokrot-
nego użytku, optymalizacja pakowania
komponentów czy surowców, dostawy ca-
łopojazdowe). Taka sytuacja może wystą-
pić także przy wysyłce wyrobów gotowych
do klientów. Warto dodatkowo pamiętać

o obowiązku informowania o sposobie za-
gospodarowania wyrobu po jego zużyciu.
Odpadem wymagającym takiej „instrukcji
postępowania” może być cały produkt lub
jego komponenty.

Zaobserwowaliśmy również nierzadkie
pomijanie koniecznej analizy ryzyk i szans,
jakie mogą generować zidentyfikowane
aspekty środowiskowe (np. ryzyka reputa-
cyjne, finansowe, ubezpieczeniowe, bez-
pieczeństwa procesowego zakładu itp).

Kluczowa rola szkoleń
Aby wesprzeć naszych klientów w tran-

sferze, zorganizowaliśmy szereg działań,
które mają przybliżyć szczegóły norm. Nie
tylko analiza luk, ale też szkolenia, semi-
naria, webinaria i dni otwarte były i nadal
są okazją dla firm do podzielenia się wąt-
pliwościami i obawami związanymi z trans-
ferem na ISO 9001:2015 i 14001:2015. Do-
datkowo o wszelkich zmianach i przydat-
nych wskazówkach informujemy w ra-
mach bezpłatnych publikacji i webinariów,
dostępnych na naszej stronie dnvgl.pl/as-
surance, a także na łamach newslettera.

Rafał Kmiecik
Audytor Wiodący DNV GL

Najczęstsze problemy związane
z wdrożeniem norm ISO 9001 
i 14001 z 2015 r.
Minęły już dwa lata obowiązywania nowych standardów. Na podstawie zgroma-
dzonych doświadczeń audytorów DNV GL podsumowujemy najważniejsze wnioski
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Każdy aspekt życia codziennego
zawiera na pewnym poziomie
przynależność do określonych
dobrowolnych lub obowiązko-

wych norm. Są to normy związane np.
z bezpieczeństwem żywności, zdrowiem,
bezpieczeństwem i higieną w pracy, infra-
strukturą pomieszczeń, systemem miar,
handlem i wieloma innymi dziedzinami ży-
cia. – Wdrażanie norm może być odbiera-
ne jako czynność, która nie ma związku
z bezpośrednią egzystencją człowieka, nie-
mniej jednak to właśnie normy mają wpływ
na nasze życie codzienne, m.in. poprzez za-
pewnienie prawidłowych konstrukcyjnie
materiałów budowlanych, rzetelnej opieki
medycznej, niezawodnych systemów za-
rządzania, doradztwa finansowego, syste-
mów informatycznych czy też produkcji
odzieży – mówi Lucyna Olborska, dyrek-
tor Polskiego Centrum Akredytacji.

Akredytacja jest formalnym uznaniem
przez upoważnioną krajową jednostkę
akredytującą kompetencji organizacji dzia-
łających w obszarze oceny zgodności, czy-
li jednostek certyfikujących, inspekcyjnych
lub laboratoriów do wykonywania okre-
ślonych działań. – Najważniejszym celem
akredytacji jest zapewnienie miarodajności
i spójności działań technicznych akredy-

towanych organizacji. Akredytacja daje
gwarancję, że akredytowane przez Polskie
Centrum Akredytacji usługi (badania,
wzorcowania, certyfikacja, inspekcja) są
godne zaufania, nie muszą być powtarza-
ne oraz mogą być zaakceptowane na ryn-
kach europejskich i światowych – wyjaśnia
Olborska.

Korzyści z akredytacji 
dla akredytowanych organizacji
• Certyfikaty, sprawozdania z badań, świa-
dectwa wzorcowania i sprawozdania z in-
spekcji wydawane przez akredytowane
przez PCA laboratoria, jednostki certyfi-
kujące i inspekcyjne mogą być uznawane
przez zainteresowane instytucje w krajach
będących sygnatariuszami wielostronnych
porozumień (MLA/ MRA).
• Jest obiektywnym dowodem na to, że or-
ganizacje działają zgodnie z najlepszą
praktyką.
• Jest istotnym argumentem przy wyborze
dostawców na rynku krajowym i między-
narodowym.

Korzyści z akredytacji 
dla konsumentów
• Podnosi wiarygodność wyników certyfi-
kacji wyrobów.

• Potwierdza wysoką jakość wyrobów
i usług oraz kompetencje personelu.
• Dzięki akredytacji możliwe są wiary-
godne i precyzyjne wyniki analiz oraz ba-
dań w obszarach związanych z bezpie-
czeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np.
badania mechaniczne, analizy medyczne,
badania chemiczne).
• Akredytowane podmioty dostarczają
wiarygodne wyniki i informacje, na pod-
stawie których mogą być podjęte decyzje np.
w zakresie ochrony środowiska.
• Przyczynia się do likwidacji barier w han-
dlu poprzez wzajemne uznawanie procedur
oceny zgodności (swobodny handel mię-
dzynarodowy jest stymulatorem wzrostu
ekonomicznego).

Korzyści z akredytacji dla rządu
• Jest mechanizmem wykorzystywanym
w celu zapewnienia publicznego zaufa-
nia do wiarygodności działań, istotnych
z punktu widzenia wpływu na zdrowie, bez-
pieczeństwo i środowisko; dlatego jest czę-
sto stosowanym sposobem identyfikacji jed-
nostek kompetentnych przy wdrażaniu
przepisów prawnych.
• Odgrywa istotną rolę w procesie notyfi-
kacji; akredytacja stanowi pomoc techniczną
dla władz państwowych przy ocenie jed-
nostek, które mają być notyfikowane, po-
przez zweryfikowanie kompetencji tech-
nicznych jednostki, jej niezależności i bez-
stronności oraz systemu zarządzania. Po-
twierdzane jest to podczas regularnego mo-
nitoringu i okresowych ocen w nadzorze.

Korzyści z akredytacji dla przemysłu
• Jest niezbędnym narzędziem w procesie
podejmowania decyzji oraz przy zarzą-
dzaniu ryzykiem; organizacje mogą oszczę-
dzić czas i pieniądze poprzez wybór akre-
dytowanego, a zatem kompetentnego do-
stawcy usług w obszarze oceny zgodności.
• Może posłużyć jako środek umożliwia-
jący dostęp do rynków eksportowych w Eu-
ropie i na świecie w myśl zasady „badany
lub certyfikowany raz – wszędzie akcepto-
wany”.
• Zapewnia wiarygodne pomiary i badania
przeprowadzane zgodnie z najlepszą prak-
tyką, ogranicza liczbę wyrobów wadli-
wych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz
umożliwia wdrażanie innowacyjnych roz-
wiązań.
• Zmniejsza ryzyko w relacjach bizneso-
wych.

Źródło: PCA

14 korzyści z akredytacji

Komu i po co potrzebna
jest akredytacja? Jakie 
korzyści niesie ze sobą
przystąpienie do procesu
akredytacji? Czy to tylko
kaprys, czy może jednak
prestiż?
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Aktualnie trwa zorganizowany przez
państwa przetarg na budowę i wdrożenie
systemu informatycznego realizującego
e-usługi wraz z infrastrukturą oraz szko-
leniami w ramach projektu „e-Akredyta-
cja”? Czy to państwa autorski pomysł? Na
czym ma polegać jego zastosowanie i co
przyniesie polskiej branży akredytacyjnej? 

Projekt  „e-Akredytacja – platforma ob-
sługi i zarządzania e-usługami w ramach
procesów akredytacji i nadzoru w obszarze
systemu oceny zgodności” jest autorskim
pomysłem Polskiego Centrum Akredytacji.
Powodem przystąpienia do projektu były
duże obciążenia administracyjne, brak
szybkiego i szerokiego dostępu do szkoleń,
a także utrudniony dostęp do szczegóło-
wych informacji o podmiotach posiadają-
cych akredytację. Zostało to uwidocznio-
ne w licznych analizach. Główny problem,
który został przez nas zdiagnozowany,
polega na powstaniu barier dla rozwoju go-
spodarczego, spowodowanych tradycyjnym
sposobem realizacji procesów akredytacji

i nadzoru.  W projekcie „e-Akredytacja” jako
nadrzędny cel przyjęliśmy zmniejszenie
administracyjnych obciążeń przedsiębior-
ców w zakresie ubiegania się o akredytację
oraz jej późniejszego nadzoru. Obecnie
większość formalności, np. przekazywanie
dokumentacji związanej z procesem akre-
dytacji, a także jej przedłużaniem, odbywa
się z wykorzystaniem drogi papierowej.
Dzięki przygotowywanym e-usługom klien-
ci będą mogli przesyłać i odbierać kore-
spondencję w trakcie całego procesu akre-
dytacji i nadzoru bez odchodzenia od
komputera. Obniżą się także koszty zwią-
zane z drukowaniem, ponieważ wnioski
będą wysyłane elektronicznie przy pomo-
cy specjalnie przygotowanych formularzy.
Kompleksowa informatyzacja procesu
akredytacji oraz procesów wewnętrznych
PCA wspierających realizację e-usług
usprawni i przyspieszy pracę w Polskim
Centrum Akredytacji, co znacząco wpłynie
na skrócenie czasu obsługi poszczególnych
etapów w procesach akredytacji.

Na ile w procesie akredytacyjnym
wykorzystywane są nowe technologie?
Które fazy procesu akredytacji są już
zautomatyzowane, a które ciągle opiera-
ją się bardziej na kompetencjach ludzi niż
na urządzeniach i ich algorytmach? 

Obecnie w całym procesie akredytacji
nie wykorzystuje się jeszcze technologii in-
formatycznych dostępnych na rynku, cho-
ciaż przyznam, że w ostatnich latach wie-
le obszarów, w tym procesy wewnętrzne
PCA wspierające proces akredytacji, zostało
już zautomatyzowanych. Większość danych
niezbędnych do realizacji podstawowych
działań PCA zostało zgromadzonych w ba-
zie danych, a część dokumentów i formu-
larzy ma postać już tylko cyfrową. Etapy
procesu akredytacji, które wymagały od na-
szych pracowników dużych nakładów pra-
cy, lub te, które cechowała duża powta-
rzalność i czasochłonność, zostały w dużej
mierze zinformatyzowane. Niestety więk-
sza część procesu akredytacji opiera się
przede wszystkim na kompetencjach ludzi

Rozwijamy się technologicznie 
i międzynarodowo

Rozmawiamy z Lucyną
Olborską, dyrektor
Polskiego Centrum
Akredytacji, która 
w maju tego roku 
decyzją Zgromadzenia
Ogólnego European
co-operation for 
Accreditation została
wybrana na przewod-
niczącą Komitetu 
EA ds. Komunikacji 
i Wydawnictw
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– pracowników PCA, auditorów, ekspertów.
Dlatego też informatyzacja tych obszarów
wymaga poświęcenia większej uwagi i opra-
cowywania skomplikowanych, a zarazem
unikalnych algorytmów działania.

Polskie Centrum Akredytacji w ostat-
nim czasie przedstawia do opinii różno-
rodne projekty dokumentów, typu DARM-
01, DACS-01 czy DAVE-01. Dobrze ro-
zumiem, że opiniowanie polega na swo-
istych konsultacjach społecznych z przed-
siębiorcami? Jaki będzie dalszy los ww. do-
kumentów? 

Tak jest w rzeczywistości. PCA, dzia-
łając zgodnie z wymaganiami normy dla
jednostek akredytujących oraz zasadami
funkcjonowania systemu akredytacji, wy-
nikającymi z zawartych przez PCA poro-
zumień, jest zobligowane działać transpa-
rentnie i zapewnić szeroko rozumianą
współpracę z zainteresowanymi stronami,
do których zdecydowanie należą przed-
siębiorcy, będący najczęściej klientami PCA
lub klientami naszych klientów. Konsulto-
wane są dokumenty, w których PCA  jako
jednostka akredytująca przedstawia spe-
cyficzne wymagania akredytacyjne oraz za-
sady akredytacji poszczególnych rodzajów
jednostek, oceniających zgodność lub wy-
magania i zasady właściwe dla ustana-
wianych sektorowych programów akre-
dytacji, dedykowanych najczęściej obsza-
rom regulowanym przepisami prawa, ale
również obszarom dobrowolnym. Wszyst-
kie dokumenty tego rodzaju są przedmio-
tem planowej działalności PCA i przed po-
wszechnymi konsultacjami przechodzą
wnikliwą wewnętrzną weryfikację i proces
uzgodnień. Konsultacje przeprowadzane są
w celu pozyskania uwag przede wszystkim
od stron zainteresowanych określonymi
ocenami zgodności. Uwagi, po ich analizie,
są uwzględniane w projektach dokumentów,
jeżeli oczywiście nie stoją w sprzeczności
z obowiązującymi ogólnymi wymaganiami
i zasadami akredytacji. Powszechne opi-
niowanie dokumentów PCA to tylko po-
czątek długiej drogi związanej z ich osta-
tecznym uzgadnianiem i zatwierdzaniem do
stosowania. Na każdym etapie opiniowa-
nia uwagi są analizowane, a następnie
opracowywane są kolejne projekty, po-
dobnie zresztą jak w przypadku opiniowania
powszechnego. Ostateczny projekt doku-
mentu, opracowany na zasadzie konsen-
susu w odniesieniu do wszystkich zgło-
szonych uwag, a często zgłaszane są
sprzeczne ze sobą uwagi i oczekiwania opi-
niujących, jest głosowany przez Komitet
oraz Radę ds. Akredytacji, jeżeli uczestni-
czy w opiniowaniu. Pozytywny wynik gło-
sowania daje podstawę do zatwierdzenia
dokumentu do stosowania w działalności
akredytacyjnej. Wprowadzenie do stoso-

wania wszystkich dokumentów dotyczących
klientów PCA jest ogłaszane komunikatem.

PCA zapewnia spektrum wszelkich
możliwych tematów do akredytacji. Czy
jest jakaś branża, którą się państwo nie zaj-
mują? 

Wszystkie rodzaje oceny zgodności
objęte międzynarodowymi porozumienia-
mi o wzajemnym uznawaniu wyników
akredytowanej działalności – EA MLA,
ILAC MRA, IAF MLA – są w zakresie dzia-
łalności akredytacyjnej PCA. Można więc
stwierdzić, że nie ma  obszarów oceny zgod-
ności, dla których PCA nie udziela akre-
dytacji. Nie oznacza to jednakże, że akre-
dytacja funkcjonuje we wszystkich dzie-
dzinach naszego życia i otaczającej nas rze-
czywistości gospodarczej. Akredytacja jest
również w różnym stopniu wykorzystywa-
na do potwierdzania kompetencji jednostek
oceniających zgodność, funkcjonujących
w różnych branżach. Należy pamiętać, że
akredytacja jest zawsze udzielana na wnio-
sek zainteresowanego podmiotu. Nawet
wówczas, gdy w obszarze regulowanym
przepisami prawa obowiązek posiadania
akredytacji przez jednostkę oceniającą
zgodność jest wskazany jako wymaganie.
Kolejnym istotnym czynnikiem decydują-
cym o zakresie naszej działalności akredy-
tacyjnej jest to, czy regulatorzy chcą wy-
korzystywać akredytację udzielaną przez
PCA do oceny kompetencji jednostek funk-
cjonujących na rzecz konkretnego obsza-
ru regulowanego. W wielu przypadkach re-
gulatorzy przystępują do opracowania
i wdrożenia wewnątrzresortowych syste-
mów oceny, nazywając je również akredy-
tacją. Nie jest to jednakże akredytacja
oparta o europejskie ramy prawne usta-
nowione dla akredytacji, a tym samym za-
kres jej uznawania jest ograniczony, a wy-
niki mogą budzić wątpliwości. PCA, jako
krajowa jednostka akredytująca jest przy-
gotowana merytorycznie do udzielania
akredytacji we wszystkich branżach, gdzie
prowadzona jest ocena zgodności w rozu-
mieniu ustawy o systemach oceny zgod-
ności i nadzoru rynku. Jednak możliwy za-
kres naszych działań jest silnie uwarunko-
wany i powiązany z zasobami ludzkimi, któ-
rymi musi dysponować jednostka akredy-
tująca, a to oczywiście przekłada się bez-
pośrednio na wzrost naszych potrzeb fi-
nansowych.

Jakie korzyści wynikają z akredytacji
dla polskiej przedsiębiorczości i gospo-
darki? 

Generalnie akredytacja jest poświad-
czeniem przez jednostkę akredytującą, że
jednostka oceniająca zgodność spełnia
wymagania dotyczące jej kompetencji, bez-
stronności i niezależności określonych w od-
powiednich normach zharmonizowanych.

Należy zauważyć, że najważniejszym celem
akredytacji udzielanej przez PCA jest za-
pewnienie wiarygodności działań tech-
nicznych ocenianych organizacji. Akredy-
tacja służy budowaniu i umacnianiu za-
ufania do wyników wzorcowań, badań i in-
spekcji, certyfikowanych wyrobów i usług,
kwalifikacji certyfikowanych osób oraz cer-
tyfikowanych systemów zarządzania. Gwa-
rantuje też spójność krajowego systemu oce-
ny zgodności oraz zapewnia, że akredyto-
wane przez nas usługi są wiarygodne i nie
muszą być powtarzane w innych krajach
członkowskich UE, jak również w krajach
spoza UE, co dzieje się dzięki wielostron-
nym porozumieniom podpisanym przez
PCA w ramach międzynarodowych orga-
nizacji zrzeszających jednostki akredytujące
w Europie i na świecie. Należy również wy-
raźnie podkreślić, że akredytacja wspiera nie
tylko ochronę interesów publicznych czy też
konkurencyjność przemysłu w Polsce, ale
również wzmacnia handel międzynaro-
dowy poprzez eliminowanie barier tech-
nicznych w eksporcie na całym świecie.
Dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne
i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w ob-
szarach związanych z bezpieczeństwem pu-
blicznym, ochroną zdrowia i środowiska.
Akredytacja daje przedsiębiorcy pewność,
że wyroby dostawców ocenione przez
akredytowane jednostki spełniają wyma-
gania krajowych i międzynarodowych
norm, co przekłada się na pełne zaufanie
klientów do tych wyrobów. Dodatkowo słu-
ży polskim przedsiębiorcom jako narzędzie
umożliwiające łatwiejszy dostęp do rynków
europejskich i międzynarodowych, co ma
istotny wpływ na umacnianie polskiej go-
spodarki.

Jak wygląda proces akredytacji w tej
chwili? Czy planowane jest wprowadzenie
w nim jakichś zasadniczych zmian? 

PCA prowadzi działalność akredyta-
cyjną na podstawie ustawy z dnia 13 kwiet-
nia 2016 r. o systemach oceny zgodności
i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz.
1398). Procesy akredytacji prowadzone
są zgodnie z ww. ustawą oraz z dyspozy-
cjami rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia
9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymaga-
nia w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszące się do warunków wprowadza-
nia produktów do obrotu i uchylające roz-
porządzenie (EWG) nr 339/93, a także
w oparciu o wymagania EA, IAF i ILAC.
W przypadku ubiegania się przez podmiot
o akredytację, powinien on spełniać warunki
przyjęte we wniosku o akredytację złożonym
do PCA, a po udzieleniu akredytacji – wa-
runki wynikające z zawartego z nami kon-
traktu. Zarówno wymagania akredytacyj-
ne, jak i warunki dotyczące udzielania �
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i utrzymywania akredytacji są wskazane
w kontrakcie i dokumentach związanych,
a także w dokumencie DA-01 – Opis sys-
temu akredytacji. Co do planów ewentu-
alnych reform w procesie akredytacji, to
obecnie procedowana jest zmiana ustawy
z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oce-
ny zgodności i nadzoru rynku, która wy-
nika przede wszystkim z konieczności do-
stosowania przepisów prawa krajowego do
regulacji prawa Unii Europejskiej w związ-
ku z opublikowaniem trzech rozporządzeń
UE, tj. rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady UE 2016/424 z dnia
9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń ko-
lei linowych oraz uchylenia dyrektywy
200/9/WE; rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia
9 marca 2016 r. w sprawie środków ochro-

ny indywidualnej oraz uchylenia dyrekty-
wy Rady 89/686/EWG oraz rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w spra-
wie urządzeń spalających paliwa gazowe
oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE.
Państwa członkowskie zostały zobligo-
wane do ustanowienia przepisów doty-
czących sankcji za naruszanie przez pod-
mioty gospodarcze przepisów ww. rozpo-
rządzeń, a także zobowiązane zostały do
przekazywania ich Komisji Europejskiej
w terminie do 21 marca 2018 r. Kolejną
istotną zmianę, jaką wprowadza projek-
towana ustawa, stanowi doprecyzowanie
zapisów dotyczących wskazania w zakre-
sie udzielanej przez PCA akredytacji od-
powiedniego aktu unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego. Konieczność ta spo-
wodowana jest tym, że w dotychczasowym
stanie prawnym wymagania dotyczące
akredytacji pozwalającej na autoryzację
i notyfikację nie były wystarczająco do-
precyzowane.

Co rok 2017 przyniósł lub przyniesie
PCA w zakresie współpracy międzynaro-
dowej? 

Współpraca międzynarodowa jest ob-
szarem niezwykle dla nas istotnym. Jak już
wcześniej wspomniałam, PCA jako sy-

gnatariusz porozumień międzynarodo-
wych: EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA,
przyczynia się do zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego, ochrony środowiska
i zdrowia. Dzięki podpisanym wielostron-
nym porozumieniom wyniki wydawane
przez akredytowane przez nas jednostki oce-
niające zgodność są uznawane w Europie
i na świecie. To jest niewątpliwa wartość pły-
nąca z bycia sygnatariuszem, którym je-
steśmy już od 2004 roku. Nasza działalność
w ramach współpracy międzynarodowej ma
jeszcze jeden plus. Dzięki niej możemy do-
wiedzieć się, jak pracują inne jednostki akre-
dytujące, ale przede wszystkim zabrać
swój głos w przypadku ustalania zasad akre-
dytacji obowiązujących później wszyst-
kich członków EA, IAF i ILAC. W ten spo-
sób jesteśmy też w stanie inicjować prace

na poziomie krajowym w poszczególnych
obszarach oceny zgodności równolegle, gdy
przystępuje do nich np. EA. 

Wracając do sedna, rok 2017, oprócz
regularnej pracy w komitetach i grupach
roboczych organizacji międzynarodo-
wych, przyniósł nam kolejne wyzwania.
W maju tego roku decyzją Zgromadzenia
Ogólnego European co-operation for
Accreditation zostałam wybrana na prze-
wodniczącą Komitetu EA ds. Komunika-
cji i Wydawnictw. Moja dwuletnia kaden-
cja rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku.
Jako przewodnicząca Komitetu EA po-
nownie weszłam też w skład EA Executive
Committee. Do zadań Komitetu EA CPC
należy wspieranie działalności akredyta-
cyjnej wszystkich członków EA działa-
niami promocyjnymi, szczególnie z za-
kresu porozumienia o uznawaniu akre-
dytowanych wyników oceny zgodności
(EA MLA). EA Executive Committee
natomiast to najwyższy organ doradczy
EA, do którego zadań należy m.in. za-
rządzanie działalnością EA, wdrażanie
podjętych decyzji oraz zapewnienie bez-
pośredniego kontaktu z poszczególnymi
dyrektoriatami Komisji Europejskiej w za-
kresie wykorzystania akredytacji w ob-
szarach regulowanych. Muszę stwierdzić,

że obie nominacje są dowodem uznania
dotychczasowej działalności PCA na rzecz
organizacji międzynarodowych, co prze-
kłada się jednocześnie na zaufanie ze
strony członków EA do wyników oceny
zgodności wydawanych przez akredyto-
wane przez nas podmioty. Z jednej stro-
ny jest to ważne wyróżnienie, z drugiej jed-
nak duże wyzwanie, bowiem zobowiąza-
nia wynikające z pełnionej przeze mnie
funkcji dyrektora PCA będę musiała po-
godzić z nowymi obowiązkami w struk-
turach EA. Będzie to trudne, ale na pew-
no przyczyni się do jeszcze lepszego po-
strzegania PCA na arenie międzynaro-
dowej. 

Kolejną ważną kwestią, oprócz zaan-
gażowania w prace organizacji międzyna-
rodowych, jest współpraca bilateralna.
PCA zawiera umowy bezpośrednio z za-
granicznymi jednostkami akredytującymi.
Pierwsze z nich to umowy o współpracy
w ramach polityki transgranicznej, w za-
kresie przeprowadzania ocen oddziałów jed-
nostek oceniających zgodność, zlokalizo-
wanych na terenie Polski. PCA dotychczas
podpisało jedenaście takich umów, w tym
dwie w 2017 roku: z jednostką akredytują-
cą z Estonii oraz Australii i Nowej Zelan-
dii. W tym roku przeprowadziliśmy już
10 ocen na zlecenie zagranicznych jedno-
stek akredytujących. Drugi rodzaj to umo-
wy bilateralne dotyczące wymiany wiedzy
i doświadczeń, ale też zapewnienia spójności
w działaniach związanych z przeprowa-
dzaniem ocen jednostek oceniających zgod-
ność. W tym celu w ramach VI Konsulta-
cji Gospodarczych Polska–Tajwan, w paź-
dzierniku 2016 r. podpisaliśmy umowę z taj-
wańską jednostką akredytującą TAF. Kon-
sekwencją była nasza wizyta na Tajwanie
w czerwcu tego roku oraz spotkanie z przed-
stawicielami The Bureau of Standards,
Metrology and Inspection (BSMI) – organu
podległego ministrowi ds. gospodarki od-
powiedzialnemu za normalizację, metro-
logię i nadzór nad wyrobami wprowadza-
nymi do obrotu w Tajwanie, a następnie we
wrześniu spotkanie w siedzibie PCA. Ce-
lem obu spotkań było omówienie wymagań
akredytacyjnych stosowanych w Polsce
dla jednostek oceniających zgodność w od-
niesieniu do wyrobów elektrycznych i elek-
tronicznych, w tym w Unii Europejskiej, wy-
magań dla produktów ekologicznych re-
gionalnych i tradycyjnych, a także współ-
pracy w tym zakresie z regulatorami. Na-
kreśliliśmy też dalsze plany współpracy
w zakresie systemu oceny zgodności mię-
dzy PCA i TAF, uwzględniające także uła-
twienie eksportu polskich wyrobów na ry-
nek tajwański.  

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Dzięki przygotowywanym e-usługom klienci będą
mogli przesyłać i odbierać korespondencję w trakcie
całego procesu akredytacji i nadzoru bez odchodzenia
od komputera. Obniżą się także koszty związane 
z drukowaniem, ponieważ wnioski będą wysyłane 
elektronicznie przy pomocy specjalnie przygotowanych
formularzy
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Jak dużym problemem są w Polsce
choroby słuchu?

Jak wykazują badania, w Polsce oko-
ło 20 proc. dzieci w wieku szkolnym ma pro-
blemy ze słuchem, przy czym większość
przypadków nie wymaga leczenia. Dla
porównania w Afryce jest to 40 proc.,
a uszkodzenia słuchu często są nieodwra-
calne. Jednak w Polsce, mimo że wspo-
mniane problemy ze słuchem są zazwyczaj
mniej skomplikowane, mamy do czynienia
z innym wyzwaniem – ogromnym naraże-
niem na hałas, który niestety może dopro-
wadzić do tzw. głuchoty nabytej. Dotyczy
to głównie szkół, ale też czasu wolnego np.
podczas koncertów czy słuchania muzyki
w słuchawkach dousznych. Wszystko spro-
wadza się do właściwej ochrony i odpo-
wiedzialności, bo często sami narażamy się
na nadmierny hałas i ubytki słuchu.

Jak dynamicznie zmienia się techno-
logia w reprezentowanym przez pana ob-
szarze medycyny?

W zakresie diagnostyki laryngologicz-
nej obserwujemy znaczący postęp – mo-
żemy korzystać z wielu dostępnych na
rynku urządzeń diagnostycznych. Jeśli
mówimy o chirurgii, niestety coraz mniej le-
karzy chce się podejmować skomplikowa-
nych zabiegów usznych. Aby uniknąć ry-

zyka, wolą oni zastosować aparat słucho-
wy. To rozwiązanie, który pomoże na krót-
ką metę, a pacjent może potrzebować bar-
dziej skomplikowanego zabiegu chirur-
gicznego, podczas gdy wada słuchu może
się w tym czasie znacznie pogorszyć. Im-
planty słuchowe przeszły prawdziwą re-
wolucję, ewoluując z jednokanałowych do
kilkudziesięciokanałowych, więc sygnał po-
prawiający słuch pacjenta jest jakościowo
znacznie lepszy. Paradoksalnie dla niektó-
rych pacjentów najnowsze rozwiązania są
„za dobre” – stopień skomplikowania tech-
nologicznego urządzeń sprawia, że mają
trudności z ich obsługą. Kolejnym krokiem
w ewolucji otolaryngologii będzie w pełni
wszczepiony implant. W naszym ośrodku
trwają testy takiego rozwiązania, ale na ra-
zie nie spełnia ono w stu procentach ocze-
kiwań, bo ze względu na całkowite wszcze-
pienie pod skórą, zbyt wiele dźwięków do-
chodzi do pacjenta z wnętrza organizmu.

Firma tworzy placówki nie tylko w kra-
ju, lecz także poza Polską. Ile takich
ośrodków już działa?

Pierwsza placówka zagraniczna po-
wstała w Odessie, ponieważ przyjeżdżało
do nas bardzo wielu pacjentów z Ukrainy.
W tej chwili nasi pacjenci mają możliwość
skorzystania z diagnostyki i rehabilitacji na

miejscu, bez konieczności zdobywania wiz.
Nowsza placówka ukraińska została otwar-
ta w Łucku – na Wołyniu, by pacjenci z tej
odleglejszej części kraju nie musieli przy-
jeżdżać do nas na wizyty kontrolne po za-
biegu. Mamy też przedstawicielstwo
w Brześciu, które związane jest głównie
z rehabilitacją oraz filię w Kirgistanie,
gdzie ośrodek świetnie się rozwija. Dbamy
o jak najlepsze przeszkolenie zespołu lo-
kalnych specjalistów, by nasi pacjenci byli
pod dobrą opieką, a do Kajetan przyjeżdżali
jedynie na zabiegi. Tu z pomocą nadcho-
dzi telemedycyna pozwalająca na konsul-
towanie trudniejszych przypadków na od-
ległość we współpracy ze specjalistami z Ka-
jetan. Planujemy też uruchomienie ośrod-
ka w Senegalu.

Jakie miejsce zajmuje w polityce fir-
my jakość i jakie są jej główne przejawy
w codziennej praktyce?

Jako jednostka poddawana regularnym
audytom posiadamy różne certyfikaty ja-
kości ISO związane z produkcją urządzeń
medycznych i ochroną środowiska, a sys-
tematycznie zabiegamy o nowe. Dbamy
o to, by certyfikować się w wiarygodnych
podmiotach, aby poprzez jakość stawać się
rozpoznawalnym ośrodkiem na tle innych
klinik, dla których certyfikacja jest stan-
dardem. Jednocześnie pamiętamy, że cer-
tyfikaty to nie wszystko, bo najbardziej na-
szą pracę, sprzęt, umiejętności oraz po-
święcenie sprawdzają sami pacjenci. W me-
dycynie chodzi przede wszystkim o wyni-
ki i efekty, o to, co dla pacjenta jest naj-
ważniejsze, dlatego dążymy do tego, aby po
przebytym zabiegu pacjenci trafiali do nas
jedynie na wizyty kontrolne. 

Podczas tworzenia Centrum moją wi-
zją było to, by nasz pacjent uzyskiwał
kompleksową opiekę „pod jednym da-
chem”. Dlatego w jednym ośrodku pro-
wadzimy diagnostykę, leczenie i rehabilitację
– zapewniamy pacjentowi kompleksową
opiekę i bierzemy za to pełną odpowie-
dzialność.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Certyfikat to za mało
Dbamy o to, by certyfikować się u wiarygodnych podmiotów, aby poprzez 
jakość stawać się rozpoznawalnym ośrodkiem na tle innych klinik, dla których
certyfikacja jest standardem. Jednocześnie pamiętamy, że certyfikaty to nie
wszystko, bo najbardziej naszą pracę weryfikują sami pacjenci – mówi dr hab.
n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, członek zarządu Centrum Słuchu 
i Mowy Medincus, dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów
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Moda na wszystko, co ma
przedrostek „eko” nie słabnie.
Odbiorca już się przyzwy-
czaił, że „zdrowsze i bliżej

natury” musi być po prostu droższe. Szyb-
ko się okazało, że na owym „eko” można
nieźle zarobić. Faktyczna zmiana mental-
ności, wychowywanie i edukacja zeszły na
dalszy plan. Stało się to kosztem ekologii
i idących za nią słusznych argumentów. Po-
mogła też entuzjastyczna reakcja targetu,
nie zważającego na koszty, jeśli do wybo-
ru ma zdrowie. Z podobną sytuacją mamy
do czynienia nie tylko w przypadku pro-
duktów spożywczych czy w świecie ko-
smetyków, ale również wśród podejmo-
wanych działań i inwestycji.

Środowisko w systemie
W odpowiedzi na taki stan rzeczy, ale

też z konieczności (ze względu na degra-
dacyjny wpływ człowieka na środowisko)
powstał w Unii Europejskiej system EMAS
(ang. Eco Management and Audit Sche-
me). To nic innego jak rodzaj systemowe-
go zarządzania, o tyle specyficzny, że do-
tyczący środowiska. Jest adresowany do
wszystkich rodzajów organizacji zaintere-
sowanych wdrażaniem kompleksowych
rozwiązań w obszarze ochrony środowiska,
zarówno do przedstawicieli firm, jak i in-
stytucji niekomercyjnych. Wymagania
EMAS dają wytyczne, swoiste wskazówki,
dzięki którym dane podmioty porządkują
obowiązki w zakresie ochrony środowiska,
optymalizują ponoszone koszty i efektyw-
nie zarządzają energią i zasobami. EMAS
to także wiarygodny system raportowania
oddziaływań organizacji na środowisko, uła-
twiający prowadzenie otwartego dialogu
z zainteresowanymi stronami.

Pierwsze konkretne działania idące w kie-
runku doceniania tych, którzy o środowisko

dbają nie tylko na papierze zaczęły się jesz-
cze w latach 80. ubiegłego stulecia. Wresz-
cie, kiedy solidnie usadowiła się już koncepcja
rejestracji podmiotów – przedsiębiorstw i in-
stytucji – które dobrowolnie podejmują
działania prośrodowiskowe, ustanowiono
pierwsze normy jakościowe w tym zakresie.
Potrzebne były zasady zarządzania, kontroli
i weryfikacji. Tak powstał system audytu
EMAS. Równolegle trwały prace nad usta-
leniem granic kompetencyjnych międzyna-

rodowej normy ISO 14000. Po ustaleniach
zmodyfikowaną normę ISO 14001 zinte-
growano z systemem EMAS. Dzisiaj to nie-
rozerwalne fragmenty całości, która zawie-
ra w sobie zarówno elementy wskaźników
i kryteriów oraz zasad oceniania, jak i cer-
tyfikowania oraz rekomendowania. Efektem
jest rozporządzenie nr 761/2001 Parlamen-
tu Europejskiego, które najczęściej określa-
ne jest jako EMAS II, zawierające w sobie
normę ISO 14001.

EMAS, czyli jak zarządzać 
środowiskiem
Chociaż w życiu politycznym populizm przeżywa drugą młodość, to w świecie
biznesu zapowiedzi bez potwierdzenia ich w rzeczywistości nie mają żadnego
znaczenia. Dobrym przykładem jest system zarządzania i audytu w dziedzi-
nie ochrony środowiska. Tutaj obietnice nie mają racji bytu. Liczą się tylko 
i wyłącznie fakty
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W Polsce inicjatywę podjął najpierw
Sejm, który w marcu 2004 r. przyjął Usta-
wę o systemie ekozarządzania i audytu, a
w kwietniu ówczesny minister środowiska
ustanowił akty wykonawcze. Wytyczona
wtedy ścieżka rejestracji w systemie obo-
wiązuje do dzisiaj. Składają się na nią: prze-
prowadzenie przeglądu środowiskowego,
wdrożenie systemu zarządzania środowi-
skowego, przeprowadzenie wewnętrznego
audytu środowiskowego, sporządzenie de-
klaracji środowiskowej, poddanie się we-
ryfikacji przez akredytowanego weryfikatora
EMAS i w końcu złożenie wniosku o reje-
strację do Generalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska wraz ze sprawdzoną przez
weryfikatora deklaracją środowiskową. 

Liczą się tylko chęci
Obecnie nie ma podziału na podmio-

ty, które mogą u siebie wdrażać EMAS i te,
dla których ta droga jest zamknięta. W sys-
temie ekozarządzania i audytu EMAS
może być zarejestrowana cała organizacja
lub jej część, bez względu na wielkość i ro-
dzaj prowadzonej działalności. Mogą to być
np.: szkoła, uczelnia wyższa, salon ko-
smetyczny, ministerstwo, NFOŚiGW, urząd
miasta i gminy, huta, elektrownia, zakład
chemiczny czy też drukarnia. Tak napraw-
dę liczą się tylko i wyłącznie chęci. To zde-
cydowanie bardzo niska cena za profity, ja-
kie otrzymujemy w zamian chociażby
w kwestii zarządzania własnymi zasobami.
Dzięki wdrożeniu wymagań EMAS orga-
nizacje optymalizują zużycie zasobów
i energii w związku z systematycznym
zmniejszaniem negatywnego wpływu na
środowisko. Największe oszczędności fir-
my identyfikują w takich obszarach jak go-
spodarka odpadami, gospodarka wodno-
ściekowa czy zużycie energii.

EMAS stawia również na stałe dosko-
nalenie się. Jednym z kluczowych wskaź-
ników oceny jest efektywność energetycz-
na. Przedsiębiorstwa zobowiązane są m.in.
do zapobiegania powstawaniu emisji za-
nieczyszczeń do powietrza lub ich mini-
malizacji. Jednocześnie poprzez raporto-
wanie, uwzględniające zużycie energii i emi-
sję do powietrza, organizacje gromadzą
dane, które pomagają im realizować usta-
wowe obowiązki sprawozdawcze.

W zarządzaniu środowiskiem czy może
trafniej: wszelkimi dziedzinami, które mają
wpływ na nasze otoczenie liczy się też in-
tegracja wokół wytyczonych celów. Wspól-
nie wypracowany wizerunek organizacji
przyjaznej środowisku daje pracownikom
poczucie dumy oraz wzmaga przywiązanie
do pracodawcy. Ich zaangażowanie w re-
alizację odpowiedniej polityki w tym zakresie
tworzy pozytywną atmosferę i motywuje do
podejmowania ambitnych wyzwań.

W katalogu korzyści z włączenia się
w system EMAS znajdziemy też pozycję do-
tyczącą wiarygodności i zaufania. Istotnym
wymogiem systemu jest prowadzenie otwar-
tego dialogu ze społeczeństwem oraz in-
nymi zainteresowanymi stronami, w tym
z lokalną ludnością i klientami. Przejrzystość
oraz okresowe przedstawianie informacji
dotyczących środowiska w postaci dekla-
racji środowiskowych są fundamentalnymi
elementami odróżniającymi EMAS od in-
nych standardów zarządzania środowi-
skowego. Dzięki temu organizacje kształ-
tują swój wizerunek jako wiarygodnych i od-
powiedzialnych partnerów.

Od elektrowni po gminy
Pierwszą polską organizacją, która za-

rejestrowała się do systemu EMAS była
PGE Elektrownia Opole. – W swojej dzia-
łalności kierujemy się zasadami zrówno-
ważonego rozwoju. Stale prowadzimy pra-
ce nad modernizacją naszych instalacji,
w celu poprawienia ich efektywności oraz
obniżenia oddziaływań na środowisko.
Obecnie realizujemy największą inwestycję
infrastrukturalną w Polsce – budowę dwóch
bloków energetycznych o łącznej mocy
1800 MW. Nowe bloki zapewnią stabilność
i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycz-
nej poprzez możliwość wytworzenia rocz-

�
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Moment przekazania na ręce burmistrza miasta Trzebini Adama Adamczyka (z lewej)
listu gratulacyjnego z okazji wprowadzenia norm EMAS od ministra środowiska
Macieja Nowickiego, 23 kwietnia 2008 r. 

Fot. Arch. Urzędu Miasta w Trzebini

Odpady w obiegu zamkniętym
Upowszechnienie doświadczeń we wdrażaniu gospodarki odpadami o obiegu za-
mkniętym w oparciu o pilotażowe, kompleksowe koncepcje – to cel nowego pro-
gramu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program pilotażowy jest skierowany do pięciu gmin, rozlokowanych w całym kraju.
Są to: Krasnobród (woj. lubelskie), Tuczno (woj. zachodniopomorskie), Wieluń
(woj. łódzkie), Łukowica (woj. małopolskie), Sokoły (woj. podlaskie).  O dofinanso-
wanie projektu – który musi być ujęty w koncepcji wdrażania gospodarki o obiegu
zamkniętym w danej gminie, a następnie w porozumieniu zawartym przez gminy
z NFOŚiGW – mogą starać się: jednostki samorządu terytorialnego, zarejestro-
wane na terenie Polski osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby fizyczne.
Do wykorzystania jest 45 mln zł. Nabór trwa do 15 grudnia 2017 r. Dotacje i po-
życzki będą przyznawane na przedsięwzięcia inwestycyjne i edukacyjne. Te pierw-
sze dotyczyć mogą np. systemów selektywnego zbierania i zapobiegania
powstawaniu odpadów komunalnych, rozwoju infrastruktury wspierającej zapobie-
ganie powstawania odpadów czy też energooszczędności z uwzględnieniem ener-
gii cieplnej lub elektrycznej. Natomiast projekty edukacyjne muszą przyczyniać się
do realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w szczególności w zakresie:
kształtowania postaw społeczeństwa, budowy kompetencji liderów formalnych
i nieformalnych, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz zapewnienia nie-
zbędnej infrastruktury.



nie do 13,5 TWh energii elektrycznej, co jest
szczególnie istotne w zakresie konieczno-
ści wycofania przestarzałych jednostek
wytwórczych w Krajowym Systemie Elek-
troenergetycznym – przekonuje biuro pra-
sowe grupy kapitałowej PGE. W 2013
roku Elektrownia Opole zawiesiła swój
udział, ale w 2015 roku podjęto decyzję
o odwieszeniu z uwagi na realizowaną bu-
dowę bloków nr 5 i 6.

Dla wielu ekspertów EMAS, oprócz
oczywistych pozytywnych wpływów na
środowisko, cechuje się przede wszystkim
dużą elastycznością pod względem profi-
lu beneficjenta. Nie zawsze wszak jest taka
możliwość, by wśród czerpiących korzyści
z jakiejś międzynarodowej normy lub stan-
dardu stali obok siebie prywatni inwesto-
rzy, reprezentanci spółek skarbu państwa
i wreszcie samorządowcy. 

Jak pokazała Trzebinia, EMAS ideal-
nie pasuje do Jednostek Samorządu Tery-
torialnego. Tutaj wdrożono go w Wydzia-
le Gospodarki Komunalnej Ochrony Śro-
dowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Procedu-
rę rozpoczęto pod koniec 2004 r. Na jego
realizację gmina pozyskała fundusze
z Unii Europejskiej w wysokości 29,5 tys.
euro. Był to projekt międzynarodowy. Do
udziału w nim przystąpiło kilkanaście or-

ganizacji z Polski, Grecji, Węgier i Wielkiej
Brytanii. Prace nad przedsięwzięciem były
koordynowane przez Urząd Okręgowy
w Kirklees w Wielkiej Brytanii. 

Tylko w magistracie w Trzebini doko-
nano montażu energooszczędnych urzą-
dzeń (żarówki energooszczędne, sprzęt
komputerowy), wprowadzono oszczędne
gospodarowanie papierem i tonerami oraz
tuszami do drukarek, zaczęto zastępować
w miarę możliwości pisma i dokumenty dru-
kowane wersjami elektronicznymi, a także
rozpoczęto monitorowanie zużycia wody
i energii elektrycznej.

System EMAS dotyczy całej gminy
Trzebinia. Przykładami są selektywna zbiór-
ka surowców wtórnych, ograniczenie emi-
sji dwutlenku węgla poprzez system dopłat
do ekologicznych systemów grzewczych,
bezpłatny odbiór do utylizacji odpadów
azbestowych, systematyczna rozbudowa
sieci kanalizacyjnych i wspieranie budowy
przydomowych biologicznych oczyszczal-
ni ścieków, organizacja bezpłatnego odbioru
odpadów niebezpiecznych w postaci prze-
terminowanych leków oraz zużytych bate-
rii czy też prowadzenie różnych działań
w ramach edukacji ekologicznej.

I prywatni inwestorzy, i samorządow-
cy zgodzą się z opinią, że dzisiaj nie ma

szans na znalezienie lepszego, bardziej
kompleksowego niż EMAS systemu za-
rządzania środowiskiem i działaniami ma-
jącymi wpływ na nasze otoczenie.

Ci jednak, którzy szukają tylko kolo-
rowego logo, którym można opatrzyć swo-
je materiały marketingowe i liczą na zyski
z tego tytułu powinni o EMAS jak naj-
szybciej zapomnieć. „W wyniku badań an-
kietowych wykazano, że wpływ wdrożenia
systemu zarządzania środowiskowego na
wzrost sprzedaży czy liczby oferowanych
usług nie był zbyt istotny. Respondenci jed-
nogłośnie podali, że nie zaobserwowali ta-
kiego związku. Można wnioskować, że
było to związane z małą rozpoznawalno-
ścią logo EMAS i niewystarczającą wiedzą
na temat znaczenia tego rodzaju działal-
ności. Mimo to należy wziąć również pod
uwagę rodzaj oferowanych wyrobów (gust,
potrzeby i preferencje klientów). Zbyt mała
popularność EMAS wśród konsumentów,
a raczej nieznajomość zagadnień związa-
nych z EMAS są przyczynami braku po-
prawy wizerunku przedsiębiorstw” – czy-
tamy w pracy Doroty Jaźwińskiej pt. „Ko-
rzyści i koszty wynikające z wdrożenia
systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)”,
opublikowanej w Zeszytach Naukowych Po-
litechniki Poznańskiej. �
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Czy faktycznie systemowe zarządzanie
środowiskiem przynosi wymierne korzy-
ści? Bardzo proszę o konkretne przykła-
dy.

Systemowe zarządzanie środowisko-
we tak, pogoń za certyfikatem nie. Warto,
żebyśmy już na początku rozgraniczyli te
dwie kwestie. Dzisiaj zarządzanie środo-
wiskowe z prawdziwego zdarzenia jest re-
alizowane w oparciu o dwa sprawdzone
i doskonalone od przeszło 20 lat modele sys-
temowe: normę ISO 14001 i system eko-
zarządzania i audytu EMAS. Oba stan-
dardy od lat są ze sobą mocno powiązane.
EMAS zawiera w sobie wymagania ISO
14001, przy czym stawia poprzeczkę nieco
wyżej, wymaga pewnych elementów, któ-
rych nie ma w ISO. 

Najważniejszą jednak różnicą jest sys-
tem potwierdzania spełnienia wymagań da-
nego standardu. W przypadku normy
ISO 14001 system certyfikacji jest dobro-
wolny i w pełni otwarty, jednak nie zawsze
wiarygodny. Certyfikaty ISO 14001 mogą
być wystawiane zarówno przez akredyto-
wane podmioty, jak i te nieponoszące tru-
du i kosztów utrzymywania akredytacji. Co
więcej, pojawiają się przypadki firm, któ-
re w ogóle rezygnują z zewnętrznego po-
twierdzenia spełnienia wymagań i same wy-
stawiają sobie certyfikaty, tzw. oświad-
czenia o spełnieniu wymagań ISO 14001.
Pogoń za certyfikatem oczywiście obniża
ceny usług jednostek certyfikujących, jed-
nak nie pozostaje bez wpływu na ich jakość.
W przypadku EMAS sprawa wygląda
inaczej. System jest również dobrowolny
dla organizacji, które chciałyby zdobyć cer-
tyfikat, ale już proces potwierdzania speł-
nienia wymagań EMAS jest bardzo moc-
no regulowany. Wpis do rejestru EMAS do-
konywany jest przez organy wyznaczone
przez kraje członkowskie UE. Zaangażo-
wanie administracji publicznej powoduje,
że EMAS pozostaje najbardziej wiary-
godnym certyfikatem środowiskowym,
a otrzymują go organizacje, dla których
zrównoważony rozwój to nie dobry PR, ale
codzienna praktyka.

Czy jest weryfikacja kryteriów sta-
wianych poszczególnym podmiotom? 

Wiarygodny system weryfikacji jest
jednym z elementów odróżniających EMAS
od innych systemów certyfikacji środowi-
skowej np. ISO 14001. Potwierdzenie speł-
nienia kryteriów EMAS jest dwuetapowe:
odpowiadają za nie weryfikatorzy środo-
wiskowi oraz organy administracji pu-
blicznej krajów członkowskich – w Polsce
Generalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska. Weryfikatorzy środowiskowi są akre-
dytowanymi podmiotami – najczęściej jed-
nostkami certyfikującymi – poświadczają-
cymi, że dana organizacja spełnia wyśru-

bowane wymagania rozporządzenia
EMAS. Weryfikatorzy mają renomę naj-
lepszych audytorów środowiskowych na
rynku. Od lat prowadzą w Polsce audyty
zgodności, podlegając nadzorowi akredy-
tacyjnemu Polskiego Centrum Akredytacji.
Wystawiane przez weryfikatorów środo-
wiskowych oświadczenia, po pozytywnej
weryfikacji i walidacji, umożliwiają ubieganie
się o wpis do rejestru systemu ekozarzą-
dzania i audytu EMAS, prowadzonego
w Polsce przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. W oparciu o otrzy-
mane dokumenty GDOŚ prowadzi ocenę
formalną i merytoryczną wniosku, w któ-

Nie dla pogoni za certyfikatem
Duża zaletą EMAS jest to, że może bronić się twardymi danymi. Wiarygodne
raportowanie środowiskowe jest fundamentem systemu. Organizacje zareje-
strowane w EMAS co roku przygotowują dokumenty zawierające wyniki dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska – mówi Maciej Krzyczkowski, radca
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Tak w Polsce, jak i w Europie, EMAS jest po prostu eli-
tarnym klubem, w którym bardziej liczy się jakość, nie
ilość. Lubię porównywać EMAS do środowiskowej
gwiazdki Michelin

Fot. archiwum prywatne Macieja Krzyczkowskiego
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rą angażowane są również organy egze-
kwowania prawa, m.in. inspekcja ochrony
środowiska, inspekcja sanitarna, urzędy
marszałkowskie oraz starostwa. Z do-
świadczenia wiemy, że szczelny system
weryfikacji może działać na niektóre firmy
nieco odstraszająco, ale z drugiej strony za-
pewnia najwyższą jakość przyznawanego
certyfikatu. Tym samym te organizacje, któ-
re uzyskają wpis do rejestru EMAS, mogą
mieć poczucie przynależności do elitarne-
go klubu.

Jak pana zdaniem system EMAS ma
się w Polsce? Jest w porządku czy jednak
mogłoby być lepiej?

Dzisiaj w Polsce w EMAS zarejestro-
wanych jest 70 organizacji. To niewiele, po-
równując do liczby wydanych certyfikatów
ISO 14001, których jest ponad 2 tys. To jed-
nak tylko szacunki, bo brakuje wiarygod-
nego rejestru certyfikatów ISO. W EMAS
mamy natomiast pewne dane i te wspo-
mniane 70 organizacji daje Polsce 6. miej-
sce w UE pod względem rejestracji
w EMAS. W przypadku ISO 14001 nie mo-
żemy pochwalić się tak dobrym wynikiem,
nie jesteśmy nawet w pierwszej dziesiątce.
Krótko mówiąc, tak w Polsce, jak i w Eu-
ropie, EMAS jest po prostu elitarnym klu-
bem, w którym bardziej liczy się jakość, nie
ilość. Lubię porównywać EMAS do śro-
dowiskowej gwiazdki Michelin. To wyróż-
nienie dla najlepszych z najlepszych jeśli
chodzi o zrównoważony rozwój. Czy mo-
głoby być lepiej? Oczywiście, że tak. Do-
kładamy starań, aby organizacje zareje-
strowane w EMAS mogły korzystać z ulg
regulacyjnych, jak np. rzadsze kontrole in-
spekcji ochrony środowiska, zwolnienie
z podatku akcyzowego na węgiel i gaz czy
niedawno wprowadzone zwolnienie z obo-
wiązkowego audytu energetycznego. Pod-
stawą do wprowadzania kolejnych ulg jest
przekonanie, że sprawdzony systemem
certyfikacji, prowadzony i nadzorowany
przez administrację rządową daje urzędom
współpracującym z organizacją zareje-
strowaną w EMAS pewność, że ma wia-
rygodnego partnera. 

Czy system EMAS nie zmienił się
przypadkiem tylko w pustosłowie, prestiż
na papierze i symbolikę, nie mając do koń-
ca wiele wspólnego z faktycznym dbaniem
o środowisko, właściwym zarządzaniem
nim?

Duża zaletą EMAS jest to, że może
bronić się twardymi danymi. Wiarygodne
raportowanie środowiskowe jest funda-
mentem systemu. Organizacje zarejestro-
wane w EMAS co roku przygotowują do-
kumenty zawierające wyniki działań na rzecz
ochrony środowiska. Raporty te, fachowo
określane deklaracjami środowiskowymi,
podlegają zewnętrznej ocenie weryfikatorów

środowiskowych i administracji publicznej.
Co ważne, dane te są publicznie dostępne
i regularnie podlegają analizom i badaniom
prowadzonym przez ośrodki naukowe.
Ciekawe wyniki pokazuje ostatnie badanie
zrealizowane w 2014 roku na zlecenie Ko-
misji Europejskiej w ramach kontroli spraw-
ności i wydajności unijnych regulacji, tzw.
REFIT. Organizacje z certyfikatem EMAS
wykazują poprawę efektywności środowi-
skowej w zakresie większości najważniej-
szych wskaźników środowiskowych takich
jak energia, woda, emisja CO2. Dobre wy-
niki osiągają również w zakresie gospodarki
odpadami oraz zasobooszczędności. Po-
nad 75 proc. przedsiębiorstw zarejestro-
wanych w EMAS osiąga w tym zakresie po-
zytywne wyniki. Nie oznacza to jednak, że
nie ma problemów. Badania wykazały, że
pozostałe 25 proc. firm notowało wyniki po-
niżej oczekiwań w zakresie odpadów i zu-
życia materiałow. Ogólnie jednak wspo-
mniane badania wykazały, że EMAS przy-

nosi lepsze wyniki w zakresie efektywności
środowiskowej w porównaniu z normą
ISO 14001. Oczywiście wciąż małe upo-
wszechnienie systemu powoduje, że wspo-
miane efekty środowiskowe mają ograni-
czony zasięg w skali globalnej. I to na pew-
no jest wyzwaniem dla EMAS, czyli zwięk-
szenie stosowania tego narzędzia na szer-
szą skalę.

Jakie największe wyzwania czekają
system EMAS w Polsce?

EMAS jest instrumentem unijnym,
dlatego myśląc o wyzwaniach warto spoj-
rzeć na agendę prac Komisji Europejskiej.
A w niej – w obszarze ochrony środowiska
w najbliższych latach najważniejsza będzie
circular economy. Jestem przekonany, że
EMAS może odegrać tutaj ważną rolę. Na
jego korzyść przemawiają trzy elementy, któ-
re będą wspierać firmy w przechodzeniu do
modelu gospodarki o obiegu zamknię-
tym: efektywność środowiskowa, wiary-
godne dane i współpraca z administracją
publiczną. Podstawową wartością EMAS
jest to, że motywuje organizacje do poprawy
swoich wyników w zakresie ochrony śro-
dowiska. EMAS to standard zarządzania
środowiskowego, który firmy czasem na-
zywają wewnętrznym rygorem ekologicz-

nego postępowania. Jest to rygor, który
przedsiębiorstwo narzuca sobie samo, ale
który dzięki audytom wewnętrznym, prze-
glądowi zarządzania i zewnętrznej weryfi-
kacji potrafi być wyjątkowo wymagający.
Wdrażanie gospodarki o obiegu zamknię-
tym będzie więc wymagało dyscypliny. 

EMAS to także sprawdzony standard
raportowania środowiskowego. Ten element
odróżnia EMAS od innych standardów za-
rządzania środowiskowego, choćby od
normy ISO 14001. Organizacje w rejestrze
EMAS podejmują wysiłek mierzenia swo-
jego wpływu na środowisko, korzystając ze
wskaźników efektywności środowiskowej
oraz sukcesywnie opracowywanych przez
Komisję Europejską benchmarków do-
skonałości, pozwalających porównywać
się firmom w swoich branżach. Za szcze-
gólną zaletę EMAS-u uważam to, że jeśli
firma chwali się zredukowaniem masy od-
padów deponowanych na składowiskach do
1 proc., to jest to informacja nie tylko do-

brze udokumentowana w publicznie do-
stępnym raporcie, czyli tzw. deklaracji śro-
dowiskowej, ale również sprawdzona przez
zewnętrznego akredytowanego weryfikatora
środowiskowego EMAS. Jestem pewny, że
wiarygodne dane i przejrzyste raportowa-
nie środowiskowe będą również jednymi
z filarów przechodzenia na model GOZ.

Po trzecie, EMAS to dobra współpra-
ca z administracją publiczną. Sprawdzony
systemem certyfikacji, nadzorowany przez
administrację rządową daje urzędom współ-
pracującym z organizacją zarejestrowaną
w EMAS pewność, że ma wiarygodnego
partnera. A to przekłada się na ulgi regu-
lacyjne, takie jak wydłużenie okresów mię-
dzy kontrolami WIOŚ czy ulgi podatkowe.
Z drugiej strony EMAS może być wiary-
godnym źródłem danych środowiskowych
dla administracji, co pozwoli ocenić postępy
we wdrażaniu idei GOZ w praktyce. Krót-
ko mówiąc: EMAS wyposaża firmy w ze-
staw skutecznych narzędzi pomagających
dostosować się do nowych wyzwań śro-
dowiskowych, a do takich będzie należała
nowa koncepcja gospodarki o obiegu za-
mkniętym. 

Rozmawiał Michał Tabaka
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EMAS to także sprawdzony standard raportowania
środowiskowego. Ten element odróżnia EMAS 
od innych standardów zarządzania środowiskowego,
choćby od normy ISO 14001
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Dzięki swojemu dorobkowi IN-
TiBS PAN jest jednym z najle-
piej rozpoznawalnych polskich
instytutów naukowych w kraju

i za granicą – w rankingu MNiSW uzyskał
najwyższą kategorię A+, która jest przy-
znawana wyłącznie okrętom flagowym
polskiej nauki. Ponadto Instytut chlubi się
znakiem Human Resources Excellence in
Research (HRS4R) przyznawanym euro-
pejskim instytucjom stosującym dobre
praktyki w rekrutacji, motywowaniu i roz-
wijaniu kadry naukowej.

INTiBS PAN zajmuje się głównie ba-
daniami o charakterze czysto poznaw-
czym. Obejmują one syntezy nowych
związków chemicznych i eksperymenty fi-
zyczne przeprowadzane w obszarze skraj-
nie wysokich lub skrajnie niskich tempera-
tur, pól magnetycznych i ciśnień hydro-

statycznych, a także badania strukturalne
i spektroskopowe na najwyższym świato-
wym poziomie. Ze względu na wysoką war-
tość naukową wyniki tych badań są upo-
wszechniane niemal wyłącznie w czasopi-
smach specjalistycznych o zasięgu mię-
dzynarodowym (m.in. tych wydawanych
przez prestiżowe Nature Publishing Gro-
up, American Physical Society i American
Chemical Society). Zdarza się jednak, że
ich owocem są także odkrycia o charakte-
rze aplikacyjnym. Ich komercjalizacją zaj-
mują się powołane przez Instytut spółki
spin-off dedykowane konkretnym inno-
wacjom.

Wśród rozwiązań technologicznych,
które są przedmiotem krajowych i euro-
pejskich zgłoszeń patentowych Instytutu
i były wielokrotnie nagradzane na targach
międzynarodowych (m.in. Brussels Inno-

va), są materiały mające potencjalne za-
stosowanie w elektronice, medycynie i bu-
downictwie. Są to m.in. nowe luminofory
do energooszczędnych źródeł światła bia-
łego i koncentratorów słonecznych oraz
nowe, energooszczędne źródło światła bia-
łego na bazie grafenu. To tutaj wytwarza się
również i bada nanocząstkowe hydroksy-
apatyty mogące mieć zastosowanie jako
platforma w terapii i diagnostyce uszkodzeń
chrzęstno-kostnych oraz w inżynierii tkan-
kowej przy produkcji łatwo przyswajalnych
implantów. Instytut dysponuje  także tech-
nologią powlekania grafenem stentów en-
dowaskularnych, co pozwoli znacznie
zwiększyć skuteczność leczenia metodami
angioplastyki wieńcowej. Potencjalne za-
stosowanie w onkologii mogą mieć nato-
miast wytwarzane i badane tutaj nanoter-
mometry luminescencyjne o bezpreceden-
sowej czułości, które umożliwią w przy-
szłości  bezkontaktowy i ultraprecyzyjny po-
miar temperatury tkanek i komórek. 

Do niewątpliwych sukcesów INTiBS
PAN we Wrocławiu należy także opraco-
wanie nowatorskiej technologii wytwarza-
nia ekologicznych i ogniotrwałych mate-
riałów termoizolacyjnych – tzw. pianosili-
katów. Są one w znacznym stopniu pro-
dukowane z odpadów budowlanych i ko-
palnianych z wykorzystaniem standardo-
wych procesów produkcyjnych. Co więcej,
ze względu na brak w ich składzie związ-
ków organicznych pianosilikaty nie są
w przypadku pożaru źródłem trujących ga-
zów. Komercjalizacją tego nagrodzonego
złotym medalem na targach Brussels In-
nova rozwiązania technologicznego zajmuje
się spółka Ipanterm, w której udziały In-
stytut sprzedał niedawno partnerowi pry-
watnemu. W wyniku tej operacji dojdzie do
wdrożenia tego odkrycia naukowego do ma-
sowej produkcji, co jest rzadkością w ska-
li kraju i wydarzeniem wyjątkowym w historii
Polskiej Akademii Nauk.

www.intibs.pl

Najwyższa jakość 
w polskiej fizykochemii
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
(INTiBS PAN) we Wrocławiu został założony już ponad 50 lat temu, 
jako pierwsza w Polsce placówka prowadząca badania interdyscyplinarne 
w zakresie fizykochemii ciała stałego

Pianosilikaty
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Na współczesnym wolnym rynku
zarządzanie przedsiębiorstwem
przemysłu spożywczego wy-
maga ogromnej wiedzy z wielu

dziedzin naukowych, a szczególnie z zakresu
ekonomii, technologii żywności biotech-
nologii, informatyki, psychologii, prakse-
ologii i innych naukowych kierunków oraz
znajomości norm i standardów związanych
ze zintegrowanym systemem zarządzania
jakością.

Bardzo wiele przedsiębiorstw posiada
obecnie certyfikaty potwierdzające wdrożenie
systemu zarządzania jakością w oparciu
o wymagania normy ISO 9001:2015 oraz za-
rządzania środowiskiem w oparciu o wy-
magania normy ISO 14001:2015, jak rów-
nież zarządzania bezpieczeństwem i higie-
ną pracy w wyniku wdrożenia PN-N-18001.

Przedsiębiorstwa przemysłu spożyw-
czego, oprócz powyżej wdrożonych norm,
są w posiadaniu certyfikatów związanych
z jakością i bezpieczeństwem produkowanej
żywności w oparciu o wymagania normy
ISO 22000:2006 i FSSC (Food Safety Sys-
tem Certyfication) oraz standardu angiel-
skiego BRC (Global Food Standard),
względnie standardu niemiecko-francusko-
-włoskiego IFS (International Food Stan-
dard).

W dobie ogromnego zakresu infor-
macji, które mogą się przedostać do przed-
siębiorstw konkurencyjnych istnieje możli-
wość wdrożenia normy ISO 27001 zwią-
zanej z bezpieczeństwem informacji oraz
bardzo preferowanej normy ISO 50001 do-
tyczącej oszczędności energii. 

Nie sposób wymienić wszystkie normy
ISO, które mogą być przedmiotem wdro-
żenia na podstawie decyzji najwyższego kie-
rownictwa (jak choćby norma ISO 31000
związana z zarządzaniem ryzykiem). Dla-
tego ograniczyłem się do norm i standar-
dów związanych z jakością i bezpieczeń-
stwem żywności.

Z tych względów postanowiłem przed-
stawić kilka refleksji dotyczących wpływu
siedmiu zasad zarządzania jakością na
etos kierowania przedsiębiorstwem w wa-
runkach gospodarki rynkowej przy uwzględ-
nieniu bardzo ogólnych wymagań zawar-
tych w poszczególnych standardach zwią-
zanych z jakością i bezpieczeństwem żyw-
ności.

W ostatnim okresie, na przełomie lat
2016 i 2017 po ukazaniu się siedmiu zasad

ISO
a wartości firmy spożywczej

Jaki jest wpływ siedmiu podstawowych zasad zarządzania jakością na etos
kierowania przedsiębiorstwem z branży spożywczej?
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(zamiast poprzednich ośmiu) zwrócono
uwagę nie tylko na połączenie zasady sys-
temowego podejścia do zarządzania z za-
sadą zarządzania relacjami, ale również na
ich nową interpretację i bardzo duży wpływ
na kierowanie przedsiębiorstwem.

Nowa siódemka
Przedstawione w nowej wersji zasady

zarządzania jakością to:
• Orientacja na klienta. Należy rozumieć
klienta i jego aktualne potrzeby, ale również
przewidywać te, o których on myśli. W no-
wej wersji zwrócono większą uwagę na
klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
• Przywództwo – najwyższe kierownictwo.
Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
w nadzór nad wdrożonym systemem za-
rządzania jakością stanowi fundament do
jego rozwoju i doskonalenia.
• Zaangażowanie personelu, który nie tyl-
ko identyfikuje się z polityką jakości i cela-
mi przedsiębiorstwa, ale jest realizatorem
wszystkich procedur i instrukcji wedle za-
sady „każdy na swoim stanowisku pracy
dba o jakość i bezpieczeństwo wyrobu
spożywczego”.
• Podejście procesowe. Jest to podejście do-
tyczące wyszczególnionych procesów głów-
nych, procesów pomocniczych i procesów
wspomagających, przedstawionych na ma-
pie procesów wzajemnie się uzupełniających
i mających wpływ na prawidłowe funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa.

• Ciągłe doskonalenie. Dynamiczny roz-
wój procesów technologicznych i produk-
cyjnych jest podstawą doskonalenia wszyst-
kich ogniw przedsiębiorstwa w celu spro-
stania wymaganiom na konkurencyjnych
rynkach.
• Podejmowanie decyzji oparte na dowo-
dach. Kierownicy procesów nie tylko od-
noszą się do faktów, ale muszą mieć do-
wody potwierdzające jakość i bezpieczeń-
stwo produkowanej żywności.
• Wzajemne korzyści w stosunkach z za-
interesowanymi stronami. Zasada ta od-
nosi się do strategii rozwijania partnerskiej
współpracy z różnymi firmami i stronami
mającymi na celu wspólne korzyści.

Na podstawie krótkiej charakterystyki
poszczególnych siedmiu zasad zarządza-
nia jakością, pragnę zwrócić uwagę na

kilka szczegółów związanych z ich inter-
pretacją w codziennej praktyce.

Zasada nr 1
Orientacja na klienta w pierwszej ko-

lejności wymaga zwrócenia uwagi na
klienta wewnętrznego, a więc na pra-
cowników przedsiębiorstwa, którzy biorą
bezpośredni lub pośredni udział w wy-
twarzaniu produktu spożywczego. Orien-
tacja na klienta wewnętrznego jest zwią-
zana z doborem odpowiednich ludzi nie
tylko na stanowiska kierownicze, ale rów-
nież na każde stanowisko w przedsię-
biorstwie, które wdraża system zarzą-
dzania jakością. Warto zaznaczyć, że ja-
kość wyrobu zależy od klienta wewnętrz-
nego, a więc od pracownika zatrudnionego
na określonym stanowisku pracy zgodnie
z zatwierdzonym schematem organiza-
cyjnym przedsiębiorstwa. Warto zwrócić
uwagę na opracowanie schematów po-
szczególnych działów i procesów. Są
przedsiębiorstwa, które organizują dla
swoich pracowników różnego rodzaju
związane z jakością konkursy, których wy-
niki wraz z przyznanymi nagrodami są po-
dawane do ogólnej wiadomości na koniec
roku kalendarzowego. Są znane przy-
padki, że prezes firmy zarządzającej przy-
znaje nagrodę w formie finansowej na re-
alizację urlopu dla pracownika i jego ro-
dziny w kraju lub poza jej granicami w wy-
miarze dwóch tygodni za doskonałe speł-

nianie swoich obowiązków w minionym
roku lub za specjalne zasługi dla jakości. 

Zarządzanie klientami wewnętrznymi
powinno uwzględniać zdolności i potencjał
poszczególnych pracowników przy obsa-
dzaniu ich na poszczególnych stanowiskach
linii produkcyjnej. Według nowej koncep-
cji zarządzania klientami wewnętrznymi,
a szczególnie na podstawie doświadczeń
menedżerów japońskich, powinno się dą-
żyć do wspólnego zarządzania przez kie-
rownika procesu z podległymi pracowni-
kami, uczestniczącymi w realizacji. Koła ja-
kości w Japonii to nie tylko spotkania ich
członków na sali konferencyjnej, ale to
przede wszystkim wspólne działania przy
linii produkcyjnej w celu doskonalenia jej ob-
sługi oraz modernizacji technicznej w ra-
mach procesu weryfikacji.

Orientacja na klienta dotyczy w sposób
bardzo istotny klientów zewnętrznych,
a więc wszystkich, którzy decydują o zakupie
naszych produktów spożywczych: hur-
towni, sieci handlowych, sklepów deta-
licznych, innych podmiotów krajowych i za-
granicznych, indywidualnych klientów. Je-
śli chodzi o klienta zewnętrznego, a więc
tego, który miedzy innymi nabywa nasze
wyroby i ma bezpośredni wpływ na istnie-
nie i rozwój naszego przedsiębiorstwa, to
trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to klient
jest naszym panem, a co za tym idzie na-
szym obowiązkiem jest zrozumienie jego
potrzeb w całym przedsiębiorstwie, a nie tyl-
ko w dziale handlowym czy dziale sprze-
daży. Warto zaznaczyć, że między innymi
dział zakupu surowców ma ogromne zna-
czenie przy realizacji dobrych jakościowo
wyrobów (z wątpliwej jakości surowców,
przeazotowanych, z GMO używanych do
procesu produkcji wyrobu finalnego nie
otrzyma się produktu, który będzie satys-
fakcjonował jego nabywcę). To samo doty-
czy przestrzegania higieny produkcji oraz
prawidłowo działających maszyn i urządzeń
gwarantujących odpowiednią jakość wyro-
bu gotowego. Nie rozwijając tego tematu,
trzeba stwierdzić, że wszystkie komórki or-
ganizacyjne mają wpływ na zrozumienie po-
trzeb zewnętrznego klienta. W tym kontek-
ście trzeba doprowadzić do bezpośrednie-
go powiązania wewnętrznych celów przed-
siębiorstwa z oczekiwaniami klienta. Do obo-
wiązków najwyższego kierownictwa przed-
siębiorstwa należy ciągłe podwyższanie
zdolności przedsiębiorstwa do spełnienia wy-
magań klienta w codziennej praktyce.

Zasada nr 2
Zasada przywództwa występuje w wy-

maganiach wszystkich norm i standar-
dów związanych z jakością i bezpieczeń-
stwem żywności. Do obowiązków kierow-
nictwa należy zaliczyć między innymi:
• skuteczny nadzór nad systemem zarzą-
dzania jakością oraz opracowanie strategii
rozwoju, polityki jakości i bezpieczeństwa
żywności oraz zagwarantowanie realizacji
celów jakości,
• zgodność polityki jakości i celów jakości
z kierunkami strategicznymi organizacji,
• nadzór nad integracją działań systemu za-
rządzania jakością z procesami bizneso-
wymi organizacji,
• promowanie podejścia procesowego
oraz nadzór nad doskonaleniem poszcze-
gólnych procesów,
• zapewnienie zasobów niezbędnych dla re-
alizacji systemu zarządzania jakością,
• opracowanie i zatwierdzenie schematu or-
ganizacyjnego przedsiębiorstwa,
• nadzór nad szkoleniami dotyczącymi sys-
temu zarządzania jakością oraz nad pra- �

Kierownicy procesów nie tylko odnoszą się do faktów,
ale muszą mieć dowody potwierdzające jakość i bez-
pieczeństwo produkowanej żywności
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widłowym sformułowaniem i zatwierdze-
niem dla wszystkich pracowników zakresu
obowiązków, uprawnień i odpowiedzial-
ności,
• sformułowanie i zakomunikowanie jasnej
wizji przedsiębiorstwa w przyszłości oraz
przełożenie tej wizji na mierzalne cele do re-
alizacji,
• zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez
zmotywowaną, kompetentną i stabilna za-
łogę,
• udział w przeglądach systemu zarzą-
dzania jakością oraz nadzór nad realizacją
wytycznych zawartych w raporcie z prze-
glądu.

Zasada nr 3
Zaangażowanie personelu. Kierowanie

przedsiębiorstwem odbywa się przy pomocy
zaangażowanych, w pełni odpowiedzial-
nych ludzi na różnego rodzaju stanowiskach
zgodnie z zatwierdzonym schematem or-
ganizacyjnym. Personel musi być najpierw
przeszkolony na stanowisku pracy w taki
sposób, aby zaczął, a potem kontynuował
swoją pracę z dużą wiedzą oraz odczuwał,
że się w niej realizuje. Musi być również
świadomy, że jest ogniwem w łańcuchu ma-
jącym wpływ na jakość i bezpieczeństwo
produktu spożywczego wytwarzanego dla
klienta zewnętrznego.

Zaangażowanie ludzi to między inny-
mi ich aktywny wkład w doskonalenie
strategii przedsiębiorstwa. „Gdy jest dobra
strategia, to błędy w taktyce można po-
prawić i osiągnąć cel, natomiast przy złej
strategii najlepsza taktyka nie doprowadzi
do celu”. W modelu idealnym pracownik
utożsamia się z dobrą strategią, biorąc
udział w jej doskonaleniu poprzez swoją
działalność merytoryczną, realizując ją z peł-
ną odpowiedzialnością na swoim stano-
wisku pracy.

Zaangażowany pracownik zna cele
i politykę jaskości przedsiębiorstwa oraz
identyfikuje się z ich realizacją poprzez su-
mienne wykonywanie swoich obowiąz-
ków. Kierownik procesu ma bezpośredni
wpływ na możliwość wykorzystania oso-
bistych potencjałów pracowników przy
obsadzaniu ich na poszczególnych stano-
wiskach, wymagających zaangażowania
oraz umiejętności podejmowania stosow-
nych decyzji. Wewnętrzne zadowolenie
pracownika z pracy ma bezpośredni po-
zytywny wpływ na jego zaangażowanie
w to, co robi, zgodnie z przydzielonym za-
kresem obowiązków, uprawnień i odpo-
wiedzialności. Realizując te zagadnienia,
trzeba stwierdzić, że najwyższe kierownic-
two musi zapewnić, że zatrudnieni pra-
cownicy dysponują odpowiednimi umie-
jętnościami i wiedzą do zadowolenia klien-
ta zewnętrznego.

Zasada nr 4
Podejście procesowe. Proces jest to lo-

gistyczny ciąg czynności, których celem jest
zamierzona produkcja lub dostarczanie
wyrobu lub usługi klientowi wewnętrznemu
lub zewnętrznemu. Podejście procesowe na-
biera szczególnego znaczenia w gospodarce
rynkowej i jest niezbędne do określenia
w każdej organizacji. W podejściu proce-
sowym trzeba zwrócić szczególną uwagę na
efektywne wykorzystanie różnego rodzaju
środków do prowadzenia procesów oraz
osiąganie przewidywanych efektów.

Podczas prowadzonej oceny wydaj-
ności poszczególnych procesów istnieje
możliwość rozwijania oraz realizowania ce-
lów przedsiębiorstwa. Orientacja na pro-
cesy umożliwia redukcję kosztów poprzez
zapobieganie różnego rodzaju błędom.
Najogólniej proces można zdefiniować
w sposób następujący: jest to zestaw wza-
jemnie powiązanych zasobów i działań,
które przekształcają stan wejściowy w wyj-
ściowy. Warto zaznaczyć, że każdy proces
powinien być odpowiednio zdefiniowany,
z ustalonym początkiem i końcem, czyli
wejściem do procesu oraz wyjściem z pro-
cesu, które może być wejściem do następ-
nego procesu. Do obowiązków najwyż-
szego kierownictwa w przedsiębiorstwie na-
leży nie tylko wyznaczenie poszczególnych

procesów, ale również mianowanie imien-
ne właściciela procesu. Kierownik proce-
su w porozumieniu z najwyższym kie-
rownictwem jest zobowiązany do wyzna-
czenia czynności składających się na dany
proces. Zarządzanie jakością odbywa się
za pośrednictwem procesów oraz ich
struktury i funkcjonowania w organizacji.
Każde przedsiębiorstwo powinno opra-
cować mapę procesów, czyli graficzne
przedstawienie głównych procesów obo-
wiązujących w firmie, ich współzależności
i kolejności. 

Procesy można podzielić na 4 grupy:
• I grupa to procesy ogólne, do których
można zaliczyć między innymi definiowa-
nie i realizację polityki i celów jakościowych,
organizacja i utrzymanie systemu jakości
oraz ciągłe doskonalenie procesów.
• II grupa to procesy główne, co oznacza
projektowanie, zaopatrzenie w surowce, ma-
teriały pomocnicze i opakowania, pro-
dukcję wyrobów, usługi, kontrolę i badania,
dostawy do klienta, serwis i obsługę klien-

ta i inne procesy w zależności od specyfi-
ki przedsiębiorstwa,
• III grupę tworzą procesy pomocnicze, do
których można zaliczyć dział utrzymania ru-
chu, warsztaty mechaniczne, dział zaplecza
energetycznego i automatycznego,
• IV Grupa to procesy wspomagające,
w skład których wchodzą procesy infor-
matyczne związane z metodą FIFO (First
In, First Out, czyli pierwsze weszło – pierw-
sze wyszło) i inne informacje dotyczące za-
pasów części zamiennych do maszyn i rzą-
dzeń w celu zagwarantowania ich ciągło-
ści działania.

Zasada nr 5
Ciągłe doskonalenie wszystkich ob-

szarów działania w przedsiębiorstwie jest
jakby wpisane w obowiązki każdego pra-
cownika i dotyczy poprawy produktywno-
ści, rozwoju nowych wyrobów oraz do-
skonalenia wyrobów istniejących. Dosko-
nalenie dotyczy zasad sterowania jakością
w odniesieniu do poszczególnych systemów
mających na celu bezpieczeństwo pro-
duktów, prawidłową eksploatację maszyn
i urządzeń przy jednoczesnym wprowa-
dzeniu systemów automatyzacji poszcze-
gólnych procesów.

Doskonalenie dotyczy systemu iden-
tyfikacji i identyfikowalności w celu od-

tworzenia historii produkowanego wyrobu
na podstawie dokumentów źródłowych
związanych z dostawą surowców i skład-
ników niezbędnych do realizacji określonego
produktu. Metoda FIFO dotyczy gospo-
darki magazynowej i jest podstawą do
doskonalenia przy zastosowaniu procesów
wspomagających związanych z progra-
mami komputerowymi opracowanymi do
realizacji tej zasady w codziennej praktyce.
Słowo „kaizen” posiada swój rodowód
w Japonii od słów „kai” („robić”) i „zen”
(„dobrze”), a więc robić dobrze od po-
czątku, od pierwszego razu, robić dobrze
a więc permanentnie, robić dobrze w celu
doskonalenia systemu, wyrobu, usługi.

System KAIZEN to system ciągłego do-
skonalenia określonej organizacji, poprawa
jej produktywności, usprawnienie organizacji
zaopatrzenia w surowce i materiały po-
mocnicze, wprowadzenie pewnych infor-
macji do organizacji produkcji, doskonale-
nie działań logistycznych, obniżenie kosz-
tów wytwarzania produktu i cały szereg in-

�
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Gdy jest dobra strategia, to błędy w taktyce można
poprawić i osiągnąć cel, natomiast przy złej strategii
najlepsza taktyka nie doprowadzi do celu
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nych przedsięwzięć mających wpływ na sze-
roko rozumiany proces poprawy, a więc na
ciągłe doskonalenie. W celu podsumowa-
nia tej zasady pragnę stwierdzić, że jedna
z firm zachodnich złożyła zamówienie
w koncernie japońskim na realizację 10.000
części zamiennych z jednoczesnym do-
puszczeniem 10 części wadliwych. Japoń-
czycy zrealizowali zamówienie, stwierdza-
jąc: wysyłamy 10.000 części zamiennych
i dodatkowo 10 części wadliwych, nie wie-
dząc do czego one wam są potrzebne,
gdyż u nas zostały one wyeliminowane w
procesie doskonalenia procesu produkcji.

Zasada nr 6
Podejmowanie decyzji oparte na do-

wodach. Identyfikowalność czyli odtwo-
rzenie historii produkowanego wyrobu
spożywczego musi być oparte na różnego
rodzaju dowodach związanych z jakością
i bezpieczeństwem dostarczanego surow-
ca roślinnego lub zwierzęcego oraz innych
składników do procesu produkcji. Nie spo-
sób wymienić wszystkie przykłady związa-
ne z dowodami, które są niezbędne podczas
auditu certyfikującego lub audytów we-
wnętrznych, dlatego postanowiłem w spo-
sób bardzo ogólny wymienić kilka proble-
mów związanych z realizacją tej zasady:
• wyznaczone parametry technologiczne,
gwarantujące bezpieczeństwo produko-
wanej żywności muszą opierać się na do-
wodach pochodzących z receptur, norm,
procedur i instrukcji oraz różnego rodza-
ju zapisów w czasie trwania procesu i po
jego zakończeniu,
• strategia rozwijania partnerskiej współ-
pracy z dostawcami i odbiorcami w celu
osiągnięcia wspólnych korzyści musi opie-

rać się na dowodach w postaci różnego ro-
dzaju umów zamieszczonych w doku-
mentach zakładu,
• włączenie dostawców we wczesne pla-
nowanie prac powinno opierać się na do-
wodach potwierdzających ich zakres dzia-
łania,
• zapewnienie punktualności i jakości pro-
duktów dostarczanych musi opierać się na
dowodach wystawionych przez kierowni-
ków odpowiednich procesów,
• rozwijanie i umacnianie zdolności do-
stawców do spełnienia wymagań poprzez
szkolenia i wspólne podejście do dosko-
nalenia musi być oparte na dowodach
w formie odpowiednich zapisów w dziale
kadr i szkolenia,
• zakresy obowiązków uprawnień i odpo-
wiedzialności przekazane pracownikom
są dowodami do weryfikacji ich działalno-
ści na wyznaczonych stanowiskach pracy,
• zapisy związane z komisyjnym przeka-
zaniem linii produkcyjnej do eksploatacji są
dowodem potwierdzającym wykonanie re-
montu,
• atest jakościowy wystawiony przez za-
kładowe laboratorium jest dowodem prze-
prowadzonych badań i zgodności z wy-
maganiami normy na ten wyrób.

Zasada nr 7
Wzajemne korzyści w stosunkach z za-

interesowanymi stronami. Wzajemne ko-
rzyści w stosunkach z zainteresowanymi
stronami. Zasada ta odnosi się do strate-

gii rozwijania partnerskiej współpracy z do-
stawcami i odbiorcami oraz innymi firma-
mi i stronami w celu osiągnięcia wspólnych
korzyści.

Jednym z najważniejszych zagadnień
w tym zakresie jest włączenie dostawców we
wczesne planowanie prac rozwojowych
w przedsiębiorstwie produkującym spo-
żywcze wyroby gotowe. Z tych względów
występuje konieczność opracowania listy
kwalifikowanych dostawców na podstawie
arkusza oceny wewnętrznej dostawcy.
W planie audytów drugiej strony należy
umieścić dostawców surowca i inne skład-
niki niezbędne do realizacji wyrobów spo-
żywczych w celu sprawdzenia warunków
produkcji oraz weryfikacji przesłanych de-
klaracji zawartych w ateście jakości.

Coraz więcej firm zewnętrznych wy-
konuje różnego rodzaju prace na zasadach
umowy lub zlecenia wystawionego przez fir-
mę produkującą żywność. Są to firmy
usługowe takie jak pralnie odzieży, DDD,
firmy szkoleniowe, firmy myjące maszyny
i urządzenia, firmy remontujące maszyny
i urządzenia, firmy transportowe oraz inne
firmy niezbędne do realizacji zadań przed
przedsiębiorstwo o profilu spożywczym.
Współpraca partnerska z tymi firmami
jest nieodzowna i przyczynia się do obu-
stronnych korzyści. 

Ci, którzy dbają o jakość i bezpieczeń-
stwo żywności powinni wykonywać swoją
pracę z wielką satysfakcją, realizując swo-
je powołanie w pracy zawodowej. �

Jakość wyrobów przemysłu spożywczego jest wtedy,
gdy wracają do nas klienci, a nie towary

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
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Stanowi on największe w Wielko-
polsce hurtowe centrum zaopa-
trzeniowe dla licznych placówek
handlowych, a zarazem podsta-

wowe miejsce zbytu dla ponad 800 pro-
ducentów oraz około 450 hurtowni różnych
branż. Uczestnicy rynku oferują w ilo-
ściach hurtowych i po konkurencyjnych ce-
nach szeroki wybór warzyw, owoców, kwia-
tów żywych i sztucznych oraz artykułów
spożywczych. WGRO S.A. zajmuje obszar
12 ha, na którym zlokalizowanych jest
12 obiektów handlowych, w tym: 4 hale
owocowo-warzywne, 4 hale spożywcze,
3 hale kwiatowe, pawilon z materiałami
ogrodniczymi oraz place handlowe dla
producentów owoców i warzyw. WGRO
S.A. jest głównym centrum zaopatrzenia dla
4 mln konsumentów w rejonie środkowo-
zachodniej Polski.

WGRO S.A.  jest miejscem skupiającym
sprzedających i kupujących, co generuje po-
trzebę zapewnienia klientom utrzymania od-
powiednich standardów i norm oferowa-
nych towarów, zarówno w zakresie bez-
pieczeństwa zdrowotnego żywności jak
i rzetelności oferowanych wraz z nimi
usług. Realizowane jest to poprzez wpro-
wadzony w 2003 roku sprawnie funkcjo-

nujący i systematycznie doskonalony sys-
tem bezpieczeństwa zdrowotnego żywno-
ści – obecnie ISO 22000:2005, obejmują-
cy administrację hurtowym obrotem ryb,
mięsa, nabiału i jaj, owoców, warzyw i ar-
tykułów spożywczych pakowanych.

W przypadku wsparcia producentów
rolnych, wdrożono w 2009 roku system
GlobalGAP certyfikowany w kolejnych la-
tach.

Do prowadzenia działalności zgodnie
z normą obowiązującą w danej branży zo-
bowiązuje się każdy podmiot, podpisujący
umowę najmu miejsca handlowego. Do-
datkowo podmioty prowadzące obrót pro-
duktami spożywczymi są certyfikowane
indywidualnie.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że po-
siadanie certyfikatu ma także wymiar biz-
nesowy i marketingowy, ponieważ buduje
zaufanie wśród odbiorców, a coraz częściej
stanowi jeden z wymogów pozwalających
na podpisanie lub przedłużenie kontraktów
na dostawy towarów.

Uczestnicy rynku mają pełną świado-
mość obowiązków, jakich muszą dopełnić
na wypadek konieczności wycofania nie-
bezpiecznego produktu oraz kroków, któ-
re powinni poczynić na wypadek zagroże-
nia wynikającego z sytuacji kryzysowej. Po-
zwala to na sprawny i szybki obieg infor-
macji, a co za tym idzie ciągłe zapewnienie
odpowiednich warunków przechowywania
produktów, a przede wszystkim bezpie-

czeństwo uczestników rynku oraz
klientów docelowych.

System ISO jest darmowy
dla wszystkich uczestników ryn-
ku, łącznie z audytami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi, cer-
tyfikacją, szkoleniami pracowni-
ków. Dodatkowo WGRO S.A. za-
pewnia regularne szkolenia BHP,
PPOŻ oraz kursy pierwszej po-
mocy. Nad wyraz istotnym jest,
by uczestnicy rynku rozumieli
ideę Systemu ISO i nie traktowali
jej w kategoriach przykrego obo-
wiązku, ale narzędzia ułatwiają-

cego pracę. 
WGRO S.A. dokłada również starań,

by jej działalność w minimalny sposób in-
gerowała w środowisko naturalne, dlatego
na bieżąco monitoruje zanieczyszczenie po-
wietrza na terenie zadaszonego placu han-
dlowego i prowadzi odpowiednią gospo-
darkę odpadami, obejmującą segregację
oraz utylizację.

W 2016 roku WGRO S.A. wdrożyła
normę ISO 9001:2008 i otrzymała certyfi-
kat, którego zakres obejmuje: zarządzanie
rynkiem hurtowym kwiatów, roślin ozdob-
nych, zieleni ciętej i artykułów florystycz-
nych.

www.wgro.com.pl

Niezwykła Gildia z systemami ISO
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. (WGRO S.A.) w Poznaniu to
pierwszy w Polsce rynek hurtowy o standardzie europejskim, który powstał
w 1992 roku przy wsparciu środków Rządu Konfederacji Szwajcarskiej, rządu
polskiego, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego
oraz środków własnych akcjonariuszy
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Michał Tabaka

Ów zbiór kryteriów „zamknięto”
w normie  ISO 37120 – Sus-
tainable development of com-
munitie sindicators for city se-

rvices and quality of life (Zrównoważony
rozwój społeczny – wskaźniki usług miej-
skich i jakości życia).  Warto podkreślić, że
jest to pierwsza norma ISO standaryzują-
ca pomiar poziomu rozwoju miast. 

– Koncepcja „smart cities” rozwijana
jest tak naprawdę od ponad dekady. Wska-
zuje lokalnym liderom, jak osiągnąć efek-
tywność, jakie kierunki obrać w zgodzie
z postępem technologicznym, by osiągnąć
podstawowy cel: maksymalne podniesienie
jakości życia mieszkańców danego ośrod-
ka miejskiego – mówi Patricia McCarney
z WCCD.

Tym samym jednoznacznie stwier-
dzono, że miasta jak najbardziej mają
szansę na zrównoważony rozwój przekła-
dający się na lepsze życie mieszkańców, o

ile wcześniej bardzo konkretnie wyznaczą
sobie cele i będą konsekwentnie do nich dą-
żyć. I chociaż może się wydawać, że mamy
do czynienia z kolejnym jedynie admini-
stracyjnym przekazem, to norma ISO
37120 wprowadziła szereg bardzo prak-
tycznych obwarowań i wskaźników. Są
konkretne, podane czarno na białym i bar-
dzo dokładnie określają, co i w jakich
dziedzinach życia trzeba zrobić, by fak-
tycznie ów rozwój był odczuwalny przez jak
największą grupę mieszkańców. Tutaj mar-
ginesu na udawanie raczej nie ma. 

Wskaźniki obligatoryjne 
i fakultatywne

Wskaźniki (w sumie 100) pogrupowa-
no w 17 działów tematycznych: Economy
(Gospodarka), Education (Edukacja),
Energy (Energia), Environment (Środo-
wisko), Finance (Finanse), Fire and emer-
gency response (Zarządzanie kryzysowe),
Governance (Rządzenie), Health (Zdrowie),
Recreation (Rekreacja), Safety  (Bezpie-
czeństwo), Shelter (Bezdomność), Solid wa-

ste  (Odpady stałe), Telecommunication and
innovation (Telekomunikacja i innowa-
cje), Transportation (Transport), Urban
planning (Planowanie przestrzenne), Wa-
stewater (Ścieki) i Water and sanitation
(Woda). 

W każdej grupie tematycznej zaś wska-
zano konkretne rozwiązania i problemy, nad
którymi nie wolno przechodzić obojętnie.
I tak np. w dziale poświęconym gospo-
darce znalazły się m.in. stopa bezrobocia
(wskaźnik obligatoryjny), udział osób za-
trudnionych w pełnym wymiarze godzin
(wskaźnik obligatoryjny) czy wskaźnik bez-
robocia wśród młodych osób (wskaźnik
uzupełniający). Z kolei w kwestii energii za-
akcentowano: całkowite zużycie energii
w gospodarstwach domowych na miesz-
kańca, udział mieszkańców korzystających
z autoryzowanych dostawców energii,
roczne zużycie energii elektrycznej w bu-
dynkach użyteczności publicznej (wskaźnik
obligatoryjny) czy udział energii elektrycz-
nej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
(wskaźnik obligatoryjny). A takie wartości

Miasta mogą być mądrzejsze
Miejski rozwój stał się na tyle istotny, na tyle determinujący inne poczynania
włodarzy, że kilka lat temu pochylili się nad nim najznakomitsi eksperci 
z  World Council on City Data (WCCD). Opracowali kompleksowy zestaw
wskaźników, które mogą być wykorzystane przez różnej wielkości miasta 
do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju pod kątem społecznym, 
gospodarczym oraz środowiskowym



SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

jak koncentracja pyłu PM 2,5, emisja gazów
cieplarnianych w tonach na mieszkańca, stę-
żenie NO2, procentowa zmiana liczby ga-
tunków rodzimych – tworzą dział „Środo-
wisko”.

Co ciekawe, norma ISO 37120 do-
kładnie określa i definiuje, jak skutecznie
i efektywnie mierzyć poszczególne warto-
ści. Nie podaje jednak przy tym wartości mi-
nimalnej, która byłaby dla ewentualnych be-
neficjentów pewnego rodzaju punktem
startowym. Okazuje się, że twórcy normy
z WCCD widzą w tym ukryty sens. Otóż jest
to zabieg celowy, dzięki któremu organizm
miejski może nauczyć się mierzyć po-
szczególne wymiary, a uzyskane wyniki słu-
żą porównaniu „inteligencji” miasta z in-
nymi miastami w regionie, kraju, a nawet
na całym świecie.

Stempel gwarancyjny
Co w praktyce daje norma ISO 37120?

Korzyści jest naprawdę sporo. Przede
wszystkim w uporządkowaniu pojęć. Zanim
specjaliści z WCCD zajęli się tą kwestią, idea
inteligentnych miast była obszarem cha-
otycznym, niezdefiniowanym. Każdy czło-
wiek, dziennikarz, analityk, inwestor czy
urzędnik mógł dowolnie określać, co dla nie-
go jest kluczowe i obligatoryjne, by móc
osiągnąć zrównoważony rozwój, a doce-
lowo status inteligentnego miasta. Teraz nie
ma miejsca na własną interpretację. Nor-
ma wszystko porządkuje. Istotne jest tak-
że to, że w końcu poszczególni włodarze do-
stają do rąk konkretne narzędzie. Może po-
służyć do spisania miejskiej strategii nawet
na kilkadziesiąt lat, a może być też sku-
tecznym wabikiem dla potencjalnego in-
westora. Wreszcie miasta, którym przyznane
będą takie normy i miano „miasta inteli-
gentnego” będą miały zdecydowanie prost-
szą drogę do funduszy europejskich. 

– Posiadanie normy ISO 37120 będzie
swego rodzaju stemplem gwarancyjnym dla
instytucji unijnych, pokazującym umiejęt-
ności miasta w zakresie liczenia parametrów
funkcjonowania jednostki, określania wła-
snych wyzwań strategicznych czy zdolno-
ści odpowiadania na problemy mieszkań-
ców – przekonuje Anya Ogorkiewicz, z The
Keryx Group, podmiotu zrzeszonego w Pol-
skim Komitecie Normalizacyjnym. 

Przed miastami, które chciałyby normą
ISO 37120 uporządkować własną strategię
rozwoju, stać się bardziej konkurencyjny-
mi na tle innych, czeka pięć poziomów cer-
tyfikacji: aspirujący – miasto raportuje od
30 do 45 wskaźników podstawowych (w su-
mie na 100 wskaźników 46 jest obligato-
ryjnych, a 54 dodatkowych); brązowy – mia-
sto raportuje od 46 do 59 wskaźników,
w tym 46 wskaźników podstawowych oraz
od 0 do 13 wskaźników uzupełniających;

srebrny – miasto raportuje od 60 do 75
wskaźników, w tym 46 wskaźników pod-
stawowych oraz 14–29 wskaźników uzu-
pełniających; złoty – miasto raportuje od 76
do 90 wskaźników, w tym 46 wskaźników
podstawowych oraz 30–44 wskaźników
uzupełniających oraz platynowy – miasto
raportuje od 91 do 100 wskaźników, w tym
46 wskaźników podstawowych oraz 45–54
wskaźników uzupełniających. 

Aspirujący debiutant
Długo jedynym polskim miastem, któ-

re przyjęło normę ISO37120 była Gdynia
(uzyskała certyfikację na poziomie aspiru-
jącym). Wśród miast Europy Środkowej cer-
tyfikat posiadają również chorwackie Ko-
privnica (poziom platynowy) oraz Za-
grzeb (też poziom platynowy). Wśród in-
nych ośrodków miejskich z tą normą znaj-
dziemy m.in.: Helsinki, Londyn, Porto, Ko-
penhagę Amsterdam, Los Angeles, San
Diego, Toronto czy Bogotę. W sumie tyl-
ko 43 miasta na całym globie. Co więcej:
norma wydawana jest na rok. Po tym cza-
sie trzeba znowu się wykazać spełnieniem
stosownych kryteriów. 

– Certyfikat ISO 37120 jest właśnie na-
rzędziem, które pozwala w sposób upo-
rządkowany, zewnętrzny, obiektywny udo-
stępnić i zebrać dane oraz konfrontować je
z danymi z takich miast jak: Londyn, Am-
sterdam, Barcelona, Los Angeles czy Du-
baj – przekonuje Wojciech Szczurek, pre-
zydent Gdyni. – Nie tylko musimy zbierać
i gromadzić własne doświadczenia, ale
przede wszystkim powinniśmy szukać wzo-
rów dobrych praktyk na całym świecie
i wdrażać je z myślą o mieszkańcach – do-
daje. 

Przedstawiciele ThinkIt Consulting,
firmy, która wspierała gdyński magistrat
w ubieganiu się o certyfikat, utrzymują, że
przy tym stopniu determinacji i konse-
kwencji nie powinno być żadnego proble-
mu ze „wskakiwaniem” co roku na wyższy
poziom – aż do złotego, a może później też
do platynowego. 

Czy tak się faktycznie stanie – będzie-
my mogli przekonać się już niebawem. De-
cyzję o ewentualnym ubieganiu się o wyż-
szy poziom normy ISO 37120 trzeba pod-
jąć najpóźniej trzy miesiące przed upływem
okresu, na jaki przyznano normę. W przy-
padku Gdyni to luty 2018 r. 

We dwójkę raźniej
We wrześniu 2017 r. sytuacja uległa nie-

co zmianie. Od teraz Polska ma już dwóch
reprezentantów w prestiżowym zestawieniu
WCCD miast z certyfikatem ISO 37120. Do
Gdyni dołączył Gdańsk. Tamtejsi urzędni-
cy podeszli do zadania dosyć ambitnie i na
100 wskaźników opracowali aż 87. Pod-

sumowane obszary tematyczne dotyczą
wszystkich ważniejszych dziedzin funk-
cjonowania miasta, m.in. zdrowia, eduka-
cji, komunikacji, środowiska, aktywności
obywatelskiej, energii. Nie obliczono
13 wskaźników (nieobowiązkowych), np.
wskaźnika dotyczącego powierzchni tere-
nów rekreacyjnych, publicznych i komer-
cyjnych na jednego mieszkańca czy też śred-
niej liczby godzin przerw w dostawie wody
na gospodarstwo domowe. 

– To oznacza przede wszystkim, że mia-
sto monitoruje jakość życia mieszkańców,
jakość usług miejskich we wskazanych kil-
kunastu obszarach. To z kolei pozwala bu-
dować zaufanie do miasta – uważa Kata-
rzyna Drozd-Wiśniewska, zastępca dyrek-
tora Wydziału Polityki Gospodarczej UM
Gdańsk.

Tamtejsi urzędnicy przekonują, że nor-
ma ISO 37120 to konsekwencja długolet-
nich działań i systematycznego poddawa-
nia się ocenie międzynarodowych instytu-
cji finansowych. Te w 2000 r. oceniły
Gdańsk na poziom BBB, od 2007 roku było
to BBB+, a od 2015 A–. Od 2011 roku
Gdańsk oceniany jest również w ratingu
krajowym – najpierw AA–, w 2015 – AA,
w 2016 – AA+, a najnowszy rating to oce-
na AAA. 

– Gdańsk od wielu lat konsekwentnie
buduje swoją markę miasta otwartego,
budzącego zaufanie zarówno mieszkańców,
jak i partnerów zewnętrznych. Od lat pod-
dajemy się m.in. badaniom opinii spo-
łecznej. Sprawdzamy jakość życia w naszym
mieście, to jak nas oceniają mieszkańcy, jak
oceniają inwestycje, jakie są ich potrzeby.
Chcemy wiedzieć, co gdańszczanie i gdańsz-
czanki myślą o naszych działaniach i jak je
odbierają – twierdzi Aleksandra Dulkiewicz,
wiceprezydent Gdańska.

Być może wiele polskich miast z za-
zdrością patrzy zwłaszcza na swoich za-
chodnich kolegów z Paryża, Berlina i Lon-
dynu, którzy efektywnie wprowadzili u sie-
bie kryteria „smart city”. Nasi samorzą-
dowcy powinni jednak wiedzieć, że nie
o szyld tutaj chodzi. Analiza poszczególnych
wskaźników jednoznacznie pokazuje, że
„smart” to głównie „integracja” poszcze-
gólnych działań włodarzy, których benefi-
cjenci (mieszkańcy) oceniają jak najbardziej
pozytywnie i realnie odczuwają jako do-
datnią zmienną jakości życia. 

Tylko poważne podejście do tematu, nie
incydentalne czy rozpisane tylko i wyłącz-
nie pod następne wybory, może spowodo-
wać, że w rankingu WCCD będzie więcej
reprezentantów kraju nad Wisłą. Nie wol-
no im przy okazji zapominać, że ważniej-
sza od wszystkich tabel i poziomów certy-
fikatu jest ocena samych mieszkańców.
W końcu „smart” ma być dla nich. �
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Nowelizacja Ustawy o transpor-
cie drogowym oznacza zasto-
sowanie się Polski do dyrektyw
Unii Europejskiej. Parlament

Europejski i Rada ustanowiły, że do koń-
ca 2012 roku wszystkie kraje członkowskie
zobowiązane są do utworzenia i prowa-
dzenia rejestrów elektronicznych przedsię-
biorców transportu drogowego, którzy po-
siadają zezwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika. Polska jest jednym z ostatnich
członków UE wprowadzającym te regula-
cje, ale uruchomienie KREPTD pozwoli na
dopełnienie wyznaczonych zobowiązań. Re-
jestr zostanie połączony z europejską sie-
cią ERRU (European Register of Road
Transport Undertakings), obejmującą sys-
temy pozostałych państw członkowskich.

W bazie znajdą się informacje o: 
• przedsiębiorcach, którzy mają zezwole-
nie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego, 
• poważnych naruszeniach przepisów
określających obowiązki lub warunki prze-
wozu drogowego,
• osobach, które zostały uznane za nie-
zdolne do kierowania operacjami trans-
portowymi przedsiębiorcy – do czasu przy-
wrócenia im dobrej reputacji. 

– Obecnie wymiana informacji o na-
ruszeniach popełnionych przez polskich
przewoźników za granicą jest realizowana
jedynie za pomocą tradycyjnej korespon-
dencji. To znacznie utrudnia komunikację
i współpracę międzynarodowych służb
kontrolnych. KREPTD w istotny sposób
wpłynie na uporządkowanie danych prze-
kazywanych pomiędzy poszczególnymi
państwami i wzmocni zasady uczciwej
konkurencji – mówi Mateusz Włoch, eks-
pert INELO. 

Dane o przedsiębiorcach, którzy uzy-
skali zgodę na wykonywanie zawodu prze-
woźnika drogowego będą jawne i dostęp-
ne dla wszystkich zainteresowanych. Wy-

jątek będzie stanowić jedynie adres za-
mieszkania oraz informacje o dacie i miej-
scu urodzenia. W przypadku poważnych
naruszeń i osób, które utraciły dobrą re-
putację, dane zostaną udostępnione tylko
upoważnionym organom. Wniosek o do-
stęp do nich będą mogli złożyć: starości, wo-
jewódzkie inspektoraty transportu drogo-
wego, wojewódzcy komendanci policji, ko-
mendant główny straży granicznej, ko-
mendanci oddziałów straży granicznej,
dyrektorzy izb celnych, Główny Inspektor
Pracy, zarządcy dróg, sądy oraz szefowie
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Dobra reputacja – jak jej nie stracić?
Zarówno polskie, jak i europejskie

prawo jednoznacznie określa, że przedsię-
biorca wykonujący zawód przewoźnika
drogowego musi spełniać następujące czte-
ry wymogi:
• mieć rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym
z państw członkowskich UE,
• cieszyć się dobrą reputacją,
• dysponować odpowiednią zdolnością fi-
nansową,
• posiadać wymagane kompetencje za-
wodowe. 

W obowiązującej od 15 grudnia 2016 r.
nowelizacji Ustawy o transporcie drogo-
wym jasno określono zmiany w postępo-
waniach o utratę dobrej reputacji. Naru-
szenia, które w przyszłości znajdą się w
KREPTD, podzielono na trzy kategorie:
najpoważniejsze, bardzo poważne i po-
ważne. 

– Celem wprowadzenia tych zmian jest
ograniczenie wszelkich wątpliwości przy in-
terpretacji przepisów. Obowiązujący kata-
log naruszeń został sformułowany w jasny
i zrozumiały sposób. Do najpoważniejszych
„wykroczeń” zaliczamy m.in. typowe ma-
nipulacje stosowane w transporcie, czyli
brak tachografu lub ogranicznika prędko-
ści, korzystanie z nielegalnych urządzeń czy
posługiwanie się fałszywą kartą kierowcy.
Natomiast do bardzo poważnych kwalifi-
kujemy m.in. ciągły czas prowadzenia po-
jazdu powyżej 6 godzin oraz uzależnienie
wynagrodzenia od przebytej odległości
lub ilości przewożonych rzeczy. Nowe re-
gulacje są ważnym krokiem w walce z tymi
nielegalnymi praktykami. Manipulacje sta-
nowią nadal jedno z największych wy-
zwań branży transportowej. Warto jednak
podkreślić, że zmiany przepisów uchronią
kierowców przed pracą ponad ich siły, co
przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu drogowego
– podsumowuje Włoch. �

Polscy kierowcy i przewoźnicy
pod lupą UE
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o transporcie drogowym, w Polsce do końca 
listopada 2017 r. powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców
Transportu Drogowego (KREPTD). W rejestrze znajdą się nazwiska kierow-
ców i przewoźników, którzy utracili dobrą reputację oraz informacje 
o poważnych naruszeniach, odnotowanych w ciągu ostatnich dwóch lat 



Przygotowania do uzyskania cer-
tyfikatu Zarząd Transportu Miej-
skiego rozpoczął już w grudniu
2015 roku, kiedy to dyrekcja pod-

pisała Politykę Jakości. Dokument ten za-
wiera priorytety, którymi ZTM kieruje się
przy wyznaczaniu strategicznych kierunków
i celów jakościowych oraz zobowiązanie do
ciągłego doskonalenia Systemu Zarzą-
dzania Jakością. W maju 2017 r. funkcjo-
nujący w Zarządzie Transportu Miejskie-
go System Zarządzania Jakością osiągnął
zgodność z wymaganiami najnowszej nor-
my – PN-EN ISO 9001:2015-10. Wręcze-
nie certyfikatu odbyło się 13 lipca 2017 r.
w siedzibie ZTM.

– To jest nasze święto. Dziękuję za-
stępcom, wszystkim pracownikom oraz
audytorom, którzy badali procesy re-
alizowane w Zarządzie Transportu
Miejskiego – mówił podczas uroczy-
stości dyrektor ZTM  Wiesław Witek.

Zakres certyfikacji obejmuje pla-
nowanie, organizowanie i nadzoro-
wanie publicznego transportu zbio-
rowego na terenie m. st. Warszawy
i aglomeracji warszawskiej, a także
sprzedaż biletów, informację pasa-
żerską i obsługę klienta w Punktach
Obsługi Pasażerów. Zgodność z wy-

maganiami normy ISO to m.in. potwier-
dzenie, że system funkcjonuje prawidłowo
i sprawnie, a ZTM wywiązuje się ze zobo-
wiązań wobec pasażerów. – Jest to dla nas
bardzo istotne, ponieważ nadrzędnym ce-
lem Zarządu Transportu Miejskiego jest
właśnie dążenie do stałej poprawy jakości
świadczonych usług oraz do wzrostu za-
dowolenia pasażerów korzystających z ko-
munikacji miejskiej – przyznaje Magdale-
na Opalińska-Kruk, pełnomocnik dyrektora
ZTM ds. Systemu Zarządzania Jakością
w Zarządzie Transportu Miejskiego. 

Aby lepiej poznać oczekiwania pasa-
żerów związane z użytkowaniem publicz-
nego transportu zbiorowego, ZTM roz-
poczyna właśnie pogłębione badania ja-
kościowe. Będą one podstawą do dal-

szych cyklicznych sondaży satysfakcji pa-
sażerów. – Zadamy w nich pytania nie tyl-
ko o to, jak oceniana jest jakość naszych
usług, ale przede wszystkim „dlaczego”. In-
teresują nas konkretne doświadczenia
– z czym pozytywnym lub negatywnym spo-
tykają się nasi pasażerowie, co zmieniło się
na korzyść, a co jeszcze powinniśmy udo-
skonalić – dodaje Opalińska-Kruk.

Zmiany w usłudze transportowej or-
ganizowanej przez warszawski ZTM do-
konywane są także w oparciu o informacje
uzyskiwane dzięki szerokim konsultacjom
społecznym z mieszkańcami m.st. War-
szawy oraz gmin podwarszawskich, jak rów-
nież z ich reprezentantami – burmistrzami,
radnymi, różnymi wspólnotami i organi-
zacjami. 

„Słuchanie głosu pasażera” od-
bywa się więc w tym wypadku na wie-
lu płaszczyznach. Dzięki temu Zarząd
Transportu Miejskiego ma możli-
wość bieżącego reagowania na po-
trzeby pasażerów i tym samym reali-
zowania dwóch zasad Polityki Jako-
ści, tj. konsultacji społecznych oraz sta-
łej poprawy jakości usług świadczo-
nych przez ZTM.

www.ztm.waw.pl

ZTM certyfikowany 
dla wygody pasażerów
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie uzyskał certyfikat ISO 9001 
po tym, jak Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadziło audyt 
w czerwcu 2017 r. i potwierdziło zgodność Systemu Zarządzania Jakością 
z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015-10

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Fakty 33



34 Fakty

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Czy słuszne mam wrażenie, że w tym
roku było mniej laureatów „Polskiej Na-
grody Jakości” niż w latach ubiegłych?
Z czego wynikało to ograniczenie liczby na-
grodzonych?

W XXIII edycji konkursu „Polskiej
Nagrody Jakości” startowała, jak co roku,
podobna  liczba uczestników. Jednak na
skutek pewnych uwarunkowań do finału
konkursu dopuszczono mniejszą liczbę
uczestników. Wynikało to np. z braku
wdrożenia systemów ISO w organiza-
cjach, co było obowiązkiem startujących.
Kilka zgłoszonych organizacji nie brało
udziału w regionalnych nagrodach, a to
również obligatoryjne dla kandydatów. Na
stanowiskach kierowniczych w organiza-
cjach w ostatnim czasie miały miejsce
zmiany kadrowe, co zmieniało podejście do
udziału w konkursie. Mieliśmy również do
czynienia ze słabą wstępną oceną mate-
riałów dostarczonych przez uczestników
oraz zakwestionowaną przez sekretariat
„Polskiej Nagrody Jakości” prawidłowością
opracowania przez organizację samoocen.

Jaką wartość dla firmy może nieść po-
twierdzenie swojej pozycji „Polską Nagrodą
Jakości”? 

Celem „Polskiej Nagrody Jakości” jest
przyczynianie się do doskonalenia funk-
cjonowania działalności przedsiębiorstw
oraz organizacji publicznych. Niezwykle
istotnym aspektem działania konkursu
PNJ jest jego funkcja doskonalenia zarzą-
dzania organizacją, gdyż kryteria Modelu
Doskonalenia Zarządzania „Polskiej Na-
grody Jakości” mogą służyć jako narzędzia

dla wdrażania nowoczesnej koncepcji Za-
rządzania przez Jakość. Zarządzanie przez
Jakość – zwane w skrócie TQM od an-
gielskich Total Quality Management – jest no-
wym rodzajem zbiorowego wysiłku załogi,
zorientowanego na ustawiczne doskona-
lenie organizacji zarządzania we wszystkich
sferach i efektach działalności organizacji.
Laureat „Polskiej Nagrody Jakości” staje się
dla innych polskich organizacji przedsię-
biorstwem modelowym w dziedzinie jako-
ści. 

W tym roku wprowadzono nową ka-
tegorię: Zasłużony dla „Polskiej Nagrody
Jakości”. Formuła konkursu ciągle się
zmienia. W jakim kierunku zmierza PNJ?
Czy za rok możemy spodziewać się kolej-
nych modyfikacji?

Systematyczny rozwój Modelu Za-
rządzania „Polskiej Nagrody Jakości” wy-
maga coraz większego udziału ludzi od-
danych i zaangażowanych. Są to prze-
ważnie osoby, które zajmują się ocenianiem
wniosków zgłoszonych na kolejne edycje
konkursu PNJ, sędziowie oceniający, człon-

kowie komitetu PNJ, ale także komitetów
i sekretariatów regionalnych Nagród Ja-
kości. Jednym słowem ludzi nierozerwalnie
związanych z pracami dotyczącymi do-
skonalenia modelu Polskiej i Regional-
nych Nagród Jakości.

Chcąc docenić wielki wkład ludzi do-
skonalących model PNJ, prezydium komi-
tetu „Polskiej Nagrody Jakości”, 15 września
2005 roku postanowiło ustanowić Od-
znakę Zasłużony dla „Polskiej Nagrody Ja-
kości”. Odznaka przyznawana jest  zasłu-

Ostra selekcja 
w Polskiej Nagrodzie Jakości
O XXIII edycji „Polskiej Nagrody Jakości” rozmawiamy 
z drem inż. Mirosławem Rechą, sekretarzem konkursu PNJ

Podstawowym problemem w dzisiejszej gospodarce
jest strategia rozwoju dotycząca filozofii umiejętnego,
jakościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Dotyczy
to szczególnie: społecznej odpowiedzialności organiza-
cji, zarządzania ryzykiem, rozwoju kariery pracownika,
procesowego zarządzania w organizacji, realizacji
satysfakcji klienta i pracownika, czyli Zarządzania
przez Jakość (TQM)
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żonym osobom, które wniosły znaczący
wkład w rozwój Modelu i konkursu „Pol-
skiej Nagrody Jakości”. Odznakę przy-
znaje Prezydium Komitetu „Polskiej Na-
grody Jakości”. Odznaka nie jest przyzna-
wana corocznie, stąd może pani myśl, że
została wprowadzona po raz pierwszy. 

Czasy są takie, że potwierdzanie ja-
kości jest już standardem. Jako redakcja
w kontaktach z przedsiębiorcami słyszy-
my: „a kto może sobie teraz pozwolić na
brak certyfikatów?!”. Czy i do pana do-
cierają takie głosy? Zgadza się pan z tym,
że przedsiębiorstwa nie mogą już istnieć
bez systemów zarządzania jakością?

Obecnie wiele organizacji rezygnuje
z certyfikatów Systemów Zarządzania.
Dotyczy to nie tylko Polski, ale też innych
krajów Unii Europejskiej, o czym donosi-
ło już wcześniej ISO. Wynika to z poważ-
nych obciążeń finansowych za coroczne au-
dity. Przedsiębiorstwa nieraz mają wdrożone
odpowiednie normy i systemy, jednak nie
zawsze je certyfikują. Zmieniło się także po-
dejście do problematyki jakości. Ze wzglę-
du na wymagania rynków przedsiębiorcy
muszą realizować właściwą strategię do-
tyczącą jakości, ale certyfikowanie systemów
nie jest powszechnie wymagane.

Polskie prawo bardzo się zmieniało
w różnych obszarach za kadencji obecnej
ekipy rządzącej. Czy i w dziedzinie jako-
ści wprowadzono jakieś istotne zmiany?

Wydaje się, że polskie władze od wie-
lu lat nie zajmują się poważnie problema-
tyką jakości wyrobów. 

Są jakieś palące kwestie, które po-
winny zostać uregulowane w tym zakresie?

Podstawowym problemem w dzisiejszej
gospodarce jest strategia rozwoju dotycząca
filozofii umiejętnego, jakościowego zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. Dotyczy to
szczególnie: społecznej odpowiedzialności
organizacji, zarządzania ryzykiem, roz-
woju kariery pracownika, procesowego
zarządzania w organizacji, realizacji sa-
tysfakcji klienta i pracownika, czyli Zarzą-
dzania przez Jakość (TQM).

Do Polski przebojem kilka lat temu
wkroczyła norma ISO 9001, określająca
wymagania, które powinien spełniać sys-
tem zarządzania jakością w organizacji.
Które normy są obecnie najmodniejsze, je-
śli mogłabym to tak określić?

Obecnie jest wiele norm, które przed-
siębiorstwo powinno spełniać, jeżeli chce
konkurować na rynku z innymi podobny-
mi organizacjami. Dotyczy to także orga-
nizacji rządowych i samorządowych. Wy-
daje się jednak, że obecnie najważniejsza
sprawa to walka z biurokracją, a na to jesz-
cze nie ma norm. 

Rozmawiał Piotr Nowacki
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29 września 2017 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posie-
dzenie plenarne Komitetu „Polskiej Nagrody Jakości”. W skład Komitetu (73 człon-
ków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu
gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: laureatów nagród zespołowych
XXIII edycji konkursu „Polskiej Nagrody Jakości”, laureatów „Polskiej Honorowej
Nagrody Jakości”, laureatów XX edycji konkursu „Polskiej Indywidualnej Nagrody
Jakości” im prof. Edwarda Kindlarskiego oraz odznaczenia „Zasłużony dla PNJ”.
31 sierpnia 2017 roku prezydium komitetu „Polskiej Nagrody Jakości” wyłoniło: fi-
nalistów XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca” oraz finalistów VIII edycji kon-
kursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  

Laureaci XXIII edycji konkursu „Polskiej Nagrody Jakości”:
• Polska Spółka Gazownictwa S.A. w kategorii: wielka organizacja produkcyjna
• DGS Poland Sp. z o.o. w kategorii: bardzo duża organizacja 

produkcyjno-usługowa
• Robert Bosch Sp. z o.o., Oddział w Mirkowie w kategorii: duża organizacja 

produkcyjno-usługowa
• Daedong System Poland Sp. z o.o. w kategorii: duża organizacja produkcyjna

Laureat „Polskiej Honorowej Nagrody”:
• Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Główny Instytut Górnictwa

Laureaci XX edycji konkursu „Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości” im. Prof. Edwarda
Kindlarskiego w kategorii „nauka”:
• Prof. zw. dr hab. Maciej Urbaniak (Uniwersytet Łódzki) – w kategorii: nauka
• Elżbieta Gruszka (Główny Instytut Górnictwa) – w kategorii: praktyka

Odznaka Zasłużony dla „Polskiej Nagrody Jakości”:
• Anna Jasik – szef zespołu szkoleń, pełnomocnik SZ, DEKRA 

Finaliści XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca”:
• Andrzej Buła – marszałek województwa w Urzędzie Marszałkowskim

Województwa Opolskiego 
• Waldemar Kuliński – sekretarz województwa, dyrektor urzędu w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 

Finaliści VIII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”:
• Leokadia Pawelec – Grupa Azoty SA
• Marek Ptak – Asmet Sp. z o.o. Sp. kom. 
• Maria Rusowicz – Urząd Miasta Krakowa 
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Jan Waldemar Kuliński 
sekretarz i dyrektor Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, laureat wyróżnienia „Znako-
mity Przywódca Polskiej Nagrody Jakości”

Czym jest dla mnie przywództwo?
To przede wszystkim odpowie-
dzialność, ale także wyzwanie,
ciągłe poszukiwanie nowych

rozwiązań i dążenie do doskonałości. Nie
znam jednak przywódcy, który by osiągał
założone cele bez profesjonalnej i zaanga-
żowanej kadry. 

Od samego początku powstania urzę-
du, a więc od 1 stycznia 1999 roku, naj-
większym wyzwaniem był dobór współ-
pracowników, ludzi mądrych i ambitnych,
którzy będą mieli podobne marzenia
– sprawną organizację, jasną misję, wizję
i określone wartości. 

Dziś, kiedy sięgam pamięcią do po-
czątków funkcjonowania urzędu, mogę
powiedzieć – tak, udało mi się. Znalazłem
ludzi, którzy chcieli dzielić ze mną pasję. To
dzięki nim możliwe było zbudowanie in-
stytucji o wysokiej kulturze organizacyjnej,
sprawnej i efektywnie realizującej zadania
województwa. 

Dziś Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie to
jedna z nielicznych organizacji publicznych
posiadająca wdrożonych i certyfikowanych
pięć systemów zarządzania: system zarzą-

dzania jakością zgodny z wymaganiami
normy PN-EN ISO 9001:2009, system za-
rządzania środowiskowego, zgodny z wy-
maganiami normy PN-EN ISO 14001:2005,
system zarządzania bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy, zgodny z wymaganiami nor-
my OHSAS 18001:2007, system przeciw-
działania zagrożeniom korupcyjnym oraz
system zarządzania bezpieczeństwem in-
formacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC
27001:2014-12.

Korzystamy z najnowszych narzędzi te-
leinformatycznych poprawiających efek-
tywność jej działania, w tym z: Systemu
Elektronicznego Zarządzania Dokumen-
tacją, systemu e-usług umożliwiającego oby-
watelom komunikację z urzędem i zała-
twienie spraw bez konieczności przycho-
dzenia do urzędu, zintegrowanych syste-
mów zarządzania kadrami, majątkiem i fi-
nansami – OTAGO. Jesteśmy instytucją,
która w swoich działaniach nie pomija kwe-
stii społecznych. 

Możemy pochwalić się tytułami:
• Lidera Zarządzania Zasobami Ludz-

kimi „Profesjonalne ZZL” – dwukrotne wy-
różnienie w zakresie propagowania wiedzy
w dziedzinie ZZL, upowszechniania do-
brych praktyk, identyfikacji skutecznych roz-
wiązań czy tworzeniu standardów zarzą-
dzania zasobami ludzkimi; 

• „Przyjaznego Urzędu”– trzykrotne
wyróżnienie przyznawane instytucjom,

które cechują się wysoką jakością obsługi
klienta, profesjonalizmem i rzetelnością
w działaniu oraz nowoczesnymi rozwią-
zaniami w zakresie kultury pracy;

• „Innowacyjnego Urzędu” – dwu-
krotne wyróżnienie za budowanie nowo-
czesnej kultury organizacyjnej z wykorzy-
staniem innowacji technologicznych i pro-
cesowych, które w sposób bezpośredni
wpływają na jakość obsługi klienta oraz
efektywność i skuteczność świadczonych
usług publicznych;

• „Złotego Herolda” – wyróżnienie
przyznawane za wybitne osiągnięcia w two-
rzeniu warunków dla rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego;

• urzędu promującego międzynaro-
dowe standardy jakości, który otrzymał spe-
cjalne wyróżnienie z Polskiego Centrum Ba-
dań i Certyfikacji S.A.

Mój sukces to pracownicy Urzędu,
którzy tworzą zgrany zespół ambitnych, za-
angażowanych, pomysłowych i niezwykle
profesjonalnych ludzi. Dzięki nim wiem, że
aby dobrze zarządzać ludźmi, trzeba ich
zrozumieć, a jest to możliwe tylko wtedy,
kiedy uważnie ich się słucha.

Ważne też, by pracownicy identyfiko-
wali się z celami organizacji, czerpali sa-
tysfakcję z tego, co robią i mieli świadomość,
że ich praca to służba dla Mazowsza i jego
mieszkańców.

To wyróżnienie jest dla mnie szczegól-
ne. Dotychczas to z mojej inicjatywy skła-
daliśmy aplikacje do różnych konkursów.
Była to forma weryfikacji oraz sprawdze-
nia, czy zmierzamy w dobrym kierunku.
Tym razem było inaczej. Wniosek o przy-
znanie tytułu „Znakomity Przywódca”
przygotowali i złożyli  moi współpracow-
nicy. To cieszy, gdyż oznacza, że w ich
oczach jestem dobrym przywódcą, że ich
nie zawiodłem – a to dla mnie najważniej-
sze. �

Dzielić z pracownikami 
pasję i wizję

„Muszę ich słuchać 
– jestem ich przywódcą”
– mówił Andrew Bonar
Law, a ja staram 
w myśl tej zasady 
postępować
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Dla zainteresowanych roz-
poczęciem działalności
w Piotrkowskiej Pod-
strefie Łódzkiej Specjal-

nej Strefy Ekonomicznej miasto
Piotrków Trybunalski przygotowało
ponad 5-hektarowy teren przezna-
czony pod lokalizację obiektów prze-
mysłowo-produkcyjnych. Grunt wy-
posażony jest w infrastrukturę tech-
niczną, przebiegającą w ulicy. Obec-
nie trwają prace legislacyjne, jeszcze
w tym roku grunt powinien zostać
włączony do ŁSSE.

W 2015 roku, w celu podniesienia
atrakcyjności inwestycyjnej miasta i stwo-
rzenia korzystnych warunków dla rozwo-
ju przedsiębiorczości, powstała Piotrkow-
ska Strefa Aktywności Gospodarczej
(PSAG). Wyznaczone tereny inwestycyjne
objęte są preferencyjną stawką dzierżawy.

Wywoławczy miesięczny czynsz za dzier-
żawę gruntu wynosi 0,10 zł netto za 1 mkw.
Okres dzierżawy wynosi 10 lat z możli-
wością przedłużenia na kolejne lata lub za-
kup nieruchomości w trybie bezprzetar-
gowym. Na terenach PSAG dopuszcza się
działalność produkcyjną oraz usługową
z wyłączeniem handlu jako działalności

podstawowej, wyjątek stanowi bran-
ża motoryzacyjna i maszynowa, dla
których taka działalność jest do-
puszczalna. 

Firmy inwestujące w Piotrkowie
Trybunalskim mogą ubiegać się
o przyznanie ulg inwestycyjnych
w postaci zwolnień w podatku od nie-
ruchomości. Warunkiem uzyskania
zwolnienia jest: na okres 1 roku
utworzenie co najmniej 5 nowych
miejsc pracy lub poniesienie nakła-
dów inwestycyjnych o wysokości co

najmniej 300.000 zł; na okres 2 lat – utwo-
rzenie co najmniej 10 nowych miejsc pra-
cy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych
o wysokości co najmniej 600.000 zł; na
okres 3 lat – utworzenie co najmniej 25 no-
wych miejsc pracy lub poniesienie nakła-
dów inwestycyjnych o wysokości co naj-
mniej 1.500.000 zł. �

Dynamiczne miasto w centrum Polski
Piotrków Trybunalski – położony w centrum Polski, przy autostra-
dzie A1 oraz drodze ekspresowej S8. Atrakcyjna lokalizacja spra-
wiła, że miasto stało się idealnym miejscem dla inwestycji

Fot.: M. Szelest

Biorąc pod uwagę zamożność per
capita w 2016 roku, wśród miast
najwyżej uplasowały się: War-
szawa (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. Najzamoż-
niejszym województwem jest mazowieckie,
za którym uplasowały się: podkarpackie
i dolnośląskie. Z kolei wśród powiatów
przodują przysuski, człuchowski i opa-
towski. Bezkonkurencyjną gminą wiejską jest
– podobnie jak Warszawa od początku ist-
nienia rankingu – Kleszczów. Drugiej po-
zycji od 2011 roku nieprzerwanie broni Re-
wal, a za nim plasuje się Rząśnia, która
w swej rankingowej historii odnotowała
dużą dynamikę wzrostu i skoki o dziesiąt-
ki pozycji z roku na rok.

Zestawienie pozwala zaobserwować, jak
różny jest charakter przodujących jednostek
samorządu terytorialnego, a tym samym, jak
różne czynniki wpływają na pozycję w ran-
kingu. Do 43 gmin, których dochody prze-
kraczają 5 tys. zł na mieszkańca, znalazły się
zarówno duże miasta zaliczane do obsza-
rów metropolitarnych, gminy skoncentro-
wane wokół Warszawy, jak i mniejsze gmi-
ny, które sprawnie wykorzystują walory i dy-
namicznie rozwijają funkcje turystyczne
albo robią użytek z posiadanych na swoim
terenie surowców naturalnych. Przeciwle-
gły biegun stanowią 133 gminy z dochodami
poniżej 2300 zł na mieszkańca. Najgorszy
wynik odnotowuje województwo lubelskie,
z którego pochodzi ponad jedna trzecia
gmin zaliczanych do tej najbiedniejszej
grupy (47, z tego 42 wiejskie). W innych wo-
jewództwach Polski Wschodniej – podkar-

packim, świętokrzyskim i podlaskim znaj-
duje się kolejno: 16, 15 i 12 najuboższych
gmin. Niezbyt dobre wyniki mają pod tym
względem również województwa: dolno-
śląskie (11), łódzkie (9) i małopolskie (8).
Najlepiej zaś wypadają pomorskie i opolskie,
w których nie ma ani jednej gminy spełnia-
jącej powyższe kryterium.

Tak przeprowadzona analiza pozwoli-
ła stworzyć ranking za 2016 rok, a więc ak-
tualną wersję jednego z najstabilniejszych
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 Warszawskiego, oraz Julitę
Łukomską, adiunkta w tym samym zakła-
dzie. �

Samorządy ułożone według kasy
Ranking najzamożniejszych samorządów, opracowany przez „Wspólnotę”,
pozwolił poznać finansowych liderów w roku 2016
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16 i 17 października br. w Krakowie od-
był się Kongres Miast Polskich. Ogłosili
państwo, że Kongres będzie stanowić
pierwszą w Polsce szeroką debatę o poli-
tyce miejskiej po nakreśleniu ram realizacji
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju. Na ile i w jakich obszarach program
ministra Morawieckiego wpływa na funk-
cjonowanie samorządów w Polsce?

To jest Strategia na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, która dopiero teraz
uzyskuje swoje przełożenie na programy

operacyjne, tworzony jest wykaz kon-
kretnych działań i informacje o pienią-
dzach. Niektóre z tych programów doty-
czące rozwoju terytorialnego, a to te do-
tyczą samorządów najbardziej, jeszcze nie
powstały. Oczywiście wpływ mogą mieć
też programy, które nie są bezpośrednio
skierowane do JST, tak jak np. lokaliza-
cja jakiejś ważnej inwestycji gospodarczej
w konkretnym miejscu przyczyni się do
rozwoju tego miejsca, czyli też ma kontekst
terytorialny. Z pakietów terytorialnych,

które są proponowane w SOR, dopiero
został ogłoszony pierwszy. 

Chcę przypomnieć, że Strategia została
dopiero przyjęta w lutym, w maju został
ogłoszony Pakiet dla średnich miast i nie jest
on adresowany do wszystkich z tej kategorii,
tylko do tych, które tracą swoje funkcje spo-
łeczno-gospodarcze. Są jeszcze inne ciekawe
pakiety, ale wypowiadać się na ich temat
możemy dopiero, kiedy zostaną ogłoszo-
ne szczegóły o charakterze operacyjnym
i realizacyjnym. 

Cechą Pakietu dla średnich miast jest
to, że do 2020 roku będzie miał on charakter
pilotażowy, a dopiero w następnej per-
spektywie finansowej będzie zintegrowanym
przedsięwzięciem. Ten jego pilotażowy
wymiar nie jest jeszcze idealny, a zwłaszcza
nie jest zintegrowany, dlatego że rząd mógł
przeznaczyć na realizację tego pakietu tyl-
ko niezagospodarowane środki z pieniędzy
unijnych, a prawie wszystkie pieniądze z UE
wykorzystał poprzedni rząd, który nego-
cjował z Komisją Europejską i ustalał
ramy obecnej perspektywy finansowej.
Rząd wprawdzie obiecał, że dołoży do tego
pieniądze z rezerwy wykonania, która się ob-
jawi w konkretnym wymiarze w przyszłym
roku, więc może zakładane 2,5 mld zł zo-
stanie podwojone. Natomiast w ciągu naj-
bliższych 3–4 lat Pakiet dla średnich miast
będzie pilotażowy, podobnie, jak przy-
puszczam, inne pakiety terytorialne. 

Trzeba pamiętać, że te przedsięwzięcia
nie są wykonywane w próżni. Mogą się łą-
czyć z innymi przedsięwzięciami, np.z in-
nych źródeł buduje się nową drogę, która
ułatwia dostęp do jakichś terenów, wtedy na
tych terenach można prowadzić działania
finansowane z innych źródeł. Podsumo-
wując, nie można na to pytanie odpowie-
dzieć bardziej konkretnie, dlatego że nie są
ogłoszone następne pakiety o charakterze
interwencji terytorialnej.

Kto pana zdaniem bardziej skorzysta
na zapisach Planu Odpowiedzialnego
Rozwoju – duże polskie miasta czy tereny
wiejskie?

Czekamy na szczegóły 
pakietów dla JST
O wpływie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na samorządy,
ograniczaniu kadencyjności oraz ewentualnej zmianie  metodologii finanso-
wania zadań zleconych opowiada Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku
Miast Polskich



RANKING ZAMOŻNOŚCI SAMORZĄDÓW

O dużych miastach nie ma w ogóle
mowy w SOR. Słowo, które pada, to
aglomeracje. Przez aglomeracje rozumie-
my obszary funkcjonalne, ale to nie muszą
być wcale duże miasta. Taką najbardziej ak-
tywną w pozyskiwaniu różnych środków
jest aglomeracja wałbrzyska, a ciekawe stra-
tegiczne przedsięwzięcia ma aglomeracja
kalisko-ostrowska. Duże miasta mają
w ogóle większy potencjał i korzystają
w największym stopniu z innych instru-
mentów, takich jak Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne czy pakiet drogowy fi-
nansujący drogi w miastach na prawach
powiatu – wydano z niego już 4 mld zł. Po-
zostałe interwencje terytorialne są prze-
znaczone i dla miast, i dla gmin wiejskich,
dla centrów rozwoju lokalnego. I nie ma
oddzielnego pakietu dla gmin wiejskich.
Natomiast jest w planach pakiet dla ob-
szarów zmarginalizowanych. Są w Polsce
takie miejsca, nie tylko na ścianie wschod-
niej, ale na środkowym Pomorzu, styku wo-
jewództwa wielkopolskiego, łódzkiego,
kujawsko-pomorskiego, w części Mazow-
sza czy Dolnego Śląska. Na pewno fał-
szywie jest postawione pytanie, czy duże
miasta, czy wieś. Nie ma bowiem w tej Stra-
tegii takiego rozróżnienia. 

Czy pogłoski o ograniczeniu kadencji
w ramach reformy administracyjnej obec-
nych włodarzy w JST już ucichły na dobre,
czy to jedynie „cisza przed burzą”? Jakie
inne duże zmiany dotyczące dużych miast
i w ogóle samorządów są obecnie szyko-
wane w sejmowych komisjach i gabinetach
ustawodawców? 

Zmiany w ordynacji wyborczej są
z pewnością przygotowywane, ale nie w ko-
misjach sejmowych ani w gabinetach usta-
wodawców. Myślę, że są opracowywane na
ulicy Nowogrodzkiej albo w innych miej-
scach, w których pracują liderzy PiS. Takie
próbne zapowiedzi były wielokrotnie for-
mułowane i wszystkie one nie zostały jed-
noznacznie odrzucone, na przykład ogra-
niczenie liczby kadencji dla wójtów, bur-
mistrzów czy prezydentów. Reakcja ze
strony prezydenta RP była taka, że nie pod-
pisze on przepisów, które wprowadzają
zmiany z mocą wsteczną, ale nikt na razie
nie wypowiedział się, że tego nie będzie, więc
być może do tego dojdzie. Partia rządzą-
ca mówiła jeszcze o możliwości rozstrzy-
gnięcia wyborów wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów w pierwszej turze, o rezygnacji
z jednomandatowych okręgów wybor-
czych i wprowadzeniu ordynacji propor-
cjonalnej także w mniejszych gminach i no-
wych przepisach dotyczących okręgów
wyborczych w wyborach samorządowych.
W związku z tym całe mnóstwo rzeczy
wciąż jest przed nami. Wchodzi również
w grę wydłużenie kadencji. Od dawna po-

jawiają się postulaty, że wybory robione póź-
ną jesienią nie są dobrym pomysłem i róż-
ne partie myślały o skracaniu bądź wydłu-
żaniu kadencji. Ta sprawa nie jest defini-
tywnie przesądzona. Gdyby prezydent
konsekwentnie podtrzymywał swój zamiar
przeprowadzania referendów w sprawie
Konstytucji w okolicy 11 listopada, tym bar-
dziej należałoby wybory samorządowe
zorganizować w innym terminie. To jest oka-
zja – już tak było przy wprowadzaniu po-
wiatów i województw – do przedłużenia ka-
dencji z ważnych powodów.  Obecny ter-
min wyborów obiektywnie rzecz biorąc, bez
wzięcia pod uwagę referendum konstytu-
cyjnego, nie jest zbyt fortunny, gdyż w po-
łowie listopada właśnie przedstawia się or-
ganom stanowiącym JST projekt budżetu
na rok następny, którym ustępujący sa-
morząd się mało zajmuje, a ten następny
musi realizować nie swój budżet. Wybory
w tym momencie to nie jest dobry czas
i może warto powrócić do wiosennych wy-
borów.

W jakiej fazie jest obecnie roszczenie
wobec Ministerstwa Finansów, aby zmie-
nić metodologię obliczania środków na za-
dania zlecone, co pierwotnie ustalił NIK?
Czy mógłby pan nakreślić główne aspek-
ty tego problemu?

Aspekty tego problemu są dobrze na-
świetlone w naszym stanowisku, w którym
przytaczamy fragmenty opinii Najwyższej
Izby Kontroli. Mówimy, że jeżeli się liczy wy-
datki na zadania zlecone, to muszą one
uwzględniać wszystkie koszty realizacji tych
zadań. To jednak praca na dłuższy czas
– pół roku zajęło policzenie algorytmu na
zadania z zakresu spraw obywatelskich,
choćby w USC, który nie uwzględnia jed-
nak wszystkich kosztów. Dla każdego ro-
dzaju zadań zleconych też będzie potrzeb-
ny czas, dlatego nikt nie wprowadzi w bar-
dzo krótkim terminie tej algorytmicznej
metody, na którą oczekuje NIK. Chcemy jed-
nak także innej zmiany, którą można wpro-
wadzić ad hoc. Chodzi o – nielegalne w świe-
tle opinii NIK – działania resortu finansów
oraz RIO, polegające na wymuszaniu na
JST ukrywania w sprawozdawczości fi-
nansowej środków wydawanych na zada-
nia zlecone powyżej kwoty otrzymanej do-
tacji. Nie upieramy się, aby było koniecznie
tak jak jest w naszym stanowisku, czyli wy-
kazanie tego w sprawozdaniu RB50. Na-
tomiast zależy nam na tym, aby uczciwie
i rzetelnie informować, ile rzeczywiście
kosztują zadania zlecone samorządom.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Cechą Pakietu dla średnich miast jest to, że do 2020
roku będzie miał on charakter pilotażowy, a dopiero 
w następnej perspektywie finansowej będzie zinte-
growanym przedsięwzięciem. Ten jego pilotażowy
wymiar nie jest jeszcze idealny
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TARGI ENERGETAB

Zjawiska ulotne w energetyce są
najtrudniejsze do lokalizowania
i analizowania. Mogą być wy-
woływane przez osłabienie izolacji

w wyniku działania wilgoci, wysokiej tem-
peratury, drgań, gryzoni lub owadów itp.
Również przełączanie obwodów energe-
tycznych, rozruch silników i innych urzą-
dzeń może wprowadzać zakłócenia, które
pojawiają się i znikają. Często trwają uła-
mek sekundy, więc trudno je zauważyć na
zwykłych miernikach, a nawet na oscylo-
skopach. Z drugiej strony mogą wywoływać
znaczne straty, związane z przestojem
urządzeń, wznawianiem procesów tech-
nologicznych, wahaniem parametrów ro-
boczych, co może mieć wpływ na jakość
produktów itd.

Rejestratory Zakłóceń Elektrycznych
SZARM mogą dostarczać wielu informa-
cji o działaniu i stanie sieci energetycznej da-
nej firmy, o zużyciu poszczególnych kom-
ponentów, przebiegu rozruchu urządzeń,
dystrybucji energii itp.

Przy częstotliwości próbkowania się-
gającej 100 tysięcy próbek na sekundę
okres sygnału 50 Hz jest zapisywany w 2000
próbkach. Pozwala to oglądać krótko-
trwałe zdarzenia jak na zwolnionym filmie
(próbki są rejestrowane co 10 μs), anali-
zować harmoniczne do 1000, obserwować
na wspólnym wykresie nawet kilkadziesiąt
prądów i napięć z różnych punktów ob-
wodów energetycznych itp. Rejestracje
mogą wskazywać zarówno źródła i przebieg
zakłóceń, jak i efekty wprowadzonych

środków zaradczych, np. kompensacji
mocy biernej, filtrowania harmonicznych
czy działanie automatyki. Z drugiej strony
przy niskiej częstotliwości próbkowania
(raz na kilka sekund) rejestracje mogą
trwać nawet wiele godzin, pokazując wol-
no zmieniające się zjawiska, takie jak tem-
peratura czy prędkość przepływu.

www.tronia.pl 

SZARM z nagrodą
Produkowany przez firmę TRONIA Sp. z o.o. reje-
strator zakłóceń elektrycznych SZARM otrzymał
na targach energetycznych ENEREGTAB 2017 Pu-
char Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Śro-
dowiska

Rejestrator zakłóceń elektrycznych
SZARM 

Komisja konkursowa Pucharem
Ministra Energii wyróżniła roz-
dzielnicę OPTIMA-24 produk-
cji ELEKTROBUDOWA SA.

Nagrodą Prezydenta Bielska-Białej w po-
staci rzeźby „Energetyczny Człowiek” au-
torstwa artysty Bronisława Krzysztofa wy-
różniono system „Extra Life Inteligentny
Dom” firmy ZAMEL. Natomiast statuet-
ką „Złotego Lwa” Fundacji im. Kazimierza
Szpotańskiego nagrodzono technologię
budowy linii blokowej 400 kV firmy ELBUD
Katowice, która na targach świętowała
swoje 70-lecie. Złotym Medalem Polskich
Sieci Elektroenergetycznych S.A. wyróż-
niono natomiast „system kontroli i lokali-
zacji doziemień KDZ-3” spółki ZPrAE
z Siemianowic Śląskich. 

Uroczystość wręczania wyróżnień tar-
gowych uświetniła Polska Izba Przemysłu
Targowego, która wykorzystała tę okazję do

wręczenia honorowych tytułów „Ambasa-
dora Targów 2016” Jackowi Krywultowi,
prezydentowi Bielska-Białej i Károly Nagy
– wieloletniemu dyrektorowi CENTREX,
Międzynarodowego Związku Statystyk
Targowych w Budapeszcie.

Wystawcy na targach ENERGETAB,
zajmujących około 4 ha urokliwie położo-
nego terenu u stóp Dębowca i Szyndziel-
ni, starali się pokazać swoje najnowocze-
śniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy
technologie, służące zwiększeniu nieza-
wodności przesyłania energii elektrycznej
oraz podniesieniu efektywności jej wytwa-
rzania i użytkowania. Targom towarzyszy-
ły też inne konferencje czy seminaria or-
ganizowane przez izby czy stowarzyszenia
branżowe oraz prezentacje firmowe. �

Energetyczni laureaci
Na zakończonych 14 września 2017 r. międzynarodowych targach energe-
tycznych ENERGETAB 2017, które odbyły się po raz 30., swoje najnowsze
produkty zaprezentowało 709 wystawców z 23 krajów Europy i Azji, a także
Egiptu. Spośród nich w drodze konkursu wyłoniono najlepsze targowe 
rozwiązania

Fot. Janusz Mazurkiewicz
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Przed czterdziestu laty Tadeusz Chyła śpiewał piosenkę o „cysorzu”. Brzmiało to tak:
„Cysorz to ma klawe życie oraz wyżywienie klawe! Przede wszystkim już o świcie dają
mu do łóżka kawę. A do kawy jajecznicę, a gdy już podeżre zdrowo, to przynoszą mu
w lektyce bardzo fajną cysorzową”.

Za poprzedniej kadencji Sejmu Jarosław Kaczyński, chcąc zwrócić uwagę Donaldowi Tu-
skowi na lepsze wykonywanie obowiązków premiera, powiedział, że nie jest on jak „cysorz”
z piosenki Kazimierza Grześkowiaka. Ten drugi, współczesny Chyle balladzista, też zostawił
po sobie trafne porzekadła (np. „chłop żywemu nie przepuści”), ale mylić go z Chyłą abso-
lutnie nie wypada. 

Faktem jest jednak, że prezes PiS zwrócił uwagę na ciężkie życie osoby sprawującej wła-
dzę. Współczesna publika myśli, że nie ma w życiu nic lepszego niż zdobyć wysokie stanowi-
sko rządowe czy parlamentarne. Nic już nie trzeba robić, tylko spijać śmietankę. Jeździ się luk-
susową limuzyną, którą prowadzi kierowca, mieszka w luksusowym hotelu, zmienia garnitu-
ry i koszule zawsze gotowe do użytku i chodzi do lokali na biesiady, gdzie przy wyjściu moż-
na otrzymać za darmo nagranie z rozmów toczonych przy stoliku. 

Rzeczywistość jest jednak bardziej prozaiczna. Gdy się jest posłem, trzeba dwa razy w mie-
siącu stawić się w stolicy na posiedzenia Sejmu. W posiedzeniach plenarnych, co prawda, nie
ma obowiązku uczestniczyć, o czym świadczy pokazywana w telewizji pusta sala, do której prze-
mawia jakiś poseł sprawozdawca czy członek rządu. Trzeba natomiast przychodzić na głosowania.
Żeby posłom nie pomieszały się zadania, o głosowaniach informuje dźwięk dzwonka rozle-
gający się w korytarzach sejmowych. Tak jak w teatrze zwołuje się publikę na kolejny akt dra-
matu. Widziałem wielokrotnie, jak posłowie spiesznie opuszczali teren zajmowany przez dzien-
nikarzy, żeby iść do sali plenarnej i podnieść rękę w odpowiednim momencie. 

A'propos dziennikarzy… Marszałek Sejmu chętnie by usunął ich z gmachu Sejmu, cze-
go próby podejmował, ale niekoniecznie tego by chcieli posłowie. Ci chodzą wokół przedsta-
wicieli mediów w nadziei, że któryś podstawi im mikrofon, albo jeszcze lepiej skieruje na nich
oko kamery. To też trzeba zaliczyć do poselskich obowiązków. Nie jest łatwo upolować dzien-
nikarza, zwłaszcza gdy jest się parlamentarzystą z tylnego rzędu.

A co robią posłowie, gdy akurat Sejm nie obraduje? Spotykają się w biurach poselskich
ze swoimi wyborcami. To musi być bardzo nużące, bo na takie spotkania nie przychodzą prze-
cież ludzie nie mający problemów. Wprost odwrotnie – są wypełnieni problemami. A to jakiś
urzędnik potraktował ich nieodpowiednio, a to sąd niewłaściwie zawyrokował, a to sąsiad za-
kłóca im spokój, a to trzeba za długo czekać w kolejce do lekarza, a to w szkole, do której uczęsz-
czają ich dzieci, wystawia się im niesprawiedliwe oceny… I jak tu spać spokojnie po kilku ta-
kich wizytach? Trzeba nadać sprawom bieg i odpowiedzieć na żale wyborcy. 

Wiele zaangażowania wymaga też praca nad projektami ustaw. Odbywa się to w komi-
sjach. Każdy poseł należy przynajmniej do jednej. Nie dość, że trzeba przeczytać ze zrozumieniem
tekst ustawy, to jeszcze wykłócać się z przedstawicielami opozycji, którzy ciągle chcą coś po-
prawiać. 

A samo głosowanie to też horror. Nikt nie ma ochoty czytać wszystkich projektów ustaw,
więc większość z parlamentarzystów nie bardzo wie, na co glosuje. Trzeba się wpatrywać w dy-
rygenta głosowania i tak podnosić rękę, jak on. To wymaga skupienia uwagi, co jest, oczywi-
ście, męczące. 

Marzycieli kuszą też inne atrybuty władzy – na przykład mieszkanie w pałacach. Prezy-
dent ma ich aż dwa – Belweder i Namiestnikowski. Premier ma potężny gmach kancelarii i wil-
lę naprzeciwko. Gdy myślałem o tym, doszedłem do wniosku, że nie dałbym się zamknąć
w takiej złotej klatce. Nie wyobrażam sobie życia bez porannych spacerów po bułki i gazety,
a wieczornych do pubu na piwo z kumplami. Prezydent na takie przyjemności nie może liczyć.
Nie wolno mu nawet przechadzać się po pałacowych ogrodach, bo mógłby go ktoś ustrzelić
z sąsiedniego dachu. Może spacerować po salach pałacu i co najwyżej jeździć na rowerze po
jego korytarzach. 

I jeszcze jeden dotkliwy obowiązek. Codziennie marketingowcy z poszczególnych klubów
parlamentarnych rozsyłają SMS-y z tzw. przekazami dnia. Są to komentarze do bieżących wy-
darzeń. Trzeba się ich nauczyć na pamięć i powtarzać jak papuga. Telewidzowie dziwią się wów-
czas, że od różnych ludzi słyszą ciągle to samo. Odtwarzacze przekazów często muszą przy
tym kłamać, bo w głębi duszy nie zgadzają się z napisanymi im tekstami. Liczy się jednak głę-
bia kieszeni, do której wpadają profity z tak ofiarnie pełnionej służby. �

Złota klatka

Czesław Rychlewski

ZNAKI OSTRZEGAWCZE
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Czesław Rychlewski

Niektórzy analitycy widzą widmo
nadciągającego kryzysu już te-
raz. Wiele będzie jednak zale-
żało od globalnej sytuacji poli-

tycznej, a ta nie wygląda dobrze. Świat przy-
zwyczaił się już, co prawda, do groźnych za-
powiedzi prezydenta USA, Donalda Trum-
pa, ale całkowicie nie da się ich zbagateli-
zować. 

Na Zachodzie coraz lepiej
Najnowszy raport IHS Markit, bada-

jącej koniunkturę w przemyśle, dowodzi, że
sektor wytwórczy na zachodzie Europy roz-
wija się dynamicznie. Indeks PMI (Pur-
chasing Managers Index, pol. Indeks Me-
nedżerów Logistyki) powstaje na podsta-
wie anonimowych ankiet przeprowadza-
nych wśród menedżerów firm. Odpowia-
dają w nich na pytania dotyczące takich za-
gadnień jak: zamówienia, zatrudnienie,
płatności, ceny czy zapasy. Wskaźnik ko-
niunktury, jeżeli przekroczy 50 pkt., zapo-
wiada poprawę sytuacji. 

Tym razem najwięcej punktów uzyskała
gospodarka niemiecka – 60,6. Jest to naj-
wyższy wskaźnik od 77 miesięcy. Gospo-

darka RFN zwiększa produkcję i zatrud-
nienie. Doszło do tego, że przemysł od-
czuwa braki zaopatrzeniowe.

Zapotrzebowanie na jego wyroby utrzy-
muje się natomiast na tak wysokim pozio-
mie, że już po raz piąty z rzędu zmalały za-
pasy w magazynach firm. 

W całej strefie euro też jest dobrze
– oceniono ją na 58,1 pkt. Jest to najwyż-
szy wskaźnik od 6,5 roku i to polepszenie
sytuacji nie jest czymś zaskakującym. Po-
zytywne wskaźniki odnotowywane są bo-
wiem już od 4 lat. 

„Boom w przemyśle strefy euro we
wrześniu – napisał w komentarzu Chris
Williamson, główny ekonomista IHS Mar-
kit – okazał się jeszcze mocniejszy, a indeks
PMI wzrósł do poziomu, który w ciągu
ostatnich 17 lat został przekroczony tylko
raz. Ożywienie wygląda na szerokie, a wzrost
popytu widać w całym regionie. Ostatnią
dobrą historią jest Grecja, gdzie sytuacja jest
najlepsza od czerwca 2008 r.”.

Amerykańska wielkość
Według prognoz Organizacji Współ-

pracy i Rozwoju Gospodarczego wzrost go-
spodarczy Stanów Zjednoczonych wynie-
sie w tym roku 2,4 proc. Jest to wynik, jak

na tak wielką gospodarkę, bardzo dobry.
OECD podwyższyła swoją własną pro-
gnozę z ubiegłego roku o 0,1 pkt. proc. 

Administracja prezydenta Donalda
Trumpa przygotowuje dodatkowy bo-
dziec, który ma gospodarkę Stanów oży-
wić. – Będzie to największa w historii re-
dukcja podatków – powiedział prezydent
na wiecu w Indianapolis – która jest w ży-
ciu pokolenia jedyną szansą na odbudo-
wę amerykańskiej wielkości. Reforma po-
datkowa sprawi, że wrócą do nas utraco-
ne miejsca pracy. 

Republikanie, mimo usilnych starań, nie
zdołali wycofać, stworzonego przez po-
przednią administrację, programu po-
wszechnej opieki medycznej (tzw. Oba-
macare). Z ochotą wzięli się więc za reali-
zację drugiej ważnej obietnicy wyborczej
– zmniejszenie podatków. A jest co popra-
wiać. Kodeks podatkowy, powstały w 1913
roku, miał tylko 400 stron tekstu. Obecny
ma ich 70 tys. Nowo powstający ma być
prosty i zrozumiały dla podatników. 

Najwyższa stawka PIT ma być zmniej-
szona z 39,6 proc. do 35 proc., ale Kongres
może wprowadzić dodatkowy próg dla naj-
lepiej zarabiających. Jeszcze większa ob-
niżka ma objąć podatek CIT – do 20 proc.

Beczka miodu
Z globalnej gospodarki nadciągają dobre sygnały. Wiadomo jednak, 
że jak jest dobrze, to w przyszłości na pewno będzie gorzej
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z 35 proc. Zniesiony ma być natomiast po-
datek od spadku. Domagali się tego nie tyl-
ko ludzie najbogatsi, ale także farmerzy. Ci
ostatni pozostawiają bowiem w spadku
swoim następcom bardzo drogie maszy-
ny. 

Kancelaria prezydenta twierdzi, że te
rozwiązania przyczynią się do powstawa-
nia nowych miejsc pracy. Skłonią też Ame-
rykanów do przerzucenia do kraju kapita-
łów umieszczonych za granicą, które sza-
cuje się na 2,7 bln dolarów. Ma to być też
bodźcem do odrodzenia zanikającej klasy
średniej. 

Chiński zwrot
Wielką niewiadomą na światowych

rynkach jest gospodarka Chin. Rozwijają-
ca się przed laty w tempie ponad 10 proc.
rocznie obecnie przeżywa zadyszkę. Wła-
dze Państwa Środka prognozowały na ten
rok wzrost o 6,5 proc. W roku ubiegłym było
to 6,7 proc., co dawało najniższy wynik od
26 lat. 

Obecnie władze chcą schłodzić rynek
mieszkaniowy, który od lat napędzał ko-
niunkturę, ale doprowadził do nadpodaży
gotowych mieszkań i do lawiny zagrożo-
nych długów w bankach. 

Kierownictwo Chin zdaje też sobie
sprawę, że nie da się dłużej budować po-
myślności gospodarczej na tanim ekspor-
cie. Chińska tandeta nie jest już dobrze wi-
dziana na zachodnich rynkach. Trzeba
więc pobudzić rynek wewnętrzny, żeby
mógł wchłonąć masową produkcję. Pra-
cownicy chińscy domagają się zresztą od
dwóch lat wyższych wynagrodzeń i lepszych
warunków pracy. 

– Target wzrostu w chińskiej gospodarce
daje inwestorom pogląd o globalnej tra-
jektorii gospodarczej na ten rok – mówił Jef-
frosenberg Tan, szef strategii w PT Sinar-
mas Securities.

Agencja ratingowa Moody’s podała, że
łączne zadłużenie chińskiego państwa,
firm (oprócz banków) i gospodarstw do-
mowych wynosi 256 proc. produktu kra-
jowego brutto. Głównym problemem jest
jednak to, że te długi rosną. Władze Chin
boją się w tej sytuacji kryzysu bankowego.
Miałby on równie poważne skutki dla
światowej gospodarki jak bankructwo Leh-
man Brothers w 2008 roku. – Kryzys mógł-
by się objawić załamaniem handlu mię-
dzynarodowego i inwestycji, co uderzyło-
by w chiński wzrost – podkreślił Jakub Bo-
rowski, główny ekonomista banku Credit
Agricole. – Kryzys w Chinach przełożyłby
się błyskawicznie na światową gospodarkę,
w tym na naszych partnerów, takich jak
Niemcy.

Podobnego zdania jest kierownictwo
polskiego rządu. – Jesteśmy krajem otwar-

tym – mówił w Sejmie wicepremier Mate-
usz Morawiecki. – Ale protekcjonizm mię-
dzynarodowy może w nas uderzyć ryko-
szetem. Mogłaby to być wojna gospodar-
cza Chin ze Stanami Zjednoczonymi, na
którą zanosiło się na początku prezyden-
tury Donalda Trumpa. Dziś takie starcie wy-
daje się mniej prawdopodobne, ale co ja-
kiś czas pojawiają się wypowiedzi obu
stron, które podgrzewają atmosferę. W ta-
kim scenariuszu największe światowe go-
spodarki okładają towary drugiej strony cła-
mi zaporowymi, co natychmiast odbija się
na rynkach. 

Łyżka dziegciu
Kolejną łyżką dziegciu do beczki mio-

du jest wypowiedź byłego ministra finan-
sów RFN, Wolfganga Schaeublego dla
„Financial Times’a”. Jego zdaniem, dzia-
łania banków centralnych na Zachodzie
prowadzą prostą drogą do kolejnego świa-
towego kryzysu. Przekroczony został bo-
wiem próg globalnego zadłużenia. Banki
centralne pompują w rynki biliony dolarów.
Prowadzi to do powstania nowych „ba-
niek”. Zagrożona jest m.in. strefa euro, na

której ciążą pokryzysowe kredyty zagrożone
niespłaceniem. 

Podobnego zdania jest Christine La-
garde, szefowa Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego. Dostrzega ona bowiem
wysokie zadłużenie w wielu krajach oraz
ekspansję kredytową w Chinach. 

Schaeuble chwalił pod tym względem
Niemcy, które trzymają się zasady unikania
deficytu. Poparł też energiczne inicjatywy
prezydenta Francji Emmanuela Macrona,
zmierzające do przebudowy strefy euro, co
prowadzi do unikania ciągle istniejących za-
grożeń.

– Musimy upewnić się, że będziemy wy-
starczająco odporni, jeśli kiedykolwiek bę-
dziemy mierzyć się z nowym kryzysem fi-
nansowym – dodał Schaeuble. – Nie bę-
dziemy zawsze mieli takich dobrych czasów
pod względem ekonomicznym, jak teraz
– zaznaczył.

Jak dotąd nie wymyślono nic lepszego
jak interwencjonizm państwowy na uchro-
nienie się przed kryzysem. Władza musi tak
rozsądnie gospodarować finansami, żeby
mieć zapas pokarmu na ubogą w poży-
wienie zimę. �
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Republikanie, mimo usilnych starań, nie zdołali 
wycofać, stworzonego przez poprzednią administrację,
programu powszechnej opieki medycznej (tzw. Oba-
macare). Z ochotą wzięli się więc za realizację drugiej
ważnej obietnicy wyborczej – zmniejszenie podatków. 
A jest co poprawiać
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Zygmunt Słomkowski

Pod koniec września bank Goldman
Sachs podwyższył nawet swą pro-
gnozę z pierwszych dni tego mie-
siąca z 4,3 do 4,4 proc. Na po-

czątku października agencja rankingowa
Fitch podniosła swe lipcowe przewidywa-
nia (3,3 proc.) do 4 proc. W tym samym
czasie agencja Moody’s potwierdziła swą
ostatnią prognozę – 4,3 proc.

Jednakże podobnie jak w poprzednich
miesiącach, ukazały się opinie przewidujące,
że od 2018 r. tempo to osłabnie. Goldman
Sachs przewiduje 3,6 proc., agencja Fitch
– 3,2 proc., a agencja Moody’s 3,5 proc. Zaś
Stanley Gibbons Investment, publikujący
regularnie liczbowe obrazy gospodarek
poszczególnych krajów, prognozuje dla
Polski tempo wzrostu PKB w 2018 r. słab-
sze niż w 2017 r. (o 0,2–0,5 proc.), ale
w 2020 r. aż o ok.1 proc.

Co pomaga?
Goldman Sachs tak wyjaśnia swoją

ocenę: „Wzrost gospodarczy w Polsce
przyspieszył w pierwszej połowie 2017 r.
i spodziewamy się, że tempo to utrzyma się
do końca roku i w 2018 r. Wspierane będzie
przez cztery czynniki: łagodne warunki fi-
nansowe, procykliczną politykę fiskalną, so-
lidny popyt zewnętrzny i zwiększony napływ
funduszy unijnych. (…) Silny wzrost go-

spodarczy spowodował, że bezrobocie
spadało, zmniejszając wolne moce pro-
dukcyjne i przyczyniając się do wzrostu dy-
namiki płac. Niemniej jednak dynamika cen
konsumpcyjnych pozostaje słaba, częścio-
wo dlatego że zewnętrzne presje cenowe
są wyciszane. (…) Spodziewamy się, że
w 2017 i 2018 r. inflacja w Polsce będzie
kształtowała się średnio na poziomie
1,8 proc. rok do roku. Uważamy, że ryzy-
ko dla naszej prognozy inflacji jest prze-
sunięte ku wzrostowi, wynikającemu z nie-
dawnego przyspieszenia wzrostu płac”.
Analitycy Goldman Sachs przewidują, że
stopy procentowe w Polsce pozostaną bez
zmian w 2018 r. i pierwszej podwyżki spo-
dziewają się dopiero w I kwartale 2019 r.

W październikowym raporcie Focus-
Economics Consensus Forecast Central
& Eastern Europe paneliści podkreślili, że
ponad roczna dynamika konsumpcji zdo-
minowała w Polsce jej historię ekono-
miczną. Ma ona wpływ na wzrost gospo-
darczy i nic nie wskazuje by osłabła. Jed-
nocześnie bezrobocie spada. Produkcja
w sektorze energetycznym rośnie i jak
ukazuje wskaźnik PMI, w przemyśle prze-
twórczym również się zwiększa. Można się
spodziewać, że wydatki domowe będą ro-
snąć w tym i następnym roku. Inwestycje
zapewne w pełni się zintensyfikują, przede
wszystkim dzięki funduszom unijnym. Ry-
zyko pewnych pogorszeń wynika z trwa-
jących sporów między polskim rządem

a Brukselą w związku z reformami są-
downiczymi. 

W następstwie tych ocen paneliści
portalu FocusEconomics prognozują
wzrost PKB w tym roku o 3,9 proc. oraz
w 2018 r. o 3,5 proc. (o 0,1 więcej niż we wrze-
śniowym raporcie). Autorzy raportu prze-
widują też zwiększenie inwestycji w 2017 r.
o 3,8 proc. (mniej o 0,4 proc. niż w pro-
gnozie przed miesiącem), a w 2018 r. o 6,3
proc. (więcej o 0,3 proc. niż przed miesią-
cem). Szacują, że w tym roku produkcja
przemysłowa wzrośnie o 5,5 proc., w przy-
szłym o 4,7 proc. (o 0,1 proc. mniej niż po-
przednia prognoza). Prywatna konsump-
cja wzrośnie w tym roku o 4,4 proc. (o 0,1
proc. więcej niż prognoza wrześniowa), zaś
w 2018 r. o 3,8 proc. (o 0,3 proc. więcej niż
przewidywania przed miesiącem).

Światło dla przemysłu
Pozytywne sygnały dla polskiej go-

spodarki dał wrześniowy wskaźnik PMI
(punktacja na podstawie opinii i oczekiwań
menedżerów w strefie przemysłowej). Osią-
gnięcie 53,7 pkt. nastąpiło dzięki wzrosto-
wi produkcji w następstwie nowych zamó-
wień. Komunikat Markit (organizator tego
sondażu) podkreśla, że optymizm bizne-
sowy pozostaje na wysokim poziomie, co
ukazuje, że polskie przedsiębiorstwa liczą
na poprawę warunków gospodarczych. W
komunikacie tym stwierdza się jednak, że
pojawił się niedobór pracowników, co gro-

Rok 
na fali
W początkach jesieni
zagraniczne oceny pol-
skiej gospodarki i finan-
sów stały się rzadsze,
jakby w oczekiwaniu na
finał roku. Te nieliczne
powielały wcześniejszy
optymizm, wyrażany 
w prognozach wzrostu
PKB od 3,5 proc. do
ponad 4 proc.
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zi zwiększeniem niezrealizowanych zamó-
wień. Wywoła to wzrost cen produktów koń-
cowych, co oznacza wzrost inflacji.

Trzeba zaznaczyć, że obraz gospodar-
czy w świetle PMI poprawił się w krajach
europejskich, a także w Chinach, Indiach,
USA i Brazylii. W strefie euro indeks PMI
znalazł się blisko najwyższych od 2011 r. po-
ziomów. Dużo wyższy PMI miały we
wrześniu Czechy (56,6 pkt.) i Węgry (59,3
pkt.). Ten stan rzeczy potwierdza, że po-
myślne wiatry dla polskiej gospodarki i fi-
nansów w poważnej części wywołało oży-
wienie w otoczeniu Polski, a więc głównie
w Europie, która – jak stwierdził Markit
– wraca na „właściwe” tory. 

Gospodarka i polityka
Wiele wskazuje na to, że zmalały poli-

tyczne obawy inwestorów zagranicznych co
do lokowania swoich interesów w Polsce.
Jednakże wiceprzewodniczący Komisji Eu-
ropejskiej, Frans Timmermans, w wywia-
dzie dla amerykańskiej agencji Bloomberg
we wrześniu stwierdził, że „ataki na nieza-
leżność sądów wywołały nerwowość in-
westorów, niepewnych co do wiarygodno-
ści polskiego systemu prawnego”. „Byłby
pan zdziwiony, jak wielu międzynarodo-
wych inwestorów spokojnie – bowiem pu-
blicznie nie wypowiadają się na ten temat
– martwi się o bezpieczeństwo ich inwe-
stycji” – powiedział Timmermans dzienni-
karzowi z agencji Bloomberg. Dodał, że to
jest także problem biznesowy.

Tej oceny, choć dotyczy ona dalszej
przyszłości, nie potwierdzają aktualne wy-
darzenia. Na przykład, jak ukazały niedawne
obrady menedżerów na światowym rynku
nieruchomości (Property Forum 2017),
inwestorzy zagraniczni zainteresowani są
polskim rynkiem i nie biorą pod uwagę za-
wirowań politycznych. Rasheed Hassan, dy-
rektor Savills Global Cross Border Invest-
ment i moderator dyskusji „Geopolityka i
nieruchomości”, podkreślił, że kapitał prze-
mieszcza się po Europie w poszukiwaniu
rentowności. – Polska pod tym względem
wciąż jest bardzo atrakcyjna. Zapytał
uczestników dyskusji, jakie aktywa w Pol-
sce generują największą rentowność. Xavier
Jongen, członek zarządu Catella Real Es-
tate AG przekonywał, że olbrzymi poten-
cjał drzemie w sektorze mieszkaniowym.
– Ten rynek raczkuje, ale jeśli weźmiemy pod
uwagę zmianę podejścia do zakupu miesz-
kania i stylu życia Polaków, to potencjał jest
ogromny. – Dodał, że jeśli w Polsce ma po-
jawić się jeszcze więcej zagranicznego ka-
pitału, nasz kraj potrzebuje dobrego mar-
ketingu. – Kapitał lubi czuć, że jest chcia-
ny w danym państwie.

Zainteresowanie inwestorów Polską
potwierdziło kierownictwo odzieżowej spół-

ki H&M (prowadzi 3716 sklepów oraz za-
trudnia ponad 148 tys. osób w 38 krajach
Europy i Ameryki Północnej. Właśnie w Pol-
sce postanowiło stworzyć swoje trzecie
centrum logistyczne, w którym ma praco-
wać ok. 1000 osób.

Szczególne znaczenie ma porozumie-
nie o utworzeniu w Polsce nowego centrum
operacyjnego przez amerykański bank in-
westycyjny JP Morgan (globalne aktywa ok.
2,5 bln dolarów). Ma ono zatrudnić 2,5 tys.
osób, obsługujących klientów w Europie
i w Azji. Główny walor tej decyzji polega jed-
nak na czymś innym: świadczy ona o za-
ufaniu do Polski, co umacnia szanse na
przyciągnięcie części biznesu, który w na-
stępstwie Brexitu opuszcza Londyn.

Rankingi
Światowe Forum Gospodarcze (orga-

nizator corocznych spotkań w Davos)
ogłosiło we wrześniu kolejny raport o kon-
kurencyjności gospodarek. W porównaniu
z ubiegłym rokiem Polska spadła o trzy
miejsca – do 39., chociaż uzyskana punk-
tacja jest wyższa. Przedstawiciel naszego
NBP wyjaśnił, że częściowo jest to wynik
zmiany metodologii badania: włączono do
nich mikrofirmy, które na polu konkuren-
cji są z reguły słabsze niż przedsiębiorstwa
duże i średnie. 

Dr Piotr Boguszewski, który bierze
udział w tych badaniach stwierdził jednak,
że po prostu inni „biegli” szybciej. Wśród
najsilniejszych barier dla konkurencyjności
polskiej gospodarki ponownie wskazano
złożoność systemu podatkowego, nad-
mierny fiskalizm, bariery prawa pracy, nie-
stabilność polityki gospodarczej. W tego-
rocznym rankingu po raz szósty z rzędu
pierwsze miejsce zajęła Szwajcaria. Na
podium znalazły się również Stany Zjed-
noczone i Singapur. 

Inny ranking przedstawił holding fi-
nansowy HSBC prezentujący stopień atrak-
cyjności obcych państw dla wysokiej klasy
specjalistów, którzy opuszczają swój kraj i
podejmują pracę za granicą. W tym roku
badania objęły 27,5 tys. osób ze 159 krajów.
Badani oceniali m.in. szansę zatrudnienia,
wynagrodzenie, jakość życia i pracy oraz
opieki dla dzieci, bezpieczeństwo. W kla-
syfikacji uwzględniono 45 najlepszych kra-
jów i Polska na tej liście zajęła 28. miejsce.
Zaskakuje, że o siedem miejsc wyprzedzi-
liśmy Wielką Brytanię, na co zapewne
wpłynął Brexit. Ale jednocześnie spadliśmy
o trzy miejsca w porównaniu z klasyfikacją
w 2016 r. Z najbliższego naszego sąsiedz-
twa wyprzedzają nas Czechy – 12. miejsce.
Na najwyższej pozycji na podium już trze-
ci rok z rzędu plasuje się Singapur. 

Podobne badania przeprowadziła fir-
ma InterNations, z tym że pytanie spro-

wadzało się do warunków pracy. Zasko-
czyło, że w tym roku Luksemburg stracił
pierwsze miejsce na rzecz Czech. Co zde-
cydowało? M.in. to, że według większości
głosów panuje tam równowaga między pra-
cą a życiem osobistym. Badani odpowia-
dali także, że Czechy nie są krajem dla pra-
coholików. A jak wypadła Polska? Zajęliśmy
15. miejsce wśród 65 krajów. 

Wspólny ból
W Polsce starania o ograniczenie

oszustw transgranicznych związanych
z VAT to jedno z najważniejszych działań
na polu finansowym. Nadużycia w tej
dziedzinie są jednak bolączką również in-
nych państw UE. W końcu września Ko-
misja Europejska zapowiedziała przygo-
towanie gruntownej nowelizacji dotych-
czasowych unijnych przepisów dotyczących
VAT, by ograniczyć straty o 80 proc. Według
Komisji Europejskiej, mimo pewnej po-
prawy ściągalności tego podatku w 2015 r.,
straty są ogromne, bo wynoszą 152 mld
euro (ok.12 proc. oczekiwanego poboru).
Największy ubytek odnotowano w Rumu-
nii (37,2 proc), na Słowacji (29,4 proc.)
i w Grecji (28,3 proc.). Polska też znalazła
się w tej niechlubnej czołówce – 24,5 proc.,
co oznacza 9,7 mld euro. Koniec tej listy za-
mykają Hiszpania (3,5 proc.) oraz Chor-
wacja (3,9 proc.). W 2015 r. luka w VAT
zmalała w większości państw unijnych,
ale w siedmiu nieco się powiększyła (Bel-
gia, Dania, Irlandia, Grecja, Luksemburg,
Finlandia i Wielka Brytania).

Awans?
FTSE Russell, należący do grupy Lon-

don Stock Exchange, corocznie klasyfiku-
je kraje pod względem statusu rozwoju. Nie-
spodziewanie we wrześniu ogłosił, że prze-
sunął Polskę z grona wschodzących rynków
zaawansowanych do grupy rynków rozwi-
niętych. Formalnie decyzja ta wejdzie w ży-
cie za rok, bowiem Polska musi przysto-
sować się do tej zmiany. Co oznacza ten
awans? Przede wszystkim poprawi nasz wi-
zerunek gospodarczy, bowiem znaleźli-
śmy się w grupie najbardziej rozwiniętych
rynków. Ponadto jesteśmy pierwszym kra-
jem Europy Środkowo-Wschodniej, który
dojrzał do tego awansu. Po wtóre, nowy sta-
tus otwiera szerzej wrota inwestorom za-
granicznym. Jednakże nie jest pewne, czy
przyniesie to oczekiwane korzyści. Na
przykład agencja finansowo-ekonomiczna
Bloomberg wyraziła pogląd, że dotąd je-
steśmy dużym graczem na rynkach wscho-
dzących, a teraz staniemy się małym gra-
czem na rynkach rozwiniętych.

No cóż, należy czekać na zachowanie
inwestorów, dla których byliśmy dotąd
atrakcyjnym rynkiem. �
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FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW

Jednym z nich jest za mała podaż rąk
do pracy, drugim za mały przyrost in-
westycji krajowych. Zwracają też
uwagę na nadmiar regulacji praw-

nych, przeszkody biurokratyczne w za-
trudnianiu pracowników zza granicy oraz
ciągle jeszcze małe nakłady na badania
i rozwój.

Zdaniem przedsiębiorców, czas dobrej
koniunktury powinien być okazją do gro-
madzenia w kasie państwa zasobów na gor-
sze czasy. W Polsce rośnie natomiast ilość
wydatków sztywnych. 

Business Centre Club 
Z roku na rok dynamicznie rośnie

liczba cudzoziemców mieszkających w Pol-
sce. Znaczną ich część stanowią migranci
przyjeżdżający w celu podjęcia pracy lub
studiów. Jednocześnie zjawisku temu to-
warzyszy rosnące zapotrzebowanie firm na
pracowników. W związku z tym temat mi-
gracji w coraz większym stopniu dotyczy
sektora biznesu. Business Centre Club, we
współpracy z Międzynarodową Organi-
zacją do spraw Migracji (IOM), przepro-
wadził pod koniec sierpnia badanie ankie-
towe wśród przedsiębiorców – członków
BCC – aby poznać perspektywę praco-
dawców, związaną z zatrudnianiem pra-
cowników zza granicy.

Wnioski przedstawiają się następują-
co:

• Coraz częściej firmy decydują się na za-
trudnienie cudzoziemców. Obecnie niemal
40 proc. ankietowanych przedsiębiorców
zatrudnia pracowników zza granicy, a bli-
sko 60 proc. zamierza ich zatrudnić.
• Główny powód, dla którego pracodaw-
cy decydują się na zatrudnienie pracowni-
ka zza granicy to brak polskich pracowni-
ków o wymaganych kwalifikacjach – 88,2
proc.
• Liczba zatrudnianych pracowników cu-
dzoziemskich w ankietowanych firmach
waha się od kilku do nawet 200 osób. Śred-
nia to kilkadziesiąt osób.
• Przeważają pracownicy z Ukrainy, lecz nie
brakuje również pracowników narodowo-
ści białoruskiej, kazachskiej, bułgarskiej,
włoskiej.
• Lista branż, które będą w coraz większym
stopniu rekrutować pracowników z zagra-
nicy, będzie się stale zwiększać.
• Główne trudności związane z zatrud-
nianiem cudzoziemców, na które wskazu-
ją pracodawcy, to skomplikowana proce-
dura oraz wydłużający się czas oczekiwa-
nia na dokumenty, umożliwiające podjęcie
pracy przez cudzoziemca.
• Znacznie rzadziej firmy wskazują na
większą efektywność pracy czy niższy koszt
jako powód podjęcia decyzji o zatrudnia-
niu cudzoziemców. 

Warto przy tym zaznaczyć, że coraz
więcej firm dostrzega potrzebę realizacji

kompleksowych działań, które sprzyjają
tworzeniu przyjaznego środowiska dla cu-
dzoziemskich pracowników i ich rodzin.

Pracodawcy RP
Dr Andrzej Malinowski, prezes Pra-

codawców RP, napisał we wstępie do Ra-
portu deregulacyjnego: „Opracowywany
przez Bank Światowy raport Doing Busi-
ness pokazuje poprawę warunków prowa-
dzenia biznesu w Polsce. W ciągu 10 lat
awansowaliśmy w tym rankingu z miejsca
75. na 24. Ale przedsiębiorcy nadal mają
skwaszone miny. O co im chodzi? O to, że
rozwój Polski odbywał się przy rosnącej
w zastraszającym tempie objętości Dzien-
nika Ustaw. To tam są publikowane obo-
wiązujące ustawy i rozporządzenia. One re-
gulują zasady prowadzenia biznesu. Kie-
dyś Dziennik Ustaw liczył rocznie kilka-
naście tysięcy stron. Dziś z łatwością prze-
bija 30 tysięcy stron, a być może – choć ży-
wię nadzieję, że tak się nie stanie – będzie
to 40 tysięcy stron. Przedstawiciele bizne-
su mówią o biurokratycznej hydrze, która
przydusza prywatną przedsiębiorczość.
Biurokratyzm próbowano zwalczyć już
lata temu za pomocą tzw. ustaw deregu-
lacyjnych, przygotowanych pod egidą daw-
nego Ministerstwa Gospodarki. Obecny
rząd, w szczególności następca resortu go-
spodarki – Ministerstwo Rozwoju – rów-
nież do tego dąży. Ale chociaż PKB rośnie

Pracodawcy nie
wpadają w eufo-

rię z powodu do-
skonałych

wyników wzrostu
produktu krajowego

brutto, stopy bezrobocia czy
wskaźnika przyszłej koniunktury.

Oceniając projekt ustawy budżetowej na
rok 2018, wskazują na zagrożenia

Czas oszczędności
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w przyzwoitym tempie, nadal widać nie-
spotykaną nadprodukcję prawa. Postano-
wiliśmy zgłębić ten paradoks i przeanali-
zować podejmowane od listopada 2015 r.
działania legislacyjne, dotykające działal-
ności gospodarczej. Efektem pracy wyko-
nanej przez naszych ekspertów jest niniej-
szy Raport”. 

Znając wyniki tej analizy, mogę po-
wiedzieć jedno: gdyby w realny sposób ogra-
niczyć biurokrację, rozwój społeczno-go-
spodarczy w naszym kraju byłby o wiele
szybszy. 

Konfederacja Lewiatan
Konfederacja Lewiatan, BCC, Praco-

dawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego
przygotowali stanowisko w sprawie projektu
ustawy budżetowej na 2018 r. Mimo po-
zytywnej oceny zastosowania reguły wy-
datkowej, pracodawców niepokoją działa-
nia, mogące świadczyć o próbie omijania
ograniczeń. Pracodawcy zwracają też uwa-
gę, że w okresie utrzymującej się od kilku
lat dobrej koniunktury gospodarczej defi-
cyt sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych powinien być znacznie niższy niż
2,7 proc. PKB, czyli poziom bliski maksy-
malnego dopuszczalnego w ramach Pak-
tu Stabilności i Wzrostu progu 3 proc. PKB.
Procykliczny charakter prowadzonej poli-
tyki budżetowej oznacza, że przyszła kon-
solidacja fiskalna będzie musiała zostać do-
konana w najmniej sprzyjającym okresie.

Planowane wydatki ogółem z budżetu
państwa będą w 2018 r. o 12,5 mld zł wyż-
sze niż założone w ustawie na rok 2017. Jed-
nocześnie planowany wzrost głównych
wydatków sztywnych wynosi ponad 20
mld zł (wzrost o 8 proc. funduszu rent
i emerytur w wyniku waloryzacji oraz ob-
niżenia wieku emerytalnego – ponad 14 mld
zł, wzrost wydatków na program „500+”
– 1,3 mld zł, MON – 4 mld zł, program
„Mieszkanie+” – 2 mld zł, wzrost wyna-

grodzeń dla nauczycieli – 1,1 mld zł. Do
tego restrukturyzacja górnictwa 1,5 mld zł,
modernizacja policji, BOR – 1,9 mld zł, bez-
płatne leki dla osób 75+, wzrost dotacji do
ratownictwa medycznego, program „Se-
nior+”, program „Za życiem” i wiele in-
nych). W 2018 r. zostanie zatem zwiększony
udział wydatków sztywnych w wydatkach
budżetu państwa ogółem, a tym samym
zmniejszy się udział wydatków elastycznych.
Wydatki elastyczne to głównie wydatki
prorozwojowe, przede wszystkim inwe-
stycyjne.

Organizacje pracodawców w RDS nie
akceptują takiego kierunku zmian w struk-
turze wydatków budżetu państwa. Do
2020 r. (praktycznie do 2023 r.) wydatki pro-
rozwojowe będą miały wsparcie w fundu-
szach unijnych, więc ta niekorzystna zmia-
na struktury nie będzie silnie widoczna. Jed-
nak kolejna perspektywa finansowa nie za-
gwarantuje Polsce wsparcia środkami unij-
nymi na dotychczasowym, bardzo wysokim
poziomie. Zmieniając strukturę wydatków
na korzyść wydatków sztywnych, zosta-
niemy w przyszłości postawieni w bardzo
trudnej sytuacji – braku wystarczającej ilo-
ści krajowych środków finansowych na cele
prorozwojowe.

Pracodawcy uważają, że założenie wzro-
stu PKB w 2018 r. na poziomie 3,8 proc. jest
obarczone wieloma ryzykami. Dwa z nich
są szczególnie ważne. Pierwsze to ryzyko
związane z utrzymywaniem się niskiej dy-
namiki inwestycji.

Ministerstwo Finansów już dzisiaj
przewiduje, że wzrost inwestycji może być
w 2018 r. znacząco niższy niż zakładane
7,6 proc. Drugie ryzyko to malejąca podaż
pracy. Już dzisiaj wpływa ona negatywnie
na decyzje inwestycyjne i produkcyjne
przedsiębiorstw. Po wejściu w życie 1 paź-
dziernika 2017 r. ustawy obniżającej wiek
emerytalny Ministerstwo Rodziny i Polity-
ki Społecznej przewiduje spadek zatrud-

nienia o 400 tysięcy osób do końca 2018 r.,
więc ten wpływ może być całkiem duży.

Krajowa Izba Gospodarcza
W latach 2008–2015 zwiększył się

w Polsce udział nakładów na badania i roz-
wój w stosunku do Produktu Krajowego
Brutto (tzw. wskaźnik GERD) z 0,6 proc.
do 1 proc., ale nadal jest on niższy niż war-
tość tego wskaźnika dla Unii Europejskiej
(wzrost z 1,76 proc. do 1,9 proc.). Pozy-
tywnym zjawiskiem jest zmiana struktury fi-
nansowania GERD, w szczególności ro-
snący udział przedsiębiorstw w finanso-
waniu prac badawczo-rozwojowych (wzrost
w latach 2008–2015 z 30 do 39 proc.).

KIG pozytywnie opiniuje zmiany
w ustawach podatkowych, które wspiera-
łyby prowadzenie działalności badawczo-
rozwojowej (B+R), zwłaszcza wprowa-
dzające zmiany w zakresie tzw. ulgi B+R,
tj. prawa do odliczenia od podstawy opo-
datkowania określonej kwoty kosztów uzy-
skania przychodów poniesionych przez
przedsiębiorcę na działalność badawczo-
rozwojową (kosztów kwalifikowanych).

KIG jedynie zwraca uwagę, aby
w przepisach wykonawczych i ich inter-
pretacjach dokonanych zmian w prawie po-
datkowym wprowadzać w miarę możliwości
precyzyjne zapisy, tak aby uniemożliwić
urzędom skarbowym odmienne od inten-
cji ustawodawcy interpretacje wprowa-
dzanych zapisów, które skutkowałyby istot-
nymi sankcjami skarbowymi dla przedsię-
biorców, w dobrej wierze stosujących w swo-
ich przedsiębiorstwach regulacje wynikające
z przyszłej ustawy.

Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich
przedsiębiorców, a zwłaszcza małych start-
-upów, których nie stać na usługi dobrych,
ale drogich kancelarii podatkowych, przez
co ich właściciele mogą popełniać błędy.

Opr. RYCH



50 Fakty

GOSPODARKA

Maciej Otrębski

Heiko Peters, analityk agencji ra-
tingowej Moody’s zajmujący się
polskim rynkiem, powiedział, że
sytuacja polityczna w Polsce nie

ma i prawdopodobnie nie będzie mieć
wpływu na napływ inwestycji zagranicznych
do naszego kraju. – Obserwujemy w Pol-
sce – oświadczył – mocną cykliczną po-
prawę w gospodarce. Prognozujemy wzrost
PKB w 2017 r. na poziomie 4,3 proc.,
a w 2018 r. 3,5 proc. Głównym motorem
wzrostu pozostaje konsumpcja prywatna. In-
westycje rosną, a popyt zagraniczny również
rozwija się w pozytywną stronę, między in-

nymi z uwagi na poprawę sytuacji w świa-
towym handlu. Od strony fiskalnej widzimy
poprawę sytuacji. Na ten rok przewiduje-
my deficyt na poziomie 2,4 proc. PKB, wy-
raźnie poniżej 3 proc. W 2018 r. możemy
zobaczyć niewielki wzrost do 2,7 proc. PKB
z uwagi na wyższe wydatki socjalne i ob-
niżkę wieku emerytalnego. W średnim ter-
minie potencjalny wzrost PKB w Polsce
oscyluje wokół 3 proc., a proces dogania-
nia UE trwa.

Miejsce w tabeli
Pojawiła się też seria korekt do wcze-

śniej opracowanych prognoz i ocen wia-
rygodności Polski na światowych rynkach.

Poprawia się nasze miejsce w tabeli. Korekty
w górę dokonały agencje ratingowe Fitch
i Moody’s, a zaraz po nich banki inwesty-
cyjne Morgan Stanley i Goldman Sachs.
Ten pierwszy podniósł swoją prognozę
wzrostu produktu krajowego brutto Polski
w 2017 roku do 4,1 proc. z 3,1 proc. Dru-
gi prognozuje natomiast, że dynamika
PKB Polski w tym roku sięgnie 4,4 proc.

Dotychczas Polska klasyfikowana była
w grupie rynków wschodzących. Wiązało się
to najczęściej z negatywnymi konsekwen-
cjami. Inwestorzy nie rozróżniali bowiem
sytuacji gospodarczej w poszczególnych
krajach, tylko pakowali wszystkie do jednego
worka. To ma się wkrótce zmienić. Agen-

Siły na zamiary

Jeszcze kilka
miesięcy temu
analitycy wypowia-
dający się na temat
perspektyw gospodar-
czych Polski przepowiadali,
że prędzej czy później sytuacja
polityczna w naszym kraju prze-
łoży się na sytuację w gospo-
darce, że zamieszanie na scenie
politycznej zniechęci inwestorów, 
a bez inwestycji nie ma postępu. Ostatnio
słychać jednak, że nie będzie tak źle
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cja indeksowa FTSE Russel zakwalifikowała
bowiem Polskę do grupy państw rozwi-
niętych. Chociaż decyzja wejdzie w życie do-
piero za rok, już dzisiaj można dostrzec jej
pozytywne skutki. Jesteśmy bowiem jedy-
nym państwem w Europie środkowej
i wschodniej, które odnotowało tak presti-
żowy awans. 

Nowo powołany prezes Giełdy Papie-
rów Wartościowych w Warszawie Marek
Dietl skomentował to tak: – Polska ma
wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in.
bezpieczeństwo obrotu i usług posttran-
sakcyjnych oraz rozwiniętą infrastrukturę.
Giełda funkcjonuje w oparciu o nowocze-
sny system transakcyjny, a spółki notowa-
ne na niej spełniają wysokie standardy w za-
kresie ładu korporacyjnego i komunikacyj-
nego. Dodatkowo dynamiczny rozwój pol-
skiej gospodarki jest dobrym argumentem
do inwestowania na naszym rynku przez

globalnych inwestorów. Awans Polski do
Developed Markets to także duże wyzwa-
nie i rosnące oczekiwania wobec rynku ka-
pitałowego, którym gotowi jesteśmy spro-
stać.

Zawartość indeksów FTSE Russel bio-
rą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
inwestorzy zagraniczni. Nowa kwalifikacja
Polski może spowodować większe ich za-
interesowanie zarówno polskim rynkiem ka-
pitałowym, jak i możliwościami inwesto-
wania w realnej gospodarce. 

Spojrzenie w przyszłość
Wskaźnik PMI obrazuje, jak mene-

dżerowie widzą przyszłą koniunkturę w go-
spodarce. Opierany jest na zamówieniach,
jakie firmy mają w swoich portfelach. Jeżeli
wskaźnik przekracza 50 pkt., przyszłość za-
powiada się dobrze. We wrześniu wzrósł on
w Polsce do 53,7 pkt. z 52,5 pkt. w sierp-
niu. Od lutego 2015 nigdy nie odnotowa-

no tak szybkiego wzrostu nowych zamó-
wień. Poszedł za tym, niestety, wzrost cen
gotowych produktów. 

Pozytywne sygnały docierają także
z handlu zagranicznego. Latem zazwyczaj
eksport spada, gdyż maleje aktywność go-
spodarcza w ogóle. Tymczasem w sierpniu
br. eksport był wyższy o 5,1 proc. w stosunku
do lipca i o 11,7 proc. wyższy niż w sierp-
niu ubiegłego roku. 

Coraz lepsza – z punktu widzenia
pracowników – jest też sytuacja na rynku
pracy. Bezrobocie rejestrowane we wrześniu
br. spadło do 6,9 proc., czyli ma charakter
kosmetyczny. Nie dotyczy to jednak wszyst-
kich regionów kraju. Jest jeszcze sporo
miejsc na mapie, gdzie bezrobocie prze-
kracza 10 proc. (np. w województwie war-
mińsko-mazurskim). Są też i takie, gdzie
spadło do 2 proc. (np. w Poznaniu). Ro-
śnie liczba wolnych miejsc pracy. Praco-
dawcy zgłosili ich 154,1 tys. W stosunku
do września ub.r. przybyło ich 15 tys.,
czyli 10,8 proc. więcej. 

Niedobory na rynku pracy są, oczywi-
ście, niekorzystne dla pracodawców. Jak po-
wiedziała Henryka Bochniarz, prezydent
Konfederacji Lewiatan, członkowie tej or-
ganizacji zapowiadają zmniejszenie pro-
dukcji z powodu braku pracowników. Nie
przyjmują też nowych zamówień. 

Nie wiadomo więc, na czym wicepre-
mier Mateusz Morawiecki opiera swoją
optymistyczną prognozę na temat pozio-
mu inwestycji. Jego zdaniem w czwartym
kwartale br. wzrosną one o 8–9 proc., co
w skali roku da przyrost o „mocnych kilka
procent”. Dodał, że w przyszłym roku ten
wzrost może się utrzymać, a nawet są szan-
se na jego wzmocnienie.

Przyszłoroczna kasa
Premier Beata Szydło powiedziała

podczas konferencji prasowej: – Przygo-
towany został bardzo dobry budżet na rok
2018. To jest budżet prorozwojowy, to jest
jednocześnie budżet, w którym wszystkie
programy prospołeczne, które realizuje
rząd Prawa i Sprawiedliwości, są konty-
nuowane.

Budżet państwa i jego wydatki będą się-
gały prawie 400 miliardów złotych. Wzro-

sną one znacznie z powodu obniżenia
wieku emerytalnego. Zaplanowano też
zwiększenie środków na emerytury, renty,
zdrowie i obronność. Mimo to deficyt bu-
dżetowy utrzymany będzie na poziomie
poniżej 3 proc. (wyniesie 2,7 proc.), co jest
wymagane przez Unię Europejską. Rząd
planuje też, że wzrost gospodarczy wy-
niesie 3,8 proc., bezrobocie 6,4 proc., a
średnioroczna inflacja 2,3 proc., czyli za-
trzyma się poniżej celu inflacyjnego Rady
Polityki Pieniężnej, który wynosi 2,5 proc.
(+/- 1). 

Nie wydaje się, że będzie to budżet ła-
twy w realizacji. Warto dodać bowiem, że
obejmuje on również finansowanie m.in.
programu restrukturyzacji górnictwa wę-
gla kamiennego, podwyższenie kwoty wol-
nej od podatku, dofinansowanie do bez-
płatnych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
i wyrobów medycznych dla osób, które
ukończyły 75. rok życia, program „Miesz-
kanie Plus”, a także programy modernizacji

Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2017–2020. 

Jakub Sawulski z Instytutu Badań
Strukturalnych mówi, że dla zabezpiecze-
nia się przed kryzysem polityka fiskalna
w okresie dobrej koniunktury powinna dą-
żyć do maksymalnego ograniczenia deficytu
po to, żeby istniała przestrzeń do stymu-
lowania gospodarki w razie spowolnienia.
Na przykład zwiększając pomoc socjalną,
możemy stymulować konsumpcję, nie ża-
łując grosza na projekty infrastrukturalne
– inwestycje firm. Pieniądze mogą być
nam też potrzebne do gaszenia pożarów,
które ewentualny kryzys wywoła. 

Można te wątpliwości traktować jako
typowe strachy na Lachy. – Wy mieliście pe-
cha do kryzysów. Teraz, gdy my rządzimy,
te kryzysy nie chcą się wydarzać – mówił do
polityków PO podczas posiedzenia sej-
mowej komisji ds. finansów publicznych jej
wiceszef Janusz Szewczak z PiS.

Dobry humor nie opuszcza większości
rządzącej. Rząd wyraźnie mierzy siły na za-
miary, licząc, że polską gospodarkę dalej cią-
gnąć będzie do przodu wysoka koniunktura
w Unii Europejskiej i świecie.  �

– Wy mieliście pecha do kryzysów. Teraz, gdy 
my rządzimy, te kryzysy nie chcą się wydarzać 
– mówił do polityków PO podczas posiedzenia 
sejmowej komisji ds. finansów publicznych jej
wiceszef Janusz Szewczak z PiS
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Wpołowie września posłowie klu-
bu Kukiz’15, dzięki poparciu
posłów PiS, złożyli w sejmie
projekt uchwały w sprawie po-

wołania komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Po-
mysł spotkał się z entuzjazmem ministra Mo-
rawieckiego.

Komisja ma zająć się wyłudzeniami po-
datku od towarów i usług, do jakich doszło
w latach 2007–2017, głównie za rządów ko-
alicji PO-PSL. Minister finansów szacuje, że
budżet państwa utracił w tamtym okresie od
200 do 250 miliardów złotych. Morawiecki jest
oburzony procederem i indolencją ówcze-
snych władz, licząc w myślach pieniądze, któ-
re teraz mogłyby sfinansować budowy dróg
i program „500 plus”. W opinii wicepremie-
ra odnalezienie winnych pomoże również wy-
jaśnić społeczeństwu, dlaczego rząd nie ma
pieniędzy na realizację wyborczych obietnic.
O krok dalej idzie Prokurator Generalny.

10 sierpnia b.r. Zbigniew Ziobro wydał
specjalne Wytyczne Prokuratora Generalne-
go w sprawie zasad prowadzenia postępowań
przygotowawczych w sprawach o przestęp-
stwa związane z procederem wyłudzania
nienależnego zwrotu podatku od towarów
i usług (VAT) oraz innych oszukańczych
uszczupleń w tym podatku. Przestępstwa te
określił mianem najgroźniej uderzających
w interesy finansowe państwa. Za główny cel
minister wskazuje prokuratorom doprowa-
dzenie do postawienia w stan oskarżenia
„osób odgrywających wiodącą rolę w prze-
stępczym procederze”. Tym samym Ziobro
nie chce, by jego podwładni skupiali się na tzw.
płotkach. Priorytetem jest odzyskanie pie-
niędzy utraconych przez skarb państwa.
Prokuratorzy mają w tym celu szybko i sku-
tecznie doprowadzać do ogłoszenia zarzutów
i postanowień o zabezpieczeniu majątkowym,
a w przypadku podejrzanych nadal prowa-
dzących lub zarządzających działalnością go-
spodarczą – do zakazania im tego.

Główne cele nowych pomysłów ministra
Ziobry: ustalenie i oskarżenie winnych wyłu-
dzeń VAT oraz pozbawienie ich uzyskanych ko-
rzyści i odzyskanie wyłudzonych należności.

Pif paf, 
do więzienia 
za VAT!

Chyba najsłynniejszym 
w dziejach podatnikiem,

który trafił do 
więzienia za podatki, był 
Al Capone. Teraz niektó-

rzy rodzimi przedsię-
biorcy będą mogli

poczuć, jak to jest być 
w jego skórze
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Wyspecjalizowane służby ścigania
Pomysł Zbigniewa Ziobry nie przewi-

duje udziału laików, wyraźnie zastrzegając,
by nie włączać do jego realizacji jednostek
policji niższych szczebli. Sprawami wyłu-
dzeń VAT mają zajmować się prokuratorzy
wyspecjalizowani w zwalczaniu przestęp-
czości gospodarczej z prokuratur regio-
nalnych i okręgowych. Postępowania pro-
wadzone przeciwko grupom zorganizo-
wanym mają być delegowane do Wydzia-
łów Zamiejscowych Departamentu do
Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Ko-
rupcji Prokuratury Krajowej.

Ale to tylko wierzchołek góry lodowej
– siatka funkcjonariuszy obejmować ma bo-
wiem włączenie i koordynację działań za-
rządów CBŚ, wydziałów do spraw prze-
stępczości gospodarczej komend woje-
wódzkich policji, delegatur ABW, CBA
oraz naczelników urzędów celno-skarbo-
wych. Prokuratorzy mają w szczególności
nadzorować kooperację tych służb ze służ-
bami Krajowej Administracji Skarbowej. Ar-
mia urzędników ma być tak dalece wyspe-
cjalizowana, że minister sugeruje nawet pro-
kuratorom stałe uczestnictwo w ukierun-
kowanych na zagadnienie wyłudzeń po-
datkowych szkoleniach.

Organami delegowanymi do ścigania
wyłudzeń VAT mają być prokuratorzy re-
gionalni i okręgowi, Prokuratura Krajowa
(w sprawach przestępczości zorganizo-
wanej), CBŚ, Komendy Wojewódzkie Po-
licji, ABW, CBA, urzędy celno-skarbowe,
Krajowa Administracja Skarbowa.

Odebranie majątku 
nawet bez wyroku

Prokuratorzy i funkcjonariusze wspo-
mnianych służb już na wstępnym etapie po-
stępowania mają za zadanie dążyć do
ustalenia majątku podejrzanych. Wszystko
po to, by móc następnie ustanowić na nim
zabezpieczenie. W przypadku podejrzanych
o uzyskanie korzyści majątkowej znacznej
wartości (ponad 200 tys. zł) w wyniku wy-
łudzenia nienależnego VAT pod lupę będzie
brany cały ich majątek, uzyskany w czasie
popełniania przestępstwa, po nim oraz
nawet do 5 lat przed nim. Ciężar udo-
wodnienia, że majątek został nabyty legal-
nie spoczywać będzie na podejrzanym.
Służby przyjrzą się także operacjom ma-
jątkowym podejrzanych, dokonanym w
tym okresie na rzecz osób trzecich. Podej-
rzenie przestępstwa prania pieniędzy w po-
wiązaniu z uszczupleniem VAT ma skut-
kować niezwłocznym wstrzymaniem takiej
transakcji i blokadą rachunku.

W tej sytuacji uzasadnione są obawy,
że tak jednoznaczne wytyczne ministra
Ziobry mogą prowadzić do nadużyć przy-
noszących w ostatecznym rozrachunku

więcej strat niż korzyści. W czasach PRL
władze, zagarniając majątki, nazywały
przedwojennych arystokratów wyzyskiwa-
czami i reakcyjną szlachtą. Gdy po latach
pokrzywdzeni mogli dochodzić swoich
roszczeń – upomnieli się o nie, a uszczer-
bek na tym poniósł przede wszystkim
skarb państwa.

Minister Ziobro w swoich wytycznych
wprost sugeruje prokuratorom stosowanie
konfiskaty rozszerzonej i przepadku przed-
siębiorstwa. Te wprowadzone w kwietniu
nowelą Kodeksu karnego instytucje po-
zwalają przejąć władzę nie tylko nad ma-
jątkiem sprawcy, ale i osób trzecich, którym
sprawca mienie przekazał nieodpłatnie
bądź po zaniżonej cenie. Majątek może zo-
stać skonfiskowany również bez wyroku –
np. gdy sprawca umrze lub ciężko zacho-
ruje.

Najniebezpieczniejszy i najgroźniejszy
dla obrotu gospodarczego i prawnego jest
przepadek przedsiębiorstwa. Instytucja ta,
wprowadzona nowelizacją do Kodeksu
karnego w art. 44a, pozwala na konfiskatę
firmy należącej do osoby fizycznej, jeśli słu-
żyła ona bezpośrednio lub pośrednio do po-
pełnienia przestępstwa. Rozszerzona wer-
sja tej instytucji pozwala odebrać przed-
siębiorstwo nawet nienależące do sprawcy,
ale mogące pełnić rolę pomocniczą w po-
pełnieniu przestępstwa. Jak z tego wynika,
nie trzeba być przestępcą, by wzbudzić za-
interesowanie służb i prokuratury – wy-

starczy status przedsiębiorcy. Co więcej, gdy
już to zainteresowanie wzbudzimy, nie
musimy zostać nawet skazani, aby utracić
kontrolę nad własnym przedsiębiorstwem.
Tym zajmie się bowiem zarządca „zapew-
niający ciągłość pracy zabezpieczonego
przedsiębiorstwa”. Zarządca może zostać
ustanowiony w naszej firmie przez proku-
ratora już na skutek samego podejrzenia po-
pełnienia przestępstwa.

Za kratki za podatki
Minister Ziobro chce, by każdorazo-

wo, gdy postępowanie dotyczy wyłudzeń
przekraczających wartość 1 miliona złotych,
prokuratorzy regionalni obowiązkowo in-
formowali o tym dyrektora Departamen-
tu do Spraw Przestępczości Gospodarczej
Prokuratury Krajowej. W przypadku tego
typu spraw, których przedmiotem jest
mienie wielkiej wartości (zgodnie z art. 115
§ 6 kk), a szkoda nie została naprawiona,
prokuratorzy mają wnioskować o wymie-
rzenie kar bezwzględnego pozbawienia
wolności.

Instytucja przepadku przedsiębiorstwa
spotyka się z falą krytyki i bardzo nega-
tywnymi opiniami. Odbieranie przedsię-
biorcom zarządu nad firmami, jeszcze na
długo przed uprawomocnieniem wyroku
skazującego, może doprowadzić do znacz-
nego pogorszenia sytuacji firmy. Komisa-
ryczny zarządca ma głównie za zadanie
umożliwić i pomóc prokuraturze w gro-
madzeniu materiału dowodowego, a nie
przynosić przedsiębiorstwu zysk.

Oprócz pojedynczych ofiar pochło-
niętych na ołtarzu sprawiedliwości na
skutek niezasadnego, a trwającego prze-
cież miesiącami czy latami zarządu ko-
misarycznego, sporą ofiarę złożyć będzie
musiał sam skarb państwa. Zaangażo-
wanie personalne takiej rzeszy urzędników
do ścigania wyłudzeń podatku, jak i ko-
ordynacja ich działań liczone będą za-
pewne w setkach, jeśli nie w miliardach zło-
tych. Ostatnie z zagrożeń dotyczy wprost
samej gospodarki kraju. Trudno bowiem
oczekiwać, że zrównani ze statusem prze-
stępcy (lub co najmniej podejrzanego)
przedsiębiorcy będą mogli spokojnie sku-
pić się na rozwoju swoich biznesów –
szczególnie w sytuacji, gdy muszą szukać
dobrego prawnika. �
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Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się 
w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu, 

w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
oraz optymalizacji podatkowej

Oto podsumowanie nowych pomysłów
ministra Ziobry przez pryzmat powoła-
nej komisji śledczej ds. wyłudzenia VAT:

Postuluje się uruchomienie potężnej
siatki wyspecjalizowanych służb do
ścigania przestępstw związanych
z uszczupleniem należności podat-
kowych.
Za główny cel postawiono dążenie
do zabezpieczenia majątku spraw-
ców wyłudzeń dla rekompensaty
strat skarbu państwa.
Ciężar udowodnienia legalności po-
siadanego majątku może sięgać
nawet do 5 lat wstecz i spoczywa na
podejrzanym, a w pewnych przypad-
kach także na osobach trzecich.
Dopuszcza się możliwość ustano-
wienia zarządcy komisarycznego
w firmie przedsiębiorcy tylko w na-
stępstwie samego podejrzenia, już
na wstępnym etapie postępowania,
a więc bez prawomocnego wyroku.
Przewiduje się karę pozbawienia
wolności dla sprawców wyłudzeń,
których wartość przekracza 1 milion
złotych.
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Może wydawać się, że czasy,
w których sprzedawcy sta-
nowili pierwszy krok w pro-
cesie zakupu i mieli olbrzy-

mi wpływ na decyzje konsumentów, bez-
powrotnie minęły. Klienci są coraz bardziej
samodzielni, wybierają się na zakupy w In-
ternecie, a blogi, fora, porównywarki cen czy
nawet wirtualni eksperci są dla nich często
jedynym źródłem informacji o produktach,
a co za tym idzie, zastępują im sklepowych
doradców. 

Mimo rozwoju szeroko pojętej cyfry-
zacji, sprzedawcy nadal pełnią kluczową rolę
w budowaniu wizerunku marki. Im bardziej
jest on spójny z wyznawanymi przez nich
wartościami, tym lepiej dla samego przed-
siębiorstwa. Sprzedawca-ekspert jest za-
razem najbardziej wymagającym użyt-
kownikiem produktów oferowanych przez
markę, którą sam reprezentuje. Odpo-
wiedni know-how, doświadczenie, znajo-

mość oferty produktowej oraz przewag kon-
kurencyjnych w połączeniu z entuzjazmem
i nowymi technologiami przekładają się
w konsekwencji na najwyższą jakość obsługi,
a także idealnie korespondują z nowocze-
snym podejściem do sprzedaży. 

Klienci coraz częściej nawiązują kon-
takt ze sprzedawcami po zapoznaniu się
z ofertą lub wybierają się na zakupy z już
podjętą decyzją. Wyzwanie, przed którym
stoi sektor sprzedaży, to kwestionowanie
przez konsumentów potrzeby nawiązywa-
nia jakichkolwiek relacji ze sprzedawcami.
Dlatego tak bardzo liczy się dotarcie do od-
powiednich grup docelowych, tym bardziej
że za prawdziwym sukcesem kryje się po-
zyskiwanie i utrzymywanie właściwych
klientów, a niekoniecznie liczba przepro-
wadzonych transakcji. Sprzedawcy stano-
wią unikalną wartość nie tylko poprzez do-
skonałą znajomość rynku, ale przede
wszystkim dzięki bezpośredniej komunikacji

z konsumentami. Ich wiedza wpływa na roz-
wój oferty produktowej oraz obsługi,
ponieważ bardzo często zabierają głos
w imieniu samego klienta, który pojawia-
jąc się w punkcie sprzedaży, może być na
różnych etapach swojej zakupowej drogi.
Czasem chce tylko rozejrzeć się, oczekując
bardzo ogólnych informacji na temat za-
let danego produktu, a innym razem jest
świadomy swoich potrzeb i oczekuje spe-
cjalistycznej wiedzy, której dostarczy mu
właśnie sprzedawca-ekspert.

Najlepsi sprzedawcy są w stanie selek-
tywnie podejść do klientów. Zdają sobie
sprawę, że oferta ich marki nie jest dla
wszystkich, dlatego potrafią umiejętnie
przyciągnąć tych konsumentów, którzy
podzielają z nimi pasje czy wartości. W cen-
trum ich zainteresowania zawsze jest czło-
wiek oraz jego rozwój, dlatego tak ważne
jest budowanie odpowiedniej relacji i sprze-
daż nie samego produktu, ale emocji z nim

Sprzedawcy-eksperci, czyli
unikalna wartość handlowa
Rola sprzedawców w procesie handlowym sukcesywnie ewoluuje. Zmiany są
tak dynamiczne, że marki świadome swoich potrzeb oraz celów muszą umie-
jętnie dostosować się do realiów rynkowych oraz odnaleźć się w nowym 
środowisku biznesowym. Rozwój branży e-commerce stawia przed nimi nowe
wyzwania, ale nadal nie zastępuje tradycyjnej relacji sprzedaży i kupna, 
w której największą wartością jest bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem



związanych. Ma to kluczowe znaczenie
w nowoczesnym oraz profesjonalnym po-
dejściu do sprzedaży, ponieważ lojalny
konsument, sprofilowany do firmy sprze-
dawcy, z którym zbuduje on głębszą rela-
cję, z przyjemnością wróci do miejsca,
gdzie otoczono go opieką, zaprezentowa-
no szeroki wachlarz usług dodatkowych
oraz dopasowano produkty w odpowiedzi
na jego potrzeby. Osobiste podejście, pa-
sja, wiarygodność i sprawdzone informa-
cje o asortymencie to właśnie unikalna war-
tość rynkowa, którą można wypracować wy-
łącznie w oparciu o know-how sprzedaw-
ców. Dzięki utożsamianiu się z marką, sta-
ją się jej prawdziwą wizytówką zarówno
w komunikacji zewnętrznej, jak i wewnątrz
przedsiębiorstwa.  

Właśnie dlatego sprzedawca-ekspert na
pierwszym miejscu stawia sukces swojego
klienta. Jeśli jego rekomendacja korzystnie
wpłynie na konsumenta, przyczyni się do re-
alizacji jego celów, skorzysta na tym cała
marka jako nośnik naturalnej, pozytywnej
energii wśród swoich pracowników. Po-
stępowe firmy muszą sprzedawać satys-
fakcję, dlatego dla przykładu salon sportowy
nie sprzedaje butów do biegania, ale po-
czucie pewności, że przełożą się na sukces
sportowy klienta. Historia marki, jej toż-
samość oraz idee są gwarancją emocji i bu-
dowania relacji na płaszczyźnie emocjo-
nalnej. Odwoływanie się do uczuć oraz war-
tości ułatwia zwrócenie uwagi na cechy pro-
duktu i stojącej za nim jakości. Decyzja za-
kupowa staje się zatem spoiwem, łączącym
w sobie wszystkie elementy procesu sprze-
daży, w którym najważniejsza jest satys-
fakcja klienta z dokonanego zakupu. W po-
stępującej konkurencji cenowej często za-
pomina się o poszukiwaniu nowych roz-
wiązań czy wręcz kreowaniu trendów.
Czołowe marki wytyczają własne ścieżki
i potrafią z wyprzedzeniem zdefiniować po-
trzeby konsumentów. Odważny sprze-
dawca stara się wpłynąć na sposób ich my-
ślenia, pełni rolę doradcy, a zarazem eks-
perta, który wzbudza zaufanie oraz jest
w stanie nauczyć ich czegoś nowego. Klu-
czem do sukcesu jest angażowanie klientów
w taki sposób, aby przełożyło się ono na
umocnienie i podniesienie wartości samej
marki, a także na rozwój biznesowy w dłuż-
szej perspektywie czasowej.

Każda firma traktuje wyniki sprzeda-
ży jako wymierny wyznacznik swojej efek-
tywności. Plany rozwojowe zakładają suk-
cesywny wzrost sprzedaży, zyskowności,
przewagę nad konkurencją czy zdobywa-
nie nowych klientów. Marki inwestują
w marketing, kampanie promocyjne, re-
klamę oraz oferowane produkty. Najlep-
szym sposobem na rozwój jest jednak in-
westycja w ludzi. Zaangażowany sprze-

dawca identyfikuje się z marką, dba o jej in-
teresy, dąży do rozwoju osobistego i rze-
telnie wykonuje powierzone zadania. Efek-
tywni oraz zmotywowani do realizacji ce-
lów sprzedawcy są najcenniejszym filarem
firmy, która chce osiągnąć sukces na ryn-
ku. Jeśli za efektywnością kryje się eksperc-
kość, dla każdego przedsiębiorstwa będzie
to unikalna wartość handlowa, pozwalają-
ca nie tylko utrzymywać czy przyciągać klien-
tów, ale również bezpośrednio wpływać na
przyspieszenie procesu rozwoju biznesu. Ce-
chy definiujące eksperta nie mają jednak wy-
miaru materialnego. Na kwalifikacje, wie-
dzę, umiejętności i kompetencje pracuje się
latami. Pasja, zaangażowanie oraz identy-
fikacja z celami firmy stanowią elementy, któ-
re budują pozycję sprzedawcy-eksperta
w strukturze organizacji. Wystarczy wspo-
mnieć, że na pierwszym miejscu stoi sku-
pienie się na potrzebach klienta, a następ-
nie umiejętność dzielenia się wiedzą z in-
nymi. Zdolność do szybkiego uczenia się
oraz otwartość na innowacyjność ułatwia-
ją osiąganie satysfakcjonujących wyników
sprzedażowych, co dla przedsiębiorstwa ma
wymierny charakter rynkowy, a dla pra-
cownika wymiar osobisty, ponieważ czuje on
satysfakcję z uzyskanych rezultatów. 

Nie jest tajemnicą, że dobra kondycja
fizyczna sprzyja lepszemu samopoczuciu
oraz zwiększa wydajność. Sport jest źródłem
energii, która przekłada się na pracę za-

wodową. Niesie on za sobą także pozytywne
emocje, umożliwia łączenie przyjemnego
z pożytecznym w miejscu, w którym pra-
cownicy mogą się wzajemnie inspirować,
a następnie skutecznie sprzedawać produkty
niemające przed nimi żadnych tajemnic.
Dobra kondycja psychiczna i fizyczna
w sposób wyraźny przekłada się na ich za-
angażowanie, a indywidualne podejście do
konsumentów oraz wkład w pracę decydują
o sukcesie całego zespołu. Eksperckość
może wynikać z naturalnej pasji i stanowić
duży atut z pespektywy pracodawcy. Sprze-
dawca, który jest swoim brand hero mar-
ki, stanowi wartość nie tylko dla niej, ale
również dla klienta. Autentyczność, zaufanie
czy fachowość to kluczowe elementy bu-
dowania sprzedażowej przewagi rynko-
wej. Ekspert jest zatem idealnym odzwier-
ciedleniem miejsca, w którym profesjona-
lizm spotyka się z prawdziwą pasją. W do-
bie konsumpcjonizmu, nawet największe
przedsiębiorstwa mogą stracić własną toż-
samość. Ważne, aby biznesowe funda-
menty były oparte na prawdziwych ideach.
Starannie wyselekcjonowana oferta, no-
woczesny design, multimedia oraz szero-
ki zakres usług dodatkowych ułatwiają
wykorzystanie potencjału sprzedawców
jako najbardziej wiarygodnych ambasa-
dorów marki.  

Paulina Paszczyk, dyrektor 4Faces
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Każda firma traktuje wyniki sprzedaży jako wymierny
wyznacznik swojej efektywności. Plany rozwojowe 
zakładają sukcesywny wzrost sprzedaży, zyskowności,
przewagę nad konkurencją czy zdobywanie nowych
klientów. Marki inwestują w marketing, kampanie pro-
mocyjne, reklamę oraz oferowane produkty. Najlepszym
sposobem na rozwój jest jednak inwestycja w ludzi



PRAWO

Dotychczasowe orzecznictwo
wskazujące, że pracownik nie
może skutecznie wyrazić zgody
na przetwarzanie danych oso-

bowych biometrycznych wobec praco-
dawcy, bo z założenia brak jest swobody jej
wyrażenia, budzi wątpliwości już na grun-
cie obecnej ustawy o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe, nawet wraż-
liwe (przy czym obecnie dane biometrycz-
ne nie są uznawane za sensytywne), co do
zasady mogą zawsze być przetwarzane na
podstawie zgody, jeśli jest ona dobrowol-
na, niewymuszona. 

Nie można zatem z góry zakładać, że
pracodawca nigdy nie stworzy pracowni-
kom warunków swobody wyrażenia zgody
– jeśli będą oni poinformowani, że zgoda
jest absolutnie dobrowolna i jeśli jej nie wy-
rażą, to nie spotkają ich żadne negatywne
konsekwencje, to powinni mieć możliwość
jej skutecznego wyrażenia. Kwestia istnie-
nia mimo wszystko presji psychicznej wo-

bec udostępnienia danych pracodawcy
będzie jednak nieweryfikowalna. Po-
wszechność odmów ze strony pracowników
może jednak prowadzić do pozbawienia
sensu inwestowania przez pracodawcę np.
w biometryczny system rejestrowania cza-
su pracy, gdyż spełnia on swoją funkcję tyl-
ko wtedy, gdy jest powszechny. Stąd za-
pewne tak stanowcze stanowisko sądów
w tej materii, że racjonalnie oceniając,
pracodawca będzie chciał zgodę tak czy in-
aczej wymusić. 

Unijne rozporządzenie o ochronie da-
nych osobowych (RODO), które w przy-
szłym roku wejdzie w życie, nie zmienia po-
wyższych warunków przetwarzania da-
nych osobowych na podstawie zgody, ale
czyni dane biometryczne danymi „szcze-
gólnej kategorii”. Z kolei wyrażenie zgody
na ich przetwarzanie musi być „wyraźne”,
a nie domniemane. RODO wskazuje po-
nadto, że państwa członkowskie mogą
wprowadzić dalsze warunki, w tym ogra-

niczenia w odniesieniu do przetwarzania da-
nych szczególnej kategorii. Polski ustawo-
dawca planuje skorzystać z tej możliwości
w przypadku pracowników, stwierdzając, że
dane muszą dotyczyć stosunku pracy, a zgo-
da musi być wyrażona w formie papiero-
wej lub elektronicznej. 

Błędne założenia
Pierwszym błędem jest wskazanie wy-

rażenia zgody w formie papierowej – for-
ma ta jest obca polskiemu prawu, gdyż zna
ono wyłącznie formę „pisemną”, która
implikuje obecność własnoręcznego pod-
pisu, niekoniecznie na papierze. Nie wia-
domo, czym jest forma papierowa, bowiem
prawo tego nie definiuje. Skoro nie jest to
forma pisemna, to a contrario nie wymaga
podpisu. Jak zatem zweryfikować tożsa-
mość osoby składającej oświadczenie?
Przez grafologa, który stwierdzi, od kogo
pochodzi pismo bez podpisu? Nie ma na
to pytanie odpowiedzi. 

Do tej pory sądy oraz GIODO uznawały, że nie ma mowy o niewymuszonej
zgodzie na przetwarzanie danych biometrycznych, ponieważ w stosunku
pracy pracodawca zawsze będzie występował z naturalnej pozycji siły. Takie
podejście zaczęło się zmieniać
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Przyjęta w projekcie konstrukcja, że
dane biometryczne pracownika mogą być
przetwarzane „gdy dotyczą stosunku pra-
cy” również nie wydaje się być prawidło-
wa. Co do zasady, dane osobowe są prze-
twarzane na podstawie zgody lub na
podstawie innej przesłanki, gdy są nie-
zbędne do uzyskania celu wynikającego
z tej przesłanki. Przykładowo oczywistym
jest, że do celów wykonania umowy o pra-
cę pracodawca musi przetwarzać dane
osobowe pracownika w postaci jego imie-
nia i nazwiska oraz żądać od niego do-
wodu tożsamości celem potwierdzenia ich
autentyczności. Natomiast były wątpli-
wości w orzecznictwie, czy np. przetwa-
rzanie danych biometrycznych do reje-
stracji czasu pracy jest niezbędne do tego
celu. Orzecznictwo wskazywało, że nie, bo
można tę kwestię załatwić podpisem na li-
ście obecności. Ułatwienie nie oznacza nie-
zbędności. W świetle powyższego w za-
sadzie nie wiadomo, jak interpretować
zwrot „gdy dotyczą stosunku pracy” – to
pojęcie wydaje się być puste. 

Żadne dane nie dotyczą stosunku
pracy – co najwyżej ich przetwarzanie
jest niezbędne w przypadku stosunku pra-
cy. Gdyby jednak chodziło o niezbęd-
ność, to nie potrzeba byłoby zgody pra-
cownika. Czym innym jest z kolei donio-
słość biometrycznej weryfikacji pracowni-
ka, np. w przypadku instytucji finansowych.
Powyższe sformułowanie nie daje jednak
takich możliwości interpretacji, jest zbyt
wieloznaczne. Jeśli ustawa wejdzie w ży-
cie w tej formie, to ryzyko błędnej inter-
pretacji będzie obciążać pracodawcę w ra-
zie kontroli.   

Załoga z chipem
Regulacje o ochronie danych osobo-

wych budzą wiele wątpliwości i rodzą wie-
le pytań. Jedno z nich dotyczy np. tego, czy
na podstawie tak napisanych przepisów
możliwe będzie np. czipowanie pracowni-
ków za ich zgodą. Teoretycznie byłoby to
możliwe, o ile założyć, że dane biometryczne
w ten sposób przetwarzane „dotyczą sto-
sunku pracy” – co w świetle powyższej ana-
lizy stwarza poważne problemy interpre-
tacyjne. Chipowanie natomiast, w odróż-
nieniu od np. pobierania odcisku palca czy
skanowania siatkówki, wiąże się nie tylko
z przetwarzaniem danych biometrycznych,
ale i z ingerencją w ludzki organizm, dla-
tego jest wątpliwym, aby pracownicy wy-
rażali na to dobrowolnie zgodę. Tu po-
nownie wchodzi kwestia pozorności do-
browolności zgody z związku z ukrytym
przymusem psychicznym wobec praco-
dawcy. 

W przypadku osób zatrudnionych na
podstawie umowy innej aniżeli umowa

o pracę, będzie się stosować ogólne prze-
pisy RODO w zakresie zgody, bowiem Ko-
deks pracy nie ma do nich zastosowania.
Oznacza to więc, że dane te nie muszą do-
tyczyć stosunku prawnego np. umowy
o dzieło lub kontraktu menedżerskiego,
a zgoda musi być jedynie wyraźna – nie
musi być wyrażona w formie papierowej ani
elektronicznej. Zatrudniający na umowę
o pracę i na podstawie umów cywilno-
prawnych będzie więc musiał utrzymywać
dwa systemy pozyskiwania zgody. Osoby
zatrudnione na umowy cywilnoprawne
będą teoretycznie mniej chronione. Teo-
retycznie, bowiem w przypadku pracow-
ników trudno powiedzieć, co to znaczy, że
dane muszą „dotyczyć stosunku pracy”.
Nawet zatem jeśli w przypadku osób za-
trudnionych na podstawie innych umów re-
gulacja byłaby analogiczna, to nie wiado-
mo byłoby, co to znaczy, że dane biome-
tryczne musiałyby dotyczyć stosunku na-
wiązanego na podstawie tej umowy. Ogra-
niczenia nałożone na pracodawców celem
ochrony pracowników wydają się zatem ilu-
zoryczne. 

Jeśli zaś chodzi o pozostawienie kwe-
stii sposobów przetwarzania danych oso-
bowych biometrycznych do regulacji roz-
porządzenia, to jest to typowy i często sto-
sowany zabieg ustawodawczy. Kwestie
techniczne, wysoce specjalistyczne i zmien-
ne w czasie z uwagi na rozwój technologii
zazwyczaj są pozostawiane do uregulo-
wania w rozporządzeniach przez wyspe-
cjalizowane ministerstwa. Jest to zgodne
z techniką legislacyjną. Podobnie jest w przy-
padku dotychczasowej ustawy o ochronie
danych osobowych, która pozostawia do
uregulowania rozporządzeniem kwestię
technicznych i organizacyjnych środków
ochrony danych osobowych.

Aleksandra Błaszczyńska, 
radca prawny z Kancelarii 

Chałas i Wspólnicy
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RODO wymusza zmiany w 133 ustawach

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało we wrześniu br. projekt nowej ustawy o ochro-
nie danych.  Liczy on ponad 170 stron, na których wskazane zostały zmiany, jakie po-
winny zostać wprowadzone w 133 obowiązujących ustawach. Dostosowanie
polskiego środowiska prawnego do unijnego rozporządzenia wymagać będzie
– poza uchwaleniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych – znowelizowa-
nia licznych przepisów branżowych 

Oto najważniejsze  zmiany:
• Karta Nauczyciela – nowa ustawa określa katalog danych, które mogą być prze-
twarzane w postępowaniu dotyczącym awansu zawodowego nauczyciela oraz jego
nadzoru, a także w kwestiach dyscyplinarnych oraz komisji dyscyplinarnych.
• Prawo o adwokaturze, radcach prawnych, notariacie, komornikach sądowych
i egzekucji –  we wszystkich wymienionych ustawach wprowadzone zostały po-
dobne regulacje, które obejmują ustalenie, kto jest administratorem przetwarzanych
przez te podmioty danych. 
• Prawo o swobodzie działalności gospodarczej – nowelizacja reguluje, że po
upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej usunięciu mają podlegać dane wpisane do niej przed
dniem tego wykreślenia. 
• Ustawa o lekarzu sądowym – ustawodawca w propozycji określił administrato-
rów danych osobowych, jako lekarzy sądowych oraz kandydatów na to stanowisko.
• Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i tłumaczach przysięgłych
– zmiany dotyczą przede wszystkim obowiązku określenia administratora danych. 
• Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – zmodyfikowany został art. 12 ust. 9. nie bę-
dzie w nim już zapisu o ustawie o ochronie danych osobowych, zostanie on zastą-
piony zapisem „zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych”.
• Prawo o prokuraturze – uchylony ma zostać w całości art. 191 § 2 dotyczący
zniesienia obowiązku zgłaszania zbioru danych do GIODO.
• Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
– do ustawy wprowadzono krótki, lecz istotny zapis zabezpieczający prawa osób ko-
rzystających z usług psychologów. Którzy stają się administratorami danych, gdy
wykorzystają dane o badaniu nie tylko do informacji pacjenta. 
• Ustawa o kuratorach sądowych – znowelizowany został również art. 9a ust. 2.,
w którym zastosowano zapis o zakresie udostępniania danych przez administratora.
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27października w eleganckich
wnętrzach warszawskiego
hotelu „Sheraton” zgroma-
dzili się zacni goście, nie-

cierpliwie oczekujący na decyzje kapituły
konkursowej „Magazynu VIP”. Ustami
prowadzących, duetu znanych i lubianych
telewizyjnych prezenterów Moniki Zama-
chowskiej oraz Michała Olszańskiego,
ogłoszono nazwiska laureatów. Wśród

nich znaleźli się ludzie wybitnie utalento-
wani w swoich dziedzinach, rozpozna-
walni w Polsce i na świecie, pełni kreatyw-
ności, energii i charyzmy, w biznesie efek-
tywnie i nowocześnie budujący markę swo-
ich przedsiębiorstw, niebojący się wyzwań,
poszukujący drogi innowacji oraz rozwo-
ju zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

W kategorii VIP nagrodzeni zostali zna-
ni aktorzy (Janusz Gajos, Wojciech Pszo-

niak, Henryk Talar, Jerzy Radziwiłowicz,
Marian Dziędziel, Krzysztof Janczar),
uwielbiane przez publiczność aktorki (Bar-
bara Wrzesińska, Maria Pakulnis, Małgo-
rzata Pieczyńska, Małgorzata Potocka), kul-
towy piosenkarz  Wojciech Gąssowski oraz
śpiewająca aktorka Izabela Trojanowska.
Nagrodzono również pisarkę i Mistrzynię
Mowy Polskiej Barbarę Wachowicz, a spe-
cjalną statuetkę otrzymała założycielka
Polskiej Akcji Humanitarnej, Janina Ochoj-
ska (za niezwykle ofiarną działalność spo-
łeczną widownia nagrodziła ją dodatkowo
owacjami na stojąco). Wyjątkowe wyróż-
nienia przypadły też profesorom Bohda-
nowi Boguszewskiemu i Henrykowi Skar-
żyńskiemu za stworzenie niezwykłych fe-
stiwali muzycznych, które cieszą się zasłu-

VIP-y na piątkę z plusem
Po raz piąty redakcja „Magazynu VIP” przyznała zaszczytne wyróżnienia 
artystom, biznesmenom, menedżerom kultury i ochrony zdrowia oraz 
samorządowcom, którzy w sposób szczególny wsławili się swoją 
działalnością publiczną
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żoną renomą nie tylko w branżowym śro-
dowisku. 

Przedstawicieli świata przedsiębior-
czości doceniono w kategoriach VIP Biz-
nesu oraz Firma VIP-a 2017. Choć każdy
z tryumfatorów został zaprezentowany
przez konferansjerów z osobna, oddzielną
laudacją podkreślającą ich zasługi i cechy
charakterystyczne, to łączyło ich jedno: am-

bicja pozwalająca wyznaczać
sobie nowe cele – niezależnie
od dziedziny, w której są spe-
cjalistami. A różnorodność
branż była naprawdę spora:
począwszy od energetyki, bu-
downictwa, górnictwa, przez
rynek ubezpieczeń, branżę
zbrojeniową, po turystykę,
lotnictwo, ochronę zdrowia i
samorząd terytorialny. Do-

ceniano nie tylko dobre wyniki fi-
nansowe organizacji, ale także
sposób zarzadzania i koordynacji pracy, kie-
rowanie się zasadami etycznymi w kon-
taktach z otoczeniem biznesowym, jak
również działalność społeczną i charyta-
tywną przedsiębiorców. Specjalnym wy-
różnieniem uhonorowano małżeństwo
Anny i Czesława Koliszów, właścicieli fir-

my ANKOL, bardzo sprawnie od lat dzia-
łających w branży lotniczej, którzy statuetkę
VIP-a otrzymali po raz piąty, co oznacza,
że laureatami są corocznie od pierwszej edy-
cji konkursu.

W kategoriach Auto VIP-a 2017, Pro-
dukt VIP-a 2017 oraz Hotel VIP-a 2017 ka-
pituła konkursowa wyselekcjonowała przed-
mioty i obiekty ekskluzywne, cechujące się
najwyższą jakością, o ponadprzeciętnej
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wartości i klasie – takie, które zadowolą naj-
bardziej wymagających klientów. W ten spo-
sób na honory zasłużyły samochód Ran-
ge Rover Velar (tego dnia zaprezentowany
gościom we foyer), seria innowacyjnych pre-
paratów dla kobiet po menopauzie BIO-
WAP OSTEO, edycja kolekcjonerska ar-
tystycznego wydania „Trylogii” Henryka
Sienkiewicza Wydawnictwa Artystycznego
Kurtiak i Ley (posiadającego na gali spe-
cjalne stoisko dla zainteresowanych) oraz
hotele: Senator*** i Skal****. 

Niespodzianką imprezy była loteria
wizytówkowa, w której można było wygrać
między innymi voucher na portret nama-
lowany na drewnianej desce przez malar-
kę Sylwię Kalinowską (obecną podczas wy-
darzenia wraz ze swoimi pracami). Oczy-
wiście na tym nie kończył się szeroki wa-
chlarz ufundowanych przez sponsorów
nagród, które tego dnia czekały na szczę-
śliwców. Kto miał farta, mógł stać się po-
siadaczem eleganckich książek, luksusowych
walizek, torebek, przydatnych zestawów ko-
smetyków czy pysznych belgijskich czeko-
ladek.

We foyer można było również skosz-
tować smakołyków przygotowanych spe-
cjalnie na tę okazję przez szefa kuchni ho-
telu „Sheraton”. Nie zabrakło rozwesela-
jących drinków z doskonałej jakości alko-
holi i ciekawych rozmów prowadzonych nie
tylko na tematy zawodowe. Tanecznych ryt-
mów, które pozwalały oderwać się od co-
dzienności, dostarczały występy zespołów
Bigbit oraz Papa D. Publiczność rozgrze-
wała także „kolorowa” Danuta Stankiewicz
z coverami znanych przebojów we własnych
interpretacjach. Zabawa jak zwykle trwała
do białego rana zgodnie z zasadą wielu lau-
reatów, że z życia trzeba brać wszystko, co
najlepsze i najlepszym je czynić. �

�
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Od lewej: Janusz Gajos, Jerzy Radziwiłowicz, Wojciech Pszoniak, Zbigniew Zamachowski, Henryk Talar, Marian
Dziędziel, Barbara Wrzesińska, Mariusz Gryżewski – redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Od lewej: Krzysztof Pianowski – właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego ARKOP Sp. z o.o. Sp. K., Mariusz Kolan-
kowski – prezes Mesko S.A., Sławomir Piątek – prezes zarządu Torkol Sp. z o.o., Maciej Romaniuk (odebrał na-
grodę w imieniu Stanisława Romaniuka, właściciela Firmy Budowlanej Romaniuk)

Od lewej: Mariusz Gryżewski – redaktor naczelny
„Magazynu VIP”, Sławomir Wolniak – właściciel Kli-
niki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień WOLMED

Od lewej: Mirosław Kalinowski – prezes zarządu Autobox Innovations Sp. z o.o., Jarosław Peczka – właściciel Przedsię-
biorstwa Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o., Robert Stępień – dyrektor ge-
neralny Kolei Mazowieckich - KM Sp. z o.o., Sławomir Obrębski – dyrektor ds. produkcji, członek zarządu Zakładów
Chemicznych „NITRO-CHEM” SA, Jarosław Dąbrowski – key account manager Rolimpex S.A., Grażyna Szewczyk
– przedstawicielka Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Stanisław Drzewiecki – prezes zarządu, dyrektor naczelny Przed-
siębiorstwa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, Marian Cydzik – prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
TECHBUD Cydzik, Żuchowski Sp. J., Leszek Woźniak – wiceprezes zarządu Radomskich Hal Mięsnych Sp. z o.o.
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VIP Biznesu 2017
• Andrzej Anuszkiewicz, właściciel PPHU
„Lopi” z Legionowa
• Władysław Brzozowski, dyrektor Gospodar-
stwa Rolnego Produkcyjno-Nasiennego Włady-
sław Brzozowski z Mienian k. Hrubieszowa
• Jan Chorostkowski, założyciel i prezes 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego
DACH BUD Sp. z o.o. z Wrocławia
• Jarosław Chrobociński, prezes zarządu 
TUTHAI Sp. z o.o.
• Józef Dąbek, prezes zarządu Kopalni 
Wapienia „Morawica” SA z Morawicy
• Mariusz Kolankowski, prezes zarządu
MESKO S.A. ze Skarżyska Kamiennej
• Anna Kolisz, wiceprezes zarządu i dyrektor
zarządzający ANKOL Sp. z o.o. z Chorzelowa
• Czesław Kolisz, prezes zarządu i dyrektor 
zarządzający ANKOL Sp. z o.o. z Chorzelowa
• Gabriela Kośmider, prezes zarządu 
GABI-PLAST Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
-Handlowego Gabriela Kośmider z Krotoszyna
• Kazimierz Okińczyc, prezes Koszalińskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” 
z Koszalina
• Krzysztof Pianowski, właściciel Przedsiębior-
stwa Budowlanego ARKOP Sp. z o.o. Sp. K. 
z Wrocławia 
• Sławomir Piątek, prezes zarządu Torkol 
Sp. z o.o. z Tych
• Marek Piksa, prezes zarządu Grupy Atlas
Tours z Żor
• Stanisław Romaniuk, właściciel Firmy 
Budowlanej Stanisław Romaniuk 
z Białej Podlaskiej
• Wiesław Szermach, prezes zarządu 
„Polisa-Życie” TU S.A. Vienna Insurance 
Group z Warszawy
• Tadeusz Wrześniak, właściciel Hut Szkła 
Gospodarczego Tadeusz Wrześniak 
Sp. z o.o. z Ładnej k. Tarnowa

VIP 2017
• prof. Bohdan Boguszewski 
• Marian Dziędziel
• Janusz Gajos
• Wojciech Gąssowski
• Krzysztof Janczar
• Olgierd Łukaszewicz
• Lucyna Malec
• Janina Ochojska
• Maria Pakulnis
• Małgorzata Pieczyńska
• Małgorzata Potocka
• Wojciech Pszoniak
• Jerzy Radziwiłowicz
• prof. Henryk Skarżyński
• Henryk Talar
• Izabela Trojanowska
• Barbara Wachowicz
• Paweł Wawrzecki
• Andrzej Wendland
• Barbara Wrzesińska
• Zbigniew Zamachowski

Od lewej: dr hab. n. med. mgr. zarz. Piotr H. Skarżyński – dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów i czło-
nek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Kamila Kocańda – koordynator radców prawnych w Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, Mariusz Gryżewski – redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Od lewej: Krzysztof Harmaciński – wójt gminy Iława, Krzyszof Pietrzykowski – burmistrz Susza,
Mariusz Gryżewski – redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Od lewej: Andrzej Anuszkiewicz – właściciel PPHU „Lopi”, Kazimierz Okińczyc – prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przylesie”, Jarosław Chrobociński – właściciel firmy TuThai, Mariusz Gryżewski
– redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Od lewej: Edward Ley i Urszula Kurtiak – właściciele Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley, Mariusz Gryżewski
– redaktor naczelny „Magazynu VIP”, Danuta Jakubowska – PR manager Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego
LEK-AM Sp. z o.o., Stanisław Dubrow – zarządzający Hotelem SKAL****, Filip Prokop – współwłaściciel Hotelu
Senator***, Arkadiusz Miętkiewicz – wiceprezes zarządu British Automotive Polska SA

Janina Ochojska

Lucyna Malec

Olgierd ŁukaszewiczOd lewej: Marcin Chmielewski – prezes PATIO - Chmielewski, Dudzik Sp. j., Antoni Piekut – prezes Yuniversalu
Podlaskiego Sp. z o.o., Stanisław Marchewka – właściciel firmy „Marchewka”, Waldemar Topol – dyrektor tech-
niczny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.

Od lewej: Maria Pakulnis, Małgorzata Pieczyńska, Małgorzata Potocka, Barbara Wachowicz, Izabela Trojanowska,
Paweł Wawrzecki, Wojciech Gąssowski, Krzysztof Janczar
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VIP Samorządu 2017
• Krzysztof Harmaciński, 
wójt gminy Iława
• Krzysztof Pietrzykowski, 
burmistrz Susza

VIP w Ochronie Zdrowia 2017
• Dr hab. n. med. mgr. zarz. Piotr H.
Skarżyński, dyrektor Instytutu Na-
rządów Zmysłów i członek zarządu
Centrum Słuchu i Mowy Medincus
• Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Kielcach
• Sławomir Wolniak, właściciel Kli-
niki Psychiatrycznej i Terapii Uzależ-
nień WOLMED w Dubiu koło
Bełchatowa

Firma VIP-a 2017
• Autobox Innovations Sp. z o.o. 
ze Starachowic
• Koleje Mazowieckie 
- KM Sp. z o.o. z Warszawy
• „Marchewka” z Piotrowic
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy Sp. z o.o. 
z Bydgoszczy 
• PATIO – Chmielewski, Dudzik 
Sp. j. z Lesznowoli
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TECHBUD Cydzik, Żuchowski 
Sp. J. z Torunia
• Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Za-
stosowań Biotechnologii i Inżynierii
Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. 
z Namysłowa
• Radomskie Hale Mięsne 
Sp. z o.o. z Radomia
• Rolimpex S.A. z Iławy
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Lazurowa” z Warszawy
• Wojskowe Zakłady Lotnicze 
Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
• Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. 
z Białegostoku
• Zakłady Chemiczne 
„NITRO-CHEM” S.A. z Bydgoszczy

Auto VIP-a 2017
• Range Rover Velar

Hotel VIP-a 2017
• Hotel Senator***
• Hotel Skal****

Produkt VIP-a 2017
• Seria BIOWAP OSTEO (Przedsię-
biorstwo Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.)
• „Trylogia” Henryka Sienkiewicza,
edycja kolekcjonerska (Wydawnic-
two Artystyczne Kurtiak i Ley)

Od lewej: Czesław i Anna Koliczowie – prezes i wiceprezes ANKOL Sp. z o.o.

Od lewej: prof. Bohdan Boguszewski – dyrygent i pedagog, współtwórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego
Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum, prof. Henryk Skarżyński – otochirurg i specjalista z otorynolaryngolo-
gii, audiologii i foniatrii, organizator Międzynarodowych Festiwali Muzycznych dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
„Ślimakowe Rytmy”, Mariusz Gryżewski – redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Od lewej: Marek Piksa – prezes zarządu grupy Atlas Tours, Marek Legawiec – dyrektor Hut Szkła Gospodarczego Tade-
usz Wrześniak Sp. z o.o. (odebrał nagrodę w imieniu prezesa Tadeusza Wrześniaka), Józef Dąbek – prezes zarządu Ko-
palni Wapienia „Morawica” SA, Wiesław Szermach – prezes zarządu „Polisa-Życie” TU S.A. Vienna Insurance Group
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Reprezentuje pan prestiżową,
ale niszową branżę. Proszę zdra-
dzić, jak zrodził się pomysł na fir-
mę i tak unikatowy produkt?

– Produkt jest istotnie niepo-
wtarzalny, a praca do niego pro-
wadząca jest mozolna i długo-
trwała, ale artystyczne książki
przetrwają niezależnie od postę-
pu technologicznego i rynkowych
trendów. Schowają się w niszy luk-
susu i pozostaną produktem eks-
kluzywnym, a przez to pożąda-
nym. Takie książki – numerowa-
ne, artystycznie zdobione, druko-
wane na papierze, który ma 1000
lat gwarancji – traktowane są jako
lokata kapitału. Kiedy w 1989
roku można było założyć firmę,
postawiliśmy na działalność wydawniczą.
Polska poligrafia była wtedy bardzo zaco-
fana, a my postanowiliśmy zrobić z tego siłę,
sięgając do druku typograficznego. Za-
częliśmy wydawać książki typograficznie na
ręcznie czerpanych papierach, jak przed set-
kami lat i okazało się, że ten powrót do ko-
rzeni spotyka się z dużym zainteresowa-
niem. Książki w jedwabiu, pachnące, ręcz-
nie oprawiane były czymś zupełnie nowym.
Wydawaliśmy kolejne tytuły i coraz częściej
prezentowaliśmy nasze prace na świato-
wych wystawach. Ku naszej radości wszę-
dzie wzbudzały zainteresowanie jako pro-
dukt nieznany i wyjątkowy. Nigdzie nie wi-
dzieliśmy podobnych książek. Są kolek-
cjonerzy, którzy kupują nowe egzemplarze
w ciemno. Do swych zbiorów kupują na-
sze książki również biblioteki narodowe,
w tym polska Biblioteka Narodowa, która
trzyma je w skarbcu. 

Powrót do poligraficznych tradycji
nie oznacza chyba ucieczki od nowości
technologicznych i możliwości współcze-
snej techniki?

– Oczywiście, łączymy jedno z drugim.
Książce, która jest tradycyjną formą, na-
dajemy nowatorskie, niespotykane dotąd
kształty, stosujemy współczesne materiały,

których dawniej nie było, takie jak pleksiglas
czy metal napawany atomami węgla. 

Oprócz działalności wydawniczej an-
gażują się państwo w różne inicjatywy. Ja-
kie sfery wchodzą w obszar państwa za-
interesowań?

– Prowadzimy szkołę, w któ-
rej uczymy introligatorstwa ar-
tystycznego, a w naszym mu-
zeum pokazujemy wycieczkom
z całego świata wpływ książki na
rozwój cywilizacji i kultury. 

Nie obawia się pan, że sam
kształci pan konkurencję?

– Miałem takie myśli i wąt-
pliwości, czy warto iść w tym
kierunku. W pewnym momen-
cie nie byliśmy w stanie robić
wszystkiego sami, więc musie-
liśmy wdrożyć w tajniki sztuki
introligatorskiej pracowników.
Przyszedł czas, aby podzielić się
swoją wiedzą. Niektórzy, któ-
rych przysposobiliśmy do za-
wodu, wyjechali do innych miast

i próbują sił w rzemiośle. W tej branży nie
ma łatwego zarobku i nie ma mowy o po-
śpiechu. Do wszystkiego dochodzi się
stopniowo, ale efekt jest wart czekania. Cie-
szy również fakt, że jesteśmy doceniani
przez gremia biznesowe, mimo że naszą do-
meną jest sztuka. 

Czy państwa książki są również ku-
powane jako oryginalny prezent na wy-
jątkowe okazje?

– Jak najbardziej, nasze książki były ku-
powane dla prezydentów, głów korono-
wanych, papieży przy okazji wizyt pań-
stwowych. Wiem, że papież Jan Paweł II
trzymał egzemplarz naszej książki na biur-
ku do końca życia. Książki wydane przez
Kurtiak i Ley dostali również królowa Elż-
bieta II, papież Franciszek, wielu dyplo-
matów, artystów. Egzemplarze te są przy-
gotowywane na specjalne zamówienie.
Zawsze staramy się dobrać zarówno tytuł,
jak i formę książki do okoliczności, ale tak-
że kultury, języka, zainteresowań obdaro-
wywanej osoby. Wiele książek wykonywa-
liśmy też na zlecenie firm, które chciały je
sprezentować szczególnie cenionym kon-
trahentom i współpracownikom.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Na prestiż pracuje się latami
W pewnym momencie nie byliśmy w stanie robić wszystkiego sami, więc mu-
sieliśmy wdrożyć w tajniki sztuki introligatorskiej pracowników. Przyszedł
czas, aby podzielić się swoją wiedzą. Niektórzy, których przysposobiliśmy do
zawodu, wyjechali do innych miast i próbują sił w rzemiośle. W tej branży nie
ma łatwego zarobku i nie ma mowy o pośpiechu – mówi Edward Ley, prezes
Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley



Tansman Festival

innowacyjne idee i przestrzeń spotkania

www.tansman.lodz.pl
www.facebook.com/TansmanFestival 

bezprecedensowe polskie i światowe prapremierywykonawcze oraz fonograficzne

poszukiwania na styku tradycji i nowoczesności
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Wojciech Ostrowski

KPMG szacuje, że w roku 2020
wartość rynku dóbr luksuso-
wych osiągnie 21 miliardów zł.
Za wzrost odpowiadać ma

przede wszystkim sprzedaż samochodów,
odzieży, dodatków i usług hotelarskich.
W raporcie stwierdzono, że liczba Polaków,
których dochód przekracza 7,1 tysięcy zł
brutto miesięcznie w 2016 roku przekroczyła
1 milion. Ich łączny dochód wyniósł 171 mi-
liardów zł. Natomiast 41,1 tysięcy miesz-
kańców Polski posiadało aktywa płynne o
wartości przekraczającej 1 milion zł.

Z raportu KPMG, przygotowanego
pod redakcją Andrzeja Marczaka i Toma-
sza Wiśniewskiego, wynika także, że na ry-
nek dóbr luksusowych w największej części
składają się samochody klasy premium i sa-
mochody luksusowe. W 2015 roku sprze-
dano ponad 40 tysięcy aut należących do

obu grup. Segment ten notuje spory wzrost,
którego średnia roczna wartość wynosi
10 proc. Najszybciej rośnie natomiast seg-
ment biżuterii i zegarków. Spośród wyrobów
kolekcjonerskich największą popularnością
cieszą się dzieła sztuki. Raport szacuje też,
że 10 proc. osób o dochodzie wyższym niż
7,1 tys. zł brutto miesięcznie inwestuje
w sztukę. Jak się jednak okazuje, największe
zyski w segmencie dóbr luksusowych moż-
na uzyskać, kolekcjonując rzadkie egzem-
plarze samochodów. W ciągu 10 lat ich war-
tość wzrasta na świecie średnio o 500 proc.

Jachty
Jednym z najbardziej zauważalnych

przejawów luksusu jest posiadanie własnego
jachtu. Chociaż wśród 1322 jednostek za-
rejestrowanych w Polsce w 2016 roku do-
minowały małe i średnie jachty żaglowe, ob-
serwowany jest wzrost zainteresowania
również tymi z wyższej półki. Polski prze-

mysł stoczniowy jest zresztą uznany na
świecie. Jednak aż 95 proc. jego produkcji
trafia za granicę. Na wzrost popularności
jachtów w naszym kraju wpływa stały roz-
wój infrastruktury. Powstają nowe szlaki,
kluby żeglarskie i mariny.

Chociaż dominują małe jednostki, rów-
nież wśród Polaków znajdują się posiada-
cze prawdziwych perełek. Jan Kulczyk na
przykład dysponował jednym z największych
jachtów na świecie. Jego łódź o nazwie Pho-
enix 2 miała 90 metrów długości, była wy-
posażona w basen, jacuzzi i lądowisko dla
helikoptera. Gościem na jachcie był między
innymi książę Monako. Koszt jej budowy
wyniósł 70 milionów dolarów. Jacht Józe-
fa Wojciechowskiego ma 40 metrów. Prze-
znaczony jest dla 10 osób i 7 członków za-
łogi. Natomiast jednostka Zbigniewa Niem-
czyckiego jest ogólnodostępna. Za jedyne
40 tysięcy euro można przez tydzień spędzać
na niej miło wakacje.

W co inwestują najbogatsi?

Na co przeznaczyć pieniądze, gdy ma się ich naprawdę dużo? Rynek dóbr
luksusowych ma do zaoferowania wiele, a w naszym kraju popyt na eksklu-
zywne towary stale rośnie. Według ostatniego raportu KPMG wartość rynku
dóbr luksusowych w 2016 roku szacuje się na 16,4 miliarda zł. W porównaniu
do roku 2015 jego wartość zwiększyła się aż o 15 proc.
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Samoloty
KPMG szacuje, że rynek samolotów

dyspozycyjnych w Polsce w 2016 roku
wart był 109 milionów zł. Rynek ten ma cały
czas tendencję wzrostową. Z jednej strony
społeczeństwo bogaci się, z drugiej – wraz
ze wzrostem dochodów coraz bardziej
cenny staje się czas. Rośnie więc liczba pry-
watnych samolotów i helikopterów. Lata-
nie jest również atrakcyjną formą spędza-
nia wolnego czasu, co stanowi dla wielu im-
puls do inwestycji w tej branży. Jednak na
razie branża ta nie wygląda imponująco.

Na szczęście w Polsce rozwija się usłu-
ga wynajmu samolotów i śmigłowców. By
jednak zakosztować tej przyjemności, ko-
nieczna jest inwestycja w licencję pilota. Jej
koszt – jak podaje KPMG – wynosi 30 ty-
sięcy w przypadku licencji turystycznej i 80
tysięcy w przypadku licencji na śmigłowiec.

Jeśli chodzi o sprzedaż nowych maszyn
latających, w skali rocznej nie jest ona w na-
szym kraju jeszcze zbyt wysoka. W 2016
roku sprzedano tylko 8 samolotów. Spośród
nich 3 stanowiły samoloty odrzutowe. Ich
łączna wartość wyniosła 30 mln dol. Po-
zostałe 5 stanowiły samoloty z napędem
turbinowym. Ich wartość wahała się wokół
4 mln dol. za sztukę. W 2016 roku sprze-
dano również 8 śmigłowców o łącznej
wartości 17 mln zł.

Jednak trzeba tu dodać, że wiele firm
działających w Polsce rejestruje swoje sa-
moloty za granicą. Ciągle jednak na niskim
poziomie plasuje się zdolność małych i śred-
nich firm do inwestowania w sprzęt lotni-
czy. Głównymi odbiorcami maszyn są
więc szkoły latania i firmy zajmujące się wy-
najmem.

Sztuka
Sztuka jest inwestycją, z której zysk czę-

sto trudno jest oszacować. Polacy wraz ze
wzrostem zamożności zaczęli – obok pa-
pierów wartościowych – lokować kapitał

w sztukę. Zakup taki może okazać się in-
westycją życia. Potomkowie człowieka,
który – zapewne za grosze – kupiłby kiedyś
dzieła van Gogha dziś staliby się milione-
rami. Obraz Edvarda Muncha „Krzyk” zo-
stał sprzedany za 119 mln dolarów.

Jak duże mogą być zyski z inwestycji
w dzieła sztuki, można oszacować, anali-
zując średnie roczne stopy zwrotu fundu-
szy inwestycyjnych działających w tej bran-
ży. Najlepsze fundusze oferują nawet
25 proc. rocznie. Inwestycje w sztukę mogą
w perspektywie 6 lat generować zysk na po-
ziomie przekraczającym 100 proc.

Ponadto inwestowanie w sztukę
w o wiele mniejszym stopniu jest związa-
ne z sytuacją na giełdach czy wynikami go-
spodarczymi. W roku 2011, kiedy świat pró-
bował się otrząsnąć ze skutków kryzysu,
domy aukcyjne zajmujące się sprzedażą
dzieł sztuki notowały największe w historii
przychody. Dlatego sztuka stanowi bez-
pieczną lokatę kapitału.

Chociaż inwestycje w dzieła uznanych
sław dają najbardziej pewny zysk, to naj-
większe dochody uzyskuje się na twórcach
mało znanych, którzy za kilka lat mogą zo-
stać docenieni. Oczywiście inwestycja taka
wiąże się z ryzykiem, że twórca jednak nie
zostanie doceniony. Ale z drugiej strony za-
inwestowany w ten sposób kapitał i tak za-
pewne nie był wielki. Inwestowanie w pol-
skich twórców również może okazać się traf-
ną decyzją.

Pomocne przy inwestowaniu w sztukę
są różne rankingi i indeksy cenowe. Wyso-
kie często ceny ograniczają jednak w tym
przypadku grupę kupujących. KPMG po-
daje, że w przedziale dochodów między
7,1 a 10 tysięcy zł miesięcznie tylko 5 proc.
osób dokonuje inwestycji w tym segmencie.
W grupie zaś dochodów przekraczających
20 tysięcy zł miesięcznie odsetek rośnie do
18 proc.

Klasyczne samochody
Kupowanie klasycznych samochodów

stanowi w naszym kraju jeszcze głównie
hobby. Jednak coraz więcej osób zaczyna
traktować je jako formę inwestowania.
A stopa zwrotu może okazać się zaskaku-
jąca. Jeszcze 30 lat temu Mini był samo-

chodem dla biedoty. Dziś trzeba za niego
płacić tysiące funtów.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce
traktuje klasyczne samochody nieco po
macoszemu. Jedynie 3 proc osób o do-
chodach powyżej 7,1 tysiąca zł miesięcz-
nie dokonuje inwestycji w tym segmencie.
Tymczasem zapewnia on największą sto-
pę zwrotu z opisanych dotychczas. Stopa
zwrotu w przypadku klasycznych samo-
chodów na świecie wynosi 500 proc. w per-
spektywie 10 lat.

Cena zależy w tym przypadku od mar-
ki, stanu technicznego, a przede wszystkim
unikalności auta. Na wyjątkowość składa-
ją się przede wszystkim liczba wyprodu-
kowanych identycznych egzemplarzy
i rocznik. Działa tu także tzw. efekt gene-
racji. Bogaty inwestor kupuje często sa-
mochód stanowiący przedmiot jego marzeń
w dzieciństwie.

Najwyższe ceny osiągają obecnie sa-
mochody produkowane w małych seriach

w latach 50.i 60. Ferrari 250 GTO z tego
okresu został sprzedany w 2014 roku za
38,1 mln dolarów. Produkcję tego auta roz-
poczęto w 1962 roku w limitowanej serii
39 egzemplarzy. Na drugim miejscu znalazł
się również Ferrari z wyścigowej serii 4 eg-
zemplarzy przygotowanej na jeden sezon.

Dobre rokowania
– W Polsce kondycja polskiego rynku

dóbr luksusowych wygląda bardzo opty-
mistycznie, zwiększa się liczba osób za-
możnych, a co za tym idzie rosną wydatki
na te dobra, to z kolei powoduje dalszy
wzrost znaczenia tego rynku. Zjawisku
temu sprzyja coraz większa dostępność ma-
rek luksusowych w Polsce. Stąd też należy
spodziewać się dalszych wzrostów w tym
segmencie, zwłaszcza w obszarze: aut,
odzieży, akcesoriów, kosmetyków oraz al-
koholi – mówi Katarzyna Sermanowicz-
-Giza, dyrektor w dziale doradztwa finan-
sowego Deloitte.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce sta-
le się rozwija. Jednak gdy weźmiemy pod
uwagę różnice w PKB między Polską a naj-
bogatszymi krajami, trudno się dziwić, że
pozostaje on pod wieloma względami w tyle
za światową czołówką. �

�

GALA VIP 2017

Portret doktora Gacheta – jeden z najdroższych
obrazów w historii, namalowany przez Vincenta 
van Gogha. 15 maja 1990 na aukcji Christie's został
sprzedany japońskiemu kolekcjonerowi za sumę 
82,5 mln dolarów



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
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Przyszła inwestycja – „La-
zurowa Przystań”, która
powstanie na warszaw-
skim Bemowie, to w za-

łożeniach budynek mieszkalny,
wielorodzinny z lokalami usłu-
gowymi na parterze oraz dwupo-
ziomowym garażem podziem-
nym. Od strony ulicy Sterniczej
budynek będzie miał dziewięć
kondygnacji nadziemnych oraz
antresole, a w pozostałej części sie-
dem kondygnacji. Nowoczesna
architektura, modna biało-szara
kolorystyka oraz ciekawy design
z pewnością przyciągną oko nawet
najbardziej wymagających klien-
tów. Dla tych, którzy potrzebują
solidnych materiałów, doskonałej
lokalizacji, dobrego dojazdu oraz
bliskości punktów edukacyjnych
„Lazurowa Przystań” wydaje się
miejscem idealnym.

W budynku zaplanowano
69 mieszkań o funkcjonalnym
układzie. Struktura przestrzenna
przyjęta została w oparciu o do-
świadczenie Spółdzielni ze sprze-
daży poprzednich inwestycji oraz
aktualnie panujące zapotrzebo-
wanie rynku mieszkaniowego. 

W trakcie budowy jest druga
inwestycja „Lazurowe Ogrody”
w Warszawie przy ul. Szeligow-
skiej. Składać się ona będzie
z kompleksu czterech budynków:
B1, B2, B3, B4 liczących od pię-
ciu do dziesięciu kondygnacji.
Powstanie 218 nowych mieszkań
oraz 10 lokali użytkowych o po-
wierzchni 1,6 tys. m2. Osiedle bę-
dzie charakteryzować się bardzo
nowoczesną architekturą oraz
subtelnymi, stonowanymi kolo-
rami elewacji. Kolorystyka pro-
jektowanej zabudowy jest ele-
ganckim zestawieniem bieli, sza-

rości, naturalnych kolorów drew-
na oraz grafitu. Prace budowlane
przy „Lazurowych Ogrodach” roz-
poczęły się w październiku 2016 r.,
wtedy plac budowy został przeję-
ty przez Generalnego Wykonawcę
– firmę „PHUB Łucz-Bud”. Obec-
nie w stanie surowym są budynki
B1 i B2, pozostałe budynki są na
różnym etapie zaawansowania.
Przesadzonych zostało ponad
20 drzew, aby nowo powstałe za-
gospodarowanie terenu nawiązy-
wało do poprzedniego charakteru
miejsca i aby nowi mieszkańcy
mogli cieszyć się zielenią w środ-
ku osiedla. „Lazurowe Ogrody”
zostaną zakończone do grudnia
2018 r.

Spółdzielnia „Lazurowa” jest
doświadczonym i sprawdzonym in-
westorem budowlanym. W 2013 r.
podjęła ogromne wyzwanie – bu-
dowę pierwszej inwestycji, osiedla
„Lazurowy Zakątek”, co okazało
się wielkim sukcesem. Budynek
oddany został do użytkowania
w kwietniu 2015 r., a w ramach in-
westycji powstało 111 nowych
mieszkań i 13 lokali użytkowych.
Lokale znalazły nabywców długo
przed zakończeniem budowy. Spół-
dzielnia „Lazurowym Zakątkiem”
pokazała nową jakość spółdziel-
czości i zaznaczyła swoją obecność
na warszawskim rynku dewelo-
perskim.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Lazurowa” nie poprzestała wte-
dy na jednej inwestycji i dalej po-
stanowiła realizować cele statuto-
we polegające na zapewnieniu lo-
kali mieszkalnych swoim członkom,
tym samym powiększając majątek
Spółdzielni oraz wykorzystując
działki, będące w jej wieczystym
użytkowaniu. �

W Warszawie powstanie
„Lazurowa Przystań”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” przygotowuje się do kolejnego projektu
inwestycyjnego w Warszawie – „Lazurowej Przystani” przy ul. Sterniczej. 
Rozpoczęcie przedsięwzięcia planowane jest już na przełom 2018 i 2019 roku



Yuniversal Podlaski sp. z o.o.
ul. Piękna 3

15-282 Białystok
biuro@yp.com.pl
tel.: 85 747 30 30

www.yuniversalpodlaski.pl

Dolina Cisów, ul Białostocka, Białystok

Novo, ul. Akacjowa, Pruszków

Osiedle Rekreacyjne, ul. Wiadukt, Białystok

Villa Almerico, ul. Woronicza, Warszawa

Lira Park, ul. Lirowa, Warszawa
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Budownictwo to branża trudna, w któ-
rej panuje duża konkurencja. Jakie atuty
zarządzanej przez pana firmy stanowią jej
przewagę nad pozostałymi rynkowymi
graczami?

Nasza firma oferuje szeroki zakres
prac montażowych nowych instalacji oraz
modernizacji już istniejących. Pracujemy
w najtrudniejszych warunkach. Stawiamy
na najnowsze technologie i cały czas po-
szerzamy nasze kompetencje oraz moder-
nizujemy posiadane zaplecze techniczne.
Uzyskaliśmy certyfikaty jakości zgodne
z normami PN EN ISO 3834, 9001, 14001,
PN N 18001 oraz PN EN 1090. Wyróżnia
nas profesjonalna kadra, najwyższa ja-
kość prowadzonych prac oraz pełna od-
powiedzialność za ich rezultaty. 

Dziś każdy patrzy, aby konieczne pra-
ce wykonać jak najtaniej i jak najszybciej,
co nie zawsze jest równoznaczne z jakością.
Jak podchodzicie państwo do takich wy-
magań klientów?

Jesteśmy firmą, która nie generuje
zbędnych kosztów, ale jakość wykonywa-
nych prac jest dla nas priorytetowa. Za-
trudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę.
Jest ona w stanie zagwarantować najwyż-

szą jakość najbardziej skomplikowanych
robót. Nasi pracownicy sprawdzili się
w praktyce przy wielu projektach realizo-
wanych dla firm z całej Polski. Udowod-
nili przy tym, że dzięki posiadanej wiedzy
i zaangażowaniu są w stanie sprostać
każdemu wyzwaniu. Myślę, że zadowole-
nie naszych klientów, takich chociażby jak
GZNF Fosfory, Krajowa Spółka Cukro-
wa, Südzucker Polska, CIECH Soda Pol-
ska, Luvena SA, OLPP, Technotex,  Mon-
di Świecie, AB TECHNO Engineering,
Naftoserwis sp. z o.o. czy Siarkopol
Gdańsk, jest dowodem na słuszność przy-
jętej przez nas polityki.

Macie państwo na koncie wiele skom-
plikowanych realizacji dla wymagających
klientów. Czy z którejś z nich jest pan
szczególnie dumny, czy każdą traktuje pan
jednakowo jako przykład solidnie wyko-
nanej pracy?

Wykonywaliśmy wiele skomplikowa-
nych inwestycji i remontów dla wymaga-
jących klientów. Do każdej podchodziliśmy
w sposób indywidualny, mając na uwadze
specyficzny profil produkcji każdego z za-
kładów. Szczególne miejsce wśród zreali-
zowanych inwestycji zajmuje wykonana

w latach 2015–2016 przebudowa i moder-
nizacja instalacji granulacji nawozów me-
todą zgniatania na terenie Luveny SA w Lu-
boniu. Inwestycja ta była szczególna ze
względu na specyficzny zakres prac do wy-
konania, począwszy od kompletnej doku-
mentacji projektowej, aż po modernizację
pracującej linii granulacji metodą zgniata-
nia. Wymagała do tego skoordynowania
branż budowlanej, architektonicznej, sani-
tarnej, konstrukcyjnej oraz AKPiA.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Gwarantujemy zadowolenie
Wykonywaliśmy wiele skomplikowanych inwestycji i remontów dla wymagają-
cych klientów. Do każdej podchodziliśmy w sposób indywidualny, mając na
uwadze specyficzny profil produkcji każdego z zakładów – mówi Marian 
Franciszek Cydzik, prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TECHBUD
Cydzik, Żuchowski Sp. J.
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U państwa mają być serwisowane sa-
moloty dla VIP-ów. To duży prestiż czy au-
tentyczne duże dochody w skali działania
przedsiębiorstwa?

To oczywiście prestiż dla naszej Spół-
ki, ale przede wszystkim uzupełnienie pa-
kietu usług, które chcemy świadczyć i któ-
re jednocześnie wynikają z naszej strategii.
Serwisowane są w naszej firmie nie tylko sa-
moloty będące na wyposażeniu sił po-
wietrznych, ale również cała sfera samo-
lotów cywilnych. Wchodzimy również
w prace nad nowym typem samolotu
– Gulf-stream, co oznacza dla nas zmie-
rzenie się z wyzwaniem dotyczącym za-
głębienia się w inny segment, do tej pory nie-
obsługiwany przez spółkę. Proces ten wy-
maga szkolenia personelu, a następnie
również zdobycia doświadczenia w zakre-
sie już samego serwisowania samolotu. Dla
firmy nie będzie to duży dochód, ale przy
dywersyfikacji naszej działalności może
być to szansa na wejście w późniejszym
okresie w segment obsługi samolotów cy-
wilnych, będących na wyposażeniu różnych
VIP-ów, oprócz państwa polskiego. 

Czy dużo większym zleceniem niż
serwisowanie samolotów VIP-owskich
jest pozyskanie centrum produkcji w peł-
ni polskich systemów bezzałogowych?

Jak są państwo przygotowani w tej chwi-
li do tego zlecenia? 

Nasza Spółka w zakresie Systemów
Bezzałogowych Statków Powietrznych jest
Centrum Kompetencyjnym Polskiej Grupy
Zbrojeniowej. Mając na uwadze ten bardzo
ciekawy, duży segment, przyznaję, że ozna-
cza on dla naszej firmy nie tylko wyzwanie,
ale również współpracę z przedsiębior-
stwami wchodzącymi w skład koncernu.
Chcemy wykorzystywać umiejętności na-
szych technologów oraz kompetencje uzy-
skane w pozostałych spółkach. Oczywiście
jest to gigantyczny sektor, który nie dotyczy
jednego rozwiązania. Nasza firma w tej
chwili pracuje nad wieloma bezzałogowcami
od małych wiropłatów do systemów już bar-
dzo wysoko zaawansowanych technolo-
gicznie.  W strategii WZL Nr 2 S.A. będzie
to miało duże znaczenie ze względu i na ilość
osób pracujących nad systemami, i aspekt
finansowy. Aktualnie przygotowujemy się za-
równo technicznie, jak i produkcyjnie. Mam
nadzieję, że sprostamy zadaniom stawianym
przez wojsko, ponieważ w pierwszej kolej-
ności chcemy zabezpieczyć potrzeby przez
nie zgłoszone. Dodatkowo jesteśmy zain-
teresowani całym segmentem cywilnym. 

Czy te nowe, innowacyjne technologie
będą sponsorowane z tradycyjnych, spraw-

dzonych usług i produktów, czy liczą pań-
stwo na specjalny, zwiększony budżet po-
święcony badaniom i rozwojowi w wojsku?
Nie myślę tylko o dronach, ale o wszelkich
nowinkach, nad którymi zamierzają pań-
stwo pracować w przyszłości.

Jesteśmy spółką prawa handlowego,
więc wszelkie środki przeznaczane na roz-
wój są wygospodarowywane z bieżącej
działalności. Oczywiście zgłaszane zapo-
trzebowanie wiąże się z dużym nakładem
środków finansowych, stąd bardzo chętnie
korzystamy ze źródeł zewnętrznych, jakie
stwarzają nam programy badawczo-roz-
wojowe czy to w korespondencji z uczel-
niami polskimi, mającymi mnóstwo cieka-
wych rozwiązań, czy też we współpracy
z instytutami wojskowymi. Środki pozy-
skiwane z NCBR lub funduszy unijnych też
wspomagają badania. 

Dotacje wojskowe nigdy nie stanowi-
ły źródła finansowania w naszej firmie i na
takie środki raczej nie liczymy. Liczymy na
to, że uda nam się spiąć biznesowo te pro-
jekty, ponieważ źródła, z których w tej chwi-
li korzystamy pozwalają spokojnie przyję-
ty harmonogram działalności realizować.
Oczywiście my się nie zamykamy tylko
w systemach bezzałogowych, bo moder-
nizacje samolotów będących na wyposa-
żeniu sił powietrznych są naszym chlebem
powszednim. Stąd staramy się odpowiadać
na każde zapotrzebowanie zgłaszane przez
wojsko. W tej chwili realizujemy również
programy, które wznoszą na wyższy poziom
rozwoju technologicznego samoloty będące
już w użytkowaniu. Nie myślę tylko o Her-
culesie czy o F-16, ale również o poprawie
systemów w samolotach MiG-29 i Su-22.
To jest codzienność i w tym zakresie wie-
dza zdobyta przez tyle lat eksploatacji po-
zwala spokojnie powiedzieć, iż w tym ele-
mencie WZL Nr 2 S.A. są i będą spółką in-
nowacyjną, która pomysły będzie przeku-
wać w bieżącą działalność.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Innowacje zbilansowane 
codziennością
Jesteśmy spółką prawa handlowego, więc wszelkie środki przeznaczane na
rozwój są wygospodarowywane z bieżącej działalności – mówi prezes zarządu
nagrodzonych statuetką Firma VIP-a Wojskowych Zakładów Lotniczych 
Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, Leszek Walczak
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„Nitro-Chem” jest jednym z liderów
krajowego przemysłu obronnego. Jak wy-
gląda dziś sytuacja spółki? 

– Sytuacja jest dobra, stabilna i nieza-
grożona. Pracujemy pełną parą. Dodatko-
wo prowadzimy prace modernizacyjne,
na które przeznaczamy zarówno własne
fundusze, jak również pieniądze pozyska-
ne ze źródeł zewnętrznych. Kolejna grupa
zadań to poszerzanie oferty handlowej
o nowe wyroby, w tym granatniki z rodzi-
ny RPG-75 oraz nowoczesne środki bojo-
we do statków powietrznych. Prowadzimy
też przygotowania do rozszerzenia pro-
dukcji chemicznej. 

Firma kończy budowę linii do pro-
dukcji mało wrażliwych materiałów wy-
buchowych. 

Rozruch instalacji mamy za sobą. Te-
raz sprawdzamy, czy amunicja elaborowana
nowym materiałem wybuchowym spełnia
wszystkie wymagane parametry. Pierwsze
próby poligonowe zakończyły się pomyśl-
nie. Trwają też badania zlecone wykwalifi-
kowanej jednostce certyfikującej. Jesteśmy
dobrze przygotowani, aby przyjąć ewen-
tualne zamówienia Ministerstwa Obrony
Narodowej.

„Nitro-Chem” należy do najwięk-
szych producentów trotylu w Europie i był
największym dostawcą dla armii amery-
kańskiej. Nadal tak będzie?

Rzeczywiście US Army jest naszym bar-
dzo poważnym partnerem i nie zamierza-
my tego zmieniać, choć trudno dziś prze-
widzieć przyszłość tego rynku. Jeszcze kil-
ka lat temu panowała powszechna opinia,
iż trotyl jest przeżytkiem. Tymczasem sy-
tuacja na świecie doprowadziła do jego re-
nesansu, bo jest tani i niezawodny. Dopó-
ki te dwie cechy będą decydowały, nie wi-
dzę zagrożenia dla tego produktu. Od-
biorców trotylu mamy na całym świecie,
a sprzedaż zagwarantowaną na najbliższe
trzy lata. Ważnym zadaniem jest pozyski-
wanie cywilnych odbiorców np. z sektora
górniczego. Tu też notujemy sukcesy, więc
jesteśmy dobrej myśli.

Rok 2017 będzie dobry dla „Nitro-
-Chemu”?

Myślę, że będzie jednym z najlep-
szych w ostatnich latach. Po pierwszym
półroczu uzyskujemy rekordowe przy-
chody. Trzeba też pamiętać o wspomnia-
nych już remontach i modernizacjach,
które są konieczne dla dalszego rozwoju za-
kładu. To generuje koszty, jednak korzyści
będą tego warte.

Jaki najważniejszy cel chciałby pan zre-
alizować w pierwszej kolejności?  

Przede wszystkim chciałbym, aby „Ni-
tro-Chem” uzbroił w bomby „Jastrzębie”,
czyli samoloty F-16. W ostatnim czasie naj-
więcej czasu poświęcam podpisaniu osta-
tecznej umowy z koncernem RWM Italia –
chodzi o bomby z rodziny Mk-80. Wy-
twarzanie ich w kraju obniży koszty ich po-
zyskiwania i pozwoli w części uniezależnić
się od zagranicznych partnerów. Dotyczy
to zwłaszcza obecnej sytuacji, gdy Polskie
Siły Powietrzne kupują znaczną ilość
uzbrojenia lotniczego za granicą. Pojawi się
także możliwość eksportu bomb na rynki
uzgodnione z naszym włoskim partne-
rem. Koncentrujemy się też na wprowa-
dzeniu do naszej oferty granatników prze-
znaczonych dla Wojsk Obrony Terytorial-
nej. W tym przypadku przygotowani jeste-
śmy do pełnej polonizacji wyrobu. 

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Pracujemy 
pełną parą

– Po pierwszym półroczu uzyskujemy rekordowe przychody. Trzeba też pa-
miętać o wspomnianych już remontach i modernizacjach, które są konieczne
dla dalszego rozwoju zakładu. To generuje koszty, jednak korzyści będą tego
warte – mówi Krzysztof Kozłowski, prezes zarządu „Nitro-Chem” SA
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Jakie kroki podejmowane przez spół-
kę służą wypełnieniu zobowiązań unijnych
i krajowych regulacji, m.in. z rozporzą-
dzenia ministra zdrowia, w codziennej dzia-
łalności?

W Bydgoszczy zrealizowaliśmy dużo
inwestycji mających na celu podwyższenie
jakości wody, traktowanej jako produkt
spożywczy przeznaczony dla ludzi, a więc
spełniający najwyższe wymagania. Nasza
spółka przygotowała dwa programy. Pierw-
szy z nich – Bydgoski System Wodny i Ka-
nalizacyjny – był pionierską modernizacją
i porządkowaniem systemu wodociągów
i kanalizacji. I tu od razu dodam, że nasz
projekt  w czerwcu 2000 roku, jako pierw-
szy i jedyny z Polski został zatwierdzony
w Brukseli do realizacji, a nasze prace sta-
nowiły potem dla innych samorządów
wzór dobrych praktyk. Mamy zatem dziś
satysfakcję, że przecieraliśmy ścieżki i wy-
znaczyliśmy standard. Drugi program
– Bydgoski System Wodny i Kanalizacyj-
ny II – był ukierunkowany na rozbudowę
i doskonalenie systemu wodociągów i ka-
nalizacji na pozostałym obszarze. W po-
łączeniu z pierwszym programem zyskał
przy tym miano najbardziej kompleksowego
w oczach Komisji Europejskiej.  

Co się dzięki niemu udało osiągnąć? 
W ramach tego programu wybudo-

wane zostało m.in. ujęcie sztucznej filtra-
cji, co pozwala nam oczyszczać wodę po-
wierzchniową z rzeki Brdy metodami na-
turalnymi. Nasza innowacyjna technologia,
bazująca na procesach naturalnych, została

nagrodzona jako skuteczna, ekologiczna
i ekonomiczna. W efekcie uzyskaliśmy
wodę zbliżoną parametrami do wody pod-
ziemnej. Postawiliśmy też na nowoczesną
oczyszczalnię ścieków, żeby jak najlepiej wy-
korzystać wartość energetyczną z osadów.
I tu znowu jako jedni z pierwszych poka-
zaliśmy, jaką drogą należy pójść, żeby
efektywnie utylizować osady ze ścieków.
Osuszając je i spalając, uzyskujemy odpad,
który może być wykorzystywany do pro-
dukcji betonów albo nawozów. Założyliśmy
też w tym programie, że po latach zanie-
dbań oczyścimy dno rzeki Brdy i Kanału
Bydgoskiego. Inicjatywa spotkała się z en-
tuzjastycznym przyjęciem mieszkańców.
Dawne grunty wykorzystywane w prze-
szłości do oczyszczania ścieków prymitywną
metodą poddaliśmy rekultywacji z wyko-
rzystaniem właściwości roślin, dzięki cze-
mu miasto zyskało grunt inwestycyjny.
Ponadto doprowadziliśmy do pierwotne-
go stanu starorzecze Wisły, wydobywając
stamtąd osady i je utylizując. Tym samym
krok po kroku wracaliśmy do natury.
Wszystkie inwestycje zrealizowane na prze-
strzeni 12 lat tworzą dziś rozbudowany
i technologicznie bardzo zaawansowany
system, obejmujący ponad 1000 km sieci
wodociągowej i ok. 1110 km sieci kanali-
zacyjnej. Dużą wartością tego systemu są
podczyszczalnie wybudowane dodatko-
wo na wszystkich wylotach ścieków desz-
czowych, żeby optymalnie chronić wodę
w rzece. 

Cały czas wyprzedzają państwo o krok
konkurencję?

Jesteśmy wśród liderów branży i bar-
dzo nas to cieszy, ale jednocześnie ubole-
wamy nad tym, że prowadzimy w czymś,
co powinno być normą. Spojrzeliśmy na za-
gadnienie kompleksowo, bo byliśmy prze-
konani, że tylko takie widzenie i działanie
gwarantuje maksymalne korzyści dla miesz-
kańców. Na szczęście sprzyjał nam dobry
klimat stworzony przez ówczesnego pre-
zydenta Bydgoszczy i Radę Miasta. War-
to jednak dodać, że równolegle prowadzi-
liśmy proces restrukturyzacji spółki. Bez tego

nie bylibyśmy dziś w tym miejscu, w którym
jesteśmy.

Jak by pan podsumował osiągnię-
cia Miejskich Wodociągów i Kanalizacji
w Bydgoszczy?

Efektem naszych działań zarówno  in-
westycyjnych, jak i organizacyjnych jest spój-
ny, nowoczesny i przede wszystkim kom-
pleksowy system wodociągów i kanalizacji,
którego podstawowe filary to: bezpieczne
zasoby wody i jej uzdatnianie metodami
gwarantującymi najwyższą jakość, dystry-
bucja tej wody zgodna z najwyższymi
standardami europejskimi, przeciwdzia-
łająca wtórnemu zanieczyszczeniu,
uwzględniająca m.in. maksymalną do-
stępność do wodociągu, jak również ciągły
odbiór ścieków oraz ich utylizacja, gwa-
rantująca bezpieczeństwo zarówno dla
mieszkańców, jak i dla środowiska natu-
ralnego. 

Rozmawiał Cezary Głogowski

Kompleksowo znaczy efektywnie
Jesteśmy w gronie liderów branży i bardzo nas to
cieszy, ale jednocześnie ubolewam nad tym, że
prowadzimy w czymś, co powinno być normą 
– mówi Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.



Producent: 

• kruszyw dla budownictwa, drogownictwa,
• kamienia przemysłowego dla hutnictwa, cukrowni, energetyki, 

• wyrobów marmurowych, 
• nawozów rolniczych.

Kopalnia Wapienia 
„Morawica” S.A.

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica, NIP: 657-24-09-259, Sekretariat tel.: 41 36 70 211, Fax:  41 36 70 299, 

Dział Handlowy tel.: 41 36 70 222 / 223 / 227 / 228, Dział Marmurów tel. 41 36 70 225, e-mail: kwmorawica@kwmorawica.kielce.pl

www.kwmorawica.pl
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Torkol to jedna z najmłodszych
firm, jakie działają na rynku bu-
downictwa kolejowego w Polsce.
Trzeba jednak z całą mocą pod-

kreślić, że ludzie, którzy ją założyli, to
wraz z zatrudnionym zespołem mena-
dżerskim wysokiej klasy fachowcy z dłu-
goletnim doświadczeniem w branży. Nabyli
je w przedsiębiorstwach kolejowych, m.in.
PKP Polskich Liniach Kolejowych SA,
Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury
Kolejowej lub DB Schenker. W bardzo krót-
kim czasie spółka rozwinęła swoją działal-
ność także dzięki partnerom bizneso-
wym, takim jak: Przedsiębiorstwo EL-IN
Sp. z o.o. w Skierniewicach, Pomorskie Przed-
siębiorstwo Maszyn Torowych w Gdańsku,
Trakcja PRKiI we Wrocławiu, Tines SA
w Krakowie, Track Tec SA, IDS-BUD w War-
szawie, Koleje Mazowieckie i WKD w War-
szawie, STRABAG Rail Polska Sp. z o. o.,
Mar-Bud Budownictwo Sp. z o.o. w War-
szawie, PIB Armex w Sosnowcu.

Torkol oferuje usługi w dwóch zakre-
sach – budownictwa kolejowego i inżynie-
ryjnego. W ramach tego pierwszego zajmuje
się budową i remontami stacji, szlaków i od-
cinków linii kolejowych, usuwaniem skut-
ków szkód górniczych w infrastrukturze ko-
lejowej, budową i remontami urządzeń ste-
rowania ruchem kolejowym oraz rewitali-
zacją skarp i nasypów dróg kolejowych.
Oferta spółki dla budownictwa inżynieryj-
nego to: budowa i remonty przejazdów ko-
lejowych, kanalizacji deszczowej oraz in-
żynieryjnych obiektów związanych z in-
frastrukturą kolejową, przebudowa kom-
pletnych obiektów inżynieryjnych na bocz-
nicach zakładów przemysłowych (kopalnie,
huty, koksownie, fabryki samochodów,
bocznice kolejowe itp.), a także rewitaliza-
cja kolejowych obiektów mostowych.

Zarządowi i pracownikom firmy zale-
ży na ugruntowaniu jej pozycji w świado-
mości klientów, jako synonimu przedsię-
biorstwa o najwyższym stopniu rzetelności
i profesjonalizmu, dlatego nieustannie
koncentrują swoje działania na udoskona-
laniu usług przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu potrzeb i oczekiwań klientów. Wy-
soka jakość wykonywanych zadań i krótki
termin ich realizacji są możliwe dzięki kre-
atywnemu i dynamicznemu zarządzaniu
przez wysoko wykwalifikowany zarząd spół-
ki wraz z kadrą kierowniczą i rzetelnej pra-
cy pracowników technicznych i handlowych.
Dzięki temu klienci Torkolu mogą czerpać
wymierne korzyści m.in. dzięki oszczędności
czasu i obniżeniu kosztów. �

Sukces na szynach
Spółka Torkol istnieje od 2014 r. Specjalizuje
się w świadczeniu usług z zakresu budownic-
twa kolejowego i inżynieryjnego. W krótkim
czasie firma zdobyła zaufanie i uznanie klien-
tów, co owocuje nowymi zleceniami

PREZES SPÓŁKI TORKOL VIP-EM BIZNESU 2017

Sławomir Piątek został VIP-em Biznesu 2017.
To młody, wszechstronnie wykształcony i jed-
nocześnie bardzo doświadczony, pełen ener-
gii szef dynamicznie rozwijającej się firmy
kolejowej. To także znakomity strateg bizne-
sowy, umiejętnie łączący rozwagę ekono-
miczną z ekspansywnym charakterem dzia-
łania firmy. Można go śmiało przyrównać do lo-
komotywy pędzącej do przodu z coraz więk-
szą szybkością i siłą, a jednocześnie z pre-
cyzyjną oceną ryzyka biznesowego. Działa nie-
bywale dynamicznie, ale także z nieustanną
uwagą, unikając pułapek na tym pełnym nie-
bezpieczeństw polu ścierania się potężnych in-
westycji infrastrukturalnych, na tym jakże

trudnym obecnie rynku budownictwa kolejowego w Polsce. Dzięki tym cechom
o walorach tygrysa gospodarczego wśród budowlanych firm kolejowych może po-
szczycić się wieloma dokonaniami. – Nasza firma to przede wszystkim doświad-
czony, a zarazem nowatorski kolektyw, który od początku do końca realizacji każdego
zadania skupia się na każdym aspekcie, by spełnić oczekiwania klienta, jednocze-
śnie budując stabilną pozycję na rynku – zapewnia laureat.
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Mimo że już w portfolio firmy
jest kilka preparatów z za-
kresu alergologii i pulmo-
nologii, ten rok jest przeło-

mowy. Firma wprowadziła na rynek polski
preparat, który jest połączeniem dwóch
istotnych w leczeniu chorób płuc substan-
cji czynnych: salmeterolu i flutikazonu, gdzie
jedna działa objawowo, a druga  przyczy-
nowo. Dzięki zastosowaniu inhalatora ci-
śnieniowego lek w większej dawce dociera
bezpośrednio do płuc, co jest znaczną
przewagą nad szeroko dostępnymi w kra-
ju produktami z inhalatorami proszkowy-
mi. Wprowadzanie tych udogodnień to
duże wyzwanie. Realizacja wspomnianych
rozwiązań np. inwestycji w nową linię pro-
dukcyjną, służącą produkcji większych
opakowań jest wyzwaniem dla dynamicz-
nie rozwijającej się organizacji, ponieważ ge-
neruje znaczne koszty.

Wspomagająco
We wrześniu 2017 r. wprowadzono pre-

parat witaminy D do podawania raz w ty-
godniu (7 tys. jednostek) i raz w miesiącu
(30 tys. jednostek). Z uwagi na powszech-
ny niedobór witaminy D w populacji i trud-
ności z uzyskaniem przyzwolenia pacjen-
tów na codzienne stosowanie, lek Rx sta-
nowi wygodną alternatywę dla terapii nie-
doborów i zapobiega ich powstawaniu.

Firma rozszerza także ofertę suple-
mentów diety: we wrześniu wprowadziła
Katelin MAG B6, który zawiera chlorek po-
tasu, cytrynian magnezu i witaminę B6. Od
października na rynku  dostępne są AdCort
Plus o zmodyfikowanym składzie oraz
Orton Flex Cartistruct, który został opra-
cowany z myślą o osobach chcących
w kompleksowy sposób zadbać o swoje sta-
wy. Poszerzył on ofertę już istniejących su-
plementów diety: Orton Flex saszetki oraz
Orton Flex kapsułki.

Pomagająco
Firma od lat jako patron honorowy,

mecenas lub współorganizator bierze
udział w imprezach kulturalnych. Jest

sponsorem Międzynarodowego Festiwa-
lu Sacrum Non Profanum, który odbywa
się w Berlinie, Szczecinie i Trzęsaczu,  a tak-
że od jedenastu lat jest partnerem Pro-
gramu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
Jest mecenasem wydawanego przez Edi-

presse cyklu kolekcji albumów  „Wielcy Ma-
larze Świata”. W ostatnim kwartale była
sponsorem musicalu „Romeo i Julia 3D”
w reżyserii Janusza Józefowicza z prze-
piękną muzyką Janusza Stokłosy. Polska
prapremiera odbyła się w sierpniu br. w To-
runiu, a teraz spektakl można oglądać
w warszawskim Teatrze Buffo. Firma wy-
łożyła również środki finansowe na 20.
konkurs „Pamiętajmy o Osieckiej”, orga-
nizowany przez Fundację Okularnicy im.
Agnieszki Osieckiej. Dzięki temu przy-
czyniła się do organizacji ponad dziesięciu
koncertów w całej Polsce, w których zostali
wyłonieni finaliści. Wzięli oni udział w kon-
cercie galowym w stołecznym teatrze
ROMA, który poza firmą LEK-AM spon-
sorował także wyrób medyczny Ocumax
BK. Widzowie i artyści byli zachwyceni kro-
plami do oczu bez konserwantów, do-
stępnymi w wygodnych, jednorazowych mi-
nimsach. A wszystko z myślą o wygodzie
pacjentów.

Monika Wtorek

Innowacyjność 
z myślą o pacjentach
LEK-AM to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm farmaceutycznych
na polskim rynku, właśnie po raz trzeci została laureatem Polskiej Nagrody
Innowacyjności

Podczas gali „Innowatory Wprost” 2017. Od lewej: Jacek Pochłopień – redaktor na-
czelny tygodnika „Wprost”, Danuta Hanna Jakubowska – PR Manager firmy LEK-AM,
Krzysztof Szaradowski – reżyser i choreograf, Ewa Mickiewicz – prezes zarządu Fun-
dacji im. Jana Szczepkowskiego

Fot. Wprost

Nina Podsiadło, kierownik ds. produktów
LEK-AM w warszawskim teatrze ROMA

Fot. LEK-AM



Działamy na rynku budowlanym nieprzerwanie od 1990 roku. Przez ten okres
zdobywaliśmy doświadczenie i pracowaliśmy na zaufanie i lojalność wielu na-
szych klientów. Wybudowaliśmy w Polsce ponad 100 stacji paliw dla naj-
większych koncernów paliwowych; 50 hal przemysłowych różnego
przeznaczenia, liczne obiekty mieszkalne – jedno- i wielorodzinne, obiekty
użyteczności publicznej, kilometry dróg oraz infrastruktury podziemnej. Na-
szym klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie budownictwa ogól-
nego, przemysłowego, inżynieryjnego oraz robót specjalistycznych. Zatrud-
niamy ponad 130 pracowników, w tym około 50-osobową grupę wysoko wy-
kwalifikowanych, doświadczonych specjalistów kadry inżynieryjno–technicz-
nej i administracyjnej. Pracujemy przy użyciu najnowszych technologii
i rozwiązań technicznych. 

Certyfikaty i wyróżnienia
Firma ARKOP od początku swojej działalności kładzie nacisk na jakość, fa-
chowość, staranność i doskonałość wykonywania swoich usług. Taka poli-
tyka zarządzania doprowadziła do uzyskania przez naszą firmę miana
dobrego wykonawcy i wiarygodnego partnera.

Potwierdzeniem naszych działań są:
• Certyfikat jakości ISO 9001:2000 od 2002 roku,
• Złoty Medal za najlepszy produkt na Międzynarodowych Targach Paliw 

w 1999 roku,
• I miejsce w rankingu Diamenty Forbesa w 2017 r.,
• II miejsce w rankingu Diamenty Forbesa w 2011 r.,
• Nagroda II stopnia w konkursie Budowa Roku 2010,
• Nagroda III stopnia w konkursie Budowa Roku 2009
oraz liczne referencje i listy motywacyjne.

ARKOP jest marką godną zaufania, firmującą najwyższą jakość usług,
wiarygodność i rzetelność dobrego partnera.

Przedsiębiorstwo Budowlane Arkop 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław
tel. 71 310 03 01, arkop@arkop.com.pl

www.arkop.com.pl
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W jaki sposób udaje się samorządowi
w Iławie wyzwalać inicjatywy mieszkań-
ców?

Pobudzanie aktywności naszych miesz-
kańców jest jednym z głównych naszych
priorytetów. Na przestrzeni ostatnich kil-
kunastu lat notujemy w tym zakresie
ogromny postęp. Dzisiaj możemy mówić
o sukcesie. Inicjatyw jest tak dużo, że bu-
dżet gminy niejednokrotnie nie jest w sta-
nie ich udźwignąć. Aktywnie działa ponad
40 organizacji pozarządowych: stowarzy-
szeń, fundacji. Mamy na terenie gminy
11 aktywnych kół gospodyń wiejskich – naj-
więcej w województwie. Przedsięwzięcia od-
dolne powstają przede wszystkim w naszych
sołectwach. W 2017 r. sołectwa zrealizują
ponad 100 zadań finansowanych z Fun-
duszu Sołeckiego. Dzięki tym inicjatywom
powstają place zabaw dla dzieci, siłownie
zewnętrzne, wiaty rekreacyjne, miejsca
spotkań mieszkańców, zagospodarowy-
wane są centra wsi, tereny rekreacyjne, pla-
że. Dzięki nasadzeniom kwiatów, krze-

wów i drzew ozdobnych nasze wsie pięk-
nieją. Zauważam tutaj pozytywną rywali-
zację pomiędzy poszczególnymi miejsco-
wościami. Mieszkańcy chętnie angażują się
w upiększanie swoich wsi. Od 20 lat nasze
miejscowości biorą udział w konkursie
„Czysta zagroda, estetyczna wieś”, orga-
nizowanym przez Związek Gmin War-
mińsko-Mazurskich, zajmując w nim czo-
łowe miejsca. Warto podkreślić, że miesz-
kańcy chętnie organizują różnego rodza-
ju imprezy plenerowe, festyny, imprezy
o charakterze promocyjnym, kulturalnym,
sportowym, charytatywnym, angażując
często swój czas, środki, sprzęt i wykonu-
jąc różnego rodzaju prace w formie wo-
lontariatu.

Aktywne społeczeństwo to ważny ele-
ment działalności gminy. A co z infra-
strukturą? Mam na myśli duże inwestycje.
W jaki sposób gmina radzi sobie w tej dzie-
dzinie?

Mogę nieskromnie powiedzieć, że jesz-
cze nigdy w historii gminy Iława nie prze-

znaczano w budżetach tak ogromnych
środków na inwestycje jak w latach 2007–
2017. W tym czasie corocznie na inwesty-
cje wygospodarowywaliśmy od 20 nawet do
35 proc. wydatków budżetowych ogółem.
W poprzednim dziesięcioleciu ten wskaź-
nik wahał się w przedziale od 7 do 13 proc. 

Jednym z priorytetów inwestycyjnych
naszej gminy jest systematyczna poprawa
bazy szkolnej. Najważniejszą inwestycją
w tym zakresie w 2016 r. była budowa no-
woczesnego kompleksu Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Gromotach. Powstał
nowoczesny budynek szkoły z 11 salami wy-
kładowymi, biblioteką stołówką, pełnowy-
miarowa sala gimnastyczna wraz z zaple-
czem i ścianką wspinaczkową. W ramach
inwestycji wybudowano kompleks boisk
szkolnych. Zmodernizowano oddział przed-
szkolny i wybudowano plac zabaw. Wyko-
rzystano tutaj nowoczesne proekologiczne
technologie m.in. pompy ciepła i kolekto-
ry słoneczne. Szkoła została wyposażona
w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dy-
daktyczne: tablice interaktywne, urządze-
nia multimedialne, sprzęt informatycz-
ny. Koszt budowy całego kompleksu to
6,7 mln zł, z czego dotacja z budżetu pań-
stwa wyniosła 3,5 mln zł. Trzeba tu dodać,
że za mojej kadencji jest to już trzeci nowy
kompleks szkolny wybudowany na terenie
gminy Iława.

Tak jak wspominałem wcześniej, gmi-
na Iława jest wiodącym samorządem w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim w po-
zyskiwaniu środków unijnych. W ostatnich
6 latach otrzymaliśmy na różnego rodza-
ju inwestycje ok. 60 mln zł, a od momen-
tu wejścia Polski do Unii Europejskiej – po-
nad 120 mln zł. Dlatego jesteśmy wysoko
oceniani w różnego rodzaju rankingach.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Inicjatywy oddolne 
ciągną gminę Iława
w górę
Zarządzana przez wójta Krzysztofa Harmaciń-
skiego od pięciu kadencji gmina Iława pod wieloma
względami należy do wiodących samorządów 
w województwie warmińsko-mazurskim

Uroczyste otwarcie szkoły podstawowej w Gromotach
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W państwa budżecie pojawia się coraz
więcej dochodów własnych. W jaki sposób
są one generowane? 

Rzeczywiście, dochody własne gminy
Susz rosną systematycznie, co roku o po-
nad 15 proc. i dziś są ponad dwukrotnie
wyższe niż w 2010 roku. Na ten wzrost skła-
dają się trzy elementy: stale rosnąca po-
wierzchnia gruntów, na których prowa-
dzona jest w gminie działalność gospo-
darcza, zwiększanie się powierzchni zabu-
dowy na tych gruntach oraz coraz wyższa
wartość obiektów firmowych, od których za-
leży dochód własny gminy. Wzrost każde-
go z tych trzech składników powoduje dy-
namiczny wzrost naszych dochodów wła-
snych. Bardzo nas to cieszy, bo jasno po-
kazuje, że przyjęta przez nas 7 lat temu i pro-
wadzona konsekwentnie strategia rozwo-
ju przedsiębiorczości przynosi oczekiwane
rezultaty. Lokalne firmy odważnie inwestują
nie tylko w rozbudowę firmowych po-
mieszczeń i hal produkcyjnych, ale również
w nowoczesne rozwiązania technologicz-
ne. A my wspieramy przedsiębiorców, bo na
ich rozwoju zyskuje cała gmina.

Jaki jest harmonogram modernizacji
Starego Miasta i jakie inne inwestycje są
planowane w gminie w najbliższym czasie?

Rewitalizacja Starego Miasta w Suszu
jest na etapie procedury wyłonienia wyko-
nawcy prac. Trwa również opracowywanie
dokumentacji przełożenia kostki granitowej
na jezdniach oraz wymiana kostki polbru-
kowej na chodnikach na starobruk. Będą
nowe nawierzchnie chodników i plac, zmo-
dernizowane zostanie oświetlenie i pojawi
się wiele nowych elementów małej archi-
tektury. Jestem przekonany, że Stare Mia-

sto zyska zupełnie nowy blask i stanie się
wizytówką naszego miasta. Kolejna ważna
dla miasta inwestycja to, rozpoczęta już, bu-
dowa Suskiego Ośrodka Kultury. Po 25 la-
tach od spalenia się poprzedniego obiektu
i „tułaczki” suskiej kultury po różnych
obiektach, budujemy jej siedzibę, która w
pełni zaspokoi potrzeby w tym zakresie. Bę-
dzie gotowa w 2018 roku. Również w
przyszłym roku oddamy do użytku nowo-
czesny kompleks boisk sportowych przy uli-
cy Polnej. To kolejna już w mieście inwe-
stycja w infrastrukturę sportową, ale robi-
my to, bo istniejący przy jeziorze „Orlik” nie
jest w stanie pomieścić wszystkich spor-
towców. Chętnych do aktywnego spędza-
nia czasu jest na terenie miasta i gminy bar-
dzo wielu i potrzeba nowych obiektów, aby
odpowiedzieć na to zainteresowanie. Bu-
dujemy je z przekonaniem, że stwarzając
warunki do uprawiania sportu, inwestuje-
my w zdrowie mieszkańców gminy. Przy-
kładem może być jedyny w województwie
4-poziomowy skatepark, który powstał
w Suszu w 2015 roku i cieszy się ogromną
popularnością.

Susz Triathlon zakończył się sukcesem
po raz kolejny. Co stanowi o marce tej im-

prezy i jakie znaczenie ma ona w budo-
waniu państwa wizerunku?

Susz Triathlon to najważniejsza im-
preza i najlepszy walor wizerunkowy naszej
gminy. Jesteśmy stolicą polskiego triathlo-
nu i udowadniamy to, organizując świetne
zawody co roku od 26 lat. Jestem przeko-
nany, że markę tej imprezy w połowie two-
rzy wspaniała tradycja suskich zawodów. To
w Suszu w 1991 roku odbył się I Ogólno-
polski Sprint Triathlon, to również tu 20
czerwca 1998 roku miał miejsce pierwszy
i ostatni w Polsce Europejski Puchar Tria-
thlonu. Taka historia zobowiązuje. Drugim
czynnikiem, dzięki któremu Susz Triathlon
to marka, są ludzie. Wszystkie osoby za-
angażowane w organizację Susz Triathlon
– od głównych organizatorów i sędziów,
przez członków zespołów pomocy tech-
nicznej i wolontariuszy, aż do mieszkańców
naszej gminy, żywo dopingujących za-
wodników na całej trasie zawodów – łączy
prawdziwa pasja i silne przekonanie, że
można w niewielkim Suszu robić najlepszą
imprezę triathlonową w Polsce. I co roku
staramy się to robić.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Jesteśmy stolicą
polskiego triathlonu
Susz Triathlon to najważniejsza impreza 
i najlepszy walor wizerunkowy naszej
gminy – mówi burmistrz Susza, 
Krzysztof Pietrzykowski

Fot. Urząd Miejski w Suszu (2)



To przez Włocławek wiódł szlak
handlowy, którym przed wieka-
mi spławiano zboża, bursztyn
i inne towary. Dziś dawny szlak

handlowy jest fragmentem drogi wodnej
E70, jednej z trzech międzynarodowych
dróg wodnych w kraju. Włocławek stanowi
doskonałą bazę dla żeglarzy, wioślarzy
i miłośników innych sportów związanych
z wodą. Są tutaj dwie przystanie, naj-
piękniejsze bulwary w Polsce, a po obu
stronach Wisły znakomite warunki do in-
westowania.

W roku 2017 Włocławek w ogólno-
polskim plebiscycie uplasował się w dzie-
siątce najpiękniej ukwieconych miast w Pol-
sce.

Włocławek to miasto sprzyjające roz-
wojowi przedsiębiorczości, otwarte na
nowe wyzwania, a także oczekiwania firm
chcących ulokować tu kapitał. W mieście
z powodzeniem funkcjonuje Inkubator In-
nowacji i Przedsiębiorczości, a Włocławska
Strefa Rozwoju Gospodarczego Park Prze-
mysłowo-Technologiczny jest częścią Po-
morskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
co zdecydowanie zwiększa prestiż Wło-
cławka jako poważnego ośrodka gospo-
darczego, w którym warto inwestować
i z którym warto związać przyszłość swo-
jej firmy. 

Włocławek łączy tradycję z nowocze-
snością. Cały czas powstaje tu słynny wło-
cławski fajans. Tradycje jego wytwarzania

sięgają 1873 roku.  Swoje święto Włocła-
wek obchodzi w czerwcu. Co roku, w jeden
czerwcowy weekend odbywają się liczne im-
prezy, koncerty, spektakle, a mieszkańców
i ich gości przyciąga jarmark, na którym wy-
stawcy z całej Polski prezentują regionalne
wyroby i kulinarne przysmaki. 

Do Włocławka warto przyjechać, by
wypocząć, również aktywnie. To miasto wie-
lu możliwości, bardzo atrakcyjnie położo-
ne, a turystycznymi szlakami kuszą między
innymi Gostynińsko-Włocławski Park Kra-
jobrazowy oraz rezerwat Kulin. Miasto, oto-
czone lasami i jeziorami, zachwyca i po-
twierdza swoją wyjątkowość. 

www.wloclawek.pl

Włocławek
Włocławek od ponad
tysiąca lat należy 
do grona miast 
nadwiślańskich

kusi

Celem projektu debat lokalnych
„Rozwijamy skrzydła Polski lo-
kalnej”  było wywołanie szero-
kiej dyskusji nad mechanizma-

mi rozwoju lokalnych społeczności.
– Polska lokalna stoi obecnie przed wie-
loma wyzwaniami rozwojowymi. Aby
w pełni je zrozumieć i im sprostać, po-
trzebujemy połączenia dwóch perspektyw.
Z jednej strony – wiedzy naukowej i eks-
perckiej oraz impulsu animacyjnego przy-
chodzącego spoza lokalnych społeczno-
ści. Z drugiej zaś – i może to właśnie jest
ważniejsza siła napędowa rozwoju – wie-
dzy i umiejętności praktycznych zako-
rzenionych lokalnie – mówi prof. dr hab.
Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog. Te
dwie perspektywy ujęte są w raporcie,
który właśnie ukazał się staraniem orga-
nizatorów debat – Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową oraz Fundacji Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego. Do-

kument zawiera wnioski z trzeciej już
edycji debat, a także stanowi podsumo-
wanie całego projektu.

Trzecia edycja debat lokalnych odbyła
się w dniach 15–21 maja 2017 r. w 56 miej-
scowościach w Polsce. Prawie 1400 uczest-
ników – osób zaangażowanych w życie lo-
kalnych społeczności – poszukiwało od-
powiedzi na pytania: co nas łączy jako
wspólnotę i co robić, by wzmacniać to, co
nas łączy. Spotkania przybrały formę
warsztatów, podczas których starano się
określić wspólne mianowniki. W każdej bi-
bliotece stworzono listę trzech „łączni-
ków” oraz trzech „wzmacniaczy” budo-
wania wspólnoty.

Tym, co łączy wspólnotę, jest przede
wszystkim kontekst jej funkcjonowania –
wspólna przestrzeń, historia miejsca oraz
kultura i lokalna tradycja. Dyskutanci
wskazywali na te elementy jako równie istot-
ne, podając je jako najważniejsze „łączni-

ki” – fundament, na którym budowane są
ich społeczności. Siła wspólnoty manife-
stuje się w sprawnej realizacji przedsięwzięć.
Samo wspólne działanie jest więc silnym
łącznikiem determinującym poziom inte-
gracji lokalnych społeczności. Co więcej,
udział w korzyściach z działań wspólno-
towych zwiększa poczucie sprawstwa jed-
nostek – powoduje, że jej członkowie
„chcą więcej”. Ostatnim, istotnym łączni-
kiem wymienianym przez uczestników de-
bat są sprawne działania lokalnych insty-
tucji.

Więcej wniosków dostępnych jest w ra-
porcie na stronie internetowej Kongresu
Obywatelskiego. Oficjalna prezentacja ra-
portu miała miejsce na sesji tematycznej
„Rozwój lokalny oparty na partnerstwie”
podczas XII Kongresu Obywatelskiego
28 października 2017 r. w Warszawie.

Źródło: Kongres Obywatelski

Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej
Dialog Polaków jest możliwy, nawet przy sprzecznych interesach i warto-
ściach czy różnicach społecznych – od trzech lat pokazują to uczestnicy pro-
jektu debat lokalnych „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”
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TARGI POLAGRA FOOD

Podczas targów Polagra Food, któ-
re rozpoczęły się 23 września. zo-
stały zaprezentowane produkty
przez kapitułę Konkursu o Złoty

Medal Międzynarodowych Targów Po-
znańskich uznane za najbardziej innowa-
cyjne. W tym roku na liście laureatów
znalazły się przetwory mleczne (sery, napoje,
chłodniki) i mięsne, przekąski oraz napo-
je. Łącznie przyznano 23 Złote Medale
MTP. Nagrodzone firmy to: Euromax
Krzysztof Rokicki, SM Mlekpol, SM Mle-
kovita, SPA Sp. z o.o., Jantex Sp. z o.o., So-
kołów SA, Zakład Przetwórstwa Mleka
MLECZ, OSM w Kole, Zakłady Mięsna
Szubryt, OSM Top-Tomyśl oraz LA-SAD
Trade Sp. z o.o.

– W dzisiejszych czasach trzeba ciągle
szukać nowych możliwości i obserwować
rynek, dlatego firma Mlekovita stawia na
najnowocześniejszą technologię i wysoką ja-
kość. Jesteśmy ciągle otwarci na innowacje.
Każda nagroda to wielkie wyróżnienie,
które mobilizuje nas do jeszcze większej pra-
cy, tym bardziej że jest to satysfakcja dla ol-
brzymiej rzeszy konsumentów w kraju i za
granicą – mówił w wywiadzie dla MTP TV
Dariusz Szapiński, prezes zarządu firmy
Mlekovita, która zdobyła wiele medali na
Targach Polagra Food.

Złoty Medal MTP jest rozpoznawal-
ną marką. Laureaci dumnie prezentują tę
prestiżową nagrodę zdobytą na Między-
narodowych Targach Poznańskich, nie
tylko w gablotach, lecz posługują się tym
motywem na szerszą skalę. Zdobycie naj-
ważniejszej nagrody poznańskich targów
to okazja by promować innowacyjne pro-
dukty i laureaci chętnie z tej możliwości ko-
rzystają. Dlaczego tak się dzieje? – Polski
eksport bije rekordy, nasze firmy zdobywają
kolejne zagraniczne rynki. Zagraniczni
partnerzy handlowi dogłębnie sprawdza-
ją wiarygodność polskich dostawców i ja-
kość ich produktów. 

Przyznane wyróżnienie było wstępem
do udziału w plebiscycie Złoty Medal Wy-
bór Konsumentów, w którym o zwycięzcy
decydują zwiedzający i internauci. Od mo-
mentu ogłoszenia laureatów konkursu
o Złoty Medal MTP aż do trzydziestu dni
od rozpoczęcia targów mogą oni oddawać

swoje głosy za pośrednictwem witryny in-
ternetowej zlotymedal.mtp.pl oraz na spe-
cjalnie przygotowanych stoiskach – Strefach
Mistrzów, które można znaleźć w pawilo-
nach 3 i 5 oraz w pasażu „czteropaku”. W
chwili wysyłania numeru do druku najwy-
żej w rankingu plasowały się YABU Natu-
ral Energy Drink, Szynka chłopska Zakła-
dów Mięsnych Szubryt oraz ChrrUP-y
– chrupiące przekąski z pieczywa.

Złoty Medal, jak i Złoty Medal
– Wybór Konsumentów, oprócz wyróż-
nienia cech samego produktu, jest także
certyfikatem wiarygodności jego produ-
centa – wyjaśnia Jerzy Wonka, prezes
zarządu InfoCredit Service – partner tar-
gowego portalu Strefa Wystawcy i Dźwi-
gnia Biznesu.

www.zlotymedal.mtp.pl

Pysznie 
na medal
Poznaliśmy laureatów konkursu o Złoty Medal MTP. 
Trwa głosowanie w internetowym plebiscycie Wybór Konsumentów

• Chłodnik warzywny MLEKPOL, 
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” 
w Grajewie
• ChrrUP-y – chrupiące przekąski z pie-
czywa, EUROMAX Krzysztof Rokicki,
Zambrów
• CHRUPOSZKI – chrupiące przekąski
z pieczywa, EUROMAX Krzysztof 
Rokicki, Zambrów
• DarPro Napój serwatkowy-cytrynowy,
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie
• De Volaille 170 g, SPA Sp. z o.o., 
Śmigiel
• Deliser Ser twarogowy topiony 
klasyczny 136 g (8 porcji x 17 g), 
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie
• Favita Ser do smarowania kanapkowy
typu greckiego z czosnkiem niedźwie-
dzim, Spółdzielnia Mleczarska MLEKO-
VITA, Wysokie Mazowieckie
• Golonka wieprzowa ze skórą goto-
wana, SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podla-
ski
• Jaja świeże OMEGA 3, JANTEX 
Polska Sp. z o.o., Środa Wielkopolska
• Linia kabanosów międzynarodowych:
Kabanosy francuskie, Kabanosy wło-
skie, Kabanosy amerykańskie, Kaba-
nosy węgierskie, Kabanosy tureckie,
Kabanosy argentyńskie, Kabanosy 
polskie, SOKOŁÓW S.A., Sokołów 
Podlaski
• Linia produktów: Naturrino Wędzone
(Szynka Wędzona Naturrino, Schab 

Wędzony Naturrino, Boczek Wędzony
Naturrino), SOKOŁÓW S.A., Sokołów
Podlaski
• Maślanka naturalna Hula Krasula, 
Zakład Przetwórstwa Mleka MLECZ 
Sp. z o.o. w Wolsztynie, Wolsztyn
• Maślanka Wiejska Naturalna, Okrę-
gowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
• Paluszki Serowe MiaMu, Spółdzielnia
Mleczarska MLEKOVITA, Wysokie Ma-
zowieckie
• Piersiówka Sokołowska z Linii Wyro-
bów Drobiowych „Drób Premium” , 
SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski
• Przekąska mięsna „BEEF JERKY”, 
SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski
• Ser Księżan OLD klinek, Spółdzielnia
Mleczarska MLEKOVITA, Wysokie Ma-
zowieckie
• Ser pleśniowy La Polle Camembert
Classic bez GMO, Spółdzielnia Mle-
czarska MLEKOVITA Oddział Produk-
cyjny KURPIE w Baranowie
• Serek Śmietankowy Łaciaty 
z suszonymi pomidorami, Spółdzielnia
Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie
• Szaszłyk wieprzowy z boczkiem 
i cebulą 180 g, SPA Sp. z o.o., Śmigiel
• Szynka chłopska, Zakłady Mięsne
SZUBRYT Zbigniew Szubryt, 
Chełmiec
• Tradycyjny Gzik Wielkopolski ze szczy-
piorkiem, Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska TOP – TOMYŚL, Nowy Tomyśl
• YABU Natural Energy Drink LA 
– SAD TR, ADE Sp. z o.o., Błędów

Laureaci Złotych Medali MTP Polagra Food

Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne.
Lista ułożona alfabetycznie wg produktów
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MODERNIZACJA ROKU

Pensjonat Eden to najstarszy i jeden
z dwóch najlepszych i najlepiej od-
tworzonych przedwojennych ho-
teli w Sopocie. Do tej pory za-

chowuje swój niezaprzeczalny urok i duszę,
zachwyca swą urodą i przyciąga najzna-
mienitszych gości, którzy nigdy nie żałują
swojej wizyty. Odwiedzającym najbardziej
imponują piękne wnętrza, ale także ser-
deczna, domowa obsługa, cudowna at-
mosfera i urozmaicone smaczne śniadania
w postaci szwedzkiego stołu, wliczone
w bardzo umiarkowaną cenę pokoi.

Pensjonat Eden został zbudowany
w 1912 roku przez znanego sopockiego ar-
chitekta Wilhelma Lipkego, a następnie

w 1919 roku kupiony przez Józefa Drahe-
ima, którego wnuk Krzysztof Manczarski
opowiada tak: – Mój dziadek, genialny pol-
ski przedsiębiorca i patriota z Wielkopolski,
wykupywał z rąk niemieckich domy i ma-
jątki. Cieszył się, kiedy budynki czy zakła-
dy stawały się polską własnością. Kierując
się tym przesłaniem, w 1919 roku odkupił
Eden od pierwotnej niemieckiej właściciel-
ki. W 20-leciu międzywojennym przyjeżdżał
do nas choćby wspaniały muzyk i polityk
Ignacy Paderewski, którego fortepian za-
chował się do tej pory. Po wybuchu wojny
Niemcy zabrali dziadkowi Eden, zrobili
z niego lazaret. Po wojnie podobnie po-
stąpiły polskie władze, tworząc w nim

dom wczasowy dla wyższych pracowników
resortu spraw wewnętrznych. W 1991 roku
moja mama, Maria Manczarska, wraz
z młodszą siostrą Barbarą Ginter szczęśli-
wie odzyskały pensjonat. 

– Zaczęły go prowadzić razem z ku-
zynką Ziną Korzeniowską. Biorąc pod
uwagę, że żadna z nich nie miała do-
świadczenia w prowadzeniu biznesu, aż
trudno uwierzyć, że udało im się z powo-
dzeniem prowadzić pensjonat przez 10 lat
– kontynuuje swoją opowieść Krzysztof
Manczarski. – Nieremontowany i wyeks-
ploatowany obiekt wymagał gruntownych
remontów i modernizacji. Pokoje wreszcie
wyposażono w łazienki, wybudowano
nową kotłownię i wymieniono dach. W 2001
roku pensjonat został przejęty przez mło-
de pokolenie.

Obecnie Eden jest prowadzony przez
współwłaścicieli, kuzynostwo: Krzysztofa
Manczarskiego i Hannę Zuchlewską. W re-
witalizację zewnętrznej elewacji bardzo
zaangażowała się miejska konserwator za-
bytków doktor Danuta Zasławska oraz kon-
serwator Karolina Niemczyk-Bałtowska.
Ornamenty zdobiące elewację, rozpadają-
ce się dosłownie od dotknięcia ręki, zosta-
ły odtworzone przez uzdolnionego rzeź-
biarza, właściciela firmy budowlanej Artbud
Witolda Głuchowskiego. 

Eden za przepiękną i prawidłowo,
zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej,
przeprowadzoną  rewitalizację doczekał się
nagród. Najpierw w 2016 roku został zgło-
szony do Ogólnopolskiego Konkursu Mo-
dernizacja Roku. Następnie zdobył Nagrodę
Stowarzyszenia Ochrony Narodowego
Dziedzictwa Materialnego im. Prof. Wik-
tora Zina. W dowód uznania gratulacje wła-
ścicielom złożyli między innymi marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław
Struk i prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

www.hotel-eden.pl

W naszym raju grał Paderewski
Nie trzeba umrzeć, by
się dostać do raju, a że
raj po grecku to Eden,
więc nasi goście powia-
dają z satysfakcją: nie
trzeba umrzeć, by się
znaleźć w sopockim
Edenie

Eden po modernizacji



MODERNIZACJA ROKU

Każda kolejna edycja ogólnopol-
skiego konkursu „Moderniza-
cja Roku” wnosi pewną świeżość.
Nowe spojrzenie, nowe formy

i oczywiście nowe realizacje. Co jest obec-
nie siłą konkursu? Poza ponad dwudzie-
stoletnią tradycją i ciężko wypracowanym
prestiżem, dziś jego ogromnym atutem jest
na pewno niebywała różnorodność. To
ona właśnie otworzyła drogę do udziału
w rywalizacji inwestycjom o małym, lokal-
nym znaczeniu. I to właśnie ta różnorod-
ność, jak i możliwość zaprezentowania
nie tylko inwestycji wielkich i spektakular-
nych, ale także małych, i jak się okazuje tak
samo ważnych i potrzebnych, spowodowała
napływ nowych zgłoszeń. To ona wreszcie
uświadomiła autorom lokalnych moder-
nizacji, że jest powód, by się starać, by po-
walczyć, by postawić na jakość – twierdzi
Roman Pikuła, komisarz konkursu.

Co roku wzrasta liczba nadsyłanych
zgłoszeń (od kilkudziesięciu w roku 1999
poprzez 520 w roku 2006, 922 w 2012 i nie
spada aż do teraz). – Świadczy to o tym, jak
korzystnie zmienia się nasze otoczenie,
wzrasta troska o to, co stanowi niezbywalną
wartość naszego narodu i udowadnia nasz
wkład w rozwój cywilizacji – dodaje Roman
Pikuła.

W tegorocznej edycji do konkursu
zgłaszane mogły być budynki i obiekty
w każdej z następujących kategorii: obiek-
ty mieszkalne, obiekty hotelarsko-tury-
styczne, obiekty przemysłowe i inżynieryj-
ne, obiekty użyteczności publicznej, obiek-
ty szkolnictwa, obiekty kultury, sportu,
zdrowia i rekreacji, obiekty ochrony środo-
wiska obiekty zabytkowe, elewacje i termo-
renowacje, najciekawsze modernizacje
i adaptacje wnętrz, rewitalizacja obszarów
i zespołów urbanistycznych, modernizacje
dróg, modernizacje obiektów mostowych,
obiekty sakralne, tereny zieleni oraz nowe
obiekty w przestrzeni urbanistycznej. Przy-
znawano mnóstwo nagród, także specjal-
nych, przekazanych przez patronów hono-
rowych oraz współpracujące media, w tym
wyróżnienia za pierwsze miejsca w inter-
netowym głosowaniu na najpopularniejsze
modernizacje „Plebiscyt MR2016”. �

Modernizacji czar
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w ogólnopolskim kon-
kursie „Modernizacja Roku 2016” odbyła się 24 sierpnia 2017 r. tradycyjnie 
w salach Zamku Królewskiego w Warszawie

Fot. Archiwum organizatora
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RANKING GOSPODARNY SAMORZĄD

Dobrze zarządzana gmina po-
winna mieć określoną strategię
rozwoju, opracowane programy
wparcia dla przedsiębiorców,

dzięki którym pojawiają się nowi inwesto-
rzy, co zmniejsza bezrobocie. Wszyscy lau-
reaci Rankingu Centrum Gospodarczego
im. Mikołaja Kopernika spełniają te kryte-
ria i wiele innych, które były brane pod uwa-
gę przez kapitułę.

Stanisław Karczewski, marszałek Se-
natu RP, otwierając galę poświęconą pol-
skim samorządom podczas Forum Eko-
nomicznego w Krynicy, podziękował or-
ganizatorom Forum za 27 spotkań, roz-
mów, dyskusji o Polsce, regionie i ota-
czającej nas rzeczywistości. – To, że ro-
śnie PKB, że mamy coraz lepsze per-
spektywy wzrostu, to zasługa również
samorządów – stwierdził Karczewski. 

Z kolei Rafał Petsch, członek za-
rządu Pekao Investment Banking, dy-
rektor zarządzający Departamentem
Instytucji Finansowych i Sektora Pu-
blicznego podkreślił, że lider rankingu,
miasto Częstochowa, zasłużył na wy-
różnienie dzięki temu, że pokazuje
wzrost dochodu i szczyci się pozyskiwaniem
inwestorów i doskonałym radzeniem sobie
z wykorzystywaniem środków unijnych.

Działania Częstochowy wyjątkowo ak-
tywnie i skutecznie skoncentrowane są na
dwóch kierunkach: tworzeniu dogodnych
warunków przestrzennych i finansowych dla
inwestorów oraz skutecznym pozyskiwaniu
środków unijnych na ważne inwestycje
miejskie. Efektem tych działań jest na pew-
no pokrycie planami zagospodarowania
przestrzennego 63 proc. powierzchni in-
westycyjnej miasta. Utworzenie dwóch
Specjalnych Stref Ekonomicznych, które
od roku 2014 już zaowocowały: dwuna-
stoma nowymi podmiotami gospodarczy-
mi, 117 mln zł – na nakłady inwestycyjne,
617 nowymi miejscami pracy. Miasto udzie-
la biznesmenom wyjątkowo dużych prefe-
rencji podatkowych. Wystarczy przytoczyć
dane, według których z ulg skorzystało już
91 przedsiębiorców, średnia roczna kwota
udzielonych ulg to 4 mln zł, dzięki nim po-
wstało 406 nowych miejsc pracy, aby wie-
dzieć, że na tym polu miasto ma się czym

pochwalić. Nagrodę odebrał prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

I miejsce w Rankingu Gospodarny
Samorząd w kategorii miasta na prawach
powiatu zdobył Gdańsk. Władze skupiają
się równolegle na rozwoju miasta przy jed-
noczesnej dbałości o mieszkańców zgod-
nie z uchwaloną przed trzema laty Strate-
gią Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.
Miasto stara się zachęcać do osiedlania no-
wych mieszkańców, w tym również mi-
grantów. Jako pierwsze miasto w Polsce wy-
pracował standardy integracji nowych
mieszkańców przybyłych z zagranicy –
Gdański Model Integracji Imigrantów.
Taka polityka – skierowana do wewnątrz na
zewnątrz – daje pozytywne efekty.

I miejsce w Rankingu Gospodarny Sa-
morząd w kategorii gmin miejskich i miej-
sko-wiejskich zdobyła Stalowa Wola. Jest
jednym z najmłodszych miast w woje-
wództwie podkarpackim. To miasto o nie-
zwykłej dynamice rozwoju. Samorząd Sta-
lowej Woli podejmuje się nowych przed-
sięwzięć, które mają się przyczynić do dal-

szego rozwoju miasta.  Pod roboczą nazwą
Technopolis kryje się nowa dzielnica inno-
wacji i rozwoju. Funkcjonujące w Stalowej
Woli uczelnie miałyby pełnić rolę centrów
badań i rozwoju. W planach jest budowa
nowej hali dla przedsiębiorców. Budynek po
dyrekcji HSW SA miasto planuje prze-
znaczyć pod funkcjonowanie tzw. Kuźni
Przedsiębiorczości, w której znajdowała-
by się pierwsza w regionie strefa do tzw.
co-workingu. Powstanie klaster informa-
tyczny. Nagrodę odebrał Stanisław Sobie-
raj, przewodniczący Rady Miejskiej w Sta-
lowej Woli.

I miejsce w Rankingu Gospodarny
Samorząd w kategorii gmin wiejskich przy-
padło Przasnyszowi. Gmina wiejska Prza-
snysz, położona w powiecie przasnyskim na
północy Mazowsza, łączy w sobie walory
przyrodnicze, kulturowe i biznesowe. Z jed-
nej strony naturalne środowisko i silna agro-
turystyka, z drugiej – rozwinięta strefa go-
spodarcza i dogodna infrastruktura. Jednym
słowem to znakomite miejsce do realizo-
wania work life balance. Władze gminne kła-
dą duży nacisk na zsynchronizowany roz-
wój poszczególnych części gminy – tak pod
względem inwestycji, jak i kultury czy edu-
kacji. Tu więc hasło „zrównoważony roz-
wój” jest realizowane w praktyce. Nagro-
dę odebrała Grażyna Wróblewska, wójt
gminy Przasnysz.

Źródło: Forum Ekonomiczne

Gospodarnie w JST
Jest wiele czynników, które świadczą o gospodarności samorządów. Najważ-
niejszym z nich są mądre inwestycje, dzięki którym rośnie zasobność gminy, 
a co za tym idzie, bogatsi stają się jej mieszkańcy

Fot. Forum Ekonomiczne w Krynicy (2)



Za kadencji wójt Grażyny
Wróblewskiej znacząco po-
prawiona została infra-
struktura techniczna i spo-

łeczna. Wybudowano łącznie 100 km
dróg i chodników, nowe parkingi, za-
gospodarowano centra wsi i nadano
im estetyczny wygląd. Dużym suk-
cesem jest zwodociągowanie gminy
w 100 procentach, a także stopnio-
wa jej kanalizacja – zbiorcza (35
proc.) lub w formie przydomowych
oczyszczalni ścieków.

W gminie są dobrze wyposażo-
ne obiekty oświatowe: szkoły i punk-
ty przedszkolne z dobrym zaple-
czem do uprawiania sportu. W okre-
sie kadencji wybudowano dwie sale
gimnastyczne, siłownię, liczne boiska
sportowe, w tym boisko ze sztuczną
nawierzchnią, place zabaw dla dzie-
ci, kort tenisowy, wyremontowano
łącznie 17 świetlic i miejsc służących
integracji społecznej za łączną kwo-
tę 6.309.480 zł, z czego z zewnątrz
pozyskano 2.805.040 zł. 

Rozwija się działalność straża-
ków ochotników. Wszystkie ochot-
nicze straże pożarne, a jest ich w su-
mie dziesięć, mają wyremontowane
remizy. Jednostki, które działają
w systemie KSRG, mogły liczyć na
nowoczesne wozy bojowe, wszystkie
zaś straże – na nowoczesny sprzęt.
Stawiamy też od lat na kulturę, za-
równo instytucjonalną, jak i obywa-
telską. Nadano nowe oblicze Gmin-
nej Bibliotece Publicznej im. Józefa
Narzymskiego w Bogatem, która
stała się gminnym centrum kultury.
Z drugiej strony mocno rozwijana jest
działalność grup wsparcia, nieformalnych
aktywistów czy zarejestrowanych stowa-
rzyszeń. W gminie działają dwie orkiestry
dęte, klub seniora, schola. Wspieramy fun-
dusz sołecki oraz pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych dla NGO. 

Z pomocą Gminy dobrze rozwija się
Przasnyska Strefa Gospodarcza w Sierako-

wie, w obrębie której działają już 34 przed-
siębiorstwa. Tworzenie dogodnych wa-
runków do działalności gospodarczej przy-
czyniło się do wzrostu dochodu własnego
na mieszkańca z 340 zł do 1.100 zł i zain-
teresowaniem działkami budowlanymi na
terenie gminy. Jako jedyna gmina w po-
wiecie nie odnotowaliśmy znaczącego

spadku liczby ludności w ostatnich
latach. 

Wszystko to zaś nie byłoby moż-
liwe bez korzystania ze środków
unijnych, dotacji i programów
krajowych i zagranicznych oraz
współpracy z innymi samorządami.
A dzięki temu w latach 2002–2017
pozyskaliśmy łącznie kilkadziesiąt
milionów złotych. 

Najważniejszy sukces wójta to
społeczność gminna. To ona jest
bezpośrednim odbiorcą wszelkich
działań gminy, jej poszczególnych or-
ganów i instytucji. Przez piętnaście lat
mieszkańcy zintegrowali się ze sobą,
a nie było to proste dla gminy nie-
mającej własnego centrum (teren
gminy otacza miasto Przasnysz,
tworząc odrębną jednostkę samo-
rządową). Dzisiaj lokalna społecz-
ność podejmuje wiele wspólnych
działań, a wójt osobiście angażuje się
w rozmaite przedsięwzięcia i inicja-
tywy samorządowe. W kalendarz
wydarzeń na stałe wpisały się: do-
żynki, złote gody, sołtysiada, noc
świętojańska, obchody Święta Nie-
podległości, pikniki czytelnicze, po-
żegnanie lata, wigilia dla osób sa-
motnych i starszych. Promowana jest
aktywność lokalna – choćby przez
wspomniany fundusz sołecki, pomoc
dla nowych kół gospodyń wiejskich,
stowarzyszeń formalnych i niefor-
malnych. Szlifujemy swoje umiejęt-
ności, podtrzymujemy tradycje lo-
kalne, przypominamy działalność
wielkich zasłużonych dla Polski oby-
wateli gminy – prymasa Polski kar-
dynała Aleksandra Kakowskiego

i członka Rządu Narodowego, Józefa Na-
rzymskiego. Rozwijamy również własne
dziedzictwo kulinarne. I to jest sukces, z któ-
rego wójt jest najbardziej dumna. Można
powiedzieć dzisiaj z chlubą: nasza gmina
to jedna wielka rodzina.

www.przasnysz.um.gov.pl

Przasnysz pod dobrą opieką
Grażyna Wróblewska z samorządem jest związana już od niemal dwóch
dekad. W 1998 roku została radną gminy, a od 2002 roku sprawuje nieprze-
rwanie funkcję wójta gminy Przasnysz w województwie mazowieckim. 
Przez piętnaście lat pracy na stanowisku wójta udało się jej gruntownie 
zmienić oblicze gminy Przasnysz

Gmina Przasnysz zajęła  I miejsce w rankingu
„Gospodarny Samorząd 2017” w kategorii gmin wiejskich

Wójt Grażyna Wróblewska

RANKING GOSPODARNY SAMORZĄD
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TARGI

Gdzie na targi?
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 Warsaw Industry Week 2017 
– Targi Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Nadarzyn

15–17 ENOEXPO 2017 
– Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie Kraków

15–16 RetailShow 2017 
– Międzynarodowe Targi Wyposażenia 
Technologii Warszawa

16–18 FAST TEXTILE 2017 
– Międzynarodowe Targi Tekstylne Nadarzyn

17–19 DOM INTELIGENTNY 2017 Warszawa
21–22 SURFPROTECT 2017 

– Targi Zabezpieczeń Powierzchni Sosnowiec
21–22 STEELMET 2017 

– Międzynarodowe Targi Stali, 
Metali Nieżelaznych Sosnowiec

21 Career EXPO Poznań 2017 
– Targi pracy Poznań

21–22 HORTI-TECH 2017 
– Targi Technologii Sadowniczych 
i Warzywniczych Kielce

21–22 ExpoBONDING 2017 
– Targi Technologii Klejenia Sosnowiec

21–22 ExpoOPAKOWANIA 2017 
– Targi Opakowań Sosnowiec

22–25 STONE 2017 
– Targi Branży Kamieniarskiej Poznań

22–25 GLASS 2017 
– Targi Branży Szklarskiej Poznań

23–25 TT WARSAW 2017 
– Międzynarodowe Targi Turystyczne Warszawa

24–26 Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych 2017 Lublin
24–25 ŚWIĄTECZNE TARGI KSIĄŻKI 

W RZESZOWIE 2017 Rzeszów
25–26 Targi Mieszkań i Nieruchomości 2017 Lublin
25–26 Ona&On Ślub, Studniówka i Karnawał 2017 Lublin
25–26 125 Krakowska Giełda Domów 

i Mieszkań 2017 Kraków

25–26 Kolorowe Jarmarki 2017 
– Festiwal Przedmiotów Pięknych Lublin

25–26 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE 2017 
– Targi Mieszkaniowe Warszawa

28–30 BLACH-TECH-EXPO 2017 
– Międzynarodowe Targi Obróbki Kraków

29–30 INTRALOMAG 2017 
– Targi Logistyki Magazynowej Łódź

29–30 ENERGY EXPO ARENA 2017 Ostróda
30.11.–3.12. CAVALIADA 2017 

– Targi sprzętu jeździeckiego Poznań
30.11.–2.12. Centralne Targi Rolnicze Nadarzyn

grudzień 2017

1–3 Festiwal Sztuki 
i Przedmiotów Artystycznych 2017 Poznań

2–23 GDAŃSKI JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY 2017 Gdańsk

2 Baby Shopping 2017 
– Targi Rodzinne Warszawa

7–8 INTEFO 2017 Lublin
7–8 Private Label Show 2017 

– Targi Producentów Marek Własnych Lublin

styczeń 2018

6–7 Wystawa Gołębi Rasowych 2018 Kraków
10–11 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2018 Nadarzyn
13 Rodzinne Targi Zdrowia 2018 Katowice
18–21 POLAGRA-PREMIERY 2018 

– Międzynarodowe Targi Mechanizacji 
Rolnictwa Poznań

30.1.–2.2. BUDMA 2018 
– Międzynarodowe Targi Budownictwa 
i Architektury Poznań

30.1.–2.2. KOMINKI 2018 
– Międzynarodowe Targi Kominkowe Poznań

30.1.–2.2. INTERMASZ 2018 
– Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych Poznań

30.1.–2.2. INFRATEC 2018 
– Międzynarodowe Targi Technologii Poznań

31.1.–2.2. ŚWIATŁO 2018 
– Międzynarodowe Targi Sprzętu 
Oświetleniowego Warszawa

31.1.–2.2. ELEKTROTECHNIKA 2018 
– Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego Warszawa



Gmina wiejska Przasnysz, położona w powiecie
przasnyskim, na północy Mazowsza, łączy w sobie
walory przyrodnicze, kulturowe i biznesowe. Z jednej
strony naturalne środowisko i silna agroturystyka,
z drugiej – rozwinięta strefa gospodarcza i dogodna
infrastruktura. Jednym słowem to znakomite miejsce
do realizowania work life balance. 
Przez ten obszar przebiegają ważne trasy komu-
nikacyjne: droga krajowa nr 57 Pułtusk–Bartoszyce,
jedna z trzech najważniejszych tras łączących stolicę

z Mazurami, a także drogi wojewódzkie nr 617 Płock–Białystok i nr 544
Ostrołęka–Brodnica. Z kolei przez pobliski Ciechanów (ok. 23 km od Przas-
nysza) biegnie magistrala kolejowa Warszawa–Gdańsk. 
Gmina ma także dobre połączenia z lotniskami cywilnymi w Modlinie (ok. 80
km) oraz z portem Olsztyn-Szymany (ok. 50 km.). Co więcej, na terenie gminy
znajduje się  lotnisko dzierżawione przez Aeroklub Północnego Mazowsza,
na którym mogą lądować mniejsze samoloty pasażerskie. 

Atuty inwestycyjne
Na terenie gminy funkcjonuje Przasnyska Strefa Gospodarcza w  Sierakowie.
To w sumie 306 ha, ze wspominanym lotniskiem. Sama SSE to obszar
o powierzchni 55 ha, łącznie ponad 100 działek o powierzchni od 30 arów do
8 ha. Są one przeznaczone pod działalność produkcyjną, usługową, hand-
lową. Wszystkie mają dostęp do energii, oświetlenia publicznego, sieci
światłowodowej, kanalizacji i systemu dróg. To stworzone wraz ze Starost-
wem Powiatowym przemysłowe serce północnego Mazowsza. 

Dane statystyczne
Powierzchnia gminy wynosi 181,46 km²; w jej skład wchodzi 50 miejs-
cowości, w tym 34 sołectwa. Liczba mieszkańców sięga obecnie 7,5 tys.
osób.

Gmina Przasnysz
ul. św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel.: 29 752 27 09, www.przasnysz.pl, www.ugprzasnysz@pro.onet.pl

Wójt: Grażyna Wróblewska 

Gmina Przasnysz
innowacyjna z tradycji



Wielkopolska Gildia 
Rolno-Ogrodnicza S.A.

ul. Franowo 1, 61-302 Poznań

www.wgro.com.pl




