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Zostań inwestorem społecznym
Początek nowego roku budżetowego to idealny moment, by w plany biznesowe wpisać
także zaangażowanie społeczne ﬁrmy. Gotowe i sprawdzone rozwiązanie proponują
twórcy Szlachetnej Paczki. Pakiet Inwestora Społecznego pozwala nawet małym i średnim
ﬁrmom rozpocząć efektywne działania z obszaru CSR
Fot. Szlachetna Paczka (2)

rojekt Szlachetna Paczka to nie tylko grudniowy ﬁnał związany z prezentami gwiazdkowymi dla potrzebujących rodzin. To całoroczna praca tysięcy wolontariuszy, którzy
odwiedzają te rodziny, poznają ich potrzeby,
opiekują się także dziećmi i młodzieżą z problemami. Pakiet Inwestora Społecznego pozwala wesprzeć ﬁnansowo te działania.
– Inwestor Społeczny to innowacyjny
pomysł dla firm, dający okazję do lokalnego
zaangażowania w wiodący, szeroko rozpoznawalny projekt, jakim jest Szlachetna
Paczka. Mamy nadzieję, że w ten sposób
przybliżymy ludzi, którzy odnieśli sukces
do tych, którym trzeba pomagać, bo sukces dopiero przed nimi – przekonuje twórca Szlachetnej Paczki, ks. Jacek WIOSNA
Stryczek.
Firmy zyskują pewność, że ich pieniądze zostaną wykorzystane efektywnie, bo
współpracują z jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych akcji charytatywnych w Polsce. Przedsiębiorcy mają
szansę pomagać w swoim najbliższym
otoczeniu, bo Inwestor Społeczny daje
możliwość wyboru wspieranej grupy wolontariuszy w określonym mieście czy nawet dzielnicy. Dzięki darowiźnie możliwe
staje się między innymi szkolenie nowych
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wolontariuszy w regionie, co przekłada się
na większą skuteczność pomagania potrzebującym rodzinom, a także zwiększenie ich liczby.
– Działam lokalnie, bo jeśli społeczność
lokalna będzie się miała lepiej, to i ja będę
się miał lepiej. Byle zapoczątkować łańcuch.
Wypuścić dobrą energię, która pracuje dalej i pomnaża efekty – przekonuje Krzysztof Szota, szef kancelarii podatkowej
z Gdańska, który jest już Inwestorem Społecznym Szlachetnej Paczki.
Dzięki współpracy technologicznej
Szlachetnej Paczki i Allegro, dołączenie do
grona pomagających jest równie przystępne jak typowe zakupy internetowe na największej platformie zakupowej w Polsce.
– Decyzję o pomaganiu można podjąć tu

i teraz, siedząc przed monitorem swojego
komputera. Skorzystało już z tego ponad
100 firm, a to dopiero początek nowego
roku budżetowego – mówi Krzysztof Śpiewek, manager CSR Allegro.
Zakup pakietu Inwestora Społecznego
to forma darowizny, dlatego umożliwia
odliczenie jej od podatku. Przedsiębiorca będzie otrzymywał na bieżąco raporty z wykorzystania swoich pieniędzy, a dzięki kontaktowi z wolontariuszami Szlachetnej
Paczki, otrzyma także dodatkową możliwość
zaangażowania siebie i swoich pracowników
w działania charytatywne. Na przykład
poprzez udział w lokalnych wydarzeniach
Szlachetnej Paczki, zorganizowanie magazynu w swojej firmie czy udział w finale akcji wspólnie z wolontariuszami.
I

Już wkrótce nowy Raport CSR
W kwietniu 2018 roku ukaże się 16. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre
praktyki”, dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej przygotowanie poprzedzone jest etapem naboru działań z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, realizowanych w 2017 roku
irmy mogły zgłaszać swoje praktyki do 10 stycznia 2018 roku.
Praktyki i inicjatywy zostaną zakwaliﬁkowane do wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz jednego z siedmiu obszarów normy ISO
26000: ład organizacyjny, praktyki z zakresu
pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, a także zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Po-
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tem zostaną zaprezentowane w Raporcie.
Dobre praktyki przedstawiane w kolejnych edycjach umieszczane są także w ogólnodostępnej bazie, zawierającej już prawie
3.000 praktyk z ponad 500 ﬁrm.
– Ubiegłoroczna, jubileuszowa edycja
Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce.
Dobre praktyki” była pierwszą, w której
nowo zgłoszone działania ukazane zostały w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rosnąca liczba

zgłoszonych praktyk oraz firm debiutujących w zestawieniu pozwalają z optymizmem patrzeć na rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności w naszym kraju – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka
generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Prezentacja raportu odbędzie się podczas 7. Targów CSR – największego w Polsce wydarzenia poświęconego odpowiedzialnemu biznesowi.
I
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W Islandii luka płacowa jest przestępstwem
Z danych Eurostatu wynika, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach
Unii Europejskiej wynosi aż 16,7 proc. I choć na razie brakuje ogólnych regulacji w tym
zakresie, niektóre kraje wprowadzają własne rozwiązania
iemcy pracują nad prawem,
które zobowiąże ﬁrmy do ujawniania różnic płacowych. Natomiast Islandia jako pierwszy
kraj na świecie lukę w wynagrodzeniach
uznaje za przestępstwo. Eksperci Personnel Service wskazują, że w Polsce wyrównywaniu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn sprzyja deﬁcyt kadrowy, a w dłuższej
perspektywie automatyzacja i robotyzacja
pracy.
– Różnice w wynagradzaniu kobiet
i mężczyzn to problem, na który Unia Europejska zwraca uwagę już od dłuższego
czasu. Znane są wytyczne dotyczące niwelowania luki płacowej, ale nadal brakuje odpowiednich rozwiązań prawnych
w tym zakresie. Można się jednak spodziewać, że niedługo to się zmieni. Islandia dała fantastyczny przykład tego, jak skutecznie poradzić sobie z luką płacową.
Od początku roku obowiązuje tam prawo,
które nierówne wynagradzanie kobiet i mężczyzn za analogiczną pracę traktuje jak przestępstwo. Firmy, które stosują dyskryminację
płacową narażają się na karę wynoszącą nawet do 500 dolarów dziennie – mówi
Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel
Service.
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Islandia przeciera szlaki
Z danych Statistics Iceland wynika, że
w Islandii w 2016 roku kobiety zarabiały
średnio 16,1 proc. mniej niż mężczyźni pracujący na analogicznych stanowiskach.
Tak wysoki wskaźnik nierówności w wynagrodzeniach, który jest zbliżony do średniej w krajach Unii Europejskiej, zmobilizował lokalny rząd do wypracowania odpowiedniego rozwiązania systemowego,
które ma rozwiązać problem. Od początku tego roku w Islandii obowiązuje prawo
zobowiązujące firmy zatrudniające więcej
niż 25 osób do uzyskania specjalnego certyfikatu, który potwierdza sprawiedliwą
politykę płacową wśród kobiet i mężczyzn.
Przedsiębiorstwa, które nie uzyskają takiego zaświadczenia, w świetle prawa popełnią przestępstwo i narażą się na kary finansowe.
Nad rozwiązaniem dotyczącym niwelowania luki płacowej pracują również
Niemcy. Nie jest to zaskoczenie, biorąc pod
uwagę, że z danych Federal Statistical
Office (DeStatis) wynika, że luka płacowa

Nad rozwiązaniem dotyczącym niwelowania luki
płacowej pracują również Niemcy. Nie jest to
zaskoczenie. Z danych Federal Statistical Office
(DeStatis) wynika, że luka płacowa w Niemczech
w 2016 roku wyniosła aż 21 proc.
w Niemczech w 2016 roku wyniosła aż
21 proc. i była jedną z najwyższych w całej
Unii Europejskiej. Zgodnie z nowym prawem, pracodawcy w Niemczech będą zmuszeni do ujawniania różnic płacowych w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Jednak
inaczej niż w przypadku Islandii to prawo będzie obowiązywało tylko w firmach, które zatrudniają więcej niż 200 pracowników.

Polska sprzyja kobietom?
Nierówności w wynagrodzeniach kobiet
i mężczyzn na polskim rynku pracy są stosunkowo niewielkie. Z ostatnich dostępnych
danych Eurostatu wynika, że luka płacowa
wynosi 7,7 proc., jest zatem zdecydowanie

niższa niż średnia w Unii Europejskiej
(16,7 proc.). Jak wskazuje Krzysztof Inglot,
obecnie kobietom na rynku pracy sprzyja
deficyt kadrowy, z którym mamy do czynienia już od jakiegoś czasu.
– Duże zapotrzebowanie na pracowników powoduje, że kobiety i mężczyźni
mają zapewniony równy start. Dodatkowo,
nasz rynek pracy pod względem równości
płac jest dosyć dojrzały. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że nie liczy się płeć pracownika, tylko jego kompetencje – mówi
Krzysztof Inglot. W dłuższej perspektywie
na wyrównywanie płac kobiet i mężczyzn
wpłynie również większa automatyzacja i robotyzacja pracy.
I
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25 lat BASF Polska
Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki
ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory
samochodowe
Fot. materiały prasowe

jego strukturze funkcjonują
m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło
Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Firma
zatrudnia blisko 800 pracowników, a wartość sprzedaży za rok 2016 wyniosła
778 mln euro. BASF jest ﬁrmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię
i popularyzującą edukację chemiczną.
Od 2010 r. BASF Polska jest wyłącznym
partnerem laboratorium chemicznego dla
dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobne dwa laboratoria działają w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

W
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2018 rok będzie sprzyjał B+R
Najlepszym przykładem coraz bardziej sprzyjających warunków do rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w polskich ﬁrmach może być tzw. ulga badawczo-rozwojowa, obowiązująca w 2018 r. na zdecydowanie bardziej korzystnych zasadach niż w latach ubiegłych
an Kordasiewicz, ekspert
w zakresie B+R oraz funduszy unijnych z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
mówi, że dzięki uldze w obszarze
B+R ten sam koszt może dwukrotnie pomniejszyć koszty przychodu. Pierwszy raz może zostać
odliczony w całości jako koszt
uzyskania przychodu, a drugi raz
wydatek od 2018 r. podlega odliczeniu jako tzw. kwaliﬁkowany
w 100 proc. W praktyce oznacza
to, że w przypadku poniesienia
wydatków B+R w wysokości
100.000 zł netto w koszty uzyskania przychodu będziemy mogli wliczyć nawet do
200.000 zł netto, co znacząco obniża podstawę opodatkowania.
Wbrew pozorom działalność B+R to
nie tylko prace nad stworzeniem produktów
lub technologii innowacyjnych na skalę
światową czy chociażby krajową. W pro-
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cesie przyznawania ulgi na B+R innowacyjność produktu lub procesu jest oceniana na poziomie danego przedsiębiorstwa.
Działalność B+R to zarówno prace nad
opracowaniem nowych produktów (stworzeniem prototypów), usług lub procesów
produkcyjnych, jak i te związane z ulepszeniem istniejących produktów danej fir-

my lub jej procesów produkcyjnych. Przykładowo mogą to być
prace nad wprowadzeniem nowej
funkcjonalności produktu już
wcześniej oferowanego na rynku
lub prace mające na celu zwiększenie efektywności procesów
produkcyjnych. Działalnością
B+R nie są natomiast prace
obejmujące rutynowe i okresowe
zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących
usług oraz innych operacji
w toku, nawet jeżeli takie zmiany
mają charakter ulepszeń.
Z ulgi na B+R może skorzystać każdy
przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna), prowadzący działalność badawczo-rozwojową. Ulga nie jest uwarunkowana
prowadzeniem działalności w danej branży – mogą z niej skorzystać zarówno producenci, jak i przedsiębiorcy świadczący
usługi.
I
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Pod słońcem Costa Blanca
Zakup domu w Hiszpanii jest bardziej interesujący niż kiedykolwiek ze względu na spadek
cen nieruchomości oraz dobre możliwości wynajmu apartamentów
Fot. materiały prasowe

eny domów w Hiszpanii są średnio o jedną czwartą niższe niż
w 2007 roku. Już za
€150.000 można kupić nowe, luksusowe mieszkanie z 2 sypialniami
i 2 łazienkami, w pobliżu morza.
Popularne staje się wybrzeże Costa Blanca, które ma przyjazne
temperatury zarówno latem, jak
i zimą oraz wiele słonecznych dni
w roku. Jest to wspaniałe miejsce
do życia, z najzdrowszym klimatem
w Europie. Coraz szybciej i łatwiej
można dostać się tutaj liniami lotRezydencja MUNA w Los Dolses
niczymi do Alicante, więc nawet na
weekend warto przylecieć i relaksować się w słońcu, delektować się wspaHoorn, właścicielka biura sprzedaży nieniałą hiszpańską kuchnią i pić dobre wino.
ruchomości LEWAN.pl, Polka od 7 lat
– W południowej części wybrzeża Comieszkająca na wybrzeżu Costa Blanca.
sta Blanca, od Alicante aż do Pilar de la HoJednym z pięknych projektów mieszradada, buduje się bardzo dużo pięknych
kaniowych jest ekskluzywna rezydencja
nieruchomości. Wolnostojące, ekskluzywMUNA, idealnie położona w pobliżu
ne wille i całe kompleksy wakacyjne. Wszystpiaszczystych plaż, pól golfowych i dużekie położone są w niewielkiej odległosci od
go centrum handlowego. Cały kompleks
morza i pól golfowych. Nowe mieszkania
składa się z najlepszej jakości apartamensą jasne i przestronne i zupełnie wykońtów, posiadających po 2 lub 3 sypialnie,
czone. Piękne kuchnie mają często już
2 łazienki, słoneczne tarasy, a penthouse
wbudowaną aparaturę kuchenną, łazienki
i dupleksy mają dodatkowo duże solaria,
są kompletne, a w sypialniach znajdują się
z umieszczonym na nim prywatnym baseszafy na odzież. Czasami można kupić cały
nem lub jacuzzi. Przy budynku znajdują się
zestaw mebli. W takim mieszkaniu należy
duże baseny kąpielowe, również z podtylko rozpakować swoje walizki i cieszyć się
grzewaną wodą, dużo zieleni, miejsca do rewakacjami i wszystkim, co Costa Blanca
laksu, sauna, centrum sportowe i inne
nam oferuje – mówi Aleksandra van
udogodnienia. Cena apartamentu w tak luk-
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susowym kompleksie zaczyna się od
€195.000, penthousy od €365.000.
Inna propozycja to lokale w popularnej dzielnicy Villamartin. Również i te mieszkania wybudowane są
z najwyższej jakości materiałów. Cechują się dużą wygodą i funkcjonalnością. Mają po 2 lub 3 sypialnie
i 2 łazienki, a z salonu wychodzi się
na słoneczny taras. Teren zewnętrzny jest ładnie zagospodarowany,
znajduje się tutaj dużo zieleni oraz
basen kąpielowy. Tylko kilka kroków
dzieli osiedle od tętniącego życiem
centrum handlowego „La Fuente”.
Ceny nieruchomości zaczynają się od
€149.000.
W miejscowości Orihuela Costa znajdują się piękne wille o powierzchni mieszkalnej ponad 110 m². Mieszczą w sobie po
3 sypialnie i 3 łazienki z podgrzewaną podłogą, salon oraz nowoczesną kuchnię. Z salonu jest wejście do ogrodu z prywatnym
basenem lub jacuzzi. Taka willa kosztuje od
€ 345.000.
Wiele pięknych domów mieści się tuż
przy polach golfowych, gdzie przez cały rok
można uprawiać swój ulubiony sport. Wille są duże, o ponad 127m², mają 3 sypialnie i 2 łazienki oraz ładny ogród i wspólny
basen. Również stąd, w ciągu 10 minut
można dostać się nad morze. Cena takiej
nieruchomości wynosi € 310.000. A potem
już tylko siesta.
JA
Fot. materiały prasowe

Wiśniowski wespół z Bordeaux
Firma Wiśniowski – czołowy polski producent bram, drzwi
i ogrodzeń – została oﬁcjalnym partnerem francuskiego
klubu piłkarskiego FC Girondins de Bordeaux
ontrakt to efekt wsparcia rozwoju
sieci dystrybucji na rynku francuskim i krok do popularyzacji
marki w tym regionie Europy.
Umowę podpisali Andrzej Wiśniowski,
właściciel marki Wiśniowski oraz Stéphane Martin, prezes klubu FC Girondins de
Bordeaux.
Współpraca będzie obowiązywać do
końca sezonu 2018/2019, czyli do czerw-

K

ca 2019 roku. – Współpraca z tak znaną
drużyną to dla naszej marki ogromny zaszczyt i obiecujący projekt biznesowy. Klub
ma polskie konotacje, to tu trenował Grzegorz Krychowiak, w obecnym pierwszym
składzie gra Igor Lewczuk, do niedawna zawodnik Legii Warszawa – podkreśla Katarzyna Świderska, dyrektor marketingu firmy Wiśniowski.
JA

Od lewej: Stéphane Martin
i Andrzej Wiśniowski
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Udany rok FM Logistic
Wejście na rynek wietnamski, rozwój transportu (w tym drobnicy międzynarodowej), inwestycje w innowacyjne rozwiązania optymalizujące łańcuchy dostaw oraz aktywna polityka kadrowa miały największy wpływ na wyniki grupy FM Logistic na świecie w 2017 roku
Fot. materiały prasowe

Polsce priorytetem były inwestycje w nowe centra logistyczne, utrzymanie bardzo
wysokiej jakości obsługi klientów oraz stały rozwój usług transportowych. Polska
stała się dla francuskiego operatora logistycznego centrum zarządzania regionem Europy Centralnej.
FM Logistic działa w Polsce – poprzez swoją spółkę
FM Polska Sp. z o.o. – nieprzerwanie od 23 lat.
– Wysoką pozycję firmy na polskim rynku potwierdzają wyniki rankingów i konkursów: 1. miejsce
w kategorii transport i 3. miejsce w kategorii spedycja
i logistyka oraz 4. pozycja w rankingu ogólnym branży TSL „Dziennika Gazety Prawnej” pod względem
przychodów, niekwestionowana pozycja lidera w logistyce kontraktowej, wiele nagród za innowacje i wdrożenia nowych technologii, a przede wszystkim złote godło programu badawczego Operator Logistyczny
2017 roku – mówi Piotr Sukiennik, dyrektor generalny
FM Logistic na Europę Centralną.
JA

W

Piotr Sukiennik, dyrektor generalny FM Logistic na Europę Centralną

Coraz tańsze elektrownie morskie
Koszt budowy morskich farm wiatrowych stale się zmniejsza. Jest to możliwe m.in.
dzięki zastosowaniu nowych i większych turbin o mocy 8 MW. W rezultacie napięcie
kabli łączących turbiny zmieniło się z 33 kV na 66 kV, a napięcie kabli eksportowych
wzrosło ze 132 kV do 230 kV. Pozwoliło to zredukować wydatki eksploatacyjne farm
uż dziś energia generowana przez farmy offshore’owe jest jedną z najtańszych, a branża energii odnawialnej – jedną z najbardziej
rozwijających się na świecie. Przykładowo: koszt wytworzenia
1 MWh na farmie West Duddon
Sands, który w 2011 r. wynosił
170 euro, spadł do 65 euro, co
uzyskano podczas ostatniej aukcji
w Wielkiej Brytanii dla prądu
z farmy Hornsea Two.
W roku 2025 przewidywana
moc turbin będzie się kształtować
na poziomie od 13 do 15 MW.
Część z nich będzie zapewne
turbinami pływającymi, co dodatkowo pozwoli zmniejszyć koszt ze względu na
eliminację budowy kosztownych podwodnych podstaw. – Morza i oceany to ciągle
w znacznej mierze terra incognita. Sięgamy po ropę i gaz, korzystamy z energii wia-
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trowej, ale prawdziwe wykorzystanie zasobów drzemiących pod i na ich dnie, jest
ciągle przed nami.
WindEurope zakłada, że do końca tej
dekady przeciętnie co roku będą w Europie powstawać farmy wiatrowe o łącznej

mocy ok. 12,6 GW. Spełnienie
takiego scenariusza oznaczałoby, że w roku 2020 potencjał energetyki wiatrowej
w Europie wzrósłby do
204 GW, a wiatr byłby wówczas najważniejszym źródłem
odnawialnym pod względem
zainstalowanej mocy, wyprzedzając energetykę wodną i zaspokajając 16,5 proc.
zapotrzebowania na energię
na naszym kontynencie.
Według stowarzyszenia
WindEurope już za kilkanaście lat ok. 30 proc. energii powinno być wytwarzane z wiatru. Żeby mogło się tak stać, zdaniem
WindEurope konieczne są inwestycje sięgające 240 mld euro do 2030 r. To oznacza
olbrzymie oszczędności w imporcie paliw
kopalnych, a także tworzenie nowych
miejsc pracy.
I
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IF PAN na targach IWIS 2017
W dniach 9–11 października 2017 r. w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej odbyły
się międzynarodowe targi IWIS 2017. Instytut Fizyki (wykonawca projektu z konkursu
Dialog kierowanego przez AGH) był reprezentowany przez profesorów Leszka Sirko,
Marka Godlewskiego, doktorów Bartłomieja Witkowskiego i Jarosława Kaszewskiego
i prawniczkę Agnieszkę Krochmal-Węgrzyn

Rys. 1 Wycinek tkanki z płuc zdrowej (lewy wykres) oraz zaatakowanej przez nowotwór, gdzie obserwowane jest świecenie opracowanych markerów (kolor czerwony)
argom International Warsaw Inwych, ograniczające efekty uboczne stokami z SGGW Warszawa (mgrem J. Olvention Show towarzyszyło
sowanych toksycznych leków.
szewskim, mgr P. Kiełbik, drem hab. M.M.
pierwsze Forum Dialogu NaSrebrnym medalem targów IWIS 2017
Godlewskim) opracowała nową generację
uka–Przemysł zorganizowane
nagrodzono prace dotyczące opracowania
markerów fluorescencyjnych i do kontrastu
przez konsorcjum pod kierownictwem proselektywnego detektora UV do monitorinw rezonansie magnetycznym, pozwalająfesora dra hab. inż. Zbigniewa Kąkola
gu tego promieniowania w atmosferze. Aucą na wczesną identyfikację zmian choroz Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakotorami nagrodzonego rozwiązania są dr
bowych. Odpowiednie badania prowadzowa. W czasie Forum omówiono istotne dla
Bartłomiej Witkowski, dr Łukasz Wachnicki,
no w laboratoriach SGGW na organizmach
przyszłości polskiej gospodarki perspektydr Sylwia Gierałtowska, mgr Piotr Sybilski
żywych (myszach), wykazując 100-proc.
wy rozwoju sektora elektromobilności.
oraz prof. Marek Godlewski.
selektywność opracowanej metody w ocenie
Moderatorem tej sesji był profesor Leszek
W wyniku działalności gospodarczej
obszaru zaatakowanego przez nowotwór
Sirko z Instytutu Fizyki. Kolejna sesja doludzkości gwałtownie zanika chroniąca
płuc (patrz rys.1). Prace te ukierunkowane
tyczyła energetyki przyszłości. W tej sesji renas warstwa ozonu (ozonosfera) w górnych
są obecnie na opracowanie diagnostyki inferat na temat zielonej energii wygłosił prof.
warstwach atmosfery. W chwili obecnej tak
situ (tomografia) oraz opracowanie metoMarek Godlewski z Instytutu Fizyki PAN.
dy dostarczania leków bezpośrednio do obzwana dziura ozonowa pokrywa cały obOmówił on konsekwencje dla środowiska
szaru zmian nowotworowych. Dotyczą
szar Australii i nadal rośnie. Najnowsze
naturalnego kontynuowania energetyki
dane mówią o corocznym zaniku ozonu
więc nie tylko wczesnej diagnostyki chorób
opartej na węglu. Są one przerażające. Skao 3 proc. Docierające wtedy do ziemi wynowotworowych (wtedy gwałtownie rośnie
la emisji gazów cieplarnianych i zatrucia śrosokoenergetyczne promieniowanie UV jest
szansa uleczenia), ale także opracowania
dowiska zagraża dalszemu rozwojowi naniebezpieczne dla człowieka. Pilna jest więc
selektywnej terapii. W tym drugim przyszej cywilizacji.
padku kluczowe jest dostarczenie leków bezpotrzeba opracowania tanich systemów
Podczas targów rozstrzygnięto konkurs
pośrednio do obszaru zmian chorobomonitorowania tego promieniowania. Meinnowacyjnych rozwiązań technotoda opracowana w labologicznych z całego świata. Praratoriach IFPAN i opatencownicy IF PAN zgłosili w tym
towana opiera się na wykonkursie dwa wynalazki, które zokorzystaniu matrycy nanostały wysoko ocenione przez jury
słupków ZnO (patrz rys. 2).
konkursowe.
Zbudowano prosty system
Złotym medalem targów IWIS
elektroniczny, współpracu2017 nagrodzono rozwijaną od kiljący z tym detektorem UV.
ku lat metodę wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych. W raProf. Marek Godlewski,
mach tych prac grupa z IF PAN,
kierownik Centrum
pracująca pod kierunkiem prof.
Transferu Technologii
Marka Godlewskiego (autora tego Rys. 2 Prosty schemat detektora UV zaprezentowanego
w Instytucie Fizyki PAN
tekstu), we współpracy z pracowni- na targach IWIS 2017
Warszawa
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Wzorowi w oczach prezydenta
Podczas uroczystej gali będącej zwieńczeniem
pierwszego dnia Kongresu 590 w Jasionce koło
Rzeszowa prezydent Andrzej Duda osobiście wręczył statuetki laureatom Nagrody Gospodarczej
Prezydenta RP
Fot. Jakub Szymczuk/KPRP (2)

agroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest
corocznie najlepszym podmiotom gospodarczym w kraju, które mogą uchodzić za wzór ze względu na swój wkład w rozwój rodzimej gospodarki oraz aktywność i efektywność
w promowaniu Polski na arenie międzynarodowej. Laureatów spośród wszystkich
nominowanych przez kapitułę wskazuje
prezydent RP, a nagroda jest formą promowania polskiej przedsiębiorczości
i polskiej myśli, w tym myśli technologicznej.
W listopadzie ub.r. nagrodę wręczono
po raz piętnasty. W swoim wystąpieniu podczas uroczystości jubileuszowej prezydent
Andrzej Duda nie tylko gratulował laureatom, lecz także podkreślał, jak trudnym zadaniem był wybór zwycięzców spośród tylu
dobrych kandydatów, reprezentujących
wyrównany poziom, dlatego niezwykle
ważna była praca kapituły w pierwszym etapie. Prezydent dziękował członkom kapituły
za czas poświęcony na analizę poszczególnych kandydatur i nieocenioną pomoc.
– Każda z tych polskich firm to wspaniała firma, to świetna działalność, która zasługiwała na nagrodę w każdej z kategorii.
Trzeba było wyłonić zwycięzców – ten wybór został dokonany. Ci, którzy zostali wybrani jako laureaci – można powiedzieć
– są najznamienitsi w swojej dziedzinie
– podkreślał prezydent Duda. Dalej mówił
o świadomości krajowego potencjału i potrzebie pokazywania polskich osiągnięć, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podkreślał siłę polskiej gospodarki
i konieczność wskazywania oraz promowania dobrych przykładów – przedsiębiorców, „którzy z podniesioną głową idą
poprzez rynek krajowy, wychodzą na rynki europejskie, światowe, prezentując swoje produkty, prezentując polską myśl techniczną, konkurując z najlepszymi”.
W czasie przemówienia prezydent
Duda nawiązywał do polskich tradycji
Centralnego Okręgu Przemysłowego i wy-

Prezydent RP Andrzej Duda
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trwałego rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz myśli gospodarczej niepodległego kraju, który się odradzał i konsekwentnie dążył do tego, by być jednym
z wielkich państw europejskich, stając w gronie największych europejskich potęg. – Po
wielu dziesięcioleciach problemów wynikających z meandrów historii, z tego, że
znajdowaliśmy się przez długi czas za żelazną kurtyną, nie mieliśmy suwerenności,
od prawie 30 lat wracamy do grona krajów,
które chcą się mienić europejskimi potęgami
– mówił prezydent, podkreślając fakt, że laureaci nagrodzeni pod koniec 2017 roku są
laureatami na rok stulecia odzyskania niepodległości.
Nawiązując do kategorii nagrody, prezydent Duda zwrócił uwagę na siłę rodzimego biznesu i rangę polskich przedsiębiorców. – Takie kategorie jak start-up czy
badania i rozwój to promocja także polskich
technologii. To w każdym przypadku promocja polskiej myśli biznesowej, polskich
zdolności rozwojowych, tego wszystkiego,
o czym zawsze mówimy, że jest wielkim
skarbem Polaków, narodu ludzi inteligentnych, przedsiębiorczych, sprytnych – zapewniał.
Po części oficjalnej i ceremonii wręczenia statuetek galę podsumowującą XV
edycję Nagrody Gospodarczej Prezydenta
uświetnił koncert Kamila Bednarka i Filharmonii Podkarpackiej.
I

Laureaci Nagrody Gospodarczej
Prezydenta RP
• Lider MŚP: Dramiński S.A. (instytucja zgłaszająca: Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju)
• Narodowy Sukces: Warszawskie
Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM”
w Warszawie (instytucja zgłaszająca:
Agencja Rozwoju Przemysłu)
• Międzynarodowy Sukces: Melex
sp. z o.o. (instytucja zgłaszająca: Redakcja „Przeglądu Technicznego”)
• Odpowiedzialny Biznes: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita (instytucja
zgłaszająca: Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego)
• START-UP.PL: XTPL S.A. (instytucja
zgłaszająca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
• Badania + Rozwój: zespół badaczy z Wydziału Fizyki UW i Centrum
Nowych Technologii (instytucja zgłaszająca: Urząd Patentowy RP)
Indywidualna
Nagroda Gospodarcza:
• Maciej Wieczorek, prezes zarządu
Celon Pharma – ﬁrmy inwestującej
w nowoczesne leki oraz prowadzącej
zaawansowane badania naukowe

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP

Dr Joanna Kowalska,
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Ostatnie lata to gwałtowny wzrost zainteresowania ze strony ﬁrm farmaceutycznych terapeutycznym mRNA, czyli komórkowym przepisem na białko. Najbardziej zaawansowane są badania kliniczne z wykorzystaniem mRNA do tworzenia tzw. szczepionek
przeciwnowotworowych. Jednakże naturalne mRNA jest zbyt nietrwałe, aby było efektywnie stosowane w kontekście terapeutycznym. Nasz zespół (w składzie: dr hab. J. Jemielity, prof. E. Darżynkiewicz oraz ja) we współpracy z Laboratorium prof. Rhoadsa
z Louisiana State University od ponad 10 lat zajmuje się modyﬁkacjami końca
5’ mRNA (tzw. kapu), zwiększającymi czas życia mRNA oraz jego efektywność translacyjną, czyli zdolność do biosyntezy białka w komórkach.
Od początku tych badań dostrzegliśmy potencjał aplikacyjny naszego rozwiązania,
więc wynalazki były chronione patentami. Kolejne lata doprowadziły do sprzedaży licencji i komercjalizacji wynalazku, który jest aktualnie w kilku badaniach klinicznych nad
szczepionkami przeciwnowotworowymi. Cieszymy się, że nasze badania zostały docenione przez gremia gospodarcze również w naszym kraju oraz samego Pana Prezydenta.

Dariusz Gujda,
członek zarządu, dyrektor ﬁnansowy ﬁrmy Melex Sp. z o.o.
Gdy w latach 70. XX wieku powstawały pierwsze modele marki Melex, na świecie było
zaledwie kilku producentów pojazdów elektrycznych. Z roku na rok rośnie popularność
ekologicznych środków transportu, a tym samym liczba konkurentów. Firma Melex
Sp. z o.o. utrzymuje się na pozycji jednego ze światowych liderów w branży, co ostatnio
docenili członkowie kapituły i prezydent Andrzej Duda, przyznając Gospodarczą
Nagrodę Prezydenta RP w kategorii Międzynarodowy Sukces.
Receptą na udany biznes jest z pewnością stały rozwój produktu. Nowości technologiczne, atrakcyjna stylistyka, ale również wysoka jakość wykonania, profesjonalna obsługa czy rozbudowana sieć dealerów na całym świecie sprawiają, że klienci chętnie
do nas wracają. Dowodem na to, że Melex na stałe zagościł w czołówce światowych
producentów pojazdów elektrycznych jest obsługa najważniejszych wydarzeń w Polsce
i za granicą. Ostatnio były to Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, EXPO w Mediolanie
czy szczyt G7 w Taorminie.

Dariusz Sapiński,
prezes zarządu Grupy MLEKOVITA
Dzisiejszy świat rozwija się w niesamowitym tempie, technologie mleczarstwa również,
dlatego tak ważne jest, aby MLEKOVITA nieustannie ewoluowała i stawiała sobie najwyższe cele. Naszym najważniejszym celem jest bycie ﬁrmą globalną. By go osiągnąć,
potrzebny jest nieustanny rozwój: techniczny, technologiczny, logistyczny oraz tworzenie innowacji. Na wysoko konkurencyjnym rynku nie można spoczywać na laurach,
trzeba być zawsze o krok przed konkurentami, bo we współczesnym świecie bardzo
szybko można zostać z tyłu za rywalami i stracić wypracowaną przez lata efektywną
pozycję.
Mówiąc o naszej spółdzielni w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej i rozwoju, nie sposób nie wspomnieć o największej w historii MLEKOVITY inwestycji – budowie Fabryki Proszków Mlecznych. Jej uruchomienie pozwoli w ciągu doby przetwarzać
2 miliony litrów mleka lub serwatki. Celem, jaki sobie stawiamy przy okazji tej inwestycji,
jest osiągnięcie pozycji lidera rynku proszków mlecznych w Europie Środkowo-Wschodniej, a w konsekwencji – także na świecie.
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Laury za terapię genową
O Nagrodzie Gospodarczej Prezydenta
RP i planach badawczych Wydziału
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
rozmawiamy z prodziekanem
ds. badań naukowych i rozwoju tego
Wydziału, prof. Zygmuntem Lalakiem

Jak pan zareagował na informację, że
otrzymają państwo Nagrodę Gospodarczą
Prezydenta RP?
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest dumny z osiągnięć zespołu zajmującego się terapią genową. Stoimy
na stanowisku, że drożne ścieżki komunikacji i współpracy pomiędzy środowiskiem
naukowców zajmujących się podstawami
fizycznymi nowych procesów technologicznych i środowiskami zajmującymi się
bezpośrednio gospodarką są kluczem do
dalszego rozwoju cywilizacyjnego i wzrostu roli naszego kraju we współczesnym
świecie, opartym na wiedzy i nowoczesnych
technologiach.
Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat badają możliwość wykorzystania w terapii genowej mRNA ze
zmodyfikowanym fragmentem inicjującym biosyntezę białka. Opublikowane niedawno wyniki wskazują, że nowe związki
– projektowane i otrzymywane na UW
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– mają większą trwałość i efektywność niż
ich naturalne odpowiedniki.
Warszawskie badania są kontynuowane i zmierzają do znalezienia nowych,
jeszcze użyteczniejszych analogów kapu, do
opracowania technologii masowej produkcji terapeutycznego mRNA oraz do zrozumienia przebiegu procesów naturalnej
syntezy białek.
Czy w planach są kolejne projekty,
w których będą państwo współpracować
z biznesem?
Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego realizowanych jest wiele projektów, które mogą w przyszłości znaleźć zastosowania praktyczne i przyczynić się do
postępu w dziedzinie nowych technologii.
Krokiem ku upowszechnieniu informatyki kwantowej jest atomowa pamięć
o doskonałych parametrach pracy i wyjątkowo prostej konstrukcji, zbudowana na
Wydziale Fizyki UW w grupie kierowanej
przez dr. Wojciecha Wasilewskiego. Przetwarzanie informacji kwantowej i jej przesyłanie na duże odległości długo pozostawało ograniczone z uwagi na brak odpowiednich pamięci. Na Wydziale Fizyki UW
powstała w pełni funkcjonalna atomowa pamięć kwantowa o prostej, niezawodnej
budowie, nadająca się do wielu zastosowań,
w tym telekomunikacyjnych.
Przy zapisie i odczycie informacji
kwantowej fizycy z Wydziału Fizyki UW
użyli zaawansowanych, zgłoszonych do
opatentowania metod filtrowania światła
i nowatorskiej kamery własnej konstrukcji.
Kamera umożliwia detekcję pojedynczych
fotonów. Charakteryzuje się wyjątkowo
niskim poziomem szumów i szybkością pracy kilkudziesięciokrotnie przewyższającą dotychczasowe kamery.

Kolejnym przykładem badań mających znaczenie praktyczne są prace nad
strukturami solotronicznymi nowego typu,
w tym wytworzenie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pierwszych na
świecie kropek kwantowych z pojedynczymi jonami kobaltu. Wyniki badań materiałów i pierwiastków użytych do budowy tych struktur pozwalają wskazać nowe
kierunki rozwoju solotroniki – ekstremalnej
elektroniki i spintroniki przyszłości, działającej dzięki operacjom przeprowadzanym
na pojedynczych atomach.
To tylko kilka przykładów nowoczesnych projektów badawczych, które łączą bezpośrednio zaawansowane badania
o charakterze podstawowym, dotykające
fundamentalnych praw fizyki, z zastosowaniami mającymi wpływ na życie milionów ludzi.
Mamy nadzieję, że dalsza harmonijna
współpraca badaczy z Wydziału Fizyki
UW i specjalistów z UOTT UW i CENT
UW pozwoli wdrożyć i skomercjalizować
wyniki wielu obiecujących programów badawczych prowadzonych na naszym Wydziale, który jest obecnie jednym z największych i najnowocześniejszych centrów
badawczych i edukacyjnych w naszej części Europy. Współpraca ze specjalistami od
komercjalizacji i kontakt z przemysłem są
niezbędne dla naszego dalszego rozwoju.
Z jednej strony daje to szansę na pozyskanie znaczących środków, które mogą pozwolić na rozwijanie badań, coraz bardziej
kosztownych i konkurencyjnych, z drugiej
strony jest też źródłem inspiracji i daje
asumpt do bardziej praktycznego myślenia
o nowo inicjowanych projektach badawczych.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Wielkie święto polskiej
przedsiębiorczości
Po raz 20. elitarna grupa przedsiębiorców została uhonorowana prestiżową
nagrodą WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców, świadczącą o doskonałej kondycji ﬁrm, które budują i wpływają na rozwój polskiej gospodarki
Fot. arch. organizatora

ubileuszowe nagrody zostały wręczone w trakcie Wielkiej Gali, która
miała miejsce 21 października br.
w Warszawie. W uroczystym wydarzeniu wzięli udział laureaci i ich goście,
a także przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych oraz ludzie ze świata nauki, kultury i mediów.
Kapituła ogólnopolskiego konkursu
organizowanego przez Warszawską Izbę
Przedsiębiorców nagrodziła osoby i podmioty gospodarcze, które w wybitny sposób przyczyniają się do popularyzacji rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej.
W tegorocznej, jubileuszowej XX edycji plebiscytu nagrody WIKTORII zostały
przyznane w 10 kategoriach. Dodatkowo
zostały wręczone nagrody: osobowość
XX-lecia konkursu, osobowość samorządowa, osobowość roku, Euro Firma Roku,
Fotel Lidera, Najlepsza Firma XX-lecia konkursu, Mecenas sztuki – ambasador kultury
polskiej, najlepsze biuro podróży dla biznesu, inwestycja budowlana roku, ośrodek
rekreacyjno-wypoczynkowy roku.
Wśród laureatów jubileuszowej XX
edycji plebiscytu nagrody WIKTORII znalazły się firmy, które od ponad dwudziestu
lat wyróżniają się i budują polską gospodarkę.
Jubileuszowa XX edycja ogólnopolskiego konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców była znakomitą okazją, aby znaleźć się w gronie najlepszych
polskich przedsiębiorstw. Konkurs kierowany jest do firm posiadających siedzibę na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego celem jest wspieranie przedsiębiorczości oraz
inicjatyw gospodarczych, a także upowszechnianie zasad etyki w biznesie. Otrzymanie prestiżowej nagrody WIKTORII
stanowi potwierdzenie wysokiej jakości
oraz konkurencyjności oferowanych produktów i usług w Polsce i za granicą.
– Już po raz dwudziesty mam przyjemność wręczać nagrody firmom, osobom,
które budują polską gospodarkę, przyczy-

J

Laureaci konkursu
niają się do jej wzrostu, budują wizerunek
Polski na arenie międzynarodowej. Jubileuszowa XX edycja konkursu to wielkie święto polskiej przedsiębiorczości. Konkurs od
dwóch dekad cieszy się ogromnym zainteresowaniem i z roku na rok rośnie jego poziom, co świadczy o coraz lepszej kondycji polskiej gospodarki. Tegoroczna edycja
konkursu była wyjątkowa, do konkursu było
nominowanych ponad 500 firm. Cieszę się,
że mogliśmy przyznać prestiżowe nagrody
dla „Osobowości XX-lecia Konkursu”.
Od ponad dwudziestu lat nagradzamy
najlepsze polskie przedsiębiorstwa i jako
przewodniczący kapituły konkursu jestem
niezmiernie dumny z polskich przedsiębiorców, z podejmowanych przez nich inicjatyw i rozwijania swoich firm na zasadach
etycznej konkurencji. Osobowości i przedsiębiorcy, których nagradzamy są przyszłością naszej rodzimej gospodarki, a nagroda WIKTORIA jest wyrazem naszego
uznania. Jest również czynnikiem mobilizującym do jeszcze większego wysiłku
w rozwój przedsiębiorczości – podkreślał
podczas Gali Waldemar Piórek, pomysłodawca i organizator konkursu WIKTORIA
– Znak Jakości Przedsiębiorców, prezes
Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, która
jest organizatorem plebiscytu.

Celem Konkursu WIKTORIA – Znak
Jakości Przedsiębiorców jest nagradzanie
i promowanie przedsiębiorców wdrażających i rozwijających etyczną koncepcję
biznesu. Etyka biznesu określa relacje panujące wewnątrz firmy oraz relacje łączące ją ze światem zewnętrznym – z partnerami handlowymi, dostawcami, klientami,
środowiskiem branżowym, ze społecznością, na terenie której firma działa.
O etycznym charakterze przedsiębiorstwa świadczy też rzetelne wywiązywanie się
z obowiązków wobec państwa i przestrzeganie zasad prawa, co również odzwierciedla stosunek firmy do pojęcia „gospodarczego patriotyzmu” w skali krajowej i lokalnej.
Etyka biznesu buduje tożsamość i wiarygodność firmy – bezcenne cechy, szanowane nie tylko przez otoczenie biznesowo-społeczne, ale i przez pracowników, którzy w takich firmach pracują chętniej
i z większym zaangażowaniem. Wpływa na
doskonalenie jakości oferowanych usług,
produktów i ułatwia zarządzanie jakością
w firmie. Realizowana w praktyce etyka biznesu to wartość, która buduje również
przewagę konkurencyjną, przyczynia się do
rozwoju przedsiębiorstwa i osiągania sukcesów rynkowych.
I
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Moda przemija, styl pozostaje
Rozmowa z Józefem Czerniejewskim,
właścicielem i prezesem ﬁrmy jubilerskiej Natalia Gold
Fot. Łukasz Banasik, „FOTOLUK”

Panie prezesie, przyczynkiem
alizowaniu tych wartości pomado naszego spotkania jest najgają mi cechy, jakie nabyłem
nowszy pana sukces, jakim jest
w moim życiu.
otrzymany przez pana tytuł „OsoOferują państwo szeroki wabowość XX-lecia Konkursu Wikchlarz biżuterii klasycznej i notoria”.
woczesnej. Czy ma pan sentyJuż dwa lata temu przekroment do konkretnej kolekcji?
czyliśmy magiczną liczbę ponad
Najbliższa mojemu sercu jest
130 nagród na płaszczyźnie artybiżuteria klasyczna, jak również
stycznej i gospodarczej. W tym
bardzo prosta w formie. Jednoroku zostałem poinformowany
cześnie muszę uwzględniać poprzez kapitułę konkursu oraz zatrzeby i gusta potencjalnych klienrząd Warszawskiej Izby Przedsiętów. Podczas projektowania nabiorców, że moja firma została
szych precjozów staram się wprolaureatem plebiscytu „WIKTOwadzać jak największą różnoRIA Znak Jakości Przedsiębiorrodność wzornictwa – tak tradyców” – „Osobowość XX-lecia Józef Czerniejewski odbiera statuetkę za „Osobowość XX-lecia
cyjnego, jak i nowoczesnego.
Konkursu M.Z.J”. Tegoroczne Konkursu WIKTORIA”
Oczywiście nie kierując się bezwyróżnienie było ukoronowaniem
refleksyjnie trendami.
wielu nagród uzyskanych w tym konkursie
Uważam, że każdy artysta powinien mieć
Obecnie zwiększa się konkurencja
na przestrzeni lat 2002–2011. Wśród nich
swoją muzę, natchnienie, które sprawia, że
w branży jubilerskiej. Jakie działania poznalazły się: główna nagroda „Fotel Lidew pełni i z radością oddaje się swojej
dejmują państwo, aby wyróżniać się na rynra” uzyskana trzykrotnie (w latach 2002,
twórczości.
ku?
2003 oraz 2006), „Lidera Liderów” (2007),
Dobra jakość, podążanie za gustami
„Moda przemija, styl pozostaje” – po„Diamentowa Odznaka VIP” (2010), „Kuklientów, rzetelność firmy. To znaki rozwiedziała kiedyś Coco Channel i kierując
piec Roku – Nagroda im. St. Wokulskiego”
poznawcze Natalii Gold.
się tą dewizą przy projektowaniu biżuterii,
(2008), czy „Ambasador Wiktorii M.Z.J.”
Naszym przewodnim hasłem są słowa
nie inspiruję się ślepo modą, która jest bar(2011).
„Tworzymy z pasją piękne kształty”. W myśl
dzo zmienna. Nie może to wyglądać tak jak
Która z dotychczasowych nagród jest
tej dewizy każdy projekt jest kreowany z zaw przypadku projektowania ubiorów, gdzie
dla pana najcenniejsza?
angażowaniem, szczególnie uwzględniając
następnego roku kreatorzy mody wproWszystkie otrzymane nagrody traktuindywidualność wzoru oraz najwyższą jawadzają kompletnie nowy projekt. W przyję jak swoje dzieci. Najbardziej kocha się
kość ostatecznego wyrobu. Biżuteria musi
padku biżuterii jest inaczej, gdyż powinna
ostatnie dziecko, ale przecież nie zapomibyć nie tylko piękna i ponadczasowa, ale
być ona ponadczasowa, zawsze aktualna.
na się o tych, które narodziły się wcześniej.
również praktyczna w użytkowaniu. W reTe wartości zapewniamy naszym klientom,
Do uzyskanych wyróżnień i dyplomów
dbając o najlepsze wzornictwo i wysoką jastaram się podchodzić z dystansem,
kość naszych wyrobów.
w szczególności do tych o profilu komerJakie ma pan plany i zamierzenia na
cyjnym.
najbliższa przyszłość?
Natalia Gold kojarzy się klientom z eleW przyszłości chcę przenieść salon do
gancją i stylem. Skąd czerpią państwo wzowiększego lokalu – 250 mkw. Obecny salon
ry i inspiracje do tworzenia wyjątkowych
mieści się na powierzchni 160 mkw, natokolekcji biżuterii?
miast w nowym miejscu znalazłaby się przeNatchnienie do projektowania czerpię
strzeń na studio fotograficzne, a w nim
z otaczającego mnie świata, dawnej archiklient przy zakupie wyrobu mógłby uzyskać
tektury, a także odrębnych kultur. Ich odcertyfikat wraz ze zdjęciem.
mienność, zróżnicowanie oraz często aura
Panie prezesie, dziękuję za rozmowę
mistyki i duchowości stanowią bogate źrói życzę dalszych sukcesów i realizacji zadło inspiracji artystycznej.
mierzonych celów.
Kto obecnie jest ambasadorem marki
Tradycyjnie będę trochę przesądny i nie
Natalia Gold?
podziękuję, aby nie zapeszyć, a wówczas
Od kilku lat ambasadorką firmy jest wyplany mają większe szanse ujrzeć światło
bitna solistka Polskiej Opery Królewskiej,
dzienne.
Justyna Reczeniedi, ambasadorka
Justyna Reczeniedi, ostatnia uczennica
firmy Natalia Gold
Słowika Warszawy – Bogny Sokorskiej.
Rozmawiała Agnieszka Rowicka
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Termy z nagrodą „WIKTORIA”
Termy Szaﬂary
są podhalańskim termalnym pionierem.
Obiekt w Szaﬂarach
został uruchomiony
wiosną 2008 r., kiedy
nikt, nawet w najśmielszych marzeniach, nie
przypuszczał, że region
stanie się termalnym
zagłębiem

ermy Szaﬂary są świetnie zlokalizowane – można zajrzeć tam
i zażyć relaksu, nie zbaczając zanadto z popularnej Zakopianki,
a po wizycie kontynuować podróż do bliskiego już Zakopanego. Warto rozważyć taki
scenariusz, zwłaszcza że Termy w Szaﬂarach to znakomite miejsce rekreacji i odpoczynku, pełne atrakcji dla każdego,
a w szczególności dla rodzin z dziećmi
– tymi małymi i tymi w średnim wieku.
Niewątpliwym atutem obiektu jest jego
kompaktowość i kompletność oferty rekreacyjnej. Baseny termalne, stanowiące oś
usługi, kameralne i ciche saunarium z seansami saunowymi, gabinety z szeroką paletą zabiegów i masaży, restauracja z europejską kuchnią oraz apartamenty z dostępem do wszystkich atrakcji kompleksu.
Wszystko skupione w jednym miejscu, bez
konieczności przemierzania długich korytarzy, nieskończonej liczby schodów i przełączek. Z łatwym dojazdem, bez kłopotu
z zaparkowaniem samochodu i bez konieczności długiego zapoznawania się
z mapą kompleksu w celu odszukania
zjeżdżalni. Jeśli ktoś jest zmęczony obiektami, które oferują wszystko w wymiarze
XXL, tutaj znajdzie wszystko w zasięgu krótkiego spaceru.
W Termach Szaﬂary nie ma gigantycznych turbozjeżdżalni. Są zjeżdżalnie
– na zewnątrz i w środku – w sam raz dla
mniejszych i średnich dzieci. Takie, które
być może nie przyprawią o gęsią skórkę
amatorów mocnych wrażeń, ale przydadzą
dużej dawki radości dzieciakom i ich rodzicom podczas wspólnych zjazdów.

T

Niewątpliwym atutem obiektu jest jego kompaktowość
i kompletność oferty rekreacyjnej
Niecki basenowe wypełnione cieplutką
wodą (38°C), urozmaicone gejzerami, dyszami wodnymi, ławeczkami z masażem
pleców, to z kolei idealne miejsce do błogiego relaksu. Nie od dzisiaj wiadomo, że
ciepła woda ma dobroczynny wpływ na organizm, a kiedy dołączymy do tego masaż,
uczucie napięcia znika z ciała niemalże natychmiast. Kąpiele można przeplatać
z krótkimi wizytami w inhalatorium, które
znajduje się w streﬁe basenowej. Ponadto
przy różnych okazjach termy organizują tematyczne animacje dla dzieci, okraszone
konkursami, angażującymi we współzawodnictwo całe rodziny.
Saunarium w Termach Szaﬂary oferuje
5 niewielkich saun: 3 suche i dwie łaźnie parowe. Niewiele, jeśli się przyrówna do konkurencji. Jednak o atrakcyjności tego miejsca nie przesądza liczba saun, ale jego atmosfera. Seanse naparzania upływają w miłej atmosferze spotkania fascynatów sauny – jest najzwyczajniej sympatycznie i odprężająco. Jeśli dodamy do tego schładzanie

w beczce, a potem możliwość skorzystania
z masażu, to powstaje mikstura na całkowity reset ciała i umysłu.
W termalnym spa można się wymasować, ale także poddać specjalistycznym
zabiegom pielęgnacyjnym na twarz i całe
ciało.
Wisienką na torcie jest wizyta w restauracji włoskiej, zupełnie odmiennej od
tego, do czego przywykliśmy w obiektach
rekreacyjnych tego typu. Nawet jeśli nie jest
się szczególnym fanem termalnych rozrywek, Termy Szaﬂary warto odwiedzić dla
kulinariów, zwłaszcza że są tak bardzo po
drodze. Jadąc Zakopianką, warto skosztować w Termach zupy tyrolskiej albo fenomenalnego tiramisu, które poprawi humor na cały dzień.
Termy Szaﬂary to z pewnością punkt,
który należy uwzględnić podczas wizyty na
Podhalu, a na pewno wejdzie na stałe do
programu odwiedzin.
www.termyszaflary.com
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ORGANIZATORZY TARGÓW W POLSCE

Targi przeżywają renesans
Rozmowa z prezes
MT Targi Polska
Urszulą Potęga
o 25 latach
funkcjonowania ﬁrmy
organizującej targi

Są państwo obecni na rynku od 25 lat.
Mało tego, państwa działalność rozwija się
świetnie w niełatwych przecież dla branży targowej czasach.
Kiedy zaczynałam 25 lat temu, targi
były bardzo popularną formą promocji. Potem pojawił się Internet, a wraz z nim opinie, że branża targowa nie przetrwa w obliczu takiej konkurencji. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że nowoczesne
technologie wspierają rozwój imprez tar-

16 Fakty

gowych, które przestały być wydarzeniami
odbywającymi się tylko raz w roku. Teraz
możemy tworzyć platformę do branżowych
rozmów przez cały rok, a nawet 24 godziny na dobę, przesyłać oferty lub sprzedawać produkty od razu podczas imprezy, mając dostęp do wszystkich zasobów firmy online. Według mnie nic jednak nie zastąpi rozmów bezpośrednich, które możemy przeprowadzić podczas targów. Dlatego nowoczesna impreza targowa to trwające

kilka dni wydarzenie łączące wszystkie kanały komunikacji: kontakty osobiste, tradycyjne media oraz Internet.
Czy to właśnie możliwość osobistego
spotkania partnerów biznesowych jest
tym, co czyni targi wyjątkowym wydarzeniem?
Jedną z ważniejszych sfer relacji biznesowych jest zaufanie. To właśnie kontakt
osobisty nawiązany na targach sprawia, że
widząc pana, poczuję z panem „biznesową
chemię”, albo nie dam wiary pana słowom.
Przy okazji spotkania możemy zobaczyć
i poznać produkt, a to co innego niż przejrzeć stronę internetową czy folder reklamowy. Co więcej, targi gromadzą wielu producentów i usługodawców w jednym miejscu, zyskujemy dostęp nawet do kilkuset potencjalnych kontrahentów. Warto też pamiętać, że to nie jest jednorazowe przedsięwzięcie, sprowadzające się do 2–3 dni spotkań biznesowych. Imprezy wystawiennicze
tworzy się przez cały rok w oparciu o kontakty z wystawcami. Wielu z nich wspieramy działaniami promocyjnymi za pomocą
newsletterów, mediów społecznościowych,
a także różnych akcji networkingowych. Tak
naprawdę dla naszych wystawców jesteśmy
firmą PR-ową, której zadaniem jest stworzenie eventów o różnym charakterze – biznesowym lub konsumenckim.
W jakich branżach specjalizuje się pani
firma?
Nasze wieloletnie doświadczenie jest
bardzo zróżnicowane i śmiało mogę powiedzieć, że niezwykle szerokie. Od ponad
22 lat organizujemy największe w Polsce targi gastronomiczne, w tym roku 20-lecie obchodzą targi skierowane do branży laboratoryjnej. Zaledwie w listopadzie świętowaliśmy ćwierćwiecze targów turystycznych.
W naszym portfolio znajdzie pan też kryminalistykę, hotelarstwo czy dziedzictwo
kulturowe. Do każdej imprezy długo się
przygotowujemy, by efekt był zadowalający dla obu stron, wystawców i odwiedzających. To wyzwanie wymagające czasu
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i kompetencji. Dlatego mamy rady programowe targów czy partnerów, którzy
wspierają nas swoją wiedzą i pomagają wyznaczać najbardziej interesujące dla danej
branży kierunki rozwoju imprezy. Oczywiście stale też obserwujemy rynek i szukamy
nowych rozwiązań.
Jaka jest aktualna kondycja branży targowej?
Biorąc pod uwagę ilość stałych i nowych imprez targowych w Polsce, kondycja jest co najmniej dobra. Wydaje mi się,
że targi na całym świecie przeżywają renesans. Po zachłyśnięciu się Internetem młode pokolenie – i nie tylko – ma szansę edukować się w prowadzeniu rozmów biznesowych. Targi to pod tym względem unikalne doświadczenie. Podczas kilku dni
trwania imprezy czasem trzeba odbyć 150
rozmów – już nie za pośrednictwem smartfona, maila czy skype’a, ale twarzą w twarz.
Dobrym przykładem może być branża turystyczna. Jak już wspominałam, obchodziliśmy jubileusz targów TT Warsaw,
podczas którego dziękowaliśmy sobie,
wspominaliśmy, bo to było nie tylko 25 lat
corocznych eventów, ale też dla wielu z nas
25 lat z życia, pracy w turystyce. Nie wyobrażam sobie świata, w którym pozbawilibyśmy się radości tych spotkań. Żaden
komputer nie jest w stanie zastąpić tej wartości.
Jak zatem dobrze przygotować firmę
do udziału w targach?
Stali bywalcy dobrze wiedzą, że kluczem do sukcesu na każdych targach jest
dobre przygotowanie. Mam na myśli zarówno kwestię samego stoiska, materiałów
promocyjnych, przygotowania zespołu do
szczególnie intensywnej pracy przez te
kilka dni, ale także przemyślenie i zaplanowanie działań komunikacyjnych, zarówno tych realizowanych podczas targów,
jak i przed oraz po imprezie. Przygotowanie do targów warto rozpocząć nawet na
kilka miesięcy przed datą wydarzenia.
Niektórzy wystawcy przed targami rozpoczynają umawianie indywidualnych
spotkań, inni tworzą dedykowane wydarzenia na Facebooku, na których komunikują swój udział w imprezie. Targi to doskonała okazja do zrobienia wokół firmy
szumu medialnego, zarówno w mediach
społecznościowych, jak i tradycyjnych.
Zawsze wspieramy klientów i pomagamy
w tego typu działaniach, udostępniamy nasze kanały komunikacji i promujemy wystawców od momentu zgłoszenia do samych targów.
A jaki jest pani przepis na sukces?
Z perspektywy czasu myślę, że najważniejsi w osiągnięciu sukcesu są ludzie.
Pracownicy, współpracownicy, partnerzy
merytoryczni, a także nasi wystawcy. Z wie-

Nic nie zastąpi rozmów bezpośrednich, które możemy
przeprowadzić podczas targów. Dlatego nowoczesna
impreza targowa to trwające kilka dni wydarzenie
łączące wszystkie kanały komunikacji: kontakty
osobiste, tradycyjne media oraz Internet
loma się przyjaźnię, do dziś wspierają
mnie, doradzają i wspólnie rozwijamy imprezy targowe. Wszystkich nas z pewnością
łączy pasja. To jest właśnie moim największym osiągnięciem – że robię coś, co lubię
i mam szczęście pracować ze wspaniałymi
osobami. Bez odpowiednich ludzi nic by się
nie udało, bo to kluczowa wartość firmy.
Skoro jesteśmy przy sukcesie, gratulujemy zdobycia tytułu laureata konkursu „Teraz Polska”. Czym jest dla Pani i zespołu MT Targi Polska niedawno przyznana statuetka „Teraz Polska”?
Godło „Teraz Polska” to prestiżowe wyróżnienie i docenienie jakości naszych
usług. Jesteśmy firmą, która promuje polskie przedsiębiorstwa oraz marki na arenie
międzynarodowej i jesteśmy z tego dumni.
To przede wszystkim uznanie pracy całego
zespołu – osób, które pracowały i pracują
ze mną przy organizacji targów przez te
25 lat. To dla nas motywacja, by dalej rozwijać ofertę i nieustannie dbać o najwyższą
jakość. Nie ukrywam, że dużo wymagam
od siebie i od innych, przywiązuję wagę do
szczegółów, bo to one mają decydujący
wpływ na końcowy efekt i zadowolenie
klientów. Myślę, że właśnie dbałość o detale oraz indywidualne podejście do wystawców jest naszą mocną stroną. Dla nas
każdy bez wyjątku jest najważniejszy – zarówno ten, który kupił 9 mkw., jak i ten, któ-

ry wykupił 250 mkw. O każdego dbamy tak
samo. Mam nadzieję, że w zdecydowanej
większości przypadków nam się to udaje.
Jaki będzie rok 2018?
Z pewnością będzie to rok wytężonej
i satysfakcjonującej pracy. Rozpoczynamy go
od kolejnego ważnego jubileuszu. Już po raz
20. organizujemy w Warszawie targi EuroLab skierowane do szeroko pojętej branży
laboratoryjnej. Od 6 lat równolegle odbywa
się też impreza poświęcona tematyce kryminalistycznej CrimeLab. Oba wydarzenia
cieszą się uznaniem zarówno w Polsce, jak
i w międzynarodowym środowisku naukowym i biznesowym związanym z tymi sektorami. W tym roku zamierzamy też kontynuować udane inwestycje w komunikację internetową. Tworzymy coraz więcej własnych treści video, które można zobaczyć na
naszym kanale YouTube czy na profilach poszczególnych imprez na Facebooku. Testujemy też różne rozwiązania w postaci aplikacji mobilnych czy narzędzi networkingowych. Liczę też, że rok 2018 będzie rokiem
pełnym sukcesów polskich firm na arenie
międzynarodowej, czego podstawą są często kontakty nawiązywane właśnie na naszych imprezach. Zapraszam do odwiedzania nas zarówno na kolejnych targach,
jak również online przez cały rok.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Anna Wielgos – wiceprezes MT Targi Polska SA
Większości z nas targi kojarzą się głównie ze stoiskami, transakcjami, kontraktami, pieniędzmi, czyli ogólnie rzecz
ujmując biznesem. Targi jednak, wbrew stereotypom, nie są jedynie przedsięwzięciem komercyjnym, służącym wyłącznie zawieraniu kontraktów. Tworzą je również różnego rodzaju profesjonalnie przygotowane konferencje, warsztaty, debaty, seminaria, spotkania, pokazy, konkursy. Tematyka wydarzeń jest bardzo różnorodna i zależy od rodzaju
targów oraz aktualnych zapotrzebowań danej branży. Staramy się ją tak dobierać, aby specjaliści z każdego z sektorów targowych mieli dostęp do aktualnej wiedzy, dzięki której mogą podnieść zawodowe kompetencje. Prelegentami
są eksperci w danych dziedzinach, uznani naukowcy z ośrodków badawczych oraz specjaliści z czołowych instytucji, organizacji i mediów branżowych. Co ważne, w większości imprez towarzyszących targom można uczestniczyć
bezpłatnie.

14–16 marca 2018
20. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab
7. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab
Targi EuroLab – CrimeLab to specjalistyczne imprezy o charakterze biznesowo-naukowym, skierowane do branży laboratoryjnej i kryminalistycznej, powstające przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenia są miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla różnego rodzaju laboratoriów,
jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych. Doskonałe połączenie świata nauki i biznesu sprawia, że na targi
przybywają zarówno kontrahenci chcący nawiązać kontakty biznesowe, jak i przedstawiciele szeroko pojętej nauki, zainteresowani nowościami rynkowymi i poszerzaniem wiedzy. Każdej edycji imprez towarzyszą prowadzone na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez specjalistów z branży, a nad stroną merytoryczną targów i wydarzeń czuwa Rada Programowa.
www.targieurolab.pl
21–23 marca 2018
22. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro
11. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel
EuroGastro i WorldHotel są od lat wiodącymi imprezami targowymi na rynku HoReCa w Polsce. Ideą obu imprez jest przedstawienie pełnej i różnorodnej oferty produktów, usług i rozwiązań dla gastronomii i hotelarstwa. Co roku targi odwiedza 20 tys. zwiedzających biznesowych. Wśród nich są właściciele i kadra zarządzająca obiektów noclegowych, restauracji,
kawiarni, cukierni, pubów, klubów i dyskotek, barów typu fast food i snack-bar, ﬁrm cateringowych, lodziarni i cukierni, a także przedstawiciele punktów zbiorowego żywienia i hurtowni, projektanci i inwestorzy. Nieodłączną częścią wydarzeń są prestiżowe konkursy kulinarne organizowane przez wybitnych mistrzów kulinarnych oraz olimpiada kawy. Targom towarzyszy bogaty program warsztatów i szkoleń oraz merytorycznych spotkań biznesowych dla menedżerów.
www.eurogastro.com.pl, www.worldhotel.pl
14–16 kwietnia 2018
23. Targi Turystyki i Wypoczynku LATO
7. Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia
Wielki kiermasz wiosenny – Targi LATO i REGIONALIA to największe imprezy tego typu dla mieszkańców Warszawy i okolic. Podczas Targów LATO przedstawiana jest oferta wyjazdowa i pobytowa, przede wszystkim na wiosenno-letni sezon turystyczny. To giełda propozycji wypoczynku wakacyjnego i weekendowego w najatrakcyjniejsze rejony Polski i poza
granice naszego kraju. Z kolei na Targach Regionalia lokalni producenci prezentują szeroki wybór organicznej żywności i produktów ekologicznych, tradycyjnych i rzemieślniczych.
Oba wydarzenia stanowią swoistą PODRÓŻ ZE SMAKIEM po polskich i zagranicznych regionach, są doskonałym sposobem na spędzenie wiosennego weekendu, wybranie wakacji
i kupienie zdrowych produktów.
www.targilato.pl
listopad 2018
6. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO
Targi Dziedzictwo to unikatowa w skali kraju branżowa impreza poświęcona tematyce ochrony, konserwacji oraz restauracji zabytków mająca na celu przedstawienie dotychczasowego
dorobku w tej dziedzinie, a także umożliwienie prezentacji rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz nowych technologii i technik w ochronie dziedzictwa kultury. Wydarzenie stwarza doskonałą okazję, by zasięgnąć aktualnych informacji na temat konserwacji i restauracji zabytków stanowiących cenny dorobek kulturowy kraju. Targi promują najnowsze produkty,
rozwiązania i technologie z zakresu ochrony zbiorów i konserwacji zabytków oraz stwarzają platformę wymiany doświadczeń i zawierania nowych kontaktów handlowych.
www.targidziedzictwo.pl
22–24 listopada 2018
26. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw
TT Warsaw to najważniejsze w Polsce wydarzenie biznesowe dla międzynarodowej i polskiej branży turystycznej. Na przestrzeni 25 lat targi stały się rozpoznawalną na całym świecie
marką, przyczyniając się do rozwoju biznesu turystycznego, wyznaczając trendy oraz ułatwiając promocję krajów i regionów. To okazja do spotkań handlowych oraz znalezienia nowych partnerów i kontrahentów wśród oferentów usług turystycznych z całego świata: touroperatorów, agentów, przedstawicieli bazy noclegowej oraz sektora turystyki biznesowej. Jest
to również miejsce prezentacji polskich produktów turystycznych międzynarodowej branży turystycznej, a także promocji krajów, regionów, miast, atrakcji i bazy turystycznej oraz gotowych ofert wśród warszawiaków szukających wycieczek w okresie jesienno-zimowym i świątecznym.
www.ttwarsaw.pl
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Targi w marketingowym tyglu
Wydawać by się mogło, że wszędobylska digitalizacja zepchnie targi w marketingowej kolejce na sam tył. Tymczasem okazało się, że przemysł targowy
doskonale potraﬁ dostosować się do nowych wymogów. W Polsce kolejny rok
z rzędu wzrosła liczba wystawców, liczba odwiedzających, jak też sama
powierzchnia wystawiennicza. To nie byłoby możliwe, gdyby same targi
nie przeszły stosownej metamorfozy
Michał Tabaka
eszcze nie ma danych statystycznych
za ubiegłe 12 miesięcy dotyczące kondycji polskiego rynku targowego.
Analizując jednak wyniki z lat ubiegłych, można z dużą dożą prawdopodobieństwa uznać, że znowu będzie można
ogłosić sukces. Ponownie bowiem urosły
wskaźniki, dobitnie przy okazji udowadniając największym malkontentom, że nie
dość, że targi mają się bardzo dobrze, to na
dodatek mimo nowych technologii uparcie
zajmują czołowe miejsce wśród instrumentów marketingowych, zwłaszcza oceniając ich efektywność.
„Niezwykle budujący dla branży jest
fakt, iż wszystkie kluczowe parametry statystyczne rynku targowego w Polsce
w 2016 roku odnotowały wzrosty, zarówno w porównaniu z rokiem 2014, jak i 2015.
Warto przypomnieć, że cykl organizacji kilku wiodących targów co dwa lata, oznaczający w praktyce wzrost liczby targów
poddawanych audytowi w latach parzystych, w pewnym stopniu determinuje wyniki polskiego rynku, a także wpływa na sposób, w jaki porównujemy dane, natomiast
czynnik ten oddziałuje nieporównywalnie
słabiej, niż ma to miejsce w przypadku targów w Niemczech, gdzie organizowane są
największe światowe marki targów w wielu branżach” – czytamy w audycie Centrexu
dla Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

J

Definicja sukcesu
Na przestrzeni dziesięcioleci wystawiennictwo okazało się jedną z najskuteczniejszych form marketingowych. Tak
pod względem budowania wizerunku firmy, kontaktu z klientem czy tworzenia z nim
więzi lojalnościowej. Co więcej: dzisiaj
targi nie gonią z zadyszką nowych tech-

nologii i innowacyjnych rozwiązań. Nie
dość, że przemysł wystawienniczy je po prostu wchłonął, dostosował do swoich potrzeb, to dodatkowo targi ciągle wyznaczają
trendy w danej branży.
Mimo że dzisiaj bardzo często załatwiamy sprawy również (a może przede
wszystkim) za pomocą smartfonów i łączy
internetowych, to jednak ciągle nie mija skuteczność kontaktów face to face. Badania
Instytutu Gallupa pokazują, że trzy czwarte Europejczyków uważa, iż osobisty kontakt nie może być zastąpiony żadną inną
formą komunikacji. I chociaż pojawiają się
w tym względzie nowe trendy, okresowo nawet skuteczne, to właśnie wyniki przemysłu targowego – tego nad Wisłą i każdego
innego – nie pozostawiają złudzeń, że
przy załatwianiu między sobą przeróżnych spraw, pierwszeństwo zdecydowanie
ma kontakt bezpośredni.
By móc w pełni korzystać z dobrodziejstw tego typu imprez, przede wszystkim nie wolno mylić targów jedynie z wystawianiem się na pokaz, podczas gdy my
sami możemy gdzieś z boku serfować po
sieci na laptopie. To błędne podejście, które nie zagwarantuje nam nawet cienia
efektu. Musimy mieć kontakt z klientem.
Targi dlatego cały czas są wyjątkowe, bo
można przy ich okazji wykorzystywać
wszystkie zmysły odbiorców. Najlepiej, gdy
ta interakcja odbywa się we wszystkich kierunkach. Trudno wszak pominąć argument,
że czynne uczestnictwo w przemyśle wystawienniczym pozwala mieć możliwie
dużą kontrolę (z pewnością w większej mierze niż w wielu innych branżach) nad poczynaniami konkurencji. Ta wiedza zaś
jest nie do przecenienia.

Konieczność zmian
Galopująca technologia zmienia
wszystko dookoła nas. To raczej nie kwestia

wyboru, a bardziej dostosowania się, niezostawania w tyle. I tak naprawdę nie ma
branży, która mogłaby ów trend spokojnie
obserwować, z założonymi rękami. Dotyczy to rzecz jasna również przemysłu targowego. Według specjalistów targi zmieniają
obecnie swoje funkcje i oblicze. Do tej pory
mieliśmy przede wszystkim targi kontraktacyjne, gdzie istotne było zawarcie umów
biznesowych. Dziś pojawili się w branży
profesjonalni organizatorzy konferencji
i kongresów, eventów i wystaw towarzyszących innym wydarzeniom o charakterze
sportowym, kulturalnym, społecznym
i handlowym.
Przełomowy okazał się rok 2016. Wtedy liderzy przemysłu targowego rozwijali
usługi w sferze cyfrowej i rozpoczęli współpracę z liderami gospodarki cyfrowej. O ile
w latach 2014–2015 wszyscy starali się zrozumieć postępującą cyfryzację i przygotować strategie w tej dziedzinie, o tyle w 2016
roku nadszedł czas próby i wdrażania
tych strategii. Dobrym przykładem jest
współpraca branży wystawienniczej w sferze „Online2Offline” pomiędzy firmą UBM
i portalem Alibaba – największą na świecie
platformą handlową B2B.
By mówić o możliwym sukcesie, trzeba jednak mocno zakasać rękawy. Targi coraz bardziej kładą nacisk na sferę zmysłową, poświęcając wiele uwagi kwestiom
akustyki, żywności, a nawet zapachu. Design, dźwięk, jedzenie, zapach i wiele innych
– to właśnie za ich pomocą można w interesujący sposób doskonalić formułę targów.
I tak też się dzieje, dzięki czemu targi w towarzystwie najnowszych instrumentów
i mechanizmów marketingowych absolutnie nie czują się źle, a raczej jak wśród „swoich”. Co więcej: targi ewidentnie odznaczają
się zyskiem marketingowym.
Badania Exhibition & Event Association of Australia (Stowarzyszenia Targo-
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wego Australii) pokazały, że średnie wydatki
w wysokości 9 proc. budżetu marketingowego firmy poniesione na uczestnictwo
w targach przynoszą zysk w formie 23 proc.
wzrostu działalności. Według badań CEIR
(Center of Exhibition Industry Research)
76 proc. gości targowych ma określony plan
działania, 48 proc. potencjalnych transakcji omówionych na targach nie wymaga dalszych wysiłków ze strony sprzedającego, aby
zakończyć je pomyślnie. Finalizacja potencjalnych transakcji omówionych na targach kosztuje 56 proc. mniej niż tradycyjne wizyty u potencjalnych partnerów handlowych.
Analizując polski (i nie tylko) przemysł
wystawienniczy, trzeba jednoznacznie zauważyć, że tak jak nowym technologiom nie
udało się zepchnąć targów w niebyt, tak
z pewnością innowacyjne rozwiązania
zmusiły przemysł wystawienniczy do znacznych modyfikacji. Bez tego nie byłoby z roku
na rok lepszych wskaźników.

Wymuszona dywersyfikacja
Zdaniem ekspertów obecnie mamy do
czynienia z trzema rodzajami targów:
pierwszy to dobrze znane od lat, klasyczne
targi kontraktacyjne, drugi to zyskujące na
znaczeniu targi eventowe (samochodowe
czy wędkarskie), trzeci typ, który być może
trudno nazwać targami, to ekspozycje towarzyszące np. kongresom czy wydarzeniom
sportowym. Zmiany te są konsekwencją strategii dywersyfikacji działań firm targowych,
polegającej na poszerzaniu ich portfolio
o nowe produkty i nowe rynki.
Na tym polega skuteczny handel i efektywne przekazywanie informacji. Nasze
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kanały komunikacyjne musimy dostosować
do typu odbiorcy i niekiedy też szerszego
kontekstu. Do tego niezbędna jest strategia,
dzięki której dowiemy się, że organizacja
własnego stoiska na dużych, ale niewyspecjalizowanych w danej branży targach
– np. Międzynarodowych Targach Poznańskich – nie do końca kalkuluje się. Przynajmniej tak jak obecność na przykład na
dwóch eventach specjalistycznych.
– Jest w czym wybierać. Oferta wystawiennicza cały czas się poszerza. Tak jak rośnie liczba wystawców i osób odwiedzających targi, tak też zwiększa się liczba sposobów na zaistnienie na danej imprezie wystawienniczej. Rządzi zasada: do wyboru,
do koloru. Jestem przekonana, że każdy
przedsiębiorca po zetknięciu się z pełną ofertą wybierze coś dla siebie, dostosowując warunki i kryteria do swoich priorytetów. Poszczególne wybory uzależnione są od przyjętych przez te firmy strategii – wyjaśnia Karolina Jarosz z Grupy PTWP, której spółka PTWP Event Center jest zarządcą
Spodka i Międzynarodowego Centrum
Kongresowego w Katowicach.

Barometr gospodarki
Kondycja polskiego przemysłu wystawienniczego nie zależy jedynie od wskaźników ukazujących większą liczbę wystawców i odwiedzających. Liczy się też sama
liczba organizowanych targów w kraju
nad Wisłą, ich branżowa dywersyfikacja
i wachlarz tematyczny. Wtedy dopiero
ocena relacji przedsiębiorca–klient i jej
efektywności ma szansę być wiarygodną.
Bo jaki jest sens tworzenia solidnego
budżetu, opracowania siatki potencjal-

nych wystawców, a jeszcze wcześniej dokładnej analizy rynku? Przecież łatwiejsze,
tanńsze i pewnie przyjemniejsze jest utworzenie swojej strony w Internecie, podpisanie
kilku umów i prezentowanie jej na różnych,
wirtualnych przestrzeniach eksploatacji.
– Tylko czy klient wtedy będzie pewien,
że wybrał to, co najlepsze? Czy będzie miał
ogląd rynku, pozna wszystkie nowości
i trendy? Czy będzie miał bezpośredni
kontakt z producentem? Czy będzie mógł
danego produktu dotknąć? A to właśnie
gwarantują dobrze zorganizowane targi. Internet rzeczywiście zmienił oblicze handlu,
ale akurat nie spowodował załamania targowego rynku. Przeciwnie, stał się świetnym
źródłem informacji o tych najlepszych wydarzeniach – przekonuje Tomasz Szypuła,
prezes zarządu Ptak Warsaw Expo.
Dla wystawców targi to, rzecz jasna,
wielka próba dla produktów i usug, zderzenie ich z potencjalnym zainteresowaniem
odbiorców. Ale nie tylko. Dzięki temu wyjątkowemu instrumentowi marketingowemu można przecież poszerzyć własne doświadczenie w danej dziedzinie czy też
sprawdzić aktualne trendy na rynku.
„Współczesne targi są jedną z najbardziej transparentnych form komunikacji
marketingowej. Udział w wydarzeniach, którym towarzyszy wysoka frekwencja wystawców, przyczynia się do poznawania środowiska konkurencyjnego. Jest to konieczny warunek przedsiębiorczości szkół
wyższych, ale również innych instytucji naukowych i badawczych. Obserwowanie
wystawiających się podmiotów może być
prowadzone m.in. w odniesieniu do realizowanych przez nie działań promocyj-
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nych oraz konstruowania oferty edukacyjnej lub naukowej. Zdolność targów do koncentrowania licznych przedstawicieli stron
podaży i popytu sprawia, że dostarczają one
aktualnych, trafnych oraz kompleksowych
informacji o poszczególnych branżach.
Cykliczność ich organizowania pozwala natomiast zaobserwować pojawiające się
trendy. Ponadto wydarzenia wystawiennicze wykazują dużą wrażliwość na to, co
dzieje się na danych rynkach. Z tego względu w wielu opracowaniach poświęconych
targom przypisuje się im miano „barometru gospodarki” – czytamy w opracowaniu
pt. „Targi jako narzędzie aktywności marketingowej instytucji naukowych i badawczych” dra Marcina Gębarowskiego z Politechniki Rzeszowskiej.

Jeden przepis?
Udane targi są tylko wtedy, gdy zadowoleni są i organizatorzy, i wystawcy, i sami
odwiedzający. I chociaż mogłoby się wydawać, że dzisiaj nie jest to nie aż tak trudne do zrealizowania, to w tej układance liczy się każdy element.
– Przepis na udane targi jest dość
prosty, bo składa się tylko z trzech składników. Po pierwsze, ważne jest miejsce,
po drugie – wystawcy, po trzecie – odwiedzający. Miejsce to więcej niż połowa suk-

cesu. Kiedyś targi powstawały koło dworców, tak jak te w Poznaniu 90 lat temu,
bo ludzie przyjeżdżali na te wydarzenia koleją. Dziś docierają samolotami lub samochodami, więc targi muszą być blisko
międzynarodowego lotniska, blisko autostrady, no i muszą być parkingi – twierdzi
Tomasz Szypuła.
Wyboista droga do sukcesu prowadzi
też przez konsekwencję. Organizowanie cyklicznych targów to zdecydowanie proces
trwały, a nie kończący się nawet po zakończeniu kolejnej edycji imprezy wystawienniczej.
– Po zakończeniu targów omawiamy je,
bierzemy pod uwagę odczucia wystawców
oraz wyniki z ankiet. Przygotowujemy foldery, druki zgłoszeniowe itd. Wiele naszych
imprez ma ugruntowaną pozycję na rynku,
są to często najważniejsze dla danej branży spotkania w roku, jak Targi Stomatologiczne Krakdent, targi przemysłowe EuroTool czy Międzynarodowe Targi Książki.
Mimo to ciągle je ulepszamy, by być nieustannie w zgodzie z trendami – mówi Grażyna Grabowska, prezes Targów w Krakowie sp. z o.o.
To, że targi stoją mocno na nogach, nie
znaczy, że nie mogą iść pod rękę np. z social mediami. Dzisiaj zresztą to bardziej wymóg niż wybór. Znawcy tematu nie mają

wątpliwości, że musi być oczywiste powiązanie między przestrzenią wystawienniczą a obszarem wirtualnym. Każde
większe wydarzenie powinno mieć swój
fanpage, aktualizowany od momentu, kiedy zapadnie decyzja o organizacji targów.
Celami komunikacji w mediach społecznościowych powinno być: poinformowanie
o wydarzeniu, jego aspektach praktycznych,
takich jak miejsce, dojazd, cena biletów, zachęcenie do udziału w wydarzeniu, np. poprzez wskazanie korzyści, takich jak możliwość zapoznania się z ofertą wielu wystawców w jednym miejscu, porozmawiania z przedstawicielami firm, wypróbowania produktów oraz tworzenie dobrej atmosfery wokół targów, co można uzyskać
np. poprzez zamieszczanie materiałów
z tzw. backstage’u, np. zdjęć pracowników
targów, którzy montują boksy dla wystawców, publikację memów powiązanych z tematem targów itp.
Dzisiejsza pozycja targów w marketingowym świecie pokazuje dobitnie, że nawet najnowocześniejsze, najbardziej innowacyjne technologie nie zastąpią relacji
międzyludzkich, bezpośrednich kontaktów. Być może to pieśń przyszłości wpisująca się w wizje automatyzacji. Na pierwsze dźwięki jest jednak jeszcze zdecydowanie
za wcześnie.
I
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Czekamy na drugą dźwignię
Wszystko wskazuje na to, że w nowej perspektywie unijnej fundusze na rozwój elektromobilności czy sektorów takich jak przemysł drzewny, spożywczy,
na wsparcie inicjatyw regionalnych zaowocują również ciekawymi projektami
targowymi – mówi Przemysław Trawa, prezes zarządu Międzynarodowych
Targów Poznańskich i prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego
Fot. MTP (5)

Jak by pan podsumował polski rynek
targowy w 2017 roku?
Dobra koniunktura na rynku krajowym
przełożyła się na kondycję przedsiębiorstw,
które chętnie korzystały z coraz bogatszej
oferty polskich ośrodków targowo-konferencyjnych. Nie odczuwamy jeszcze działania drugiej z dźwigni, która od lat stymulowała rozwój branży targowej, czyli
środków unijnych przeznaczanych na finansowanie wybranych gałęzi gospodarki.
Wszystko wskazuje jednak na to, że w nowej perspektywie fundusze na rozwój elektromobilności czy sektorów takich jak
przemysł drzewny, spożywczy, wsparcie
inicjatyw regionalnych zaowocują również ciekawymi projektami targowymi. Obserwujemy rosnącą konkurencję w zakresie rozszerzania świadczonych usług przy
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jednoczesnym podnoszeniu standardów jakości obsługi klienta. Największą dynamikę rozwoju wykazują targi eventowe, dla szerokiej publiczności, oparte na emocjach, pasji i rozrywce. W najatrakcyjniejszych branżach wzrasta presja cenowa. Jednocześnie
rosną oczekiwania klientów i przetrwają tylko te ośrodki, które będą potrafiły zrozumieć
zmieniające się trendy.
Miniony rok był dla Międzynarodowych Targów Poznańskich, którymi zarządzam, udany. Firma jest liderem branży z ponad 50-proc. udziałami w rynku.
W wydarzeniach targowych organizowanych przez MTP w 2017 wzięło udział
ok. 700 tys. zwiedzających. Swoją ofertę
przedstawiało prawie 10 tys. wystawców,
w tym prawie 2 tys. wystawców zagranicznych pochodzących z całego świata. To licz-

by porównywalne z analogicznym okresem
w roku 2015, bo warto dodać, że w branży targowej, w której niektóre wydarzenia
odbywają się co dwa lata, okresem porównawczym są właśnie cykle 24-miesięczne.
Dla Targów Poznańskich był to też rok
dywersyfikacji działalności. Kontekst naszej
aktywności został znacznie rozszerzony
– dziś Międzynarodowe Targi Poznańskie
to firma działająca w branży spotkań. Nie
tylko jesteśmy organizatorem targów, ale też
wydarzeń kulturalnych, sportowych, kongresów, konferencji i bankietów dla klientów zewnętrznych. Dużą część naszych
przychodów stanowi wynajem powierzchni, aranżacja przestrzeni i działalność gastronomiczna. Każdego roku Poznań Congress Center organizuje blisko 2000 wydarzeń, w których uczestniczy pół miliona
osób z całego świata. A nasza oferta poszerzyła się wraz z Nowym Rokiem i powierzeniem MTP funkcji operatora dużego obiektu sportowo-koncertowego – poznańskiej hali Arena. Postawiliśmy także
mocniej na wsparcie dla biznesu. W naszej
ofercie znajdują się takie usługi jak wsparcie marketingowe, raporty biznesowe oraz
narzędzia sprzedażowe, czyli tele- i e-marketing. Rozwijamy też własne wydawnictwa
branżowe. Naszym celem jest bycie ekspertem i wsparciem dla naszych klientów nie
tylko podczas wydarzeń targowych, ale także w trakcie ich codziennej pracy.
Czy pojawiły się jakieś nowe trendy,
które nie występowały wcześniej?
Myślę, że najgorętszym w ostatnich
miesiącach hasłem jest rozwój. Ośrodki targowe na całym świecie stawiają na inwestycje w budowę i modernizację hal targowych, rozwój technologii oraz organizację
nowych wydarzeń. Najważniejsze europejskie organizacje targowe zrzeszone
w Europejskim Stowarzyszeniu Głównych
Centrów Wystawienniczych EMECA, zainwestują w najbliższej przyszłości w rozwój aż 3,5 miliarda euro.
Międzynarodowe Targi Poznańskie
też wpisują się w ten trend. Rokrocznie prze-
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znaczamy dużą część swoich środków
własnych na modernizację istniejących pawilonów. Oddaliśmy do użytku nowoczesny kompleks gastronomiczny. Przeprowadziliśmy remont naszych hal targowych, który ma na celu połączenie dwóch
mniejszych pawilonów w jedną dużą przestrzeń. A w najbliższych planach mamy
również budowę wielopoziomowego parkingu. Nowoczesna przestrzeń wystawiennicza, umożliwiająca elastyczną aranżację przestrzeni i pełna oferta usług dodatkowych jest warunkiem koniecznym, by
przyciągnąć wystawców oraz organizatorów kongresów i konferencji.
Po drugie, w całej infrastrukturze i obszarach, w których świadczone są usługi,
cały czas instalowana jest najnowocześniejsza technologia obejmująca cyfrowy
sprzęt taki jak system digital signage, system znajdywania drogi, elektroniczne kasy
biletowe i nowe rozwiązania dla bram
wejściowych. Priorytetem jest również udoskonalenie logistyki, które obejmuje dostęp
cyfrowy, kontrole dostaw, zarządzanie ruchem i parkowaniem.
Rozwijamy też program targowy. Jedną z dróg jest tworzenie własnych marek.
Przykładem tej drogi jest uruchomienie nowych imprez, np. Survical Force Expo, targi wyposażenia survivalowego i militarnego, które odbędą się 9–11 lutego, oraz ekspansja terytorialna, np. targi wędkarskie
Rybomania, które dziś odbywają się już
w 3 miastach. Drugim sposobem na rozwój naszego portfolio jest zakup udziałów
w firmach będących organizatorami targów.
Międzynarodowe Targi Poznańskie właśnie
wchodzą na rynek targów nieruchomości,
nabywając większościowy pakiet warszawskiej spółki Nowy Adres S.A., organizatora największych targów nieruchomości w 5 głównych miastach Polski.
Które branże cieszyły się największą
popularnością odwiedzających, a które wystawców?
Dla Międzynarodowych Targów Poznańskich największe pod względem powierzchni wystawienniczej, ale i liczby
zwiedzających były targi Poznań Motor
Show. Ekspozycja zajęła wszystkie pawilony
targowe oraz powierzchnię otwartą, gdzie
odbywały się pokazy i testy. W czołówce
pod względem zajmowanej powierzchni są
też inne wydarzenia skierowane do szerokiej publiczności – targi Poznań Game Arena, Targi Edukacyjne, Cavaliada i Festiwal
Sztuki i Przedmiotów Artystycznych. Jeśli chodzi o silne marki pod względem liczby profesjonalnych zwiedzających, przodują
targi branży meblarskiej Meble Polska,
drzewnej Drema, targi przemysłowe ITM
Polska i budowlane Budma. Dwa ostatnie
wydarzenia są również rekordowe, jeśli
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chodzi liczbę wystawców dochodzącą nawet do 1000 firm.
Jak plasujemy się pod względem rozwinięcia branży targowej na tle innych krajów Unii Europejskiej? Do których rynków
moglibyśmy się porównywać?
W Polsce jest obecnie 16 ośrodków targowych dysponujących łącznie ok. 450
tys. m² powierzchni. Udział naszego kraju w światowej powierzchni targowej wynosi
1,3 proc. Dwa ośrodki, w tym Targi Poznańskie, dysponują powierzchnią większą
niż 100 tys. m². Rynek targowy w Polsce
mocno się rozwija. W porównaniu do
2011 powierzchnia ośrodków targowych
wzrosła o 72 proc. Można szacować, że cała
Grupa Kapitałowa Międzynarodowych
Targów Poznańskich jest obecnie w posiadaniu ok. 57 proc. rynku targowego. Składają się na to udziały, jakie posiadają
MTP sp. z o.o., Targi Lublin oraz od teraz
także Spółka Nowy Adres.
Niedługo powstanie, podobnie jak
w 2016 roku, kolejny raport przygotowany przez państwa. Jaka jest metodologia
tej analizy?
Jak co roku PIPT przygotowuje materiały oparte na statystykach poddanych audytowi przez CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych. Tylko
dane podane przez uznanego przez Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego UFI audytora dają gwarancję wiarygodności statystyk targowych, a to niezwykle
istotne zagadnienie i zarazem podstawa zaufania do targów ze strony wystawców
i zwiedzających.
Ubiegły rok przyniósł nowy słownik
pojęć branży targowej. W jakim celu został stworzony? Czy przyjął się wśród
uczestników rynku?
Słownik ma za zadanie oficjalnie systematyzować ma od lat stosowaną w polskiej branży targowej terminologię, która
jednak, zdaniem ekspertów targowych Izby,
była nieczytelna dla wielu interesariuszy
przemysłu targowego, w tym dla władz
ustawodawczych oraz mediów.
W prawodawstwie polskim brakuje
uregulowań dla tej szczególnej branży gospodarki, jaką są targi i wystawy. Niewiele
jest też literatury, która fachowo objaśnia,
czym są targi i jakie jest ich znaczenie. Dzięki przyjęciu i promocji „Słownika Pojęć
Branży Targowej” PIPT ma nadzieję wyjaśnić wiele nieporozumień wokół prawidłowej interpretacji znaczenia najważniejszych definicji, takich jak m.in. pojęcie i klasyfikacja targów, pojęcie i kryteria obiektu
targowego, definicja organizatora targów,
przedsiębiorstwa usług targowych i wiele innych.
Niezrozumienie terminologii związanej
z branżą targową i wystawienniczą, a tak-
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Niezrozumienie terminologii związanej z branżą targową i wystawienniczą, a także funkcji, jakie targi
pełnią we współczesnej gospodarce, wielokrotnie było
i jest nadal przyczyną nadużywania samego terminu
„targi” przez nieprofesjonalnych organizatorów

że funkcji, jakie targi pełnią we współczesnej gospodarce, wielokrotnie było i jest
nadal przyczyną nadużywania samego
terminu targi przez nieprofesjonalnych organizatorów. Termin „targi” pojawia się co
roku w Polsce w nazwach co najmniej kilkudziesięciu wydarzeń mających pewne cechy targów, lecz organizowanych przez różne firmy w nieodpowiednich warunkach lokalowych i oferujących niskiej jakości usługi dla klientów tych wydarzeń. To, zdaniem
PIPT, deprecjonuje rangę targów w Polsce,
profesjonalnych organizatorów targów,
obiektów targowo-konferencyjnych oraz dostawców usług związanych z organizacją
targów. Tym staranniejsze było podejście
Rady PIPT, złożonej z ekspertów targowych,
do kwestii sformułowania pojęcia „targów” oraz definicji i kryteriów oceny
„obiektu targowego”. Rada postanowiła
oprzeć się w tym zakresie o najnowsze stanowisko UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, opublikowane
w listopadzie 2016 r.
Na czym w tym roku zamierza koncentrować swoje wysyłki Polska Izba Przemysłu Targowego?
PIPT na pewno będzie kontynuować
działania na rzecz swoich członków, tak jak
miało to miejsce w latach poprzednich.
Sprawa handlu w niedzielę czy płacy mi-

nimalnej w państwach UE to problemy, które dotknęły polską branżę targową i z którymi musimy sobie wspólnie poradzić.
Będziemy też na pewno kontynuować
kampanię Targi Dają Więcej, która ma
wzmocnić pozytywny wizerunek targów
jako istotnego narzędzia marketingowego.
Ma przekonać Polaków do tego, że bez
względu na wiek, zainteresowania i zawód
każdy znajdzie na targach coś dla siebie.
Dzięki nim zarówno zwiedzający, jak
i przede wszystkim przedsiębiorcy zyskują
nowych klientów, oszczędzają czas, bogacą się w wiedzę i rozległe kontakty oraz rozwijają swoje pasje. Targi dają więcej: pieniędzy, czasu, kontaktów, wiedzy.
W tym roku odbędzie się jubileusz
25-lecia Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Czy planowane są huczne obchody?
Oczywiście, że tak. 25 lat to wspaniały jubileusz. W ciągu tych 25 lat dokonał się
spektakularny rozwój przemysłu targowego w Polsce, powstało wiele nowych ośrodków targowych, w których odbywa się
rocznie kilkaset targów i wystaw, odgrywających wielkie znaczenie nie tylko dla rozwoju poszczególnych miast targowych i regionów, ale również dla całej gospodarki
Polski.
Rozmawiał Piotr Nowacki

KONFERENCJE

Szkolenie lub konferencja?
Tylko u nas
Jeśli szukasz ekskluzywnego miejsca biznesowego, położonego
w zaciszu przyrody, to
Hotel Warszawa SPA
& Resort nad jeziorem
Necko w Augustowie
jest najlepszym
wyborem
azwa hotelu jest sentymentalnym odwołaniem do samochodu marki Warszawa,
produkowanego przez FSO,
która była pierwszym właścicielem
obiektu hotelowego. Ten pięknie położony nad jeziorem hotel oferuje 90 pokoi i apartamentów, restaurację z tarasem letnim oraz drink bar. Nad brzegiem jeziora znajdują się plaża oraz
wypożyczalnia sprzętu motorowodnego, przystań jachtowa, boisko do piłki
siatkowej oraz siłownia zewnętrzna.
Hotel zapewnia niezwykle komfortowe warunki do organizacji spotkań biznesowych, sympozjów czy szkoleń. Odpowiednio przystosowane sale konferencyjne
z dostępem do naturalnego światła gwarantują w równej mierze wysoki poziom jakości zarówno prelegentom, jak i uczestnikom. Różnej wielkości sale Wigry, Necko
i Rospuda wyposażone są w nowoczesny,
profesjonalny sprzęt multimedialny oraz klimatyzację. W zależności od preferowanego ustawienia (teatralne, bankietowe, szkolne, w kształcie litery U) zapewniają miejsce
od 30 do 230 osobom, a dostęp do Wi-Fi
ułatwi kontakt ze światem zewnętrznym
oraz pomoże w realizowaniu programu
szkoleniowego.
Hotel Warszawa SPA & Resort zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie organizacji przyjęć, bankietów czy uroczystych
kolacji. Hotelowa kuchnia oferuje bogaty
wachlarz dań nie tylko rybnych, ale i kuchni regionalnej czy międzynarodowej. Podczas całodziennych szkoleń obsługa zapewnia również przerwy kawowe wzboga-
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cone o wypieki z hotelowej cukierni. Restauracja nie tylko raczy podniebienia gości doskonałymi przysmakami, ale także
olśniewa eleganckim wystrojem. Niecodziennych wrażeń dostarcza także widok na
pobliskie jezioro oraz zieleń, roztaczający
się z przestronnego tarasu. Naturalne
światło wkradające się przez szklane atria
wprawia gości w dobry nastrój, sprzyjający spotkaniom przy wykwintnym posiłku.
Hotel Warszawa SPA & Resort w Augustowie jest doskonale zlokalizowany.
Bliskość przyrody sprawia, że z łatwością
można tam oderwać się od szarej codzienności. Po konferencji prawdziwą przy-

jemnością będą aromatyczne kąpiele, masaże gorącymi kamieniami
oraz odpoczynek w saunie fińskiej
i łaźni parowej lub w oryginalnej grocie solnej. Pakiety SPA połączone, zależnie od pory roku, z atrakcjami
wodnymi na przystani hotelowej
lub zimową sanną w obsypanych
śniegiem lasach Puszczy Augustowskiej zapewniają idealne warunki
do odpoczynku po dniu pełnym
spotkań i prelekcji. Ponadto obiekt udostępnia wypożyczalnie rowerów i sprzętu
wodnego, miejsce do grilla i na ognisko.
Okolica obfituje w liczne atrakcje turystyczne
m.in.: spływy kajakowe rzekami Czarną
Hańcza i Rospuda, wycieczki rowerowe
szlakami Green Velo, a także przejażdżki kolejką wąskotorową. Jedną z ciekawszych
propozycji jest rejs statkiem po jeziorach augustowskich Necko, Białe i Studzieniczne
położone na szlaku Kanału Augustowskiego, którego niewątpliwą atrakcją jest
przepłynięcie statku przez śluzę Przewięź.
„Przyjedź jako gość – wyjedź jako
przyjaciel” to wiele mówiące motto obrane przez Hotel Warszawa SPA & Resort,
które w pełni oddaje specyfikę obiektu położonego w Augustowie, oraz cel, jaki
przyświeca jego właścicielom i personelowi. Przyjazna atmosfera panująca w hotelu ulokowanym w malowniczej okolicy,
tuż nad brzegiem jeziora Necko, w dużej
mierze decyduje o jakości każdego spotkania.
www.hotelwarszawa.pl
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Eksporterzy filarem gospodarki
23 listopada 2017 r. odbył się XVI Kongres Eksporterów Polskich, a towarzyszyła mu gala zorganizowana przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, ministra rolnictwa i marszałków województw
ematem XVI Kongresu Eksporterów Polskich, który poprowadzili prezes zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich
Mieczysław Twaróg i przewodniczący
Rady Głównej SEP Stefan Tkaczyk, były
perspektywy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Podjęte zagadnienia były odpowiedzią na oczekiwania eksporterów mających na względzie
proeksportowy i proinnowacyjny rozwój
gospodarki. Podczas kongresu odbyła się
debata dotycząca m.in. inicjatyw w obszarze dyplomacji ekonomicznej, rozwoju eksportu na priorytetowych i perspektywicznych rynkach zagranicznych, koncentracji sił i środków promocyjnych.
Zwrócono uwagę na potrzebę dalszego
wdrażania rozwiązań systemowych nakierowanych na realizację zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw oraz bardziej otwartej współpracy z mediami, w tym polonijnymi.
W XVI Kongresie Eksporterów Polskich wzięło udział ponad 200 eksporterów. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele ministerstw: rozwoju, rolnictwa
i rozwoju wsi, finansów, spraw zagranicznych, ambasad, urzędów marszałkowskich i samorządów terytorialnych, izb
gospodarczych i stowarzyszeń, a także re-
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prezentanci Banku Gospodarstwa Krajowego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wielu z nich zabrało głos w dyskusji
po wystąpieniu Stefana Tkaczyka, który
przedstawił Strategię Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.
W trakcie XVI Kongresu Eksporterów
Polskich zostały wręczone nagrody ministra
rozwoju dla laureatów konkursu „Wybitny
Eksporter Roku 2017”, które w imieniu wicepremiera Mateusza Morawieckiego wręczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andżelika Możdżanowska. Zaszczytny tytuł otrzymały trzy firmy: Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Kasol – J.A. Kazberuk” z Białegostoku (za dynamiczny rozwój eksportu produktów
z runa leśnego na bardzo wymagające
rynki europejskie i światowe), Furniture
Concept Sp. z o.o. z Bartoszyc (za dynamiczny rozwój eksportu meblarskiego na
bardzo trudne rynki zagraniczne, które
wymagają wielu działań promocyjnych w
celu zwiększenia zainteresowania kontrahentów ofertą firmy) oraz Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL”
S.A. z Dąbrowy Górniczej (za dynamiczny rozwój eksportu silników elektrycznych
na bardzo konkurencyjne rynki europejskie).
Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki wręczył puchar i dyplom Ministra

Rolnictwa dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Włoszczowa. Ponadto przyznanych zostało siedem medali honorowych
„Zasłużony dla Eksportu”, które zdobywcy odebrali z rąk prezesa zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Mieczysław Twaróg wręczył też listy gratulacyjne
i medale „Wybitny Eksporter Roku 2017”
przyznane przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Te trafiły do Stanisława Masternaka, starosty sandomierskiego i dziekana Sandomierskiego Jabłkowego Korpusu Eksporterów, Szymona Kołacza,
wójta gminy Łoniów, Huty Szkła Gospodarczego w Staszowie, Mokate Sp. z o.o.,
FM BRAVO Sp. z o.o. W imieniu uhonorowanych medalem i listem gratulacyjnym głos zabrał marszałek województwa
podkarpackiego Władysław Ortyl. Minister
rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel,
przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Stefan Tkaczyk oraz pełnomocnik prezesa Huty Szkła
Gospodarczego Jan Frysztak wręczyli listy
gratulacyjne i medale Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter
Roku 2017” dla 10 kolejnych podmiotów,
które wyróżniają się dynamiką eksportu,
oraz puchary za „Eksportowe Produkty
Roku 2017”, tzw. hity według ich procentowego udziału w eksporcie ogółem. W tej
grupie znalazło się aż 25 laureatów.
I
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Historia pewnej mleczarni
W 1930 r. grupa około czterdziestu osób założyła Spółdzielnię Mleczarską
w Kole. Dziś to ﬁrma doświadczona, która kultywuje mleczarską tradycję
półdzielnia zrzesza prawie
trzy tysiące członków udziałowców i zatrudnia ok. 600
osób w zakładzie w Kole
oraz w oddziałach w Kępnie i Grodkowie. Dysponuje własną bazą transportową, stacją paliw oraz prowadzi
zaopatrzenie rolników-dostawców
mleka w środki do produkcji rolnej.
Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych spółdzielni mleczarskich w Polsce, która w ciągu roku
przerabia ponad 270 milionów litrów
mleka, z czego 99 proc. w najwyższej
klasie ekstra. Ponad 60 proc. produkcji jest
eksportowane na rynki całego świata. Najważniejsze produkty to: mleko w proszku,
masło ekstra oraz serek wiejski Cottage
Cheese.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Kole od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce największych światowych eksporterów mleka w proszku. Obecnie pracująca
linia produkcyjna umożliwia produkcję
mleka w proszku w wielu rodzajach: pełne,
odtłuszczone lub natłuszczane tłuszczem
roślinnym w postaci mleka aglomerowa-
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nego, mleka instant, mleka z dodatkiem witamin, a także mleka z dodatkiem innych
składników według życzeń klientów. Jego
odbiorcami są kraje europejskie, bliskowschodnie, azjatyckie i afrykańskie.
Na rynku krajowym najbardziej rozpoznawalny jest serek wiejski Cotttage
Cheese oraz cieszące się doskonałą opinią
wśród klientów masło ekstra. Kolskie masła to produkty z ponad 85-letnią tradycją.
Masło ekstra oraz osełkowe masło ekstra cechują się doskonałym mlecznym smakiem
i zapachem oraz jednolitą smarowną kon-

systencją, dzięki czemu łatwo
rozprowadzają się na pieczywie. Wszystko to dzięki jego właściwej strukturze i zmniejszonej
ilości powietrza w gotowym produkcie.
Zakład słynie z doskonałej
jakości mleka, które przy zastosowaniu najnowocześniejszych
maszyn i urządzeń przerabia na
znakomitej jakości galanterię
mleczną: maślanki, śmietany,
kefir, zsiadłe mleko, twarogi:
chudy, półtłusty i wyrabiany
ręcznie pełnotłusty „Klinek”, oraz kremową pastę kanapkową o wdzięcznej nazwie
„Koluś”.
Kolskie produkty posiadają liczne nagrody i wyróżnienia m.in. Złote Medale Targów Polagra Food, Godło „Teraz Polska”
oraz znak „Poznaj Dobrą Żywność” nadawany przez Ministerstwo Rolnictwa. Gwarancją najwyższej jakości produktów jest
wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000:2005 oraz
standardu BRC.
I

Rynek nie znosi próżni

Rozmawiamy z Czesławem Cieślakiem,
prezesem zarządu
Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Kole

Jaki procent, gdzie i jakie produkty
państwa firmy trafiają za granicę?
Około 50 proc. naszej produkcji jest eksportowane. Z roku na rok zwiększamy eksport, zarówno do odbiorców, z którymi od
dawna handlujemy, jak i do nowych, staramy się bowiem dotrzeć na nowe rynki.
Głównymi naszymi odbiorcami są państwa
afrykańskie, ale docieramy także na Bliski
Wschód i do tak odległych państw jak Wietnam czy Filipiny.
Co to znaczy być wybitnym eksporterem w państwa rozumieniu?
Każdy producent stara się dotrzeć ze
swymi produktami tam, gdzie miejscowi
przetwórcy nie są w stanie samodzielnie wyprodukować wystarczającej ich ilości.
W przypadku wyrobów mleczarskich tak
właśnie jest na rynkach afrykańskich i azjatyckich, gdzie hodowla bydła natrafia na

wiele przeszkód. Ekspansja na te rynki
daje naszej mleczarni wymierne efekty.
Sprzedajemy tam coraz więcej mleka
w proszku i jesteśmy pewni, że popyt będzie
cały czas rósł.
Ale wybitny eksporter, jakim niewątpliwie jesteśmy, musi ciągle się rozwijać,
zwiększać produkcję i z zyskiem ją sprzedawać. Tak, by w pełni wykorzystać potencjał swoich dostawców, czyli polskich rolników, oraz nowoczesnego zakładu. Musimy pamiętać, że rynek nie znosi próżni.
Jeżeli nas tam nie będzie, to na pewno szybko wejdą inni, a każde niezrealizowane przez
nas zamówienie wykorzysta konkurencja.
Jednakże najważniejszym elementem
w handlu jest powtarzalna wysoka jakość
produktu.
Rozmawiał Piotr Daniłowicz
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Polska z marką
rzetelnego dostawcy mebli
Główni odbiorcy naszych mebli znajdują się
w Unii Europejskiej. Prym wiodą Niemcy, a za nimi
mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Czech i Francji
– mówi Tomasz Wiktorski, koordynator rządowego Programu Polskie Meble

Na czym polega program Polskie Meble i od kiedy funkcjonuje?
Program Polskie Meble polega na
ukierunkowaniu działania wielu ministerstw i agencji na wspólny cel, jakim jest
wspieranie branży meblarskiej. W tym
wspólnym mianowniku mieści się przede
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wszystkim budowania marek i wzrostu
eksportu oraz produkcji. Formalnie zespół zadaniowy ds. programu Polskie Meble został powołany w listopadzie , ale prace przygotowawcze trwały od początku
ubiegłego roku.
W jaki sposób Polski Fundusz Rozwoju, którego jest pan przedstawicielem,
wspiera branżę meblarską?
PFR podjął się zadania koordynacji
programu Polskie Meble, a także oferuje
znaczne środki finansowe na inwestycje, fuzje i przejęcia. PFR, jako fundusz inwestycyjny, obejmuje mniejszościowe pakiety
akcji, w zamian za co udostępnia kapitał
polskim podmiotom. Grupa PFR oferuje
jeszcze większe możliwości, od produktów
ubezpieczeniowych przez kredyty aż po instrumenty dotacyjne i doradcze, na przykład
w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy Polskiej Agencji Inwestycji

i Handlu. Wszystkich zainteresowanych instrumentami Polskiego Funduszu Rozwoju zapraszam do kontaktu z doradcami
klienta pod bezpłatnym numerem infolinii:
800 800 120 oraz do odwiedzenia naszej
strony www.pfr.pl.
Kto może skorzystać z tej pomocy?
Program grupuje działania adresowane do różnych obiorców oraz różne instrumenty. Z instrumentów dotacyjnych, na
przykład grantów na dizajn, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z kategorii MŚP, którzy dotychczas nie pracowali z profesjonalnymi projektantami, ale np. z pakietu
usług finansowych mogą korzystać wszyscy. Program bierze pod uwagę różne
możliwości i potrzeby firm.
Co jest największym wyzwaniem tego
programu?
Największym wyzwaniem jest zmiana
postrzegania polskiej branży meblarskiej
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na rynkach zagranicznych. Wymaga to
wieloletnich działań, kształtowania wizerunku i zmian organizacyjnych w polskich firmach. Potrzebujemy przejść od
konkurencji cenowo-kosztowej do jakościowo-wzornicznej, a to wymaga zupełnie innego podejścia do procesów biznesowych.
Czy da się długoterminowo utrzymać wysoką pozycję polskiego meblarstwa? Jakimi środkami można to osiągnąć?
Polska posiada szereg fundamentalnych
atutów ważnych w produkcji mebli, a więc
pozycja polskiego meblarstwa to nie tylko
kwestia nakładów inwestycyjnych czy promocyjnych, ale przede wszystkim umiejętności zarządczych, odwagi w kreowaniu innowacji i zdobywaniu nowych klientów, nowych rynków, nowych nisz.
Jak sytuacja wygląda w tej chwili? Które firmy wiodą prym? Czy już możemy mówić o polskiej specjalizacji meblowej?
Z pewnością wśród specjalistów branżowych na świecie Polska ma dobrą pozycję i markę rzetelnego dostawcy. Mamy też
firmy, które w swoich kategoriach zajmują miejsca w pierwszej piątce w Europie,
a czasem na świecie. Te przykłady pokazują,
że mamy mocnych graczy w różnych segmentach rynkowych: meblach biurowych,
skrzyniowych do samodzielnego montażu,

meblach tapicerowanych. Mamy w końcu
dziesiątki firm specjalizujących się w nietypowych realizacjach, takich jak meble
okrętowe, fryzjerskie, medyczne, audytoryjne
itd. W związku z tym trzeba powiedzieć, że
Polska jest słynna z mebli, ponieważ tu można znaleźć producentów wszystkich rodzajów mebli.
Do których krajów i rejonów trafiają
nasze produkty? Które z nich cieszą się największą popularnością
Główni odbiorcy naszych mebli znajdują się w Unii Europejskiej. Prym wiodą
Niemcy, a za nimi mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Czech i Francji. Wysoką pozycję zajmuje też eksport do USA. Na temat powodzenia różnych grup mebli trudno się wypowiadać. Jeżeli ze stołem sprzedaje się
sześć krzeseł, to czy można powiedzieć, że
krzesła sprzedają się sześć razy lepiej niż stoły? Wartościowo największą grupę stanowią meble skrzyniowe z drewna i materiałów drewnopochodnych, ale meble tapicerowane niewiele im ustępują. Do tego
szybko rozwija się produkcja materacy.
Praktycznie w każdej kategorii mamy hity
sprzedażowe.
Co jest największą siłą naszego przemysłu meblarskiego?
Siłą polskiego meblarstwa jest splot kilku czynników: długiej tradycji w produkcji

mebli, a więc „fachu w ręku”, naturalnych
zasobów drewna i korzystnej lokalizacji
chłonnych rynków Europy Zachodniej.
Z produkcją mebli identyfikuje się duża grupa społeczna, która rozumie produkcję mebli i łączy z nią swoją przyszłość.
Czy przyczyną wyhamowania branży
w przyszłości mogą być protesty ekologów
i ochrona przyrody, a w szczególności lasów, czy raczej innych problemów doszukiwałby się pan w przyszłości?
Jeśli miałbym wskazać potencjalne
ryzyka, to leżą one zupełnie gdzie indziej.
Lasy w Polsce są jednymi z najlepiej zarządzanych w Europie. Powierzchnia leśna
od czasów II wojny światowej zwiększyła
się o kilka milionów hektarów, a w ciągu
ostatnich 10 lat o kilkaset tysięcy hektarów.
Zasoby drewna systematycznie rosną, a pozyskanie jest niezwykle zachowawcze
i stanowi mniej niż 50 proc. rocznego przyrostu. Dużo większym wyzwaniem jest automatyzacja i robotyzacja produkcji, która będzie konsekwencją wzrostu wynagrodzeń i kurczących się zasobów ludzkich.
Ważne będzie też – wskazywane wyżej
– przejście z produkcji w roli podwykonawcy na pozycję producenta oryginalnych
produktów.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Lazur – klasyka smaku
Firma Lazur z Nowych Skalmierzyc od ponad pół wieku doskonali się
w sztuce wytwarzania szlachetnych serów pleśniowych. Dziś jest synonimem
doskonałego smaku oraz najwyższej jakości i cieszy się ugruntowaną pozycją
lidera na rynku serów pleśniowych w Polsce i uznaniem za granicą. Od początku istnienia jej kapitał pozostaje w 100 proc. polski
ortfolio spółdzielni tworzą sery pleśniowe Lazur: Błękitny, Złocisty,
Srebrzysty, Turkusowy.
Ofertę dopełniają Lazur Srebrzysty w zalewie z suszonymi pomidorami, sery topione Lazuretta oraz niedawno wprowadzony
Rokblu. Wszystkie powstają według wypracowanej przez lata receptury, podczas wielotygodniowego dojrzewania, wyłącznie z naturalnych składników i bez użycia sztucznych barwników czy konserwantów.
Produkty marki Lazur dostępne są
w dostosowanych do potrzeb klientów,
zróżnicowanych formach: główkach, blokach, ćwiartkach i porcjach. Na szczegól-
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ną uwagę zasługują sery Lazur w innowacyjnej formie plastrów oraz dedykowane dla
eksportu blistry. Spółdzielnia sprzedaje
bowiem swoje produkty nie tylko na rynek
krajowy. Znacząca część produkcji trafia na
rynek Unii Europejskiej, a także na Bliski

Wschód, do Izraela oraz kilku krajów azjatyckich.
Najwyższą jakość, wysokie walory i bezpieczeństwo serów Lazur
potwierdzają liczne wyróżnienia,
nagrody i certyfikaty, w tym prestiżowy znak „Poznaj Dobrą Żywność” i Godło „Teraz Polska”, a także systemy ISO 22000 oraz międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności BRC.
Działania eksportowe spółdzielni Lazur docenione zostały przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, które
w listopadzie po raz kolejny przyznało jej
tytuł „Wybitnego Eksportera Roku 2017”.
www.lazur.pl
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iENA medalowo w Norymberdze
Od 2 do 5 listopada 2017 r. w Norymberdze w Niemczech na terenie Norymberskiego Centrum Targowego odbyła się 69. Międzynarodowa Wystawa
Wynalazków iENA 2017 Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty
Wyniki medalowe Polaków
podczas wystawy
IENA 2017
Politechnika Białostocka
• Srebrny Medal – metoda tworzenia sygnału wyjściowego nieliniowego regulatora prędkości silnika
prądu stałego

Fot. SPWiR

rganizatorem wystawy była
spółka AFAG Messen und Ausstellungen GmbH. Podczas tej
jednej z najstarszych, a zarazem
najbardziej prestiżowych wystaw wynalazczych na świecie zaprezentowano w tym
roku ponad 800 rozwiązań z 31 państw,
m.in. z Polski, Włoch, Libii, Rumunii,
Mołdawii, Turcji, Tajwanu, Filipin, Stanów
Zjednoczonych, Chin, Malezji, Chorwacji
i wielu innych.
Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów zorganizowało polskie
stoisko na wystawie iENA, na którym znalazło się 25 rozwiązań polskich twórców
z jednostek sfery nauki, cieszących się wyjątkowym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Oprócz medali i dyplomów
otrzymanych w ramach głównego konkursu wystawy iENA 2017 polskie rozwiązania otrzymały również liczne wyróżnienia i nagrody specjalne.
Jak co roku podczas wystawy odbyło
się spotkanie członków zarządu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA ExCo, w którym uczestniczyli
prezes SPWiR, dyrektor IFIA, prof. nadzw.
dr hab. inż. Michał Szota oraz dyrektor biura SPWiR, członek zarządu IFIA Agnieszka Mikołajska.

O
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4 listopada z kolei odbyło się spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców AEI, którego wiceprezesem
jest prezes SPWiR Michał Szota. W trakcie spotkania podsumowano działalność
AEI w mijającym roku. Prezes SPWiR Michał Szota zaprosił wszystkich zebranych do udziału w przyszłej 12. edycji wystawy IWIS oraz apelował o większą aktywność europejskich stowarzyszeń w obszarze promocji innowacji na forum międzynarodowym.
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2017 Pomysły, Wynalazki, Nowe
Produkty tradycyjnie stanowi wyjątkowo
skuteczną platformę współpracy naukowej
oraz handlu międzynarodowego, a także
międzykontynentalnego transferu technologii. Wśród twórców rozwiązań obecnych
na wystawie dominowało środowisko naukowe, instytuty badawcze oraz przemysł
i grupy biznesowe. Inżynieria, przemysł, informatyka, elektronika, architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport,
ochrona środowiska lub bezpieczeństwo –
to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na
wystawie iENA 2017.
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów zaprezentowało na wystawie iENA 25 innowacyjnych rozwiązań
jednostek sfery nauki.
I

Politechnika Krakowska
• Złoty Medal – nowe, wysoce wydajne fotoluminescencyjne czujniki
molekularne oparte na kompleksach
lantanowców do monitorowania procesów polimeryzacji oraz do bardzo
czułego wykrywania właściwości powłok polimerowych
• Brązowy Medal – systemy dostarczania leków złożonych
• Srebrny Medal – warstwy kompozytowe tytanu-hydroksyapatytu w żeliwie
Politechnika Częstochowska
• Brązowy Medal – metoda wytwarzania kulistych misek
• Brązowy Medal – wzór do tłoczenia sferycznych misek z twardego
odkształcalnego materiału
• Złoty Medal – narzędzie do sprawdzania wytrzymałości połączenia klejowego okładziny szczęki
hamulcowej
Instytut Elektrotechniki
• Złoty Medal – rozkład temperatury
łuku plazmowego w lampach wyładowczych dla metod zasilania
Politechnika Lubelska
• Złoty Medal – wytłaczarka
Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej
• Brązowy Medal – metoda redukcji
wysokich stężeń tlenków azotu
obecnych w spalinach z silników
Diesla
Instytut Włókiennictwa
• Złoty Medal – metoda biofunkcjonalizacji materiałów włókienniczych
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Moc w nauce
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) jest najsilniejszą polską jednostką
badawczą prowadzącą prace w zakresie radiochemii, chemii radiacyjnej,
chemii jądrowej i jądrowej inżynierii chemicznej, konstrukcji i budowy przyrządów radiometrycznych, badań środowiskowych, radiobiologii komórkowej
itp. Jedno ze stworzonych przez ICHTJ rozwiązań zostało właśnie nagrodzone podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków iENA 2017
nstytut Chemii i Techniki Jądrowej
stanowi główne zaplecze badawczo-techniczne dla rozwoju energetyki jądrowej w różnorodnych obszarach. Od 2010 roku Instytut Chemii
i Techniki Jądrowej, jako jedyna instytucja naukowa w Polsce, posiada status
„IAEA Collaborating Centre for Radiation Processing and Industrial Dosimetry”
(Centrum Współpracy w Zakresie Technologii Radiacyjnych i Dozymetrii Przemysłowej), nadany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA).
Centra współpracy MAEA są elitarną grupą najlepszych ośrodków badań jądrowych na świecie.
Wysoko kwalifikowana kadra naukowa
oraz specjalistycznie wyposażone laboratoria zapewniają najwyższy poziom badań
oraz innowacyjny transfer wiedzy i technologii. Dowodem tego są między innymi
liczne sukcesy odnoszone przez IChTJ na
różnych wystawach, konkursach i targach.
W 2017 roku na 69. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków iENA 2017 Instytut
zdobył brązowy medal za wynalazek „Spo-
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sób redukcji wysokich stężeń tlenków azotu w gazach odlotowych z wysokoprężnych
silników Diesla” („A method of reducing
high concentrations of nitrogen oxides
present in the exhaust gases from Diesel engines”). Twórcami rozwiązania byli prof. dr
hab. inż. Andrzej G. Chmielewski, dr Janusz
Licki, dr hab. Yongxia Sun, mgr inż. Ewa
Zwolińska, dr inż. Zbigniew Zimek, mgr inż.
Aleksandra Błocka.
Koncepcja wynalazku polega na połączeniu dwóch metod oczyszczenia spalin za
pomocą wiązki elektronów (EB) oraz technik absorpcyjnych. Zastosowanie powyższej technologii umożliwia jednoczesne
usuwanie obu zanieczyszczeń (SO₂ i NOₓ)
z dużą wydajnością, ponad 80 proc. Wynalazek ten zdobył również złoty medal na
Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017. Ponadto
międzynarodowe jury IWIS 2017 nagrodziło złotymi medalami pięć innych tematów prezentowanych przez IChTJ: „Sposób wytwarzania radioizotopowego znacznika i znacznik radioizotopowy”, „Sposób
i układ transportu i mieszania zawiesiny bio-

masy w hydrolizerze i w fermentorze”,
„Sposób higienizacji osadów ściekowych”,
„Sposób otrzymywania diagnostycznej ilości radionuklidu 43Sc” oraz „Sposób otrzymywania diagnostycznych ilości radionuklidu 99mTc”.
Zwieńczeniem sukcesów wystawowych
w 2017 r. było zdobycie w konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Złotego Lauru Innowacyjności
za projekt „Wysokowydajna polska technologia uzyskiwania biometanu i wytwarzania nawozu organicznego”. Projekt ten
jest konglomeratem dwóch wynalazków:
„Sposób i układ transportu i mieszania zawiesiny biomasy w hydrolizerze i w fermentorze” oraz „Sposób higienizacji osadów ściekowych”. Pierwszy z patentów został też wcześniej nagrodzony złotym medalem w trakcie XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii
„Archimedes – 2013” oraz srebrnym medalem podczas 65. edycji targów „IENA
2013” w Norymberdze.
www.ichtj.waw.pl
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Przyszłość
już jest
G

Czesław Rychlewski
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dy oglądam współczesne filmy kryminalne, dochodzę do wniosku, że nastał ciężki czas dla przestępców. Dajmy na to, że skradziono komuś rower. Co robi policja? Przegląda nagrania z monitoringów, zarejestrowane przez kamery zainstalowane w pobliżu miejsca przestępstwa, i już wie, jak wyglądał złodziej i dokąd pojechał skradzionym rowerem. W przypadku poważniejszych przestępstw bierze się do analizy telefon komórkowy ofiary. Operator dostarcza bilingi, a technicy odtwarzają nawet skasowane wcześniej SMS-y i nagrania poczty głosowej. Na podstawie bilingów wiemy, kto i kiedy dzwonił do ofiary, a później ustalamy, gdzie się logował jej telefon. Znaczenie mają także
najdrobniejsze dowody znalezione na miejscu przestępstwa. Zabrany do analizy włos pozwoli
ustalić DNA przestępcy. Odciski palców wrzuca się do bazy i po chwili wiadomo, czy ten, który je zostawił, był już kiedyś notowany przez policję. Nie ma też problemu z identyfikacją twarzy przestępcy. Gdy w bazie policji znajduje się jego fotografia, natychmiast zostanie zlokalizowana.
Wypada się tylko cieszyć, że organy ścigania dysponują takimi narzędziami. Gdy pomyślę jednak, że na tych nagraniach mogę być także ja, ciarki przechodzą mi po plecach. Wielki
Brat czuwa. Śledzi każdy mój krok. Sprawdza, czego szukam w Internecie. Może prawie bez
ograniczeń podsłuchiwać moje rozmowy i gdy dowie się z nich, że aktualna władza nie za bardzo mi się podoba, mogę mieć kłopoty np. ze znalezieniem pracy.
Władza twierdzi, że aby skutecznie zwalczać terroryzm, musi nas pozbawić części prywatności.
Zazwyczaj chętnie się na to godzimy. Ale co będzie, gdy ostatni terrorysta będzie siedział
w odosobnieniu, a władzy zostanie ta cała maszyneria z przebogatą bazą danych? Nie zwolni przecież setek tysięcy informatyków, którzy tak ofiarnie dla niej pracują. Znajdzie im jakieś
zajęcie. Będą jeszcze skuteczniej inwigilować nas, zwykłych obywateli, którym tylko czasami
zdarzają się jakieś grzeszki.
Sieć informatyczna wykorzystywana jest nie tylko przez organy ścigania, lecz także przez
świat przestępczy. Tak zwane Państwo Islamskie od dawna wykorzystuje Internet do szerzenia swojej ideologii i werbowania ochotników. Przeprowadza też w sieci transakcje finansowe. Zorganizowane grupy przestępcze też mają zapewne umówione metody powiadamiania
bossów o skutkach podjętych działań i zleceń następnych. Rajem przestępców jest tzw. Darknet. Jest to zaszyfrowana sieć, zapewniająca anonimowość. Wystarczy pobrać przeglądarkę
Tor, która uniemożliwia ustalenie adresu IP. W tej sieci działa w najlepsze handel narkotykami i bronią, rozpowszechniana jest pornografia dziecięca. A co będzie, jeżeli uruchomi się handel innymi towarami? Powstanie równoległa gospodarka globalna, do której rządy nie będą
miały wglądu. Transakcje będzie się opłacać wirtualnymi walutami, np. bitcoinami. Przepadną podatki ściągane od sprzedaży towarów i państwa znajdą się na krawędzi bankructwa. Załamie się system opieki socjalnej i zdrowotnej. Zabraknie pieniędzy na bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, edukację, kulturę.
W sieci grasują też wszelkie tajne służby. Jedne, żeby wyłapać przestępców, inne, żeby szachować nieprzyjaciół. Celuje w tym Rosja. Do perfekcji opanowała sztukę dezinformacji w czasie wyborów w innych państwach. Upokorzyła tym nawet największe mocarstwo świata, czyli Stany Zjednoczone. Podobno w Sankt Petersburgu jest okazały budynek, w którego wnętrzu znika codziennie tysiąc osób, które nie wiadomo czym się zajmują. Prawdopodobnie siedzą przy komputerach i rozsyłają po świecie fałszywe wiadomości.
Następna wojna będzie wojną cybernetyczną. Istnieje pokusa, żeby włamać się do sieci
w innych państwach i np. sparaliżować system energetyczny. O tym, co się wtedy dzieje, mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Kanady mieli okazję przekonać się w 1965 roku, gdy wysiadł
system energetyczny na Niagarze. Prądu pozbawionych zostało 30 mln ludzi. Setki tysięcy utknęło w windach i wagonach metra. Wysiadła sygnalizacja świetlna, co sparaliżowało ruch uliczny. A gdy po usunięciu awarii przyszło wypłacać pensje pracownikom, okazało się to niemożliwe,
bo komputery się rozregulowały. Trzeba było ściągnąć pieniądze z emerytur wszystkich byłych
księgowych, żeby uporządkować sytuację.
W jakiej epoce żyjemy i czy ona przetrwa? Sytuacja przypomina bajkę „Uczeń Czarnoksiężnika”, w której uwolniona tajemna siła czyni spustoszenie. Internet najpierw ujawnił nam
swoje korzystne strony. Teraz demonstruje groźne oblicze. Co nas czeka w przyszłości? Przyszłość już jest.
I
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Nakręcanie i skręcanie
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prognozuje w ostatnim
swoim raporcie, że gospodarka światowa w tym roku będzie się rozwijać
w tempie 3,6 proc. Taki sam wskaźnik dotyczy gospodarki polskiej

Czesław Rychlewski
zrostowi światowego PKB –
czytamy w raporcie – sprzyjać będą coraz lepsze rezultaty rozwiązań na niektórych
rynkach wschodzących, szczególnie w Azji,
oraz założenie umiarkowanego wsparcia ﬁskalnego w pewnej liczbie rozwiniętych
gospodarek, szczególnie w USA w 2018
roku. Gospodarka Stanów Zjednoczonych wzrośnie o 2,5 proc., a strefy euro –
o 1,75 proc. Początek roku przyniósł jednak wieści, które mogą się okazać szkodliwe dla gospodarki. Ropa na giełdzie w Nowym Jorku zdrożała do 60,62 dol. za baryłkę. Jest to najwyższa cena od czerwca
2015 roku. Zakłócenia na rynku wywołały
przede wszystkim protesty uliczne w Iranie,
który jest trzecim producentem ropy
w OPEC. Rosnące ceny żywności, bezrobocie i korupcja wyprowadziły ludzi na ulice. Najpierw wyszli w Meszhedzie, a wkrótce także w Teheranie. Wzrostowi cen ropy
sprzyjają też decyzja krajów OPEC o obniżeniu jej wydobycia i rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec w Chinach. Analitycy oczekują, że w tej sytuacji uruchomione zostaną odwierty do wydobycia
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ropy z łupków w USA, pozamykane z powodu jej zbyt niskiej ceny.

Zachodnia kotwica
Jak ocenia analityk gospodarczy Marek Zuber, sytuacja na świecie będzie zależała w największym stopniu od kondycji gospodarki amerykańskiej, która już
ósmy rok przeżywa hossę. Stało się tak
m.in. w wyniku dostaw dla gospodarki taniego gazu łupkowego. Zauważył jednak
również, że „patrząc na sytuację gospodarki amerykańskiej po II wojnie światowej, takie okresy oznaczają, że bardzo
szybko nastąpi jakieś spowolnienie”. Na
globalnej gospodarce zaciąży także sytuacja w Korei Północnej i na Ukrainie. Jednocześnie nie słabnie wpływ Unii Europejskiej na to, co się dzieje na świecie. Będzie ona szła w kierunku Unii dwóch prędkości. W tym kontekście polski rząd powinien zrewidować swój stosunek do
przyjęcia wspólnej waluty.
W USA przez długi czas dominowały
optymistyczne nastroje, co było m.in. siłą
napędową amerykańskiej giełdy. Ostatnio
jednak ta euforia opada. Produkcja przemysłowa rośnie o 1,4 proc. rocznie i tempo to pozostaje bez zmian. Słabo też rosną

pensje – o 2,5 proc. Ponad połowa społeczeństwa ma mniejsze dochody niż przed
rokiem 2000, a 13,5 proc. obywateli żyje poniżej poziomu ubóstwa. Zdaniem Rezerwy
Federalnej giełdowa hossa jest mocno nadmuchana, a nadmierny optymizm inwestorów stanowi zagrożenie dla gospodarki. Dochodzi do tego rekordowe zadłużenie gospodarstw domowych, przypominające sytuację sprzed wybuchu kryzysu
w 2008 roku. Nic więc dziwnego, że producenci wzięli na wstrzymanie. Gospodarka
realna prawie stanęła w miejscu.
Wbrew pozorom zachodnia kotwica nie
trzyma mocno globalnej gospodarki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył
prognozy wzrostu dla USA do 2,3 proc.
w tym roku i twierdzi, że w następnych latach wskaźnik ten będzie spadał do 1,9 proc.
w 2019 roku i do 1,8 proc. w roku następnym. Nie współgra to z zapowiedziami prezydenta Trumpa, że gospodarka amerykańska wejdzie na ścieżkę 3-procentowego
wzrostu i będzie się na niej utrzymywać
przez dekadę.
Senat USA uchwalił reformę podatkową. Opozycyjni Demokraci oceniają, że
ustawa została wprowadzona pospiesznie
i skrycie. – Konieczność powtórnego jej gło-
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sowania w Izbie Reprezentantów to kolejny dowód na to, jak niedbale napisane zostało to podatkowe oszustwo – podkreśliła w oświadczeniu przywódczyni mniejszości demokratycznej w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi. Donald Trump obiecywał tę ustawę w czasie kampanii wyborczej. Powstała ona w myśl jego przekonań
na temat dobrze funkcjonującej gospodarki.
Wprowadza zmniejszenie podatku dochodowego od przedsiębiorstw z 35 do
21 proc. Zredukowane zostaną też stawki
podatków od osób fizycznych. Demokraci wskazują, że więcej skorzystają na tym bogaci niż biedni, a dług publiczny państwa
w ciągu 10 lat zwiększy się o 1,5 biliona dolarów. Republikanie twierdzą natomiast, że
zmiany poprawią koniunkturę gospodarczą
i wzrost zatrudnienia.

Rosja wychodzi z dołka
Od początku 2016 roku bank centralny Rosji zaczął odnotowywać wzrost gospodarczy w tym kraju. Wzrosły też dochody. Aż 40 proc. z nich pochodzi z eksportu ropy i gazu, a ceny tych surowców zaczęły rosnąć. Wpływ na to miało ograniczenie produkcji ropy przez kraje OPEC. Co
ciekawe, odnotowano też wzrosty w innych
sektorach. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że sankcje gospodarcze obniżyły rosyjski produkt krajowy brutto
o 1–1,5 proc. rocznie.
Mimo to Rosja zaczęła odnotowywać
poprawę sytuacji. Sprawił to przede wszystkim rosnący popyt konsumpcyjny. Szefowa banku centralnego Elwira Nabiullina dodaje jednak, że kraj potrzebuje dalszych reform, by odblokować jego potencjał. Tego
samego chce prezydent Władimir Putin.
Nakazał on ministrowi gospodarki opracowanie planu, którego realizacja spowoduje, że Rosja będzie się rozwijać w średnim tempie światowym, czyli ok. 3 proc. Realizowane już są przedsięwzięcia nakręcające gospodarkę. Przyspieszono akcję kredytową, łagodzona jest polityka monetarna i wzmacniane jest zaufanie w sektorach
korporacyjnym i konsumenckim. Rosyjski
PKB powinien wzrosnąć o 1,9 proc. rok do
roku w 2018 roku. Fabrice Desnos z Euler
Hermes powiedział, że po okresie spadku
koniunktury rosyjska gospodarka jest bardziej stabilna, a wiele przedsiębiorstw rozważa nowe inwestycje i ekspansję.

Chiny na rozdrożu
Co kwartał Bank Société Générale
publikuje listę „czarnych łabędzi”. Są to kraje, których upadek napędzi kłopotów całemu światu. Na tej liście są Chiny. Analityków niepokoi możliwość pęknięcia bańki
spekulacyjnej w systemie kredytowym, postępujący izolacjonizm tego kraju oraz

Co kwartał Bank Société Générale publikuje listę
„czarnych łabędzi”. Są to kraje, których upadek
napędzi kłopotów całemu światu. Na tej liście są Chiny
twarde lądowanie chińskiej gospodarki,
wywołane m.in. przez silnego dolara. Dla
gospodarki napędzanej długiem najważniejsza jest oczywiście skłonność banków do
udzielania kredytów i możliwości ich spłacania. Po uszy w długach tonie np. sektor
deweloperski. W wielu miastach stoją niezamieszkane apartamentowce i niewykorzystywane biurowce. Wszystko to powstało dzięki hojnie udzielanym tanim
kredytom.
W ubiegłym roku Chiny odnotowały wzrost produktu krajowego brutto
o 6,5 proc. Był to najniższy wynik od 27 lat.
Odpowiedzią na ten stan rzeczy ma być
schłodzenie rynku mieszkaniowego i spowolnienie akcji kredytowej. Ma też wzrosnąć
popyt wewnętrzny, gdyż Chińczycy zarabiają coraz więcej. Władze nie liczą jednak
na wzrost eksportu, gdyż niepewna jest perspektywa globalnej gospodarki. Chiny
opierają swój wzrost na przemyśle ciężkim.
W ubiegłym roku przedsiębiorstwa państwowe zwiększyły zyski o jedną czwartą.
Najlepiej radzą sobie takie branże jak hutnictwo, wydobycie węgla i ropy oraz petrochemia. Energetyka odnotowała jednak
znaczne spadki. Wiele innych państwowych
firm tkwi w stagnacji. Rząd słusznie zauważył, że przyczynił się do tego brak
konkurencji. Proponuje więc tworzenie
firm z kapitałem mieszanym i wymianę menedżerów na zorientowanych bardziej prorynkowo.

Co nas zaskoczy?
Najbardziej kontrowersyjne prognozy
ogłasza co roku Saxo Bank. Tym razem też
nas zaskoczył. Twierdzi np. że „Cesarstwo
Austro-Węgierskie grozi przejęciem Unii Europejskiej”. „Napięcia dyplomatyczne między Europą Zachodnią i Wschodnią sięgnęły zenitu w 2017 roku w kwestiach dotyczących zagranicznych pracowników,
kwot migracyjnych i wartości demokratycznych. W 2018 roku napięcia jeszcze się
nasilą” – piszą analitycy banku. Ich zdaniem
scenariusz może wyglądać następująco:
nowy austriacki kanclerz postanawia przyłączyć się do Grupy Wyszehradzkiej, która zrzesza czterech najbardziej europesymistycznych członków UE, sytuacja osiąga punkt krytyczny, gdy Komisja Europejska wezwana przez Francję, Belgię i Niemcy rozpoczyna procedurę z art. 7 przeciwko Polsce za brak poszanowania dla rządów
prawa, a Austria i Grupa Wyszehradzka razem lobbują za tym, żeby Unia przyjęła kierunek antymigracyjny. Następnie udaje im
się zgromadzić 13 państw, czyli mniejszość
blokującą posiedzenia Rady Europejskiej.
Po raz pierwszy punkt ciężkości w UE przemieści się na wschód.
Dwie kolejne prognozy dotyczą rynku
papierów wartościowych. Ma zapanować
na nim zamieszanie, które przyniesie inwestorom olbrzymie straty. Możemy się tylko pocieszyć, że prognozy Saxo Banku rzadko się sprawdzają.
I
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Zgodny
optymizm
W końcu 2017 r.
niemal bez wyjątku
zagraniczne prognozy
przewidywały roczny
wzrost polskiego PKB
o ok. 4 proc. aż do
4,9 proc. Podstawą
były wyniki gospodarcze
III i IV kwartału
ubiegłego roku
Zygmunt Słomkowski
publikowana w listopadzie ub.r.
prognoza Komisji Europejskiej
podniosła wcześniejsze przewidywania wzrostu PKB Polski
w 2017 r. o 0,7 pkt proc. wobec szacunków
z maja br. do 4,2 proc. Natomiast według
tej analizy w 2018 r. nastąpi spowolnienie,
m.in. wskutek pewnego osłabienia konsumpcji, gdy wyższa inﬂacja obniży realne
dochody gospodarstw domowych. Ponadto osłabi się poprawa w zatrudnieniu.
Raport Komisji przewidywał na koniec
2017 r. przyspieszenie inwestycji, które
wpadły w dołek w poprzednich miesiącach.
Oczekiwano też silnego wzrostu inwestycji publicznych ze względu na wyższe wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych. Natomiast – zdaniem ekspertów KE
– odbicie w inwestycjach prywatnych będzie
postępowało bardziej stopniowo, przy
wsparciu takich czynników jak silny popyt
krajowy i zewnętrzny, wysokie wykorzystanie
mocy wytwórczych oraz łatwy dostęp do ﬁnansowania. Zdaniem autorów raportu Polska wchodzi w etap podwyższonej inﬂacji
– według ich wyliczeń miałaby wkrótce wynieść 1,6 proc., ale w drugiej połowie 2018
r. może to być 2,5 proc., a rok później nawet blisko 3 proc.
Szerszy obraz w skali czterech lat
(2016–2019) ukazany został w raporcie Ko-
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misji Europejskiej w zestawie danych faktycznych i prognozowanych. I tak wzrost
PKB wynosił lub będzie wynosił odpowiednio 2,9 proc., 4,2 proc., 3,8 proc. i 3,4
proc. Spożycie prywatne to 2,9 proc. w 2016
r. i w następnych trzech latach: 4,2 proc., 3,8
proc. i 3,4 proc. Nakłady brutto na środki
trwałe w 2016 r. uplasują się na minus 7,9,
w 2017 r. plus 4,2, a w 2018 r. – 7,9 proc.
na plusie i w 2019 r. – 4,8 proc. Wzrost zatrudnienia będzie najwyraźniej spadać – odpowiednio w wymienionych czterech latach:
o 0,6 proc., 1,6 proc., 0,8 proc. oraz 0,2 proc.
Stopa bezrobocia według Eurostatu odpowiednio wynosiła lub będzie wynosić: 6,2
proc., 5,0 proc., 4,2 proc., 4,0 proc. Deficyt budżetowy jako procent PKB wynosił
lub będzie wynosić 2,5 proc., 1,7 proc., 1,7
proc., 1,9 proc.
Paneliści portalu FocusEconomics
w swym grudniowym raporcie (Consensus
Forecast Central & Eastern Europe) stwierdzili, że brak jeszcze danych wyjaśniających
polskie wyniki, ale na lepsze prognozy
wpłynęły utrzymująca się rosnąca sprzedaż
detaliczna, wzrost płac i rekordowo niskie
bezrobocie. Dochodzi do tego najwyższe od
lat zwiększenie produkcji przemysłowej. Perspektywy potwierdza najwyższy od 9 miesięcy wskaźnik PMI (przygotowywany
przez firmę HS Markit, specjalizującą się
w ekonomicznej, finansowej i przedmiotowej analizie rynków): w październiku
53,4 pkt. i w listopadzie 54,2. Dodajmy, że

opublikowany na początku stycznia 2018
r. kolejny indeks PMI wzrósł do 55 pkt. W
komentarzu do raportu stwierdzono: „Zarówno wielkość produkcji, poziom zatrudnienia, jak i całkowita liczba nowych zamówień wzrosły w szybszym tempie. Liczba całkowitych nowych zamówień osiągnęła
najszybsze tempo wzrostu od lutego 2015
roku. Presje na łańcuchy dostaw pozostały silne, a opóźnienia dostaw były jednymi
z największych od siedmiu lat” – stwierdzono w raporcie Markit.
Autorzy grudniowego raportu FocusEconomics stwierdzili, że w 2018 r. tempo
rozwoju będzie nadal znaczne, ale niższe
niż w ubiegłym roku (3,6 proc., a w 2019 r.
– 3,3 proc.). Powodem będzie pewne ograniczenie prywatnych zakupów. Zwiększy się
skala inwestycji dzięki funduszom unijnym,
ale w związku z tym wzrosną wydatki sektora publicznego, co wraz z obniżeniem wieku emerytalnego może wywołać finansowe
napięcia.

Opinie banków
Bank Światowy poprawił swą poprzednią prognozę z 3,3 proc. wzrostu PKB
do 4,0 proc. Ten skok ekonomiści banku
wyjaśniają konsumpcją prywatną wspartą
korzystną sytuacją na rynku pracy i programem 500 plus. Jednak obecna dobra
kondycja gospodarki może znaleźć się
w obliczu zagrożenia wskutek m.in. już pojawiających się trudności w znalezieniu pra-
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cowników, co częściowo jest następstwem
obniżenia wieku emerytalnego, a także
umiarkowanego osłabienia koniunktury
w Europie. Dlatego – stwierdził przedstawiciel BŚ na Polskę i kraje bałtyckie, Carlos Pineura – Polska musi zwiększać produktywność, inwestować w kapitał ludzki
oraz wprowadzić politykę ułatwiającą napływ pracowników z zagranicy. Biorąc to
wszystko pod uwagę, Bank Światowy
przewiduje wzrost polskiej gospodarki
w wysokości 3,6 proc. w 2018 r. i 3,4 proc.
w 2019 r.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w listopadzie ogłosił podobne oceny
i prognozy (wzrost PKB w 2017 r. – 4,1 proc.).
Komunikat EBOiR tłumaczy to odbiciem
inwestycji publicznych, choć poziom prywatnych pozostał niski. Zwraca uwagę, że
w połowie 2017 r. poziom inwestycji (w relacji do PKB) był w 2017 r. najniższy od
1996 r. Zdaniem analityków EBOiR
w 2018 r. PKB wzrośnie o 3,4 proc. – proporcjonalnie do poziomu wzrostu cen,
który może osłabić silną dotąd konsumpcję prywatną.

Jak biznes?
Opublikowany 31 października doroczny flagowy raport Banku Światowego
„Doing Business 2018”, który ocenia warunki prowadzenia biznesu w okresie od lipca 2016 do czerwca 2017 r., ulokował Polskę wśród 190 krajów świata na 27. miejscu. Jest to spadek w porównaniu z poprzednim raportem o 3 miejsca, choć
punktacja, jaką otrzymaliśmy, jest nieco
wyższa niż rok wcześniej. Po prostu inne
kraje dokonały szybszego postępu niż Polska. Dobrze wypadliśmy w obsłudze handlu międzynarodowego oraz w dostępie do
kredytów. Poprawy zaś wymaga czas dochodzenia roszczeń i płacenia podatków.
Jak wynika z raportu, 119 krajów przeprowadziło 264 reformy poprawiające warunki
tworzenia miejsc pracy, inwestowania i konkurencji, gdy w tym samym czasie Polska
nie zrealizowała reform uwzględnianych
w rankingu „Doing Business”. Ekonomista
BŚ Maciej Drozd wyjaśnił ocenę raportu
tym, że wiele przyjętych udogodnień nie weszło jeszcze w życie, a o innych przedsiębiorcy nie wiedzą.

Przyszłość emerytur
Obserwatorzy zagraniczni zajmują się
nie tylko finansami i gospodarką. Często
analizują problemy społeczne. OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) ogłosiła w grudniu raport analizujący
sytuację emerytów. Ich przyszłość w Polsce
upatruje w ciemnych barwach i postuluje
dalsze reformy, które złagodzą skutki starzenia się społeczeństwa i rosnące nierów-

ności w tej jego części. W krajach OECD
pierwsza emerytura wynosi średnio 63
proc. ostatniej pensji mężczyzn i 62 proc.
kobiet, gdy w Polsce odpowiednio 39 i 34
proc. Nie może pocieszać, że w Wielkiej Brytanii jest to 29 proc., bowiem w Holandii czy
Turcji aż ponad 100 proc. Ten ostatni
przypadek dotyczy jednak głównie osób mających w pracy niskie dochody. Taki stan widoczny jest w OECD, gdzie emerytura tej
grupy jest wyższa o 10 proc. niż średnia.
Jednak w Polsce najmniej zarabiający spośród przechodzących na emeryturę otrzymują 40 proc. ostatnich dochodów.
Polska jest jednym z zaledwie trzech
krajów OECD (obok Izraela i Szwajcarii),
które zachowają różnice w wieku emerytalnym mężczyzn i kobiet. Dziś jesteśmy
jeszcze stosunkowo młodym społeczeństwem, bo w relacji osób w wieku produkcyjnym i powyżej 64 lat plasujemy się poniżej średniej dla krajów OECD. Ale w latach 2015–2050 liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie z 24 do 60 na 100 osób
w wieku produkcyjnym, co oznacza, że pod
tym względem Polska znajdzie się w czołówce państw OECD.
Wiele do myślenia daje ostatni kwartalny raport Eurostatu o zatrudnieniu w krajach Unii Europejskiej, które jest najwyższe
w historii. III kwartał osiągnął wynik o 0,3
proc. wyższy w porównaniu z II kwartałem
2017 r. (rok do roku o 1,8 proc.). Jednakże w czterech krajach było inaczej; w Wielkiej Brytanii i Rumunii nie zmieniło się nic,
zaś spadło na Litwie o 0,5 proc. Gdy w ujęciu rok do roku w całej UE w III kwartale
wzrost zatrudnienia wzrósł o 1,8 proc., to
w Polsce o 1,4 proc. Jaka jest przyczyna?
Wiele wskazuje, że pojawił się brak nowych
pracowników – głównie w przetwórstwie
przemysłowym.

Po uruchomieniu art. 7
Grudniowa decyzja Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7. stała się
jednym z tematów rozważanych w zagranicznych mediach. Kierunki tych komentarzy są w zasadzie zbieżne. Dlatego reprezentatywny może być komentarz agencji ratingowej Fitch. Stwierdzono w nim, że
decyzja Komisji (będąca tylko wstępem do
ewentualnych dalszych kroków) nie powinna mieć na razie wpływu na polską gospodarkę i kondycję finansową. Natomiast
zdaniem ekspertów sygnalizuje złe rokowania dla Polski na przewidziany wiosną
2018 r. początek dyskusji na temat budżetu unijnego w okresie 2021–2027. Eksperci agencji Fitch tak rozwijają swój pogląd:
„Cięcia środków unijnych albo dodatkowe
warunki dotyczące ich wykorzystania zwiększyłyby skutki wyjścia Wielkiej Brytanii, jednego z największych płatników netto do bu-

dżetu UE. Polska jest największym odbiorcą
środków unijnych w ujęciu nominalnym
– otrzymała alokację w wysokości 86 mld
euro w obecnym cyklu (2014–2020). Niższe wpływy środków unijnych uderzyłyby we
wzrost gospodarczy, a jeśli rząd zrekompensowałby część utraconych funduszy, zaciągając dług, osłabiłoby to finanse publiczne”.
Sama agencja Fitch zachowuje ostrożność w swoich omówieniach. Mimo wyraźnych dobrych oznak dla gospodarki i finansów w drugiej połowie 2017 roku utrzymała bez zmian dotychczasowy długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A–” ze stabilną perspektywą.
Pośrednio o skutkach konfliktu między
Komisją Europejską a rządem polskim pisał londyński dziennik finansowo-ekonomiczny „Financial Times”. Autor, Martin
Sandbu, stwierdził: „Polska jest najważniejszym członkiem z krajów przyjętych
przed 13 laty do Unii Europejskiej, który
ma największy potencjał, by politycznie
wpływać na losy Europy. Jeśli nadal będzie
zjeżdżać z europejskiej drogi głównego nurtu, będzie wciąż marnować te możliwości
i marginalizować się na wiecznych peryferiach. Jeśli jednak wybierze przyjęcie
roli w rdzeniu Europy (...), to ta droga będzie szeroko otwarta dzięki wzrostowi gospodarczemu i demografii – aby nie tylko
powrócić do Zachodu, ale przyjąć rolę europejskiego lidera, której Polska nie miała od czasu jagiellońskiej złotej ery”. Według niego taką możliwość dałoby zwłaszcza przystąpienie do strefy euro, bo „mając miejsce w zarządzie Europejskiego
Banku Centralnego, a do tego będąc gospodarczo powiązana z Niemcami, Polska
mogłaby wpływać na europejską politykę
gospodarczą”. Natomiast Sandbu chwali „świetny polski pomysł” Trójmorza – inicjatywy mającej na celu wsparcie infrastruktury w zakresie energii, transportu i telekomunikacji na osi północ–południe,
ale ocenia, że otrzymał on jedynie „symboliczne wsparcie Donalda Trumpa i jest
zaniedbywany przez zachodnią Europę",
m.in. za sprawą rosnącej izolacji polskich
władz w UE.
Również na łamach „FT” korespondent
tej gazety James Shotter przynajmniej w jednym punkcie łagodzi pogląd swego kolegi.
Podkreślił bowiem, że Polska jest atrakcyjna dla handlowych potentatów (m.in. w sektorze internetowym), co sprawiają tanie
czynsze i niskie koszty pracy. Przykładem
jest niemiecka grupa modowa Zalando, która zdecydowała się ulokować swoje warte
150 milionów euro centrum logistyczne
w zachodniopomorskim Gryfinie. Jednak
zdaniem autora Polska „nie wykorzystuje
swojego potencjału w UE”.
I
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Duże i małe progi
do pokonania

Zgodnie z zapewnieniem premiera Mateusza Morawieckiego
inwestycje będą w tym roku przyspieszać. A kiedy skończy się radosna
twórczość biurokratów?

olączką współczesnej polskiej gospodarki jest niski wzrost inwestycji, głównie ﬁrm prywatnych.
Mają one na lokatach bankowych
250 mld zł, czyli trzy czwarte rocznego budżetu państwa, a do inwestowania tych pieniędzy się nie spieszą. Dlatego przedsiębiorcy popierają ustawę mającą zachęcić
polskich inwestorów do ﬁnansowania prac
badawczo-rozwojowych. Inwestycjom
sprzyja też usuwanie z rynku nieuczciwej
konkurencji w postaci oszustów unikających
płacenia podatku VAT. No i szalejąca biurokracja. Rozporządzeniem wprowadza
się do kantorów konieczność podwójnego
ewidencjonowania usług wymiany walut,
co nie podoba się pracodawcom. Do pokonania są więc duże i małe progi, które stają na drodze rozwojowi gospodarki.

B

Business Centre Club
BCC zaaprobował sporządzone przez
rząd RP stanowisko w związku z wnioskiem
Komisji Europejskiej dotyczącym rozporządzenia Rady (UE) w sprawie współpracy
administracyjnej oraz zwalczania oszustw
w dziedzinie podatku od wartości dodanej.
Celem proponowanych zmian jest głównie
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wprowadzenie narzędzi, dzięki którym poprawi się współpraca administracji podatkowej z administracjami celnymi i organami ścigania, aby zwiększyć efektywność
zwalczania oszustw w zakresie podatku VAT.
Polski rząd pozytywnie ocenił wprowadzenie nowego środka współpracy, jakim mają być tzw. wspólne kontrole (joint
audits), oraz programu do analizy sieci
transakcji TNA, który ma umożliwić szybsze i pełniejsze wykorzystanie informacji
uzyskiwanych w ramach Eurofisc, czyli zdecentralizowanej sieci współpracy w dziedzinie podatku VAT. W zakresie proponowanych zmian przewiduje się jednocześnie
ściślejszą współpracę organów administracji podatkowej z organami ścigania na
szczeblu Unii Europejskiej, przede wszystkim poprzez przyznanie Europolowi oraz
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania
Nadużyć Finansowych (OLAF) zautomatyzowanego dostępu do danych sieci
Eurofisc. W związku z tym państwa członkowskie będą mogły przekazywać wszelkie
informacje na temat przestępstw przeciwko wspólnemu systemowi VAT.
Zdaniem BCC wprowadzenie tych instrumentów wpłynie pozytywnie na zwięk-

szenie efektywności zwalczania oszustw
przy płaceniu podatku VAT, zwłaszcza popełnianych przez zorganizowane grupy
przestępcze. Należy jednak podkreślić, że
działania organów powinny być nakierowane w szczególności na takie podmioty
gospodarcze, które świadomie uczestniczą
w przestępczych procederach. Ściślejsza
współpraca administracji podatkowej
z organami, których główną kompetencją
jest zwalczanie przestępczości, może powodować niechęć uczciwych przedsiębiorców do rozwijania działalności gospodarczej poprzez dokonywanie transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w krajach członkowskich. Może to skutkować zahamowaniem rozwoju międzynarodowych
stosunków gospodarczych pomiędzy tymi
podmiotami. Niemniej zdaniem BCC
może mieć to także pozytywny wpływ na
zachowywanie przez podatników należytej staranności w zakresie doboru kontrahenta w konkretnych transakcjach.

Krajowa Izba Gospodarcza
KIG pozytywnie ocenia inicjatywę
ministra nauki i szkolnictwa wyższego
jako wiodącego ministerstwa wprowa-
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dzającego ustawę o zmianie niektórych
ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, których skutkiem ma być usuwanie ciągle istniejących
barier rozwoju innowacyjnej gospodarki
w Polsce oraz wprowadzenie zachęt dla
polskich przedsiębiorców do zwiększania
nakładów na prace badawczo-rozwojowe
i ich wspieranie finansowe instrumentami
kapitałowymi przez fundusze venture capital.
Innowacyjność przedsiębiorstw jest
kluczem do silnej i konkurencyjnej gospodarki i wszelkie zmiany zmierzające do
poprawy otoczenia prawnego w tych obszarach znajdują pełne wsparcie Krajowej
Izby Gospodarczej. Innowacje są wypracowywane głównie w procesie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych
(nowe technologie, wynalazki, produkty),
ale są to również nowatorskie i unikatowe
modele biznesowe, które stanowią bazę do
budowy silnych konkurencyjnych przedsiębiorstw, i dlatego poprawa warunków
dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych jest niewątpliwie cenną inicjatywą
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W opinii KIG wprowadzenie w życie
proponowanej ustawy zwiększy poziom wydatków na prace badawczo-rozwojowe
oraz zwiększy szansę, jaką daje nam program POIR na zbudowanie przyszłościowego ekosystemu prawnego i podatkowego wspierającego rozwój innowacji w Polsce. Jednocześnie KIG zwraca uwagę, że w
projekcie ustawy wciąż nie rozwiązano
istotnych barier, głównie podatkowych,
ograniczających możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorców instrumentami kapitałowymi.

Konfederacja Lewiatan
W ocenie Konfederacji Lewiatan brakuje uzasadnienia dla objęcia obowiązkiem

ewidencjonowania usług wymiany walut,
z wyłączeniem usług świadczonych przez
banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe. Usługi te, które jako usługi finansowe korzystały dotychczas ze zwolnienia z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej (poz. 25 załącznika do rozporządzenia), są też usługami zwolnionymi z VAT.
Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną, jej prowadzenie (również ewidencji) jest szczegółowo uregulowane
w przepisach Prawo dewizowe i dlatego
zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania
jej przy zastosowaniu kasy rejestracyjnej
było oczywiste. Zgodnie z art. 14 prawa dewizowego kantor ewidencjonuje każdą
przeprowadzoną transakcję na bieżąco. Nie
ma zatem uzasadnienia, aby nałożyć dodatkowe obowiązki ewidencyjne.
Przedsiębiorcy będą musieli dwukrotnie dokonywać ewidencji transakcji
– raz w ewidencji na podstawie art. 14 prawa dewizowego, a drugi raz na podstawie
przepisów rozporządzenia. Ponadto pojawi się problem, jaką kwotę winni uwidaczniać na paragonach. Środki finansowe nie są towarem. Zgodnie z obowiązującymi interpretacjami podstawą opodatkowania przy usługach wymiany walut jest
ogólny dodatni wynik transakcji w danym
okresie rozliczeniowym z tytułu transakcji zakupu i sprzedaży walut. Konfederacja postuluje odstąpienie od proponowanej zmiany i doprecyzowanie wyłączenia
z obowiązku ewidencjonowania wymienione w pkt. 38 i 39 załącznika poprzez
przesądzenie, że zapłata za pośrednictwem
banku obejmuje wszelkie formy zapłaty za
pośrednictwem integratorów płatności
(np. PayPal, PayU).
Zasadne wydaje się także wprowadzenie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dla usług elektronicznych, niezależnie od tego, czy podmiot świadczy jednocześnie usługi telekomunikacyjne. Brak

osobnego wyłączenia dla usług elektronicznych rodzi wiele pytań, choćby w odniesieniu do obowiązku ewidencji świadczenia takich usług przez podmioty rozliczające się z podatku w ramach MOSS (potencjalnie do tych podmiotów da się zastosować zwolnienie z pkt. 39, lecz zastosowanie tego zwolnienia w przypadku innych form płatności niż tradycyjny przelew
bankowy nadal budzi pewne wątpliwości
i obawy podatników).
Lewiatan postuluje także wprowadzenie do rozporządzenia zwolnienia podmiotowego dla podmiotów zagranicznych
nieposiadających w Polsce punktów sprzedaży, pozwalających na zainstalowanie
kasy. Nawet gdyby uznać, że podmioty zagraniczne są zobowiązane do instalacji kasy,
to do ich działalności w wielu przypadkach
da się zastosować zwolnienia z pkt. 38 i 39.
Istnieją jednak takie podmioty, które prowadzą sprzedaż towarów i usług wymienionych w par. 4 rozporządzenia, w odniesieniu do których wyłączono działanie
pkt. 38 i 39. Takie podmioty są formalnie
zobowiązane do prowadzenia fiskalizacji,
a brak tego obowiązku wywodzi się m.in.
z rozporządzenia o warunkach technicznych, udowadniając (zazwyczaj w drodze
interpretacji), że taki podmiot nie ma możliwości zainstalowania kasy w Polsce. Warto podkreślić, że podmioty takie powinny
być zwolnione z obowiązku ewidencji, jeśli nie posiadają w Polsce fizycznych punktów sprzedaży detalicznej, a nie stałego miejsca prowadzenia działalności. W świetle
ostatnich wyroków TSUE centra logistyczne, z których często korzystają podmioty zagraniczne, mogą potencjalnie być
uznane za stałe miejsce prowadzenia działalności, ale jednocześnie trudno sobie
wyobrazić, żeby w takich centrach odbywała
się fiskalizacja.
CZR
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Radości i smutki
na szali
Nowo powołany premier
Mateusz Morawiecki przedstawił w swoim exposé przede
wszystkim dokonania rządu
Zjednoczonej Prawicy w ciągu
ostatnich dwóch lat. Mniej było
o tym, co zamierza robić jako
szef rządu. Zapewnił tylko,
że będzie to rząd kontynuacji,
który przyjmie ten sam
kierunek działania, ten sam
drogowskaz

Czesław Rychlewski
remierowi chodziło zapewne o to,
żeby uspokoić socjalny elektorat
PiS, który mógłby czuć się zaniepokojony, że pod rządami „bankstera” ograniczone zostaną środki na
wsparcie rodzin, które jak dotąd obﬁcie płyną z budżetu państwa. – Jesteśmy i będziemy częścią Zachodu – powiedział premier – ale to nie oznacza, że musimy zgadzać się na model kapitalizmu konsumpcji na kredyt. My chcemy podmiotowej roli
Polski w gospodarce, a nie peryferyjnej. Dlatego wciąż jeszcze wiele pracy przed nami.

P
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Potrzebujemy dzisiaj przejścia do kapitalizmu oszczędności i inwestycji. To jest walka o polską własność i polski kapitał. Na razie nie wychodzi to najlepiej. Choć oszczędności (zwłaszcza przedsiębiorstw) rosną, inwestycje stoją prawie w miejscu.

Miało być gorzej
Mało było w tym exposé konkretów dotyczących przyszłości polskiej gospodarki.
A jest się o co troszczyć. Choć wzrost gospodarczy był w ubiegłym roku przyzwoity, nie można pominąć faktu, że jego motorem była przede wszystkim rosnąca konsumpcja indywidualna. Drugi silnik – inwestycje – nie zaskoczył. – W najbliższym

roku nasza gospodarka będzie podążała
mniej więcej tą samą drogą co do tej pory,
jeżeli, oczywiście, nie stanie się na zewnątrz, w naszym otoczeniu geopolitycznym i gospodarczym, coś, co trudno teraz
przewidzieć, np. nastąpi zaostrzenie któregoś ze światowych konfliktów – powiedział
prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego na portalu
wnp.pl. – Zasadniczą przyczyną dobrych
wyników gospodarczych Polski w 2017
roku są sprzyjające warunki na europejskich
rynkach. Rok 2017 był przede wszystkim
przełomowy pod względem gospodarczym w Europie, czyli w naszym otoczeniu
gospodarczym.
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Wskutek tych zdecydowanie bardzo
sprzyjających warunków do silnika konsumpcji dołączył bardzo mocno silnik eksportu. Polska jest z Europą bardzo silnie powiązana, zwłaszcza z Niemcami, a na
tamtym rynku dzieje się zdecydowanie
dobrze. Mamy więc silny popyt zagraniczny,
który dołączył do krajowego popytu konsumpcyjnego.
– Gospodarka jest jedną z najmocniejszych stron polskiej rzeczywistości –
uważa profesor Grzegorz Kołodko, były wicepremier i minister finansów. Jego zdaniem
trzeba nieco zwolnić tempo wzrostu konsumpcji, żeby można było nieco przyspieszyć tempo inwestycji. – Gdyby mi ktoś powiedział 5, 15 lat temu albo jeszcze więcej,
jak byłem po raz pierwszy w rządzie, że
w 2017 roku, w przeddzień sylwestra, będę
mówił publicznie, że najmocniejszą stroną
polskiej rzeczywistości jest polska gospodarka, to bym powiedział, że jest to skrajny optymizm, ale on się ziścił. Tylko że on
się ziścił nie na tej zasadzie, że mamy cudowną gospodarkę – ona pozostawia sporo do życzenia – tylko że mamy fatalne działania w wielu innych obszarach – powiedział
w programie „Fakty po Faktach”.
Pytany o podstawę wzrostu gospodarczego – konsumpcję, zwrócił uwagę, że
gospodarka, która nie służy konsumpcji, niewiele jest warta. – Po to gospodarujemy indywidualnie, grupowo, narodowo, żeby zaspokajać ludzkie potrzeby. Nie tylko te
materialne, ale również kulturowe. Tylko

li badanie naszej praworządności. Prof. Leszek Balcerowicz, pytany o finansowe skutki tego przedsięwzięcia, zauważył, że one
już się pojawiły. Polska ma coraz mniej do
powiedzenia w Unii, w sprawach istotnych
dla naszej gospodarki, a inwestorzy zagraniczni tracą ochotę do lokowania u nas
swoich pieniędzy.
Podobnego zdania są analitycy Moody’s,
jednej z trzech największych agencji ratingowych świata. Według nich na razie konflikt z Komisją Europejską łagodzony jest
przez dobrą koniunkturę gospodarczą
w Polsce i u naszych sąsiadów. Nie ulega
jednak wątpliwości, że może to pogorszyć
nasz wizerunek wśród inwestorów. Dzisiaj
mamy rating długoterminowy w Moody's
na poziomie A2, co plasuje nas dosyć wysoko i wskazuje na niewielkie ryzyko inwestycyjne w Polsce. Jednak jeszcze w lipcu
ub.r. analitycy Moody's w specjalnym raporcie wskazywali, że Polska stała się mniej
przewidywalna po ostatnich wyborach
parlamentarnych.
Te same konkluzje pochodzą z agencji
ratingowej Fitch, według której napięte
relacje na linii Polska–UE mogą negatywnie wpłynąć na poziom inwestycji w Polsce.
Nie spodziewa się nałożenia sankcji finansowych na nasz kraj, bo ostatecznie
uchroni nas od tego weto węgierskie. Gorzej może być jednak z dostępnością funduszy unijnych z perspektywy 2021–2027.
„Niższy napływ funduszy UE może uderzyć we wzrost gospodarczy, a jeżeli rząd

Jak zwiększyć chęć polskich i zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania? Rząd ma na to pomysł.
Pozytywny skutek ma przynieść rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych na obszar całego kraju

żeby mieć co konsumować, trzeba wytwarzać. To z kolei zależy od tego, ile inwestujemy w rozwój gospodarki – tłumaczył.
– Nie widzę punktu zwrotnego czy nieuchronnego załamania, natomiast trzeba
bardzo uważać, dlatego że taka tendencja,
która wystąpiła w tym roku, że oto płace rosną szybciej niż oszczędności, konsumpcja
rośnie szybciej niż inwestycje, które mają być
podstawą rozwoju gospodarki i zwiększania konsumpcji w przyszłości, nie może być
kontynuowana.

Kwestia wiarygodności
Politycy rządzący obecnie w Polsce zdają się bagatelizować uruchomienie przez
Komisję Europejską procedury z art. 7, czy-

zdecydowałby się na skompensowanie
utraty części funduszy poprzez dług, osłabiłoby to finanse publiczne” – napisano
w raporcie.
Dobrze, choć nie najlepiej na tle Unii,
przedstawia się też wskaźnik indeksu PMI.
Obrazuje on koniunkturę w przemyśle.
Gdy osiąga wartość powyżej 50 pkt. znaczy to, że idzie w kierunku poprawy. W Polsce wynosi on 54,2 pkt. Znacznie lepiej prezentują się pod tym względem takie kraje
jak Niemcy (62,5 pkt.), Holandia (62,4 pkt.),
Włochy (58,3 pkt.) czy Francja (57,7 pkt.).
– Czy polski przemysł osiągnął szczyt
swoich możliwości? – zastanawia się ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. I odpo-

wiada, że wiele zależy od rządu i parlamentu. Jeżeli będą przyjmowane rozwiązania prawne, które zwiększają ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i jej
koszty, to polska gospodarka szybko wejdzie na ścieżkę wzrostu inflacji i wtedy
wszystkie korzyści zostaną zjedzone przez
wyższe ceny.

Próba poprawy
Jak zwiększyć chęć polskich i zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania?
Rząd ma na to pomysł. Pozytywny skutek
ma przynieść rozszerzenie specjalnych
stref ekonomicznych na obszar całego kraju. Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu Iwona Chojnowska-Haponik
twierdzi, że mogłoby się to stać już w lutym
br. A będzie to miało znaczące konsekwencje
dla napływu do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które przez ostatni rok stopniały o 2,6 mld zł.
Inwestorzy, którzy połkną ten haczyk,
rzeczywiście mogą bardziej niż ostatnio zaangażować się w tworzenie w naszym kraju przedsiębiorstw i miejsc pracy. Nie ma
jednak nic za darmo. Firmy inwestujące
w SSE mają ulgi w płaceniu podatku dochodowego. Ich wartość wynosi od 30 do
50 proc. Mniej pieniędzy wpłynie więc z tego
tytułu do budżetu. Inwestorzy mogą też uzyskać dotacje na tworzenie i rozwój nowych
miejsc pracy. Ostatnim rodzajem ulgi objęte są podatki od nieruchomości przyznawane przez władze lokalne. A skoro cała
Polska przekształci się w specjalną strefę
ekonomiczną, koszty zwiększenia inwestycji mogą okazać się znaczne.
PKO Bank Polski stworzył Platformę
Wsparcia Eksportu, która obejmie m.in.
analizy rynków eksportowych, raporty
branżowe oraz informacje o wydarzeniach
handlowych. Uruchomiony został serwis
on-line, zawierający informacje o 130 rynkach zagranicznych. Na platformie znajduje
się też poradnik eksportera. Informuje on,
jakie analizy trzeba przeprowadzić, jak
dobierać partnerów i w jakich imprezach
branżowych uczestniczyć. Dzięki funkcjonowaniu platformy wartość polskiego eksportu, która wynosi obecnie 200 mld euro
rocznie, w 2020 roku ma przekroczyć 240
mld euro.
Przedsiębiorcy wiązali duże nadzieje
z Konstytucją Biznesu, która miała na nowo
uregulować ich stosunki z administracją rządową. Ma ona wejść w życie 1 marca br. Biznesmeni są nią jednak rozczarowani, nazywając „konstytucją nihil novi” (nic nowego).
Wskazują, że większość zawartych w niej uregulowań jest już w innych przepisach, a samo
ich wyrażenie w nowej formie nic nie zmienia w sytuacji firm.
I
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Bitcoin – bańka,
która może pęknąć
Pieniądz… Jego wartość uzależniona jest od wiarygodności emitenta, który za
nim stoi. Wpływa na nią wiele czynników makro- i mikroekonomicznych. Dlaczego więc świat zaufał walucie, którą zna zaledwie od 8 lat, której nikt nie
widział, za którą nie stoi żaden namacalny, wiarygodny emitent?
hoć ludzie często deklarują, że
aby w coś uwierzyć, muszą to
zobaczyć, zdarza im się składać
deklaracje wiary bez żądania
dowodu istnienia. Na tym zbudowane są
największe religie tego świata. Dziś taką ufność miliony ludzi pokładają też w kryptowalucie, której nikt nigdy nie dotknął, nie
widział i nigdy nie zobaczy.

C

Nikt nic nie wie
1 $ = 1.309 BTC – tyle wynosił pierwszy kurs bitcoina ustalony w październiku
2009 r. Osiem lat później, 11 grudnia 2017 r.,
jego cena osiągnęła blisko 17.000 dol., czyli ok. 60 000 zł. Chyba nie tylko dla ekonomistów i maklerów jest szokujące, że ktoś
podejmuje grę na giełdzie po tak wysokim
kursie walutą, o której wie tak niewiele.
Bitmoneta to tworzony w oparciu o zasady matematyki i kryptografii kilkudzie-
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sięciocyfrowy kod zawierający – na podobieństwo systemu księgowego – zapis
wszystkich transakcji dokonanych między
użytkownikami. Kryptowaluty powstają
jako wynik mocy obliczeniowej połączonej
pracy milionów komputerów z całego
świata. Są więc wirtualnym, nienamacalnym
tworem, funkcjonującym pomiędzy umawiającymi się na to użytkownikami w tzw.
sieci P2P. Nie ma nadzoru nad tą siecią, za
to każdy ma do niej dostęp.
To wszystko brzmi dość szokująco. Trochę jak z błyskotkami, którymi konkwistadorzy handlowali na odkrywanych lądach
– dla tamtejszych mieszkańców zwykłe
szkiełka miały wartość złota tylko dlatego,
że wcześniej ich nie znali i że sami odkrywcy
im tak powiedzieli. Idąc tym tropem, wartość pieniądza da się przypisać również
banknotom używanym w grach planszowych. Przecież można było za nie kupić sieć

hoteli, a nawet wykupić się z więzienia. Niepokojące jest, że tak jak większość ludzi na
świecie dokładnie nie wie, skąd się bitcoin
bierze, tak niewykluczone jest, że nie będzie
wiedziało, gdy ten nagle zniknie.

Sztuczny twór
Do czego służy ta kryptowaluta? Wyjaśnienie znajdziemy w wyroku Trybunału
Sprawiedliwości UE z 22 października
2015 r. (C-264/14): „Waluta wirtualna
«bitcoin» należy do systemu walut wirtualnych z tzw. «dwukierunkowym przepływem», za pomocą którego użytkownicy
mogą kupować i sprzedawać pieniądze wirtualne zgodnie z kursami wymiany walut
(…). Pozwalają na zakup zarówno wirtualnych, jak i rzeczywistych dóbr i usług”.
Przeniesienie wartości wirtualnych pieniędzy do rzeczywistego świata staje się powoli zjawiskiem niebezpiecznym. Z uwagi
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na to, że kryptowaluta gromadzi tylko historie transakcji, bez zapisywania informacji na temat osób ich dokonujących,
jest ona wykorzystywana w hazardzie online, głównie w tych krajach, gdzie jest on
zakazany. Uznaje się, że służy ona praniu brudnych pieniędzy czy też w ogóle
do przeprowadzania nielegalnych transakcji.
Znaczenie tej kryptowaluty rośnie.
Powstają wciąż nowe wydobywcze „kopalnie” bitmonet, zwłaszcza giełdy, skupiające ogromne pieniądze coraz liczniejszej grupy ludzi. Ustawodawstwa
państw starają się dotrzymać kroku nowej „walucie”, dostosowując do niej
swoje prawo. Niektóre, tak jak Malta,
wręcz promują bitcoina jako środek
płatniczy w swoim kraju. Nie można jednak zapomnieć, że ugruntowaniu wartości klasycznych walut służyły wieki istnienia państw-emitentów, ich gospodarek i uwarunkowań polityczno-społecznych. Bitcoin zbudował swą ogromną wartość w zaledwie osiem lat, bez historii i stojących za nim nieanonimowych
ludzi. A większość rzeczy na świecie, które urastają do tak znacznych rozmiarów
w tak szybkim tempie, jest wynikiem
sztucznych zabiegów.

Nie tylko bitcoin
Duża popularność, a przede wszystkim wartość bitcoina jest fenomenem,
zwłaszcza że nie jest on jedyną ani
pierwszą kryptowalutą na świecie.
Wszystko zaczęło się od Davida Chauma w 1983 r. Amerykański kryptograf
i informatyk opracował algorytm zapewniający bezpieczne przesyłanie danych DigiCash. W 1998 r. firma Chauma zbankrutowała. Los jego kryptowaluty dzieliły później wielkie giełdy tych
wirtualnych monet, zwłaszcza skupionych wokół bitcoina. Pierwszy znaczący atak hakerski nastąpił w 2010 r. – po
nim bitcoin sporo stracił na wartości.
Cztery lata później wyparowała jedna z
największych giełd bitcoina – Mt. Gox,
która jeszcze w 2013 r. trzymała w rękach
blisko 70 proc. jego obrotu. W 2016 r. to
samo stało się z polską giełdą bitmonety
– Bitcurexem, a w grudniu 2017 r., po
drugiej kradzieży hakerskiej, bankructwo
ogłosiła południowokoreańska giełda
Youbit.
Obecnie na rynku dostępnych jest już
ponad tysiąc kryptowalut. Wśród najpopularniejszych są ethereum, dash
i goldcoin. W 2014 r. własnej kryptowaluty, o nazwie polcoin, doczekała się Polska. Nieustannie trwają na całym świecie prace nad stworzeniem kolejnych
kryptowalut. Może to właśnie rosnąca

konkurencja będzie szpilką, która przekłuje bitcoinową bańkę.

Co można stracić?
Bankructwo kryptowalutowych giełd
to nie jedyne zagrożenie dla zaangażowanych w bitcoinowy rynek. Głównym
czynnikiem, który powinien wzbudzić
czujność, jest jego hossa. Tak niestabilnego kursu nie mają żadne dobra będące przedmiotem obrotu. Jako nowe,
niepoznane dobrze zjawisko, kryptowaluty będą jeszcze długo ulegały silnym
wahaniom wartości.
Istnieją również zagrożenia często
określane mianem siły wyższej. Wojna
i klęski żywiołowe potrafią doprowadzać
rządy państw na skraj bankructwa, co
skutkuje drastycznym spadkiem wartości emitowanych przez nie pieniędzy. Dla
bitcoina wystarczy odcięcie od prądu,
a ściślej rzecz ujmując – od internetu. Bez
niego nie da się dokonać kryptowalutowej transakcji. Bez internetu bitcoin nie
będzie nic wart. Nie będzie się dało nim
zapłacić. W czasie kryzysu nie będzie miał
on żadnej wartości – wówczas liczy się
złoto, srebro lub po prostu twarda waluta.
No i jeszcze podatki. Definicja odnosząca się do bitcoina nie będzie zawarta w ustawie o NBP ani ustawie
o usługach płatniczych, tylko o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu. Dokonujący nim obrotu mogą mieć więc
uzasadnione obawy, że fiskus będzie
chciał ten „niebezpieczny” obrót wziąć
pod lupę, a już dziś dochody „uzyskane”
z bitcoinów należy rozliczyć w rocznym
zeznaniu PIT.

Spekulacja i manipulacja
Ekonomii znane jest pojęcie rynku
spekulacyjnego. Każdy zainteresowany
inwestycją w bitcoina powinien się tylko
głęboko zastanowić, czy w obliczu tak potężnego, błyskawicznego wzrostu jego
wartości nie stanie się ofiarą manipulacji, pamiętając o tym, że ekonomii równie dobrze znane jest pojęcie spekulacyjnej bańki.
Robert Nogacki, radca prawny

Kancelaria Prawna Skarbiec,
specjalizująca się w przeciwdziałaniu
bezprawiu urzędniczemu, w kontrolach
podatkowych i celno-skarbowych oraz
optymalizacji podatkowej

Paweł Michalak – radca prawny, współzałożyciel oraz partner kancelarii MKZ Partnerzy:
Płatności za pomocą walut cyfrowych dokonywane są bez udziału banków, pośredników oraz w wielu przypadkach
anonimowo. Pomimo wzmożonej ochrony
danych osobowych oraz założenia,
że kryptowaluta ma przede wszystkim pozwolić zachować anonimowość użytkownikowi, jednym z głównych zagrożeń jest
kwestia związana z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa portfela użytkownika, czyli konta, na którym
przechowywane są prywatne klucze dostępu, służące również do dokonywania
transakcji.
Należy również pamiętać, że transakcje
dokonywane za pomocą bitcoinów mają
charakter nieodwołalny oraz nieodwracalny. Pomimo teoretycznego namierzenia
adresu, na który został dokonany transfer,
z uwagi na anonimowość, problemem pozostaje ustalenie tożsamości złodzieja.
Możliwość odbierania i wysyłania wirtualnych pieniędzy przez Internet anonimowo,
bez udziału osób trzecich, powoduje, że
egzekwowanie prawa staje się niemożliwe.
Tym samym jednym z największych zagrożeń atrakcyjnej anonimowości systemu
jest wprowadzanie do obrotu pieniędzy
pochodzących z nielegalnych źródeł. Zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują walutę do przekazywania między
sobą środków np. ze sprzedaży niedozwolonych farmaceutyków czy narkotyków.
Kryptowaluty mogą również stanowić doskonałe narzędzie do ﬁnansowania działalności terrorystycznej. Mimo wielu
mnożących się wątpliwości stanowią one
przyszłość, a ich rozwój będzie szedł
w parze z pracami nad wprowadzeniem
narzędzi, które zwiększą kontrolę nad nimi,
a także bezpieczeństwo transakcji i środków.
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To był rok pracownika
O pozytywne i negatywne aspekty polskiego rynku pracy w 2017 roku zapytaliśmy ekspertów. Jakie najważniejsze zjawiska wychwycili – przedstawiamy
poniżej ich komentarze
Fabian Pietras
Logistics, Construction, Energy Manager, ﬁrma Antal
W 2017 roku, podobnie jak w poprzednim, mieliśmy do czynienia z rynkiem kandydata.
Obserwowaliśmy wzrost wynagrodzeń w większości branż oraz lawinę ofert pracy. Z naszego Raportu Płacowego wynika, że średnie wynagrodzenie miesięczne oferowane
specjalistom i menedżerom wyniosło 11.662 zł brutto. To oznacza wzrost o 14 proc.
w porównaniu do 2016 roku. Na szczycie tabeli, biorąc pod uwagę wysokość zarobków,
plasują się eksperci IT ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto na poziomie
12.600 zł (+16 proc. r/r). Na drugim miejscu znajduje się farmacja, a na trzecim ﬁnanse
i księgowość. Dodatkowo, w związku z tym, że miniony rok upłynął pod znakiem walki
o kandydata, bardziej doceniono pracowników z obszaru HR, którzy mogli liczyć na
wyższe wynagrodzenie niż np. specjaliści od marketingu.
W minionym roku bardzo na znaczeniu zyskała również elastyczność w podejściu do
godzin i sposobu pracy. Home ofﬁce kilka razy w miesiącu staje się już nie tyle dobrem
luksusowym co podstawowym oczekiwaniem pracowników. Zmieniło się również podejście do beneﬁtów. Nikogo nie cieszy już prywatna opieka medyczna czy karta sportowa. Kandydaci oczekują za to świadczeń pozapłacowych, które są spójne z ich
potrzebami (np. opieka nad dzieckiem w ﬁrmie dla rodziców).
Na rynku w 2017 roku ważnym trendem była również imigracja zarobkowa z Ukrainy, która
utrzyma się również w 2018 roku. Co istotne, pracodawcy coraz śmielej podpytują się już
nie o pracowników podstawowych, ale również o specjalistów zza wschodniej granicy.

Marcin Lipka
Główny analityk Cinkciarz.pl
Wśród pozytywów dla pracowników śmiało mogę wymienić najniższe bezrobocie
od 27 lat, które przyczyniło się do średniorocznego wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach o ponad 5 proc. Według Eurostatu zatrudnienie w polskiej gospodarce
w 2017 r. wzrosło o ok. 250 tys. osób. Nastał dobry moment, by pracownicy negocjowali z pracodawcami warunki zatrudnienia bądź wnioskowali o doﬁnansowanie na poprawę kwaliﬁkacji. Jest to też okazja dla biernych zawodowo, aby wrócić na rynek pracy.
Nie wszystko wygląda jednak tak kolorowo. Wprowadzone przez obecny rząd obniżenie wieku emerytalnego naraża pracownika na bardzo niskie świadczenie emerytalne.
Wciąż trudno rozstrzygnąć, jak program Rodzina 500 plus wpływa na aktywność zawodową kobiet. Dane za II kwartał nie dawały negatywnych sygnałów, ale za III kw. już
tak. Jeżeli kobiety będą porzucać posady lub rezygnować z szukania pracy ze względu
na ryzyko utraty 500 plus na pierwsze dziecko, to w przyszłości możemy mieć niepokojąco dużą liczbę osób z niezwykle niskimi emeryturami. A jeśli np. za kilka lat zmienią
się warunki 500 plus i nie będą skłaniały do bierności, kobietom z wieloletnią przerwą
w zatrudnieniu będzie trudno wrócić na rynek pracy lub otrzymają niższe wynagrodzenie niż to, które otrzymują Polki aktywne zawodowo.
Wśród negatywnych dla pracodawców zjawisk wymieniłbym małą podaż pracowników,
mogącą ograniczać rozwój ﬁrm. Pracodawcy muszą konkurować o ludzi. Według opracowania Szybki Monitoring NBP z IV kwartału 2017 r. problemy z zapełnieniem wakatów
oraz ze znalezieniem osób o odpowiednich kompetencjach zgłasza już około połowa
ﬁrm. Ratunkiem może okazać się napływ obcokrajowców. W transporcie czy w przetwórstwie przemysłowym przez ostatnie 12 miesięcy zatrudnienie pracowników z zagranicy wzrosło odpowiednio o 30 i 25 proc. (dane z ww. raportu NBP).
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Jolanta Rybak
Ekspert ubezpieczeń Społecznych, Inventage Sp. z o.o.
Niewątpliwie rok 2017 był rokiem pracownika. Co prawda GUS nie opublikował jeszcze
danych za grudzień 2017 oraz za cały ubiegły rok, jednak z prognoz wynika, iż mamy
obecnie najniższy wskaźnik bezrobocia od roku 1991. W mojej opinii jest to spowodowane między innymi pogłębiającym się niżem demograﬁcznym, odejściem części pracowników na wcześniejszą emeryturę oraz możliwością podjęcia pracy za granicą.
Badania świadczą o tym, że przybyło miejsc na rynku pracy, a pracodawcy, chcąc zatrudnić pracownika, muszą proponować lepsze warunki i wyższą stawkę wynagrodzenia. W przeciwnym razie pracownik nie zostanie u nich zbyt długo. Brak rąk do pracy
uwidocznił się zarówno w branży usługowej, jak i na stanowiskach wyższego szczebla
– inżynieryjnych, technicznych, w branży IT. Likwidacja w końcówce lat 90. szkół zawodowych spowodowała, że obecnie rynek nasycony jest pracownikami, którzy mają
30–40 lat i ukończyli uczelnie humanistyczne. Brak jednak osób posiadających konkretne, specjalistyczne umiejętności. To problem całego kraju, bowiem w wielu przypadkach chęć studiowania nie szła w parze z dopasowaniem się do potrzeb rynku
pracy.

Jan Obojski
Koalicja Bezpieczni w Pracy
Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że najprawdopodobniej za rok 2017
zostanie odnotowany wzrost liczby wypadków przy pracy. Dane z pierwszych trzech
kwartałów wykazują wzrost o około 1 proc. w stosunku do analogicznego okresu
w 2016 roku. Co gorsza, największą dynamikę w tym zakresie widać w kategorii wypadków ciężkich (prawie 18 proc.) i śmiertelnych (12 proc.). Badanie „Bezpieczeństwo
pracy w Polsce 2017” przeprowadzone przez Koalicję Bezpieczni w Pracy na reprezentatywnej grupie 300 przedsiębiorstw z sektora MŚP pokazuje, że w jednej z najważniejszych części gospodarki, jaką są małe i średnie przedsiębiorstwa, nadal istnieje
potrzeba edukacji w zakresie zapewniania bezpiecznych warunków pracy. Niemal
25 proc. badanych przedsiębiorców zadeklarowało, że nie ma wpływu na poziom bezpieczeństwa w swojej ﬁrmie. Tymczasem w tym sektorze na pracodawcy odpowiedzialność ta spoczywa w sposób szczególny.
Wśród pozytywnych wniosków płynących z badania na pewno warto wymienić rosnącą
świadomość pracodawców, że wysoki poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy przynosi ﬁrmie korzyści ekonomiczne. Dobrym przykładem może być branża warsztatów
motoryzacyjnych, która nieustannie się profesjonalizuje. Wprowadzana jest odpowiednia gospodarka odpadami, pracownicy mają zapewniane środki ochrony indywidualnej, a klient pełną transparentność kosztów usługi.

Ewa Szpytko-Waszczyszyn
Ekspert wFirma.pl – księgowość i kadry online
Jedną z istotnych zmian dla pracodawców było przesunięcie pułapu w obowiązku tworzenia regulaminu pracy i ZFŚŚ z dotychczasowych 20 na 50 zatrudnionych. Dla małych, rozwijających się ﬁrm oznacza to obniżenie kosztów i formalności. Jednak
wyznaczony w przepisie wyjątek dotyczący ﬁrm, w których działają związki zawodowe
spowodował, że u zatrudniających między 20 a 50 osób związek może zażądać odgórnie wprowadzenia regulaminu pracy mimo nieprzekroczenia pułapu zatrudnionych.
Konsekwencją tego jest blokada pracodawcy w zakresie wypowiedzenia regulaminu
pracy, nawet w kryzysowej sytuacji ﬁrmy.
Z punktu widzenia pracownika zmianą na plus była nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W jej wyniku powstała nowa
deﬁnicja pracownika, za którego pracodawca musi opłacać składki na FGŚP. Objęła
ona również bliskich zatrudnionych przez pracodawcę. W 2017 roku ograniczono też
możliwość długofalowego zatrudnienia tymczasowego, co powinno przełożyć się na
zwiększenie zatrudnienia na etat.
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Kadry i płace
po nowemu

W 2018 roku wchodzi w życie kilka nowych przepisów oraz nowelizacji
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą znacząco wpłynąć
na pracę specjalistów ds. personalnych
miany dotyczą między innymi
wysłania jednego przelewu do
ZUS, usunięcia limitów w płaceniu składek dla najwyżej zarabiających czy rozporządzenia unijnego
o ochronie danych osobowych. Co więcej,
nowi przedsiębiorcy oraz ci o najniższych
przychodach skorzystają z szerszych ulg. Co
się jeszcze zmieni w 2018 roku w obszarze
kadrowo-płacowym?

Z

Jedno konto i jeden przelew
Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy
przedsiębiorcy opłacają składki ZUS zwykłym przelewem bankowym na jeden indywidualnie wydzielony numer rachunku.
Jeden przelew do ZUS zastąpił dotychczasowe oddzielne przelewy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych. Numer rachunku składa się z 26 cyfr, gdzie 1–2 to liczba kontrolna
rachunku bankowego, 3 do 10 to numery
identyfikacyjne ZUS, 13–14 to liczby uzu-
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pełniające, a ostatnie 10 – numer NIP płatnika. Unikatowe numery rachunków ZUS
powinny były dotrzeć do płatników przed
końcem 2017 roku.
Przedsiębiorca, który takiej informacji
dotychczas nie otrzymał, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS.
Z kolei posiadacze profilu PUE na platformie ZUS mogą za pośrednictwem tego
narzędzia pozyskać informację o nowym
numerze rachunku. Brak indywidualnego
numeru konta uniemożliwi zapłacenie
składek, ponieważ wszystkie dotychczasowe konta zostały zamknięte 31 grudnia
2017 roku.
– W pierwszej kolejności ZUS będzie
przeznaczać wpłaty na najstarsze zaległości w składkach wraz z odsetkami. Warto
więc sprawdzić saldo rachunków ZUS,
aby nie okazało się, że z tytułu nawet
drobnej niedopłaty składek w latach ubiegłych, płatnik straci na przykład prawo do
zasiłku chorobowego. Oprócz zmniejszenia kosztów związanych z wykonaniem jednego przelewu, a nie jak dotychczas trzech

lub czterech, ułatwiony zostaje także dostęp
do informacji o płatnościach dla wszystkich
ubezpieczonych – podkreśla Cezary Karolczyk, ekspert z obszaru HR firmy Sage
w Polsce.

Zmiany w ochronie
danych osobowych
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO lub
GDPR), którego celem jest zadbanie o faktyczną i rzetelną ochronę danych osób fizycznych, zapewniając im szereg praw takich jak szerszy wgląd we własne dane, uzyskiwanie szczegółowych informacji o celu
i zakresie ich przetwarzania oraz możliwość
ich całkowitego usunięcia z zasobów firmy.
Zmiany będą dotyczyć każdego przedsiębiorstwa, bez względu na skalę działalności, która przetwarza dane osobowe
klientów, kontrahentów czy pracowników.
Każda organizacja musi wdrożyć systemy
adekwatne do posiadanych zbiorów danych, skali i charakteru ich przetwarzania.
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Wszyscy zapłacą składki
2018 rok może być ostatnim, w którym
obowiązuje kwota graniczna opłacania
składek ZUS na poziomie 30 przeciętnych
wynagrodzeń wprowadzona wraz z reformą emerytalną w 1999 roku. Dziś jeszcze
nie ma informacji o dacie i kształcie ostatecznym ustawy. W obecnej wersji przepisów limit 30-krotności został utrzymany i
wynosi 133.290,00 zł, co stanowi średnią
pensję brutto przez 12 miesięcy, powyżej
której można skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek. Ten parametr jest pochodną średniego wynagrodzenia przyjmowanego do wielu obliczeń.
Przykładowo – wzrośnie minimalna
podstawa składek od osób oddelegowanych
za granicę oraz minimalna podstawa wymiaru zasiłków dla osób oddelegowanych
oraz maksymalna podstawa dobrowolnej
składki chorobowej.

Zwolnienia tylko elektroniczne
Od 1 lipca 2018 roku lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie
w formie elektronicznej. Każdy przedsiębiorca, który posiada profil na Platformie
Usług Elektronicznych ZUS, będzie miał
natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wy-

stawionym pracownikowi. Zmiana pozwoli na większą kontrolę krótkookresowych
zwolnień lekarskich w sytuacji nadużywania zwolnień przez pracownika. Za pośrednictwem platformy PUE ZUS pracodawca będzie mógł także wystąpić do
ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia.
– Każda nowelizacja, której celem jest
redukcja czasu potrzebnego na obsługę dokumentacji papierowej jest cennym wsparciem dla wszystkich przedsiębiorców. Dotyczy to również automatyzacji procesu obsługi zwolnień lekarskich. Pozwoli ona zaoszczędzić czas i zredukować ilość błędów
związanych z niedostarczeniem lub dostarczeniem z opóźnieniem zwolnień lekarskich, a także zwiększy kontrolę nad krótkookresowymi zwolnieniami lekarskimi na
przykład w sytuacji nadużywania zwolnień
przez pracownika – dodaje Cezary Karolczyk.

Akta pracownicze
przechowywane 10 lat
Z końcem 2017 roku Rada Ministrów
przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu
akta pracownicze będzie można przechowywać 10 lat, a nie jak dotychczas 50. Co

więcej, pracodawca będzie mógł także
przechowywać dokumentację osobową
i płacową w postaci elektronicznej (teraz
może przechowywać tylko dokumenty papierowe). Jeśli się na to zdecyduje, dotychczasowa dokumentacja papierowa zostanie zeskanowana i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pracownik, po zakończeniu stosunku
pracy, wraz ze świadectwem pracy otrzyma
informację o miejscu przechowywana dokumentacji oraz o możliwości jej przekazania pracownikowi po upływie okresu
przechowywania.
Możliwość skorzystania z nowego
rozwiązania została podzielona na dwa
przypadki: pracowników zatrudnionych
od 1 stycznia 2019 roku i pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 roku do 31
grudnia 2018 roku. Warunkiem w tym drugim przypadku jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zamiarze przekazywania za te osoby raportu informacyjnego (z informacjami niezbędnymi do
wyliczenia świadczeń emerytalno-rentowych). Oświadczenie dobrowolne nie podlega w późniejszym terminie zmianie i obejmuje wszystkich pracowników składającego
oświadczenie.
I

Wolne niedziele na próbę
Już od marca 2018 r. w życie wchodzi rozporządzenie Sejmu zakazujące
handlu w niedziele. Na początku zakaz będzie obejmował pierwszą i ostatnią
niedzielę w miesiącu
owe prawo będzie wyzwaniem
zarówno dla konsumentów
przyzwyczajonych do robienia
zakupów tego dnia, jak i dla
handlowców, którzy będą musieli szukać
sposobu na zminimalizowanie strat spowodowanych zakazem. Kto najwięcej zyska,
a kto straci na rządowych zmianach?
Niedziele wolne od handlu spowodują straty nie tylko dla właścicieli sklepów oraz
najemców. Firmy obsługujące galerie, w tym
biura ochrony, firmy sprzątające czy utrzymania obiektów, będą musiały renegocjować stawki oraz zmniejszyć zatrudnienie.
Dodatkowo pracownicy, w tym studenci,
którzy często pracowali w niedzielę, również poniosą straty. Jednak konsumenci oraz
handlowcy będą szukali luk w prawie, które i tak pozwolą na handel w zakazane niedziele. Pierwsze pomysły już są.
Wyłączone z zakazu są m.in. piekarnie,
lodziarnie oraz cukiernie. Jednak w ustawie
nie zostało zaznaczone, jaki procent sprze-
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daży mają stanowić bułki i chleby wypiekane
w sklepie, by miejsce uznać za piekarnię, która będzie mogła być otwarta w niedziele.
Dzięki tej luce duże sklepy, oferujące na
miejscu świeże wypieki, najprawdopodobniej wciąż będą mogły handlować przez cały
weekend.

Na zakazie zyska przede wszystkim
branża e-commerce oraz przemysł związany
z logistyką i dystrybucją produktów. E-commerce stał się ważnym elementem branym
pod uwagę przy opracowaniu strategii
handlowej i stanowi składnik przewagi
konkurencyjnej. Wywiera on największy
wpływ na rynek centrów handlowych w Europie, ale również w Polsce. O ile duże
i mniejsze centra dobrze radzą sobie z internetową konkurencją, o tyle sytuacja
w przypadku średnich obiektów wygląda już
nieco gorzej.
Całkowity zakaz handlu w niedzielę
obowiązuje już w Niemczech, Austrii oraz
Szwajcarii. W tych krajach otwarte są tylko stacje benzynowe i sklepiki na dworcach
kolejowych oraz sklepy położone w sąsiedztwie atrakcji turystycznych. Kilka razy
w roku władze lokalne organizują niedziele handlowe. Dotyczy to sytuacji, gdy w miastach odbywają się ważne wydarzenia, np.
targi, koncerty lub przed świętami.
I

Fakty 47

POLITYKA

Bitwa na zderzaki
Fot. Jowita Burz

PiS rozpoczął rok 2018 z przytupem.
Przed Świętami miała miejsce zmiana
premiera, ostatnio głęboka rekonstrukcja
rządu.
Tak, rzeczywiście PiS okazał się mistrzem w budowaniu napięcia. Przecież od
miesięcy słyszeliśmy o rekonstrukcji i przedłużało się to do tego stopnia, że w pewnym momencie nikt nie wierzył w jej prawdziwe przeprowadzenie.
I co się stało?
To ciekawe. Jeśli chodzi o zmianę na
stanowisku premiera, to po pierwsze – dla
nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że
Jarosław Kaczyński zawsze traktował Beatę Szydło jak zderzak, który w pewnym
momencie trzeba wymienić. Po drugie
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prawdopodobnie była premier zaczęła irytować szefa PiS. Nie dość, że nie radziła sobie z podległymi jej ministrami, to jeszcze
była uosobieniem tego, czego Kaczyński nie
lubi albo czym może nawet pogardza,
czyli tzw. Polski powiatowej. A on przecież
sam o sobie ma mniemanie żoliborskiego
inteligenta.
Co to jest owa Polska powiatowa?
Chyba lepiej powiedzieć „Polska lokalna”. Najkrócej mówiąc, to ta Polska, która różni się od Polski globalnej i nowoczesnej. Czyli zachowawcza, hermetyczna,
odizolowana, lubiąca wyłącznie własne
towarzystwo, przez to obawiająca się jakiejkolwiek inności – wyznaniowej, światopoglądowej czy seksualnej – i z niechęcią

Z doktorem Marcinem
Jurzystą, politologiem,
wykładowcą akademickim i nauczycielem
wiedzy o społeczeństwie w szkole średniej
rozmawiamy o aktualnej sytuacji w kraju
patrząca na modernistyczną Europę. Nie
można oczywiście Polsce lokalnej przypisywać wyłącznie negatywnych cech, są
tam wszak pokłady dobrej energii, gościnności, jest kultywowana tradycja. Niemniej jednak to Polska zaściankowa, która, co więcej, swej zaściankowości w ogóle nie zauważa, a można nawet odnieść wrażenie, że jest z niej dumna!
Ale ta zmiana nastąpiła chyba w niezbyt dobrym momencie, Beata Szydło
jako premier cieszyła się wysokim poparciem…
Sondaże przeprowadzone już po rekonstrukcji rządu wskazują, że w bardzo dobrym momencie! Oczywiście premier Szydło cieszyła się dużym poparciem, dlatego
że szefowanie przez nią Radą Ministrów leczyło ludzkie kompleksy. Oto premierem została osoba, która przedtem w polityce nie
znaczyła dosłownie nic, wyciągnięta nawet
nie z drugiego, ale z trzeciego szeregu. I nagle ta była dyrektor Ośrodka Kultury
w Brzeszczach, wiceprezes OSP w tejże
gminie i w końcu burmistrz Brzeszcz została
premierem! Typowa, zwyczajna kobieta,
matka Polka. To na pewnego typu elektoracie robiło wrażenie. Wielu mówiło sobie
zapewne „skoro ona doszła tak daleko, to
i ja mogę”. Tylko bycie lekarstwem na
kompleksy elektoratu PiS to jedno, a skuteczne prowadzenie polityki, szczególnie tej
międzynarodowej, to zupełnie co innego.
Nowy premier wzmaga w ludziach owe
kompleksy, o czym świadczyło chłodne
przyjęcie jego osoby wśród elektoratu PiS.
Jednak ów elektorat, jak widać, szybko doszedł do przekonania, że tutaj o wiele
ważniejsza jest skuteczność. Do tego jednak potrzeba o wiele więcej samodzielności, której nie miała Beata Szydło. Pojawia
się pytanie: czy Jarosław Kaczyński pozwoli
na nią Morawieckiemu? Bardzo wątpię.
A gruntowna zmiana rządu? Szczególnie odwołanie Antoniego Macierewicza,
również nie spowodowało perturbacji
w sondażach, wręcz przeciwnie.
…(śmiech) To mnie akurat nie dziwi
i można się było tego spodziewać. Gdy
trwały dywagacje, który z ministrów znaj-
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dzie się na oucie, mówiłem swoim studentom, że Kaczyński podejmie tę szaleńczą decyzję i wyrzuci Macierewicza. Dlaczego szaleńczą? Bo oczywiście ryzykuje utratę przychylności Tadeusza Rydzyka. Jednak popatrzmy, ile może zyskać. Odejście Macierewicza bowiem zostało przyjęte z ulgą
przez centrowy elektorat, który być może
wspierał politykę PiS, ale z zażenowaniem
patrzył na działalność Antoniego Macierewicza. Nie sądzę, aby w polskiej obronności zaszły radykalne zmiany, ale to jest tak
jak z tą kozą. Jeśli chcesz mieć poczucie, że
masz w domu dużo miejsca, to najpierw
kup sobie kozę. Gdy bowiem się jej pozbędziesz, co prawda powierzchnia domu
się nie zmieni, ale zyskasz tę niewielką przestrzeń, którą zajmowała koza. Powołanie
i odwołanie Macierewicza dało dokładnie
ten sam efekt.
Rząd Mateusza Morawieckiego ma
szansę dotrwać do końca kadencji?
To zależy od trzech czynników. Po
pierwsze: sytuacja gospodarcza. Doświadczenie Morawieckiego w biznesie
może się tu okazać nieodzowne. Być może
będzie pilnował, by nie dochodziło do
niepotrzebnego rozdawnictwa naszych
pieniędzy i będzie robił to z taką samą konsekwencją, jak zabrał się za uszczelnianie
systemu podatkowego. Jednak słówko
„konsekwencja” wydaje się tu kluczowe.

wet tak świetny fachowiec, jakim jest Łukasz
Szumowski, nic tu nie zdziała. A wtedy rząd
Morawieckiego może mieć kłopoty. Powiedzmy sobie szczerze, ludzi stosunkowo
mało obchodzi sytuacja w sądach, wszak
niewielki odsetek z ich pracy na co dzień korzysta. Ze służby zdrowia korzystamy o wiele częściej, tak więc o wiele boleśniej ludzie
mogą odczuć zaniedbania w tym obszarze.
Po trzecie zaś: decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli będzie chciał uczynić z Morawieckiego kolejny „zderzak”, tak jak to
było w przypadku Kazimierza Marcinkiewicza czy Beaty Szydło, to ten rząd przetrwa, jak sądzę, do czasu wyborów samorządowych. Kaczyński może już mieć dość
sytuacji, gdy chwali się swymi osiągnięciami, ale nie on je konsumuje, tylko ci, którzy mieli ponoć być gdzieś z boku, za którymi można było się schować w trudnej sytuacji i wtedy właśnie powiedzieć „nie,
nie, to nie ja”. W pewnym momencie Kaczyński będzie musiał zwarzyć, co mu się
bardziej opłaca: czy dalej kryć się za Morawieckim lub innym premierem, czy jednak samemu spijać śmietankę sukcesów, ale
i ponosić męską odpowiedzialność za
ewentualne porażki.
A jak w tej nowej sytuacji odnalazła się
opozycja?
Mam wrażenie, że w ogóle się nie odnalazła. Nie mówię tylko o kompromitują-

Jeśli chodzi o zmianę na stanowisku premiera, to po
pierwsze – dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem,
że Jarosław Kaczyński zawsze traktował Beatę Szydło
jak zderzak, który w pewnym momencie trzeba
wymienić. Po drugie prawdopodobnie była premier
zaczęła irytować szefa PiS
Wszak premier doskonale zdaje sobie sprawę, że jego działania będą uzależnione od
pisowskiego zaplecza, a to jest bardziej prosocjalne niż prorynkowe.
Po drugie: służba zdrowia. Jeśli ministrowi Szumowskiemu uda się załagodzić
spór z lekarzami rezydentami i ucywilizować długość kolejek do specjalistów – bo,
nie łudźmy się, kolejki będą, chodzi o to, by
nie ciągnęły się one przez lata, bo to jakiś
absurd – to już będzie sukces. Rządzący zyskają wówczas potrzebny czas, by przeprowadzić gruntowne zmiany, jak chociażby te związane z alternatywnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. To po prostu
trzeba zrobić!
Tu znów dochodzimy do kwestii woli
politycznej. Jeśli tej woli nie będzie, to na-

cym głosowaniu w sprawie procedowania
ustawy aborcyjnej czy niesnaskach pomiędzy PO i Nowoczesną, a także w łonie
każdej z nich. Po wypowiedziach opozycyjnych polityków po rekonstrukcji rządu
można było odnieść wrażenie, że żałują oni
dymisji nieporadnej Beaty Szydło, skompromitowanego Waszczykowskiego i niebezpiecznego Macierewiecza. Dyletanctwo zdymisjonowanych sprawiało, iż łatwo
można było ich krytykować. Teraz opozycja ma utrudnione zadanie. Nowi ministrowie to ludzie bardziej wyważeni, a co
najważniejsze, w przeciwieństwie do poprzedników – fachowcy. Opozycja zatem
powinna skupić się nie na atakach personalnych, bo w tym wypadku tylko się
ośmieszy, ale na wyłuszczaniu manka-

mentów i błędnych założeń w programie
PiS i strategii rządu. Tyle tylko, że aby móc
skupiać się na tych kwestiach, trzeba mieć
swój program. Kłopot w tym, że zarówno
PO, jak i Nowoczesna go nie mają, widać
to gołym okiem. Gdyby Jarosławowi Kaczyńskiemu przyszło do głowy zrobić teraz
przyśpieszone wybory, obydwa ugrupowania znalazłyby się w bardzo nieciekawej
sytuacji.
Na koniec warto poruszyć kwestię
neonazistów, których działalność została
ukazana w programie „Superwizjer”
w TVN.
Tak, ten materiał był poruszający i chyba wszyscy są zgodni co do tego, że pokazane tam zachowania powinny być po prostu surowo karane. Zatrważające są tu jednak dwie inne sprawy. Przede wszystkim to,
że dla wielu środowisk związanych z dzisiejszą władzą to tylko niesmaczne wybryki, jakiś margines, ludzie, którzy sobie biegają po lasach i wykrzykują głupoty. Minister Brudziński tak to przecież określił, przestawiając informację rządu w sprawie organizacji promujących totalitaryzm. Również lokalni działacze PiS bagatelizują
sprawę, twierdząc, że tamci ludzie co
prawda nie powinni tego robić, ale po prostu się wygłupiają i nie ma co przesadzać.
Ale to nie przesada! Jeśli pozwolimy na tego
typu zjawiska, nawet w nikłym zakresie, to
będą się one rozszerzały. Po wtóre niepokoić może też kontekst. Myślę bowiem, że
świętujący urodziny Hitlera nie czczą tego
historycznego Hitlera, który napadł na
Polskę. Obawiam się, iż tęsknią za kimś takim, kto by zrobił porządek z uchodźcami,
co było widoczne na marszu 11 listopada.
Padały tam hasła o białej Polsce i Europie,
przepędzaniu islamskiej emigracji czy te
skandaliczne wypowiedzi pana Międlara,
który mówił o „talmudycznej nienawiści
w żydowskich synagogach” i nawoływał kibiców i patriotów do walki z banderyzmem
i talmudyzmem, a ówczesny szef MSW nazwał te zjawiska pięknym świętowaniem.
Ludzie o skrajnych niebezpiecznych poglądach podnieśli dziś głowy, bo opcja rządząca na to przyzwala. Nie wnikam z jakiego powodu. Chociaż wystarczy posłuchać np. Krystyny Pawłowicz i już będziemy wiedzieć. I co w tym wszystkim najgorsze – ci ludzie nazywają się chrześcijanami, katolikami. Warto więc odwołać się
do słów pewnego mężczyzny, którego matka podczas wojny ukrywała u siebie Żydów.
Powiedziała mu kiedyś „Synu, ten, kto
mówi, że kocha Boga, a nienawidzi jednocześnie drugiego człowieka – kłamie”.
I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Dziękuję.
Rozmawiał Piotr Daniłowicz
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Na bank dobra jakość
24 listopada 2017 r. w warszawskim EXPO XXI zakończyła
się XVIII edycja programu wspierającego budowę wysokiej
kultury współpracy między instytucjami bankowymi a przedsiębiorcami „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Podczas
uroczystej gali wręczono nagrody tegorocznym laureatom
– bankom uniwersalnym oraz bankom spółdzielczym
i małym bankom lokalnym
Fot. archiwum organizatora (4)

o udziału w konkursie mogły
zgłaszać się banki, które świadczą usługi z zakresu obsługi ﬁnansowej małych i średnich
przedsiębiorstw. Głównym celem konkursu jest wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami ﬁnansowymi a przedsiębiorcami, popularyzowanie innowacji
wprowadzanych w instytucjach ﬁnansowych oraz wyróżnienie tych instytucji ﬁnansowych, które stale doskonalą się i poszerzają dostępność swoich usług dla
małych i średnich przedsiębiorstw. Godło
Promocyjne programu wskazuje instytucje ﬁnansowe, które charakteryzują się rzeczowym podejściem do przedsiębiorców
z małych i średnich ﬁrm, zrozumieniem
specyﬁki ich problemów, a także te, które
dokonały niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać pojawiające się możliwości budowy silnych więzi z sektorem MSP, zarówno przy wykorzystaniu nowych technologii, jak i efektywnej współpracy zespołowej.
Tegoroczna edycja Konkursu prowadzona była według zmodyfikowanych zasad oraz ze wzbogaconym pakietem korzyści, do których z całą pewnością można zaliczyć „Raport z analizy benchmarkingowej” przygotowywany dla wszystkich
uczestników II etapu. Raport tworzony jest
na podstawie badań prowadzonych
w ramach konkursu w placówkach banku
przez tajemniczych klientów. Wyniki badań zawarte w raporcie pozwolą bankom
na lepsze dopasowanie swojej oferty do potrzeb sektora MSP. W bieżącej edycji
konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” badanie Tajemniczego Przedsiębiorcy przeprowadzono dodatkowo
w placówkach największych banków uniwersalnych obecnych na rynku. Ponadto
wśród „Przedsiębiorstw Fair Play” (uczestników programu certyfikacyjnego dla firm,
którego Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwami od 20 lat jest organizatorem) zrealizowano wywiady obej-
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Zenona Zalewska, Bank
Spółdzielczy w Zambrowie
(zdobywca wyróżnienia
w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”)
Nasz Bank Spółdzielczy jest
bankiem uniwersalnym. Koncentrujemy się na obsłudze
małych i średnich przedsiębiorców, gospodarstw rolnych, instytucji samorządów
terytorialnych oraz lokalnych
konsumentów. Oferujemy swoim klientom szeroką gamę produktów bankowych.
Prowadzimy działalność w dziewięciu placówkach – w centrali, czterech oddziałach,
trzech ﬁliach i jednym punkcie obsługi klienta, co daje możliwość skorzystania przez
odbiorców z dziesięciu bankomatów.

mujące m.in. sprawdzenie, z jakich usług
korzystają firmy i w jakich bankach. Dzięki wywiadom zbadano praktyki banków
w relacjach z działającymi przedsiębiorstwami.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
laureatom XVIII edycji programu „Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa
Nagroda Jakości” odbyło się 24 listopada
br. w warszawskim EXPO XXI. Oprócz tegorocznych laureatów w wydarzeniu uczest-

niczyli przedstawiciele kilkuset przedsiębiorstw – laureaci programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, przedstawiciele władz
państwowych oraz samorządowych. Galę
poprowadził dziennikarz znany z wielu programów TVP – Jacek Kurowski. Po części
oficjalnej galę uświetnił występ gwiazdy wieczoru – zespołu Feel.
Tytuł Bankowy Lider Jakości 2017
w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz Złotą Statuetkę w kategorii

bank uniwersalny przyznano bankowi BGŻ
BNP Paribas S.A., który został nagrodzony również Diamentową Statuetką za zdobycie Godła Promocyjnego w dziesięciu kolejnych edycjach, natomiast w kategorii
„Bank spółdzielczy i mały bank lokalny” nagrodę uzyskał Bank Spółdzielczy we Wschowie.
Kapituła programu przyznała także wyróżnienie honorowe dla Banku Spółdzielczego w Zambrowie oraz Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim.
Godło Promocyjne w konkursie „Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców” otrzymało pięć banków spółdzielczych: Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim, Bank Spółdzielczy w Czersku, Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, Pomorski Bank
Spółdzielczy w Świdwinie oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie.
Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”
połączona została z wielką galą programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017, którego celem jest promocja kultury przedsiębiorczości w Polsce, a także z galami finałowymi programów skierowanych do wyróżniających się samorządów – „Gmina Fair
Play” oraz „Przyjazna Polska”.
www.bankprzyjazny.pl

• przekazy Western Union;
• internet banking RWD – Corporate Banking RWD;
• leasing; factoring; ubezpieczenia.
Bank Spółdzielczy w Zambrowie to bank z polskim kapitałem, istniejący od
ponad 140 lat. Działa na terenie pięciu gmin województwa podlaskiego:
Zambrów, Kołaki Kościelne, Rutki Kossaki, Kobylin Borzymy (powiat wysokomazowiecki), Zawady (pow. białostocki).
Oferujemy:
• rachunki w polskich złotych i dewizowe;
• atrakcyjne lokaty i rachunki bieżące i oszczędnościowe;
• kredyty preferencyjne i kredyty komercyjne dla sektora AGRO, MSP, JST oraz
kredyty dla klientów detalicznych;
• karty płatnicze i kredytowe;
• bankowość internetową i mobilną;
• gwarancje i poręczenia;

Bank Spółdzielczy w Zambrowie otrzymał
w 2017 roku szereg nagród i wyróżnień, m.in;
• Nową Licencję – Orzeł Agrobiznesu
do 8 czerwca 2019 r.;
• Najwyższą Jakość QI Quality International – Ogólnopolski Program
Najwyższa Jakość QI 2017;
• Wyróżnienie honorowe: „Bank Przyjazny dla Przesiębiorców – Bankowa
Nagroda Jakości 2017”.
Bank Spółdzielczy w Zambrowie
ul. Białostocka 2, 18-300 Zambrów
sekretariat@bszambrow.pl, tel. (86) 271 07 37
www.bszambrow.pl
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Ekopraktyki nagrodzone
W Kinoteatrze RIALTO w Katowicach zgromadzili się przedstawiciele biznesu,
świata nauki i polityki, by podsumować kolejną, 16. edycję konkursu „Ekolaury”
Polskiej Izby Ekologii. Uroczysta gala odbyła się 24 października br.
ala rozpoczęła się pokazem
zwiastuna ﬁlmu o zdrowotnych skutkach smogu – „Cały
ten smog”. Uroczystość swoją
obecnością zaszczycili m.in. senator RP Andrzej Misiołek, wiceprezydent Śląskiej Izby
Budownictwa Mariusz Czyszek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Tadeusz Sadowski, wiceprezydent Katowic
Mariusz Skiba, Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji prof. Zygfryd Nowak, dyrektor Regio-

G

nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach Wiesław Kucharski, prezes
zarządu Śląskiej Rady NOT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Katowicach Włodzimierz Kulisz.
W trakcie gali wręczone zostały medale
Polskiej Izby Ekologii za zasługi dla zrównoważonego rozwoju, nadane przez Radę
Polskiej Izby Ekologii osobom fizycznym
oraz instytucjom, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań,
przyczyniły się do poprawy stanu środo-

wiska naturalnego. Następnie wyróżniono
trzy projekty biorące udział w ogólnopolskim konkursie „Koniec Smogu”, ogłoszonym przez Fundację Młodzi Twórcy im.
prof. Piotra Dobrowolskiego.
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii
2017 poprzedziło przyznanie wyróżnień
w konkursie „Kotły TOPTEN 2017”, który w tym roku odbywał się pod nazwą
„TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016”.
I

Mirosław Purzycki,
prezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu
(wyróżnienie w konkursie „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii
za ochronę jesiotra)
Wszystkie nasze działania nieodłącznie związane są z ekologią. Zarówno
w sensie materialnym, jakimi są coroczne zarybienia jezior i rzek utrzymujące
w równowadze biologicznej stan ichtiofauny, w tym aktywne uczestnictwo
w programach restytucji gatunków zagrożonych, jak i te niematerialne, edukacyjne, kształtujące postawy proekologiczne i etyczne nad wodami, także wśród
młodzieży. Ekolaur jest zaszczytnym wyróżnieniem, szczególnie ważnym dla
Okręgu, ponieważ utwierdza nas w przekonaniu, że wytyczony 20 lat temu kierunek rozwoju Okręgu jest właściwy. To swoisty hołd oddany wielu działaczom
wędkarskim, a także samym wędkarzom, którzy zaczynając praktycznie od zera,
stworzyli w Toruniu społeczny organizm będący dziś wzorem dla innych.

Maria Chilińska, prezes zarządu Zakładu Gospodarki
Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim
(wyróżnienie za modernizacę oczyszczalni ścieków i skanalizowanie
części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego)
Niewiele jest miast w Polsce, których położenie geograﬁczne obliguje mieszkańców do postawy proekologicznej. Tomaszów Mazowiecki do takich należy. Tereny
położone w dolinie rzek Pilicy, Wolbórki, Piasecznicy oraz rzeki Czarnej, otoczone
przez rozległe kompleksy leśne Puszczy Pilickiej, nakładają obowiązek gospodarowania zasobami naturalnymi w szczególny sposób. Doskonale o tym wiedzą
pracownicy Zakładu Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej.
Realizując swój największy projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja oczyszczalni
ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, Zakład zapewnił kolejnym 15,5 tys. mieszkańców dostęp do kanalizacji, umożliwiając jednocześnie likwidację aż 2300 przydomowych szamb. Takie działania
uplasowały Tomaszów Mazowiecki w samej czołówce innowacyjnych i ekologicznych gmin województwa łódzkiego, charakteryzujących się niemal stuprocentowym stopniem wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną, przekraczając
o blisko 30 proc. średnią wojewódzką.
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Docenieni za ochronę jesiotra
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu został laureatem
konkursu „Ekolaury” w kategorii ochrona przyrody
oruński Okręg PZW jest
dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa. Zgodnie ze Statutem, jego
celem jest prowadzenie racjonalnej
gospodarki rybackiej i wędkarskiej,
współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi m.in. w zakresie
ochrony ginących gatunków ryb
i ich restytucji, użytkowanie i ochrona wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etycz- Młode jesiotry
nych postaw wśród członków. Od
Przy wsparciu funduszy unijnych i krawielu lat Okręg aktywnie współpracuje z rząjowych Okręg przeznacza znaczne środki
dowymi programami restytucji, wcześniej
na zachowanie bioróżnorodności użytkotroci i łososi, obecnie jesiotra ostronosego,
wanych wód, głównie w celu zachowania
który całkowicie wyginął w polskich rzekach.
równowagi ichtiologicznej i zwiększenia poW tym celu w Grzmięcy wybudowany zogłowia ryb dwuśrodowiskowych.
stał jeden z najnowocześniejszych na świeUżytkuje blisko 14.500 ha wód, wśród
cie ośrodek wylęgu i podchowu tej wspaktórych znajdują się obszary objęte proniałej ryby.

T

gramem „Natura 2000”, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, użytki ekologiczne
oraz chronione obszary i zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe. Okręg
chroni i monitoruje te i okoliczne tereny w zakresie użytkowania wody,
przed zanieczyszczeniami i kłusownictwem.
Tworząc szkółki wędkarskie
oraz współpracując ze szkołami,
Okręg PZW w Toruniu przyczynia
się do wzrostu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
O wszystkich celach, działaniach i planach zarząd Okręgu informuje swoich
członków za pośrednictwem wydawanej od
20 lat gazety „Nasze Wody”, w której każdy wędkarz znajdzie także artykuły wędkarskie i dotyczące ochrony środowiska.
www.pzw.torun.pl
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Samorządy inwestują,
eksperci analizują
Potrzeby i wydatki samorządowe zdają się nie mieć końca. Najaktywniejsi
włodarze dowodzą jednak, że można pogodzić obowiązkowe zadania i lokalne inwestycje z możliwościami ﬁnansowymi. Ci, którzy mają pomysł na
gospodarowanie majątkiem i właściwie kierunkują rozwój lokalny, przodują
w cyklicznym zestawieniu „Wspólnoty”
anking „Wydatków inwestycyjnych samorządów 2014–2016”
nie skłania do pozytywnych wniosków, ale eksperci pozwalają na
optymizm, sugerując, że niekorzystna tendencja słabnie, bo 2017 r. przynosi sygnały poprawy. Ich zdaniem 2016 r. położył kres
malejącym wskaźnikom inwestycyjnym.
Opublikowany przez „Wspólnotę” ranking obejmuje dane za lata 2014–2016. Statystyki wyraźnie wskazują, że od 2010 r. jednostki samorządu terytorialnego odnotowują systematyczny spadek poziomu inwestycji, przy czym 2016 r. był pod tym
względem wyjątkowo niekorzystny (wielkość
budżetowych wydatków majątkowych spadła wówczas do najniższego poziomu od
2005 r.). Obserwatorzy słupków, znający tematykę i zasady ekonomii, są zgodni, że teraz będzie tylko lepiej. Dobre prognozy wiążą się przede wszystkim z wykorzystaniem
funduszy unijnych z budżetu na lata 2013–
2020. Już w pierwszym kwartale 2017 r. wydatki majątkowe były o ponad 15 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

R
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Zasady hierarchii
Ranking inwestycji samorządowych
opracowywany jest z uwzględnieniem danych o spółkach komunalnych, które działają w miastach wojewódzkich, miastach
na prawach powiatu i miastach powiatowych – o ich wydatkach inwestycyjnych,
kredytach i dotacjach z programów ope-

nych przez spółki, a wręcz był jeszcze wyraźniejszy niż w przypadku wydatków budżetowych. Załamanie wskaźników inwestycyjnych najdotkliwiej odczuły miasta wojewódzkie. O ile kilka lat temu dotacje unijne (bez środków własnych na współfinansowanie) stanowiły ponad 20 proc. inwestycji gminnych i powiatowych, a w wo-

Ranking „Wydatków inwestycyjnych samorządów
2014–2016” nie skłania do pozytywnych wniosków,
ale eksperci pozwalają na optymizm, sugerując, że
niekorzystna tendencja słabnie, bo 2017 r. przynosi
sygnały poprawy

racyjnych. Dane te, choć niepełne i oparte na nadsyłanych ankietach, pozwalają sądzić, że spadek inwestycji w 2016 r. odnosił się nie tylko do budżetów samorządowych, lecz także do projektów prowadzo-

jewództwach zbliżały się nawet 50 proc.,
w 2016 r. nastąpił drastyczny spadek
wskaźnika we wszystkich kategoriach jednostek samorządowych – w województwach do ok. 20 proc., a w gminach i po-
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wiatach do kilku procent. Podobna tendencja dotyczyła wydatków
inwestycyjnych spółek komunalnych.
Wraz ze słupkami wydatków samorządów ewoluowały ich kierunki. W powiatach i województwach od dłuższego czasu dominują
inwestycje transportowe związane z infrastrukturą drogową i kolejową. Równolegle odnotowuje się systematyczny spadek inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia, która była wiodącą kategorią
wydatków samorządów wojewódzkich i powiatowych w pierwszych
latach ich funkcjonowania. W powiatach widzimy także spadek udziału inwestycji oświatowych. Podobna tendencja dotyczy miast na prawach powiatu i gmin – tam też inwestuje się głównie w infrastrukturę związaną z gospodarką komunalną i transportem, natomiast
stale spada udział inwestycji oświatowych.
Jeśli chodzi o zastosowaną metodę rankingu, już w zeszłym roku
zmieniono zasady pracy i zaczęto uwzględniać całość wydatków majątkowych samorządów. Wcześniej za główny wskaźnik przyjmowano
inwestycje w infrastrukturę techniczną, którym swego czasu przypisywano wiodącą rolę w stwarzaniu warunków dla rozwoju gospodarczego. Z czasem luka infrastrukturalna się wypełniła, a priorytetem stały się inne potrzeby, związane również z usługami społecznymi.
Na ostateczny kształt zestawienia wpływa średnia z ostatnich
trzech lat. Ma to na celu uniknięcie dużych chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Mimo to ranking wydatków inwestycyjnych należy do zestawień, w których pozycja samorządów
zmienia się najszybciej, co pokazują poszczególne kategorie, gdzie
liderzy zmienili się w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem
(dotyczy to małych miast, miast powiatowych, powiatów). Niezmienna została pozycja liderów wśród gmin wiejskich (Kleszczów),
miast na prawach powiatu (Gliwice), miast wojewódzkich (Toruń)
i województw (warmińsko-mazurskie).

Duże wydatki mniejszych jednostek
Wśród powiatów od kilku lat przodują niezmiennie powiaty przasnyski i lidzbarski. Imponujący awans do pierwszej piętnastki odnotowały powiaty sokólski (z 34. miejsca) i pułtuski (z 67. miejsca).
W przypadku pierwszego z nich kluczowe były zrealizowane inwestycje drogowe (w latach 2014–2016 kosztem ponad 54 mln zł
przebudowano ponad 111 km dróg), wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy, jak również modernizacja obiektów szkolnych
(zadanie o wartości 8 mln zł, dofinansowane z RPO województwa
podlaskiego). Z kolei powiat pułtuski na inwestycje przeznacza około 25 proc. budżetu, wynoszącego blisko 65 mln zł. W latach 2014–
2016 najważniejsze zadania dotyczyły tu przebudowy ponad 50 km
dróg, budowy sali sportowej przy licem, siedziby starostwa
i Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku dla osób przewlekle chorych psychicznie, termomodernizacji obiektów publicznych, ale nie
bez znaczenia były też liczne projekty z zakresu oświaty i pomocy
społecznej.
Gminy wiejskie stawiają przede wszystkim na inwestycje poprawiające komfort życia lokalnych społeczności, dlatego wśród realizowanych projektów prym wiodą drogi, szkoły, ścieżki rowerowe, remonty i budowa obiektów rekreacyjnych i kulturalnych oraz
instytucji publicznych. Wójtowie dbają też w miarę możliwości o poprawę lokalnego rynku pracy, przygotowując działki pod inwestycje. W rankingu gmin wiejskich nie ma zaskoczeń. Na podium niezmiennie króluje Kleszczów, a drugiego miejsca bronią Ożarowice. Pierwszą trójkę zamyka Rząśnia (awans z piątego miejsca), której pozycji ustąpiła gmina Sulmierzyce. Dodatkowo w pierwszej dziesiątce Krokowa utrzymała siódme miejsce, a zmiany, które nastąpiły, są nieznaczne, co zapewne wynika z porównywalnej skali inwestycji realizowanych pod kątem mieszkańców, którzy mają podobne potrzeby.
I

Flagowe inwestycje największych
Wśród miast wojewódzkich spektakularny sukces odniósł Kraków, awansując na szczyt zestawienia z 12. miejsca. Lublin, Olsztyn, Katowice inwestowały w okresie 2014–2016 mniej niż w poprzednich latach. Zasadniczo rok 2016 był dla miast pod względem realizowanych inwestycji bardzo niekorzystny, co jest zrozumiałe – kończyło się rozliczanie poprzedniej perspektywy unijnej i powoli ruszały prace nad aplikacjami o dotacje w ramach nowych programów. Czas pokaże, czy kolejne lata przyniosą wyraźną
poprawę. Z kolei w dziesiątce najlepszych miast na prawach powiatu nastąpiły duże zmiany, aż cztery gminy odnotowały znaczny awans. Jarocin awansował na pozycję lidera z 11. miejsca,
a Tomaszów Mazowiecki z 36. miejsca na trzecią pozycję. W grupie miasteczek uwagę zwracają największe inwestycje, które z pewnością zaważyły na wynikach rankingu. Duszniki-Zdrój (skok z 60.
na 11. miejsce) wzbogaciły się o nowy obiekt sportowy Duszniki
Arena – jeden z najnowocześniejszych ośrodków biathlonowych
w Europie o wartości 20 mln zł (miasto przeznaczyło na budowę ze swoich środków 4,4 mln zł). Oprócz Areny powstał tu tor
wrotkarski o wartości 1,6 mln zł. Kazimierz Dolny dzięki inwestycjom znalazł się w pierwszej dziesiątce (7. miejsce), awansując z 49. pozycji.
Jeśli spojrzeć na zestawienie województw, ku zaskoczeniu
prym pod względem wydatków inwestycyjnych wiodą regiony
wschodnie (pięć pierwszych miejsc), co obrazuje, że zasobność samorządów nie ma pokrycia w poziomie realizowanych inwestycji.
Choćby województwo podlaskie, które uplasowało się na drugim
miejscu, wydało na inwestycje ponad trzykrotnie więcej niż uznawane za zamożne województwo wielkopolskie (przedostatnia pozycja). Największe inwestycje województw, które znalazły się w ścisłej czołówce, na pierwszych trzech miejscach rankingu, obejmują
drogi, szpitale, lotnisko oraz centra konferencyjne i kulturalne.

Inwestuj i mieszkaj
w Środzie Śląskiej!

Środa Śląska należy do mniejszych gmin w regionie,
ale potencjałem gospodarczym i aktywnością może
konkurować z największymi
Samorząd wspiera przedsiębiorców, a oferta do nich
skierowana powiększy się dzięki powstającemu inkubatorowi przedsiębiorczości oraz modernizowanemu targowisku miejskiemu. Argumentami za mieszkaniem na
terenie gminy są również niskie ceny gruntów. Dodatkowym udogodnieniem będzie uruchomienie gminnej
komunikacji autobusowej, wykorzystującej pojazdy elektryczne. Przecinające gminę DK 94 i linia kolejowa oraz
połączenie z autostradą A4 sprawiają, że można tu łatwo
dotrzeć z każdego kierunku. Zapraszamy!

www.srodaslaska.pl
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Nastawieni
na inwestowanie
w rozwój
Rozmowa z Gustawem
Markiem Brzezinem,
marszałkiem województwa
warmińsko-mazurskiego

Panie marszałku, województwo warmińsko-mazurskie zajęło pierwszą pozycję wśród wszystkich regionów w klasyfikacji wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2014–2016. Skąd tak dobry
wynik?
W znacznym stopniu wiąże się to z bardzo dobrym wykorzystaniem przez nas
środków unijnych. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury 2007–2013 wykorzystaliśmy w 100
procentach. To wymagało nie tylko dobrych
projektów i aktywnych beneficjentów, ale też
zabezpieczenia w budżecie województwa
w kolejnych latach odpowiednich kwot.
Uznaliśmy, że nie możemy zmarnować tej
niepowtarzalnej szansy, jaką dają środki
unijne i temu w znacznym stopniu podporządkowywaliśmy i podporządkowujemy
nasz budżet.
Nowe unijne rozdanie przyniosło
nowe wyzwania?
Z pewnością tak, ale kierunek pozostaje ten sam. Proszę pamiętać, że budżet
jest – może tylko, może aż – narzędziem
realizowania polityki gospodarczego i społecznego rozwoju regionu. Obecną perspektywę europejską mamy do 2020 roku,
strategię rozwoju województwa – do roku
2025, wieloletnią prognozę finansową – do
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roku 2039. To one wyznaczają cele, jakie chcemy osiągnąć dla regionu, oraz kierunek, w którym podążamy. Po to,
żeby konsekwentnie realizować wieloletnie, niezbędne dla województwa, ale też kosztowne inwestycje, co roku w budżecie musimy zaplanować na to środki.
Jakie są więc priorytety województwa
warmińsko-mazurskiego?
To wszelkie działania proinwestycyjne
i prorozwojowe. Co roku znaczącą pozycję w budżecie województwa stanowią wydatki inwestycyjne. Tu mamy trzy priorytety:
inwestycje transportowe, przede wszystkim
drogowe, oraz dofinansowanie inwestycji
naszych placówek służby zdrowia i instytucji kultury. I mamy efekty. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę transportową,
a także uruchomieniu Portu Lotniczego
Olsztyn–Mazury znacznie poprawiła się dostępność komunikacyjna województwa
– również z innymi regionami Europy.
Nasze szpitale rozbudowują się, otwierają nowe oddziały, kupują nowoczesny
sprzęt, a instytucje kultury działają w zmodernizowanych budynkach na miarę XXI
wieku, wzbogacają zbiory, realizują nowe
projekty.
Ze środków unijnych, o których pan
wspominał, korzysta nie tylko samorząd
województwa.
Te pieniądze wspierają głównie działalność lokalnych samorządów i przedsiębiorców – zarówno rodzimych, jak i tych,
którzy chcą w naszym regionie zainwestować w swój biznes. Naszą, czyli samorzą-

du województwa, rolą jest zachęcanie ich
do tego, stwarzanie jak najlepszych warunków do zainwestowania i zamieszkania
na Warmii i Mazurach. Pamiętamy również
o małych i średnich przedsiębiorstwach, bo
wiemy, że bez nich nie ma gospodarki.
Sama pojedyncza duża firma nie jest w stanie dobrze funkcjonować bez współpracy
z małymi. To one są niezbędnym elementem jej działania. Na rozwój regionu wpływa wiele czynników, działających często jak
naczynia połączone, dlatego w naszej wieloletniej strategii mamy zapisany zrównoważony rozwój regionu. Dotyczy to działań w całej gospodarce: inwestycji w turystykę, szkutnictwo, przetwórstwo spożywcze, przemysł meblarski czy w nowe technologie, ale też kulturę, edukację czy służbę zdrowia. Przy – co ciągle podkreślamy
– dbałości o środowisko naturalne. Zależy nam, by mieszkańcy, szczególnie młodzi, mieli zapewnione całoroczne dochody i chcieli wiązać swą przyszłość z regionem. A warto wiedzieć, że jesteśmy młodym społeczeństwem – 63 proc. naszych
mieszkańców to osoby w wieku produkcyjnym.
Do czego zobowiązuje pana zdaniem
tytuł „Samorządowy Lider Inwestycji”?
Oczywiście do dalszych starań, do
kontynuowania tych poczynań, które sprawiają, że region prężnie się rozwija. Taki
– czyli proinwestycyjny – był nasz budżet
w 2017 roku, podobnie jest w roku 2018.
Starania i środki kierujemy przede wszystkim na duże, wieloletnie inwestycje dofinansowywane ze środków europejskich, bo
wiemy, że te wkrótce mogą się skończyć.
A z pewnością nie będą już tak duże.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Budżetowy sukces dwóch kadencji
Rozmowa z mgrem inż. Władysławem Biedą, burmistrzem Limanowej

Jakimi zrealizowanymi inwestycjami
mogą się państwo pochwalić jako laureaci
tytułu „Samorządowy Lider Inwestycji”?
Obecnie realizujemy projekt o wartości ok. 8,3 mln zł: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji

Miasta Limanowa – z wykorzystaniem
energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”. Jest on jednym z trzech etapów
prowadzonych działań w tym zakresie od
2011 roku. Oprócz tego w ostatnich latach
dokonaliśmy rekultywacji składowiska odpadów wraz z kolektorem odprowadzającym odcieki o wartości ok. 1,8 mln zł oraz
termomodernizacji ośmiu budynków użyteczności publicznej, zamontowaliśmy kotłownie, instalacje c.o., docieplenia, instalacje fotowoltaiczne, przeprowadziliśmy
wymianę oświetlenia na LED za ponad
7 mln zł. Wykonaliśmy remont i rozbudowę jednego budynku szkoły, dwóch przedszkoli i żłobka za ok. 2,2 mln zł. Powstał
plac targowy z podziemnym parkingiem
o wartości 6,2 mln zł. Rozbudowany został
cmentarz komunalny. W zakresie infrastruktury drogowej w naszym mieście
znacznie się poprawiło: przebudowaliśmy
trzy mosty, sześć skrzyżowań na ruch
okrężny, 52 ulice, drogi wewnętrzne
w osiedlach, powstało ok. 1000 nowych

miejsc parkingowych, chodniki, oświetlenie
ulic.
Nie zapomnieliśmy o sporcie. Wybudowane zostały dwa „Orliki”, dwa boiska
przyszkolne z tartanową nawierzchnią,
przebudowany został stadion miejski (nawierzchnia ze sztucznej trawy, zadaszona
widownia, oświetlenie). Łącznie był to wydatek rzędu 2 mln zł. Powstało sześć placów zabaw, cztery siłownie zewnętrzne,
miasteczko ruchu drogowego, skatepark,
muszla koncertowa. Koszt całości wyniósł
1,7 mln zł.
W czasie dwóch kadencji zwiększyliśmy
budżet miasta z niecałych 48 mln zł w 2010
roku do 76 mln zł w 2014 i 102 mln zł
w 2018 roku, co pozwoliło w latach
2011–2017 zrealizować inwestycje za
102 mln zł przy 30,8 mln zł dotacji. Na koniec 2018 roku, licząc dwie kadencje, będziemy mogli pochwalić się zrealizowanymi inwestycjami za 133,3 mln zł przy
47,3 mln zł dotacji.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

Do rankingu poprzez duże inwestycje
O inwestycjach gminnych rozmawiamy ze
Stanisławem Sadowskim, wójtem Baruchowa

Gmina Baruchowo, biorąc pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne na lata
2014–2016, uplasowała się na pierwszym
miejscu w powiecie włocławskim w rankingu Samorządowi Liderzy Inwestycji. Jakie baruchowskie inwestycje były brane
pod uwagę?
Wszystkie działania są ważne i ze
wszystkich jestem dumny. Z pewnością
o pozycji gminy Baruchowo w rankingu zadecydowały najdroższe inwestycje. Były to
m.in.: opiewająca na 1,17 mln zł przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki, która polegała na dosto-

sowaniu istniejących obiektów na terenie
ujęcia do nowego układu technologicznego uzdatniania wody, czy przebudowa
drogi powiatowej Baruchowo–Dobrzelewice. W przypadku tej drugiej ze względu
na fakt, że droga przebiega przez teren naszej gminy i jest użytkowana przez jej
mieszkańców Rada Gminy Baruchowo
zdecydowała o współfinansowaniu przebudowy tej drogi w kwocie prawie 340 tys.
zł. Dokonaliśmy również rewitalizacji parku urzędu gminy Baruchowo oraz przebudowy i rozbudowy zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie, polegającej
na wybudowaniu jednej komory buforowej,
dwóch komór biologicznych, stacji filtracji,
jednej komory osadowej, a także wybudowanie budynku parterowego lekkiej konstrukcji.
Udała się również budowa ośrodka dydaktyczno-rekreacyjnego przy Zielonej
Szkole w Goreniu Dużym. Zakres prac
obejmował budowę sal przeznaczonych na

zajęcia z rękodzieła, w tym pracowni ceramicznej, gdzie został zakupiony piec do ceramiki z wyposażeniem oraz piec chlebowy. Sale w tym budynku stały się swoistą kujawską fabryką kultury i sztuki, a ponadto
przyległy teren został ozdobiony kujawskimi
rzeźbami. Wartość inwestycji opiewała na
kwotę ponad 895 tys. zł. Rozbudowa minizoo dla odwiedzających Zieloną Szkołę
w Goreniu Dużym to kolejne przedsięwzięcie mające na celu poszerzenie oferty
edukacyjnej i turystycznej gminy Baruchowo. Polegało ono na budowie sześcioboksowej ptaszarni z wolierami. Ta inwestycja kosztowała ok 200 tys. zł.
Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje
przebudowa infrastruktury drogowej, bowiem udało się zmodernizować praktycznie wszystkie drogi gminne. Zrealizowano
również szereg innych przedsięwzięć, niestety nie sposób wymienić tutaj wszystkie.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Zmiany w prawie
inwestycyjnym

W rozpoczynającym się roku zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy będą musieli dostosować się do szeregu nowych obostrzeń przewidzianych w regulacjach prawnych, które weszły w życie w drugiej połowie 2017 roku oraz tych,
które mają zastosowanie od 1 stycznia 2018 roku
odyﬁkacje legislacyjne wprowadzone zostały m.in.
w prawie wodnym, przepisach dotyczących zamówień
publicznych oraz kodeksie cywilnym. W tym
roku planowane jest także wdrożenie założeń projektu ustawy o jawności życia publicznego oraz nowelizacji kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Na które zmiany
warto zwrócić szczególną uwagę podpowiadają eksperci kancelarii Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy Adwokaci
oraz Multiconsult Polska – ﬁrmy specjalizującej się w konsultingu inżynierskim.

M

Zmiany w Prawie wodnym
Z 1 stycznia tego roku ustawodawca
powołał nowy organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który sprawuje zarząd nad wodami. Zwiększona została także liczba Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej – z 7 do 11 (ustanowiono nowe RZGW w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie). Zlikwidowane zostały Wojewódzkie Zarządy Melioracji
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Modyfikacje legislacyjne wprowadzone zostały m.in.
w prawie wodnym, przepisach dotyczących zamówień
publicznych oraz kodeksie cywilnym. W tym roku
planowane jest także wdrożenie założeń projektu
ustawy o jawności życia publicznego oraz nowelizacji
kodeksu urbanistyczno-budowlanego
i Urządzeń Wodnych, a w ich miejsce powstało 49 Zarządów Zlewni. Do kompetencji Wód Polskich należy wydawanie
zgód wodnoprawnych we wszystkich przewidzianych w ustawie trybach. Nowością
w przepisach jest ponadto tzw. ocena wodnoprawna. Jej uzyskanie jest wymagane dla
inwestycji lub działań, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na środowisko.
Wraz z wejściem w życie ustawy wygasły wszystkie decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach
zabudowy dotyczących nieruchomości zagrożonych powodzią, wydane na podsta-

wie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Co istotne, nie dotyczą one zmian w istniejących już obiektach liniowych, jak również pozwoleń na budowę uzyskanych przed wejściem w życie
nowych przepisów. Ponadto wygaśnięcie nie
odnosi się do decyzji dotyczących zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegających wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych
lub budowli przeciwpowodziowych.
Warto również zwrócić uwagę na włączenie – bez okresu przejściowego – nowego

SAMORZĄDOWI LIDERZY INWESTYCJI

organu uzgadniającego (Wody Polskie)
do procesów oceny oddziaływania na środowisko inwestycji. Oznacza to, że również
w przypadku trwających już procedur administracyjnych, związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentacji środowiskowej, a nawet np. zaskarżaniem
już wydanych decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych, nowy organ powinien
zostać uwzględniony. – Może to powodować szereg problemów natury proceduralnej
i utrudniać realizację projektów inwestycyjnych – wskazuje Andrzej Krzyszczak
z Multiconsult Polska.

Zmiany w Prawie
zamówień publicznych
– Zamawiających i wykonawców czekają również zmiany w sposobie komunikacji. W określonych przypadkach obowiązkowo będą musieli porozumiewać się
drogą elektroniczną. Zgodnie z nowymi
przepisami składane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej powinny być
oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, oświadczenia,
a także formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Każdy dokument powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – mówi
ekspert Wojciech Olobry z GKK Adwokaci.

Nowe zasady komunikacji, zakładające określoną formę kontaktu, mają na celu
ułatwienie dostępu do zamówień potencjalnym wykonawcom. Choć właściwy
w tym zakresie przepis art. 10a ustawy został wprowadzony na mocy nowelizacji
z 2016 roku, to w pełni wejdzie on w życie
18 października 2018 roku.

cznie już obowiązywać, to inwestorzy staną w obliczu obowiązku wprowadzenia rejestru umów cywilnoprawnych.
Ponadto przedsiębiorcy będą zobligowani do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych pod groźbą kary
od 10.000 do 10.000.000 złotych oraz
możliwości wykluczenia z postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego.

Solidarność wobec podwykonawcy
Wśród zmian prawnych, które będą oddziaływać na rynek inwestycji w 2018 roku,
warto wskazać przepisy dotyczące powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Zgodnie z nimi, wykonawca lub bezpośrednio podwykonawca ma obowiązek zgłoszenia zakresu robót
jeszcze przed ich rozpoczęciem. Inwestor
może zgłosić pisemny sprzeciw w terminie
30 dni od doręczenia mu takiego zgłoszenia. Odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy ograniczona
jest do kwoty uzgodnionej między inwestorem a wykonawcą za wykonanie określonego zakresu prac.

O jawności życia publicznego
Aktualnie trwają prace nad projektem
Ustawy o jawności życia publicznego. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, a ustawa za-

Prace nad Kodeksem
urbanistyczno-budowlanym
W 2018 roku obszar gospodarowania
przestrzenią zostanie objęty jednym aktem
prawnym. Nowa ustawa zastąpi obecnie
obowiązujące regulacje, takie jak Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane.
– Bardzo ważną zmianą dla uczestników procesu inwestycyjnego jest zastąpienie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia
budowy oraz zgłoszenia zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego jedną
decyzją – tzw. zgodą inwestycyjną – mówi
Jarosław Wielopolski. Nowością jest także podział projektów budowlanych na
sześć kategorii. O zakwalifikowaniu do jednej z nich decydować będzie spełnienie
określonych wymogów formalnych – dodaje Wielopolski.
I

W Karlinie dbamy o rozwój
11 grudnia 2017 r. wręczone zostały „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”. Gmina Karlino otrzymała statuetkę oraz nominację do europejskiego etapu konkursu
agrodę podczas gali jubileuszu
10-lecia Krajowego Punktu
Kontaktowego ds. instrumentów ﬁnansowych programów
Unii Europejskiej wspierających rozwój
przedsiębiorczości wręczyła Andżelika
Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Europejskie Nagrody
Promocji Przedsiębiorczości są formą
uznania i wyróżnienia szczególnie cennych
inicjatyw wspierających przedsiębiorczość.
Zostały zainicjowane staraniem Komisji Europejskiej. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie.
Projekt „Karlino na drodze rozwoju”
został nominowany do europejskiego etapu konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017” w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna
i wspierająca włączenie społeczne”.

N

Doskonale przygotowane tereny inwestycyjne to dopiero początek kompleksowej oferty gminy dla inwestorów
Gmina Karlino podjęła szereg połączonych ze sobą działań mających na celu
zapewnienie stabilnego rozwoju zarówno
gminy, jak i funkcjonujących na jej terenie
przedsiębiorstw. We współpracy z lokalnymi
firmami rozpoczęła unikalny projekt kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy połączony z systemem wsparcia młodych

pracowników. W efekcie otrzymano łatwą
ścieżkę rozwoju dla młodych ludzi, którzy
maja szansę rozwijać się i zostać „na miejscu”, wspierając rozwój lokalnych przedsiębiorstw.
– W Karlinie nowe mieszkania komunalne trafiają m.in. do pracowników rekomendowanych przez lokalne firmy, ale
chciałbym zaznaczyć, że tym szczególnym
wsparciem będziemy obejmować również absolwentów karlińskiego technikum – zaznacza burmistrz Waldemar Miśko. – Ta nowoczesna szkoła zapewnia nie tylko wysoki poziom nauczania, dzięki współpracy z Politechniką Koszalińską, ale również możliwość podjęcia pracy w firmach w naszym regionie i właśnie otrzymania nowego mieszkania, tak aby młodzi ludzie mogli zakładać
swoje rodziny i zostać w Karlinie.
www.karlino.pl
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Nie lekceważymy
głosu mieszkańców

Od pierwszej kadencji prezydenta Nowakowskiego uważnie wsłuchujemy się
w głos mieszkańców i realizując inwestycje, nie lekceważymy konsultacji
społecznych. Stąd nasze zaangażowanie w budowę infrastruktury sportowej,
oświatowej, przedszkola, ale także w poprawę stanu dróg osiedlowych
czy udostępnienie strefy rekreacyjnej na nabrzeżu – mówi Jacek Terebus,
zastępca prezydenta Płocka ds. rozwoju i inwestycji
W ostatnim czasie miasto nie tylko
szczyci się stabilną sytuacją finansową, lecz
także kładzie duży nacisk na inwestycje.
Które z realizowanych projektów mają
szczególne znaczenie?
Flagową inwestycją realizowaną dzięki środkom unijnym jest obwodnica. I etap
sfinalizowaliśmy w 2014 roku, kiedy to
w ramach RIT stworzyliśmy program najważniejszych inwestycji do 2020 roku.
III etap budowy obwodnicy ma się zakończyć pod koniec czerwca br. Bardzo nas to
cieszy, bo to nowy kręgosłup komunikacji
miasta, które prężnie się rozwija, a jest odcięte od dróg zewnętrznych. Obwodnica nie
tylko przenosi ruch tranzytowy z miasta, lecz
także uruchamia nowe tereny inwestycyjne. Tym, co wyróżnia Płock od innych miast
na prawach powiatu, jest niewątpliwie dobra kondycja przedsiębiorczości. Na naszym
terenie działa 12 tys. małych i średnich firm.
O te podmioty dbamy w sposób szczególny. Do sukcesu finansowego Płocka przyczynił się również Orlen. Efektem dobrej
współpracy Miasta i przedsiębiorców jest
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długo wyczekiwana przebudowa dróg i infrastruktury na osiedlu przemysłowym.
Od 2004 roku na naszym terenie działa
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
– spółka należąca w połowie do miasta,
a w połowie do Orlenu, która powstała, by
współpracować z mniejszymi podmiotami.
Na tę chwilę wszystkie dostępne tereny parku są wykorzystane. Stąd cały czas przygotowujemy nowe tereny inwestycyjne z myślą o inwestorach zewnętrznych i rozwoju
lokalnego biznesu. Po 2019 roku dzięki dofinansowaniu z UE powstanie uzbrojony
obszar inwestycyjny o powierzchni ponad
150 ha. Życzyłbym sobie, żeby został zasiedlony przez firmy sektora badawczorozwojowego, ukierunkowane na innowacyjność, a zarazem nieuciążliwe dla miasta.
Nie uciekamy od przemysłu, ale chcemy też
szukać dochodowych, perspektywicznych
firm reprezentujących inne gałęzie, które
mają potencjał. Budżet miasta, w tym budżet inwestycyjny, systematycznie rośnie.
Obecny jest rekordowy. W tym roku przekroczy miliard złotych. Aby zobrazować
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skalę postępu, powiem, że w porównaniu
z rokiem 2010 wydatki na inwestycje są podwojone. To efekt dobrego planowania,
udanej współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców i otoczeniem biznesu oraz właściwej synergii. Jednocześnie nie chciałbym
umniejszać roli naszej sztandarowej inwestycji realizowanej z pieniędzy budżetowych,
czyli przebudowy nabrzeża wiślanego. Rewitalizacja tych terenów jest złożonym
procesem wielopłaszczyznowym, który
długofalowo wpłynie na różne sfery życia
gospodarczego i społecznego. Będą to tereny przygotowane pod usługi, a zarazem
miejsce, które ożyje turystycznie.
Jaka strategia pozwala odnosić sukcesy
inwestycyjne z takim rozmachem?
Dostaliśmy dyplom lidera PPP, ponieważ staramy się szukać jak najlepszych instrumentów finansowania inwestycji. Dzięki kompetencjom naszego zespołu z powodzeniem aplikujemy o dotacje z funduszy europejskich, czego efekty są zauważalne w dynamicznym rozwoju miasta. Na
Mazowszu jesteśmy pod tym względem liderem. Nie każda inwestycja musi być finansowana przez samorząd. Umiejętne
czerpanie z innych możliwości i dostępnych
narzędzi przynosi wyłącznie korzyści.
Oszczędności uzyskane dzięki realizacji
projektu z partnerem prywatnym pozwalają
spłacać inwestycje. W takiej formie realizujemy m.in. budowę basenu, wymianę
oświetlenia miejskiego czy termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Tam, gdzie to możliwe, szukamy partnerów
prywatnych, którzy mają odpowiednie
know-how i fundusze, jakimi miasto nie dysponuje.
Czy na płockim rynku występuje problem braku fachowców, zwłaszcza w technicznych dziedzinach?
Rzeczywiście, podobnie jak inne samorządy, dostrzegamy ten problem i staramy mu się przeciwdziałać. Przykładem
może być pozyskanie dużego inwestora
– firmy Qumak, która zatrudniła około 200
osób w branży telefonicznej i IT. Wiem, że
spółka współpracuje ze szkołami pod kątem ukierunkowywania edukacji młodych
ludzi i przygotowywania przyszłych kadr.
Kiedy w Polsce zaczęła pojawiać się tendencja do likwidowania techników, my
otworzyliśmy warsztaty przy technikum
elektronicznym i budowlanym. Nie bez znaczenia jest dla nas fakt, że w Płocku działa filia Politechniki Warszawskiej, która
kształci inżynierów na trzech kierunkach.
Dla nas oczywiście kluczową dziedziną jest
chemia, ale równie potrzebni są absolwenci
budownictwa czy kierunków sanitarnych.
Odbiegając nieco od tematu, chciałbym
podkreślić, że samorząd odpowiada nie tylko na potrzeby rynku pracy, rozwijając

kształcenie zawodowe i wyższe, lecz także
na problem, jaki dotyka dzieci w wieku
przedszkolnym, i braku miejsc w dedykowanych im placówkach. Przebudowaliśmy 7 przedszkoli gminnych, by każde
dziecko mogło do nich uczęszczać.
Na czym polega innowacyjność
w transporcie miejskim, za którą nagrodzono płocki samorząd?
Sam byłem zaskoczony, że tak proste
posunięcie, na jakie się zdecydowaliśmy,
okazało się tak trafione. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy 30 minut bezpłatnego
parkowania jednorazowo w ciągu dnia.
Utworzenie strefy parkowania pozwoliło
uporządkować tę sferę codziennego funkcjonowania w centrum miasta. Naszym celem nie był zarobek, zależało nam przede
wszystkim na płynności ruchu poprzez
wymuszenie rotacji pojazdów, dlatego zrezygnowaliśmy z wprowadzenia abonamentów. Przez rok przekonaliśmy się, że nasze rozwiązanie doskonale się sprawdza
– proszę mi wierzyć, że mieszkańcy nie mają
problemu z dostępnością miejsc w śródmieściu.
Komunikacja miejska jest dobrą alternatywą? Miasto zachęca do korzystania
z transportu publicznego?
Oczywiście. Systematycznie odnotowujemy wzrost liczby pasażerów wybierających tę formę komunikacji. Stale inwestujemy w nowy tabor, również za sprawą
dotacji unijnych, a zarazem podnosimy jakość usług. To sprawia, że osoby, które okazjonalnie korzystały z samochodów, przesiadają się do autobusów.
Co pan ma przed oczami, słysząc hasło: „Mój wymarzony Płock za 10 lat”?
To bardzo dobre pytanie, zwłaszcza że
w tym roku przystąpiliśmy do opracowania nowej strategii rozwoju miasta na ko-

lejne lata. W tej wizji chciałbym ująć zarówno szybki pociąg do Płocka oraz rozbudowaną infrastrukturę transportową,
jak i piękne, zrewitalizowane Stare Miasto.
To zróżnicowane elementy, ale na tym polega zrównoważony rozwój i tworzenie
miejsca przyjaznego do życia i pracy. Przez
kilkanaście najbliższych lat jesteśmy w stanie dalej się rozwijać w ramach obecnych
granic miasta, dość mocno już zagospodarowanego. Jeśli mądrze ukształtujemy
program działania i pomyślnie go zrealizujemy, Płock będzie ciekawym, kompaktowym miastem, które z powodzeniem da
sobie radę na dotychczas zajmowanym terenie, bez konieczności włączania do granic nowych miejscowości. Pamiętajmy, że
większa powierzchnia to również większe
koszty utrzymania i trudniejszy teren do zarządzania. W bliższej perspektywie planujemy zrewitalizować śródmiejską przestrzeń, przebudować stadion i otworzyć
nową salę koncertową.
Jaki udział w tych planach ma głos
mieszkańców?
Od pierwszej kadencji prezydenta Nowakowskiego uważnie wsłuchujemy się
w głos mieszkańców i realizując inwestycje,
nie lekceważymy konsultacji społecznych.
Stąd nasze zaangażowanie w budowę infrastruktury sportowej, oświatowej, przedszkola, ale także w poprawę stanu dróg osiedlowych czy udostępnienie strefy rekreacyjnej na nabrzeżu. Budżet inwestycyjny
silnie odzwierciedla potrzeby i postulaty społeczności Płocka. Niestety – choć wciąż się
rozrasta – nie wystarcza on, by zrealizować
wszystkie pomysły, niemniej zawsze staramy się znaleźć złoty środek i godzić cele
miasta z argumentami mieszkańców.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Polskie drogi na tapecie
Związek Powiatów Polskich 8 stycznia br. wydał stanowisko w sprawie
dróg powiatowych w Polsce

remier Mateusz Morawiecki w swoim exposé wygłoszonym 12 grudnia podkreślił, iż w kolejnej dekadzie Rada Ministrów zamierza
skoncentrować swoją uwagę m.in. na znaczącej poprawie komunikacji powiatowej
i gminnej, komunikacji drogowej i kolejowej – przeznaczając na ten cel więcej środków z budżetu państwa.
W sposób oczywisty rozwój komunikacji rozumianej jako umożliwienie obywatelom swobodnego przemieszczania się
między miejscem zamieszkania a wszystkimi miejscami kluczowymi z punktu widzenia ich życiowych potrzeb musi iść w
parze z tworzeniem odpowiedniej infrastruktury technicznej. W związku z tym
Związek Powiatów Polskich ponownie
przypomina, że środki przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016–2019 zostały, decyzją poprzedniego
rządu, ograniczone w stosunku do pierwotnych założeń i apeluje o powrót do tych
założeń.
Jednocześnie już teraz Związek zwraca uwagę na potrzebę przemyślenia kształ-
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tu systemu wsparcia inwestycji dotyczących
dróg gminnych i powiatowych po roku
2019. Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia wyrównywania szans i likwidacji barier komunikacyjnych Polski lokalnej kluczowa jest dobra jakość sieci dróg powiatowych – to one bowiem zapewniają dojazd
do dróg wojewódzkich i krajowych, stanowiących szkielet systemu komunikacyjnego kraju. Zapewnienie tej jakości jest poważnym wyzwaniem dla powiatów. Należy bowiem przypomnieć, że powiaty – w odróżnieniu od gmin – nie zostały wyposażone
w znaczny majątek; nie otrzymały też wystarczających dochodów. W sposób szczególny przemawia to za stworzeniem niezależnego systemu finansowania inwestycji na drogach powiatowych. System taki
powinien mieć charakter stały i stabilny, niezależny od chwilowej koniunktury politycznej.
Należy też podkreślić, że sieć lokalnych
dróg publicznych wymaga rekategoryzacji.
Sieć dróg powiatowych w wielu wypadkach
jest efektem zaszłości historycznych i w jej
skład wchodzą drogi, które nie spełniają warunków stawianych drogom powiatowym

w świetle ustawy o drogach publicznych.
Stan taki powoduje rozproszenie i tak niewielkich środków. Co do zasady, nie ma jednak możliwości zmiany kategorii wspomnianych dróg na drogę gminną – ze
względu na wymagany prawem konsensualny tryb takiej operacji i brak bodźców
zachęcających do dokonania zmiany. System dofinansowywania inwestycji drogowych powinien takie bodźce zapewnić, co
w dłuższej perspektywie czasu pozwoli na
uporządkowanie sytuacji.
Dostrzec też należy problem odcinków
dróg zastąpionych – w zakresie funkcji – odcinkami nowo wybudowanymi. Stary przebieg trasy jest przymusowo przekazywany
jednostkom samorządu terytorialnego, dla
których bywa to poważnym problemem.
Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy otrzymany odcinek drogi jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego zaangażowania znaczących środków
budżetowych. Konieczne jest zatem zarówno stworzenie narzędzi zapewniających
przypisywanie takim drogom odpowiednich
kategorii, jak również zapewnienie poprawnego stanu technicznego przekazywanych dróg.
Bez nakładów finansowych można
uprościć procedurę inwestycyjną w zakresie dróg lokalnych. Środowiska zarządców
dróg powiatowych wskazują, że istotnym
elementem, który zwiększy szybkość inwestycji realizacji zadań infrastrukturalnych,
jest zwolnienie z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację inwestycji drogowej, dla
odcinków powyżej 1 km w przypadku ich
przebudowy. Warunkiem granicznym byłaby realizacja tej inwestycji w granicach istniejącego pasa drogowego. Warto zauważyć, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w swoich postanowieniach nie nakłada obowiązku sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko – jest to o tyle
zrozumiałe, że przebudowa w granicach
pasa drogowego jest zbliżona do remontu
istniejącej drogi.
Związek Powiatów Polskich oczekując
na szybkie odniesienie się rządu do proponowanych rozwiązań, deklaruje merytoryczne wsparcie w ramach procesu przygotowania odpowiednich aktów prawnych.
I

CZARNY DIAMENT

Przyznano śląskie „Diamenty”
W Izbie Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego odbyło
się posiedzenie kapituły nagrody „Czarny Diament”, na którym wyłoniono jej
laureatów
astępnie w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku 17 listopada
2017 r. odbyło się uroczyste
wręczenie nagród „Czarny Diament”. W tym roku wyjątkowo przyznano
trzy nagrody specjalne. Otrzymali je: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
z okazji inauguracji 80. roku akademickiego, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach z okazji inauguracji 70. roku akademickiego, a także Uniwersytet Śląski
w Katowicach z okazji inauguracji 50. roku
akademickiego.
Ponadto za wysoki poziom organizacyjny oraz sukcesy w swoich branżach
uhonorowano lokalne przedsiębiorstwa:
„AZIS” Mining Service Sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego, ECOL Sp. z o.o. z Ryb-
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nika, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FOKUS”, Aleksander Pawłowski
z Warszowic, MARCO Sp. z o.o. z Gliwic,
PREVAC Sp. z o.o. z Rogowa oraz PROMET Sp. z o.o. z Rybnika.
– Firmy zaprezentowane przez prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej ROW
Andrzeja Żylaka to prawdziwa „śmietanka”. Są wobec siebie podobne pod względem rodzinnego charakteru. Skupiają się
na obszarze naukowo-badawczym, wdrożeniowym albo na produkcji, na zasadach
przestrzegania norm środowiska. Są to firmy, które inwestują, rozpychają się na rynkach zagranicznych. Pokazywanie takich
„diamencików” jest wyzwaniem dla izby,
ale również okazją do podziękowania za ich
wytrwałość, pracowitość, pomysłowość

i odpowiedzialność – wyjaśnił Tadeusz
Donocik, prezes Izby, dyrektor generalny
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Jak dodał Andrzej Żylak, konkurs
„Czarny Diament” to nie tylko prestiż,
ale również korzyści zarówno dla samych
firm, jak i członków kapituły. – Na posiedzeniu omawiamy każdego kandydata
z osobna. Dzięki temu zyskujemy wiedzę,
jaka jest ich historia i czym dokładnie się zajmują – wyjaśnia.
Nagroda jest przyznawana od 1999
roku przez Izbę Przemysłowo-Handlową
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego najlepszym przedsiębiorstwom i instytucjom
oraz wybitnym osobistościom najbardziej
zasłużonym dla regionu.
I

Laureat o sukcesie ﬁrmy w konkursie „Czarny Diament”
dr Andreas Glenz, Prezes Zarządu PREVAC:
Kluczem do naszej przewagi konkurencyjnej jest elastyczność działania. Niewiele na rynku jest ﬁrm
o pokrewnym proﬁlu działalności. Od tych, które istnieją, sporo się różnimy. Pozostali oferują głównie produkty zestandaryzowane. My „szyjemy” indywidualne aparatury według oczekiwań klienta.
Nasze rozwiązania graniczą z możliwościami materiałowymi, technologicznymi i intelektualnymi,
z czego jesteśmy znani na całym świecie. Dedykowana technologia to tym samym dedykowany
produkt. Innowacje obarczone są sporym ryzykiem niepowodzenia, ale my jesteśmy specjalistami
od ryzykownych zleceń. Konkurencja w takich przypadkach często rozkłada ręce. My łatwo dostosowujemy się do nawet wyśrubowanych wymagań, jesteśmy kreatywni. Dzięki temu znajdujemy się w światowej czołówce producentów indywidualnych, multifunkcyjnych aparatur. W wielu
segmentach jesteśmy liderem światowym.
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CZARNY DIAMENT

Jesteśmy
pomostem między
nauką a techniką
Wywiadu udziela dr Andreas Glenz, Prezes Zarządu PREVAC,
ﬁrmy nagrodzonej „Czarnym Diamentem”
Logo państwa firmy w środowisku
branżowym rozpoznawalne jest w bardzo
wielu krajach. Co zbudowało markę przedsiębiorstwa?
Renomę naszej marki budujemy już ponad 20 lat. Pokazujemy się klientom jako zaufany i rzetelny partner w biznesie oraz producent o elastycznym podejściu do zagadnienia. Jesteśmy znani z innowacyjnych
rozwiązań, wysokiej jakości wykonania
oraz z budowania aparatur nietypowych,
dopasowanych w 100 procentach do potrzeb klienta. Jesteśmy pomostem pomiędzy nauką a techniką. Przedsiębiorstw o podobnym pokroju działalności jest niewiele. Dostarczamy nasze produkty głównie do
ośrodków naukowych oraz placówek rozwojowych na świecie, uczestniczymy w konferencjach branżowych, sporo podróżujemy nawiązując nowe kontakty międzynarodowe. Cały zespół dokłada starań, aby
pozytywnie budować markę PREVAC.
Najlepszą jednak formą promocji firmy są
rekomendacje naszych klientów, które docierają do szerokiego grona naukowców.
Jak wygląda struktura asortymentu
PREVAC? Które produkty wymagają w tej
chwili największych inwestycji?
W naszym asortymencie znajdują się
głównie wysoce zaawansowane aparatury
naukowo-badawcze, jak i różne komponenty. Aparatury produkowane dla topowych naukowców z całego świata, po-

zwalające zajrzeć w głąb materii i pracować nad komponowaniem całkowicie nowych materiałów lub nad ulepszaniem tych
już istniejących. Roszada pojedynczych
atomów pozwala np. na uzyskanie lepszej
lepkości, przewodzenia, większej wytrzymałości, giętkości materiałów i wielu innych
parametrów – w zależności od określonej
potrzeby. Przykładami komponentów są
m.in. manipulatory i goniometry – umożliwiające bardzo precyzyjne pozycjonowanie, grzanie, chłodzenie i modyfikowanie badanych próbek; komory próżniowe,
w których utrzymywana jest próżnia
podobna do tej, która panuje w przestrzeni
kosmicznej; instrumenty analityczne,
a wśród nich spektrometry elektronowe,
źródła emisji jonów, elektronów, promieniowania X oraz UV, źródła do epitaksji
z wiązki molekularnej, termiczne itp.; nośniki, na których umieszcza się próbkę badawczą, a następnie wprowadza się je do
wnętrza aparatury próżniowej, jak i wiele
innych. Oferujemy również dedykowaną topową elektronikę oraz oprogramowanie.
Aktualnie najwięcej nakładów pochłania
rozwój wyspecjalizowanych urządzeń do
pomiarów analitycznych oraz układów
do depozycji. Są to bardzo zaawansowane urządzenia, na których można tworzyć
głównie nowe materiały, a poprzez to
nowe technologie, które będą definiowały naszą przyszłość.

Wiem, że pracują państwo nad pewnym projektem, dofinansowanym przez
UE. Jaki to pomysł i co skłoniło komisję
do przyznania środków na państwa rozwiązanie?
Ideą było stworzenie własnej rodziny
urządzeń do spektroskopii elektronowej
o najwyższych parametrach, które uzupełnią
naszą gamę produktów. W tym segmencie
są zaledwie dwie firmy konkurencyjne w skali świata. Nasze rozwiązania będą umożliwiały zaoferowanie parametrów, jak
i gamy produktów do tej pory niespotykanych. To umożliwi jeszcze szybsze i efektywne rozwiązywanie problemów naukowo-badawczych, a tym samym wprowadzanie
nowych produktów i technologii.
„Czarny Diament” dla firmy PREVAC
uzupełnia bogatą kolekcję państwa wyróżnień. Jakie wartości, którymi kieruje się
firma, znajdują potwierdzenie w nagrodach?
Rzeczywiście mamy na swoim koncie
już sporo nagród i wyróżnień w przeróżnych
kategoriach. Część z nagród docenia nasze
naukowe poczynania, a część te biznesowe,
jak np. „Czarny Diament”. Przeważnie
wyróżnieniu podlegają umiejętne gospodarowanie firmą, jakość produktów i usług,
innowacyjność czy działalność na rzecz rozwoju m.in. regionu czy szkolnictwa.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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JURAJSKI PRODUKT ROKU

Rozstrzygnięcie
w Scoucie
15 listopada 2017 r. w Hotelu Scout
w Częstochowie miała miejsce
XVII edycja konkursu „Jurajski
Produkt Roku”, towarzysząca
I Jurajskiemu Kongresowi
Gospodarczemu

urajski Kongres Gospodarczy jest
pierwszym z cyklicznie planowanych wydarzeń w regionie częstochowskim, którego idea polega na
współpracy biznesu, uczelni i samorządów.
Wydarzenie zostało zorganizowane we
współpracy Regionalnej Izby PrzemysłowoHandlowej w Częstochowie (obejmującej
w szczególności powiaty: grodzki, częstochowski oraz powiaty ziemskie: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski,
zawierciański), Urzędu Miasta Częstochowa oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Wydarzenie zostało podzielone na
dwie części. W godzinach porannych w sali
konferencyjnej zaproszeni goście uczestniczyli w panelach tematycznych poświęconych problematyce rynku pracy w Częstochowie i województwie, roli, jaką w tej
strefie odgrywa samorząd terytorialny i gospodarczy. Dyskutowano również o kwestiach dotyczących odpowiedzialności biznesu oraz równych prawach kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
O godz. 18.30 w sali bankietowej rozpoczęła się uroczysta gala, podczas której
nagrodzono laureatów tegorocznej edycji
konkursu „Jurajski Produkt Roku”. Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia
prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, następnie głos zabrali prezes
zarządu RIPH w Częstochowie Andrzej
Broniewski i dyrektor WUP w Katowicach
Grzegorz Sikorski. Podczas gali zgromadzona na sali publiczność poznała tegorocznych laureatów konkursu. Jury Konkursu przyznało nagrody w dziewięciu kategoriach (e-technologie, innowacje; pro-
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dukt bądź usługa budowlana; produkt
przemysłowy; produkt rolno-spożywczy;
produkt w dziedzinie ekologii, ochrony
środowiska, odnawialnych źródeł energii;
usługa – produkt inny; społeczna odpowiedzialność biznesu; etyka w biznesie, produkt inny (projekty indywidualne, rękodzielnictwo). Dodatkowo zostały wręczone wyróżnienia dla jednostek samorządu
terytorialnego oraz dla osób lub instytucji,
które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego regionu i wzrostu przedsiębiorczości.
W tegorocznej edycji została także
wprowadzona nowa kategoria Najlepsza
Firma Rodzinna. W ten sposób kapituła
chciała docenić przedsiębiorstwo, wykazujące się wysoką skutecznością biznesową, wyróżniające się najlepszymi praktykami
w zakresie prowadzenia biznesu opartego
na wartościach społecznych oraz uwzględniające w swojej działalności plany zrównoważonego i długoterminowego rozwoju w oparciu o wartości rodzinne. W tym
roku Najlepszą Firmą Rodzinną została
Hurtownia Lodów i Mrożonek. Wytwórnia
Wafli „IGLO” Edmund Zygmański. Przedsiębiorstwo należy do Oddziału Śląskiego
Inicjatywy Firm Rodzinnych, a jej siedziba
ulokowana jest w Zawierciu.
Wszystkie nagrodzone produkty i usługi, zgodnie z wolą organizatora, charakteryzowały się następującymi cechami: nowoczesną technologią, wysoką estetyką,
funkcjonalnością i bardzo dobrą jakością
produktów, innowacyjnością, transferem
wiedzy i technologii, łatwym zastosowaniem
w praktyce, osiągnięciami we współpracy
z przedsiębiorcami regionu, przydatno-

ścią dla środowiska gospodarczego i współpracą na rzecz środowisk biznesu, szkolnictwa zawodowego, akademickiego i samorządu terytorialnego.
Zwycięskim firmom nagrody wręczyli
prezes zarządu RIPH w Częstochowie
Andrzej Broniewski wspólnie z prezydentem Rady RIPH w Częstochowie Tadeuszem Szymankiem.
Ideą Konkursu jest stworzenie przedsiębiorcom z regionu możliwości promocji swoich wyjątkowych produktów i usług
wyróżniających się innowacyjnością, wysoką jakością oraz oryginalnością. Laureaci Konkursu mają możliwość startu bez
opłat rejestracyjnych w konkursie „Teraz
Polska”, którego organizatorem jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
w Warszawie.
Ponadto podczas uroczystości osobom
zasłużonym dla działalności Regionalnej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie i pracującym na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego zostały wręczone odznaczenia Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Złotą Honorową Odznaką KIG w Warszawie została uhonorowana redaktor naczelna Gazety Częstochowskiej Urszula Giżyńska. Medalami 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej
wyróżniono Mariusza Włodarczyka, Karola Pilchowca oraz Mariusza Barskiego.
W imieniu prezesa KIG w Warszawie odznaczenia członkom Izby wręczył doradca prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Michał Konwicki.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystość uświetnił występ Kabaretu pod Wyrwigroszem.
I

JURAJSKI PRODUKT ROKU

Wózki prosto z Jury
Rozmowa z Grzegorzem Trylskim, właścicielem ﬁrmy TAKO,
produkującej wózki dziecięce
Który z państwa wózków zonama. Obecnie przygotowywastał nagrodzony jako „Jurajski
ny jest model Diamond, który
Produkt Roku” i na czym polebędzie się wyróżniać nietypową
gają jego wyjątkowe właściwości?
stylistyką. Nasz dział projektoTę prestiżową nagrodę „Juwy przygotowuje wózek, który
rajski Produkt Roku” oraz „X-Plus
designersko będzie wyglądał
Award” otrzymał nasz produkt
zupełnie inaczej niż to, do czeo nazwie City Move. Doceniony
go przyzwyczajeni są obecnie
został za oryginalny design, funkrodzice. Postaramy się przełacjonalność i jakość. Cechą, która
mać dotychczasowy styl i powyróżnia ten wózek na tle konkukazać propozycję, która przyrencyjnych produktów jest jego
ciągnie uwagę rodziców wybiewielofunkcyjność. Wersję gondorających nieprzeciętne rozwiąlową można zastąpić spacerową,
zania.
a za pomocą adapterów można
Czy na podstawie zamówpiąć foteliki samochodowe
wień zauważył pan w ostatnich
wszystkich producentów. Gonlatach jakieś trendy w branży
dola posiada po obu stronach
wózków dziecięcych?
przezroczyste okienka, które doNa wstępie można powiedatkowo umożliwiają dziecku
dzieć, co się nie zmieniło, a miaoglądanie otoczenia, dodatkowo
nowicie to, że młodzi rodzice
rozświetlają gondolkę od weszukają jak najlepszej jakości
wnątrz. Na zdobycie wyjątkowew jak najkorzystniejszej cenie.
go wyróżnienia, jakim jest „JurajChcą, aby wózki służyły przez
ski Produkt Roku”, miały z pewlata i to nie tylko przy pierwszym,
nością wpływ również wybrane
ale i przy drugim dziecku. Zaprzez nas materiały, z jakich został
uważyliśmy również, że coraz
przygotowany wózek. Jest to barwięcej młodych rodziców szuka
dzo wysokiej jakości tkanina powózka lekkiego i kompaktowego,
zyskiwana od polskiego produaby zajmował po złożeniu niecenta. Nasi klienci użytkują wózwiele miejsca w mieszkaniu
ki przez wiele lat – nawet przy drui żeby wnoszenie go na 3. i 4. pięgim i trzecim dziecku, a tkanina nie
tro nie było wyczynem osiągaltraci na swojej jakości ani na ko- Wózek City Move okrzyknięty „Jurajskim Produktem Roku”
nym tylko dla nielicznych. Polorze. Także stelaż jest niezwykle
wstaje wiele bloków z windą, ale
wytrzymały i praktycznie bezanadal jest ich bardzo dużo bez
Nasz dział projektowy przygotowuje
waryjny, jeżeli użytkuje się go
tego udogodnienia, dlatego muzgodnie z przeznaczeniem.
pomyśleć o wszystkich rowózek, który designersko będzie wyglą- simy
Jak szeroki jest państwa
dzinach. Doświadczenie naasortyment?
uczyło nas, że pomimo najdał zupełnie inaczej niż to, do czego
W swojej ofercie posiadamy:
szczerszych chęci nie ma możliprzyzwyczajeni są obecnie rodzice.
wózki wielofunkcyjne, wózki klawości, aby zadowolić wszystsyczne, wózki spacerowe, wózki
kich i aby wszystkim podobały się
Postaramy się przełamać dotychczalalkowe, huśtawki, śpiworki, ręnasze produkty. Dlatego staramy
sowy styl i pokazać propozycję, która
kawiczki, parasolki, sanki, stojaki
się, aby wózki marki Tako i Juwielofunkcyjne, foteliki samoprzyciągnie uwagę rodziców wybierają- nama pod względem funkcjochodowe. Tak szeroki asortyment
nalności, stylistyki i kolorystyki
cych nieprzeciętne rozwiązania
pozwala nam podnieść atrakcyjpodobały się. Widać, że rodziność naszej oferty na tle konkucom odpowiadają nasze proporencji, a tym samym umożliwia
zycje i rozwiązania. To właśnie
nabycie przez klientów w jednym miejscu
Jakie nowości planują państwo wprodzięki nim i dla nich tworzymy z pasją nawszystkich akcesoriów ułatwiających transwadzić do oferty w najbliższym czasie?
sze wózki już od ponad 30 lat.
port dziecka. Dzięki temu zaoszczędzają tak
Około 10 lat temu firma TAKO pocenny dzisiaj czas.
większyła się o jeszcze jedną markę – JuRozmawiał Piotr Danilczuk
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Relacje z ludźmi
procentują
Rozmawiamy z laureatką „Świętokrzyskiej
Nagrody Jakości”, Sabiną Andrejas, właścicielką
Biura Rachunkowego Sabina Andrejas

Jaką firmę zbudowała pani przez 18 lat
działalności biznesowej?
Biuro Rachunkowe powstało w 2000
roku. 18 lat doświadczeń pozwoliło ugruntować naszą rzetelność i odpowiedzialność.
Cele poparte doświadczeniem pozwalają
osiągać wysoką jakość usług. Realizujemy
je konsekwentnie, cierpliwie i wytrwale. To
procentuje. Dokładność, terminowość i staranność pracy wykonywanej w księgowości jest nieodzownym atrybutem dobrego
księgowego oraz biura rachunkowego.
Uważamy, że poprzez sumienne wykonywanie usług jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom klientów podczas rozwiązywania
problemów z dziedziny rachunkowości
i podatków. Z uwagą wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania naszych klientów,
dzięki czemu każdy jest traktowany indywidualnie.
Jakie usługi oferują państwo swoim
klientom?
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Ofertę i sposób obsługi dobieramy
tak, aby współpraca z nami dawała satysfakcję, a nie była przykrym obowiązkiem.
Oferujemy księgowość dla każdego rodzaju działalności gospodarczej – ryczałtu, książki przychodów i rozchodów oraz
ksiąg rachunkowych – oraz usługi kadrowe – prowadzenia dokumentów kadrowych
i płac, obsługę zobowiązań ZUS-owskich,
ewidencji podatkowych, rozliczeń z ZUS,
PFRON. Służymy doradztwem w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących rozwoju firmy, analizujemy bieżącą sytuację podmiotu na rynku, wskazujemy
nowe rozwiązania i kierunki potencjalnego
rozwoju.
Państwa strona internetowa to nie
tylko informacje o firmie, ale także portal
z najnowszymi doniesieniami z zakresu
prawa podatkowego. Na co ukierunkowane
jest tego typu działanie?
W czasach Internetu inwestycja w stronę internetową jest niezbędna, by być pewnym, że szybko dotrzemy do dużej grupy
nowych klientów. Duży wpływ na treści miały też pytania i informacje, jakie regularnie
otrzymujemy od klientów i partnerów.
Stosujemy nowoczesne i efektywne działania dotarcia do klienta. Każdy, kto odwiedza naszą stronę, przede wszystkim szuka bieżących informacji. Dlatego na stronie muszą znajdować się newsy z zakresu
podatków, ZUS, a także doniesienia o waż-

nych nadchodzących zmianach i regulacjach prawnych.
Co idzie za przyznaną dla pani firmy
„Świętokrzyską Nagrodą Jakości”?
„Świętokrzyska Nagroda Jakości” to
duże wyróżnienie. Nagroda ma 19-letnią
tradycję i otrzymały ją największe i najlepsze przedsiębiorstwa w regionie. Jej celem
jest promowanie firm z najlepszymi wynikami w zarządzaniu, propagowanie projakościowego sposobu myślenia, wprowadzanie do firm koncepcji ciągłego doskonalenia i zarządzania oraz nowoczesnych
systemów zapewnienia jakości. Jestem
dumna, że moja firma dołączyła do listy laureatów.
Udział w konkursie stanowił okazję do
bezstronnej, zewnętrznej oceny pozycji firmy na tle konkurencji. Pozwolił poszerzyć
wiedzę na temat nowoczesnych metod i systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
Certyfikat „Berło Świętokrzyskiej Nagrody
Jakości” otwiera drogę po kolejne laury, jest
źródłem satysfakcji i podnosi prestiż firmy.
Moja praca opiera się na pozytywnych
relacjach z ludźmi, a sukces zbudowany jest
na lojalności i zaufaniu. Dlatego nagroda
należy się w szczególności mojemu świetnemu zespołowi pracowników, a także
moim fantastycznym klientom. Bez nich nie
mogłabym być laureatem nagrody.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Jakość po świętokrzysku
„Świętokrzyska Nagroda Jakości”, ustanowiona w 1999 roku, jest przyznawana
przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych
metod zarządzania przez jakość. W XIX edycji wyłoniono pięciu zwycięzców
Fot. archiwum organizatora (2)

onkurs skierowany jest do ﬁrm,
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji publicznych
i niepublicznych o różnej skali
działalności i proﬁlu. Warunkiem poddania się ocenie jest prowadzenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego od minimum 4 lat i posiadanie certyﬁkatu jakości lub zamiar ubiegania się
o taki certyﬁkat.
„Świętokrzyska Nagroda Jakości” jest
jedynym konkursem w regionie, którego celem jest nie tyle nagradzanie uczestników,
ile obiektywna i rzetelna ocena wdrożonych
rozwiązań organizacyjno-systemowych.
Wykorzystywany w formule konkursu model oceny organizacji polega na identyfikacji
mocnych i słabych stron, a w efekcie pozwala określić dalsze kierunki jej rozwoju
oraz podjąć działania doskonalące, poprawiające jej wyniki biznesowe. Ponadto
udział w konkursie stanowi pretekst do bezstronnej zewnętrznej oceny pozycji danej organizacji na tle konkurencji, a przy tym pozwala poszerzyć wiedzę na temat nowoczesnych metod i systemów zarządzania.
Zgodnie z założeniami nagroda nie tylko promuje w kraju i za granicą regionalne podmioty osiągające znakomite wyniki
w zakresie zarządzania, lecz także sprzyja
popularyzacji projakościowego sposobu
myślenia, a w szczególności nowoczesnej
koncepcji Zarządzania przez Jakość (TQM
– Total Quality Management), Modelu
Znakomitości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością) i Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody
Jakości. Inicjatywa obejmuje firmy i organizacje, którym bliska jest koncepcja ciągłego
doskonalenia zarządzania, ale także włącza
do upowszechniania jakości władze samorządowe województwa.
Nagroda może być przyznana w jednej
z dziewięciu kategorii, a udział w konkursie przebiega kilkuetapowo. Pierwszy to samoocena uczestników przeprowadzona
według szczegółowych kryteriów opracowanych w oparciu o organizowane szkolenia przez ekspertów. W dalszej kolejności
następuje weryfikacja samooceny przez
ekspertów, m.in. poprzez wizytacje mające
za zadanie konfrontację podanych infor-
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macji ze stanem faktycznym. W oparciu
o raport przygotowany przez ekspertów kapituła konkursu „Świętokrzyska Nagroda
Jakości” wyłania laureatów i wyróżnionych
w poszczególnych kategoriach – zależnie od
wielkości oraz charakteru prowadzonej
działalności. Tytuł laureata uprawnia do
wzięcia udziału w Polskiej Nagrodzie Jakości, a następnie Europejskiej Nagrodzie
Jakości.
W ostatniej, XIX edycji „Świętokrzyskiej
Nagrody Jakości” kapituła przyznała pięć
nagród głównych. Zwycięzcami zostały

następujące podmioty: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze (w kategorii organizacja publiczna – ochrona zdrowia), FLUID SA
(w kategorii małe przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe), P.P.H.U. ,,AMID”
(w kategorii średnie przedsiębiorstwo
produkcyjno-usługowe), Enerko Energy
Sp. z o.o. (w kategorii średnie przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe), Biuro
Rachunkowe Sabina Andrejas (w kategorii mikroprzedsiębiorstwo usługowe).
20 grudnia władze województwa świętokrzyskiego wręczyły laureatom certyfikaty
i Berła „Świętokrzyskiej Nagrody Jakości”.
Uroczystość była połączona z finałem
konkursów Świętokrzyski Racjonalizator
i Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina. – Wiemy, że jakość
jest wyznacznikiem postępu, jeśli chodzi
o przedsiębiorczość i gospodarkę. Jest to
również kryterium przemian konkurencyjnych. Gratuluję wszystkim wyróżnionym
„Świętokrzyską Nagrodą Jakości”, życząc
by ich starania i praca docenione zostały
także na etapie krajowym i europejskim
– mówił podczas otwarcia gali Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.
I

Fakty 69

ŚWIĘTOKRZYSKA NAGRODA JAKOŚCI

Upowszechniamy
energię z biomasy
Zależy nam na tym, żeby w przyszłości technologia odzysku energii z biomasy była powszechna
– mówi Łukasz Pietrzkiewicz, wiceprezes spółki
akcyjnej FLUID S.A.
W celu zwiększenia możliwości produkcyjnych Spółka wybudowała nowy
Zakład Odzysku Energii z biomas roślinnych, w którym jest możliwa produkcja
biowęgla FLUID S.A. w ilości około 2 ton
na godzinę. Rozruch technologiczny nowego zakładu w Sędziszowie miał miejsce
w IV kwartale 2016 roku. Czy już teraz
mogą państwo powiedzieć, że inwestycja
spełniła oczekiwania?
Zakład Odzysku Energii, który wybudowaliśmy w Sędziszowie, jest modelowym
przykładem opatentowanej technologii autotermicznego uwęglania biomasy, której
właścicielem jest FLUID S.A. Inwestycja pozwoliła nam rozpocząć jednoczesną produkcję biowęgla, na który popyt przekracza
nasze możliwości produkcyjne, oraz energię odnawialną. Naszym celem jest budowa zakładów odzysku energii na całym
świecie.
W Polsce obowiązują standard BAT, coraz większe obciążenia związane z emisjami oraz ograniczenia, które ograniczają
z roku na roku możliwość wykorzystania paliw kopalnych, w szczególności w regionach
walczących z niską emisją spalin. Na każdy z tych przypadków idealnym rozwiązaniem są nasze Zakłady, produkujące czyste odnawialne paliwo, ograniczające niską
emisję.
Jak pokazują nasze wieloletnie działania sprzedażowe, nasza technologia jest jedynym rozwiązaniem, które optymalnie pozwala zagospodarować odpady biomasowe. W regionach posiadających ograniczony
dostęp do sieci energetycznych, w szczególności w pasie równikowym, jest to jedyny
sposób na produkcję energii w postaci
ciepła i energii elektrycznej. Jednocześnie,
tak jak w Sędziszowie, w tani sposób można produkować w razie potrzeby chłód.
Biowęgiel jest również niezastąpionym składnikiem gleb. Jesteśmy zaskoczeni tym, jak dynamicznie rozwija się ten ry-
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nek. Na najbardziej popularnych sklepach
internetowych można kupić biowęgiel z całego świata. Już teraz w sprzedaży detalicznej osiąga on cenę nawet 25 tysięcy złotych za tonę! Do tej pory był on produkowany metodą chałupniczą o bardzo wysokich stratach energetycznych, do którego najczęściej wykorzystywano dedykowaną wycinkę zdrowych drzew.
Nasz zakład rewolucjonizuje ten rynek,
ponieważ produkujemy tanio i bardzo
efektywnie biowęgiel, dla którego nie prowadzi się wyrębu lasów.
W jakim kierunku będzie rozwijać się
wdrażana przez państwa technologia? Na
co państwo stawiają?
Zagospodarowanie energetyczne biowęgla jest szeroko znane na rynku, w tym
zakresie pracujemy nad technologiami,
które pozwolą nam produkować energię
elektryczną z 70 proc. sprawnością, które

Zakład Odzysku Energii w Sędziszowie

stanowić będą alternatywę dla podłączenia
do sieci energetycznych.
Groźną konkurencją dla energetyki
jest wykorzystanie biowęgla w rolnictwie.
Jest to wymarzony dla środowiska sposób
na zagospodarowanie odpadów biomasowych.
Dzięki pozostawieniu biowęgla w glebie powodujemy wzrost jej żyzności. Według badań krajowych instytutów poziom
materii organicznej w gruntach ornych
zmalał od lat 90. z 5 proc. do 1,5 proc., co
stanowi już wartość krytyczną. Jednocześnie jest to sposób na ograniczenie ilości
CO2 w atmosferze, czyli bylibyśmy w stanie zatrzymać zmiany wynikające z globalnego ocieplenia!
Wdrażamy również wykorzystanie gospodarcze zapraw tynkowych opartych na
biowęglu. Jest to bardzo wytrzymały materiał, o dobrych właściwościach izolacyjnych. Ma on przed sobą dużą szansę na
sukces rynkowy.
Z jakimi zjawiskami wiąże się zapotrzebowanie na energię odnawialną i jakie
widzi pan szanse upowszechnienia jej
w Polsce w przyszłości?
Oparcie systemu energetycznego
o energię odnawialną to nasz obowiązek
wobec kolejnych pokoleń. Do tego potrzebne będzie wykorzystanie rozwiązań podobnych do technologii FLUID S.A., czyli optymalne wykorzystanie energii zmagazynowanej w biomasie odpadowej, wdrażanie rozwiązań w zakresie ekonomii cyrkularnej, maksymalizacja efektywności
energetycznej. Technologia musi służyć
ludziom i środowisku. Zależy nam na
tym, żeby w przyszłości technologia odzysku energii z biomasy była pospolita. Nad
tym właśnie pracują nasi oraz współpracujący naukowcy w dziale badawczo-rozwojowym.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

POLSKA SAMORZĄDOWA

Siedem nowych miast od 2018 r.
Od nowego roku na administracyjnej mapie Polski pojawiło się siedem nowych miast. Rząd podjął decyzję o przyznaniu tego statusu gminom: Józefów
nad Wisłą, Otyń, Sanniki, Tułowice, Wiślica, Łagów i Radoszyce
inisterstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji zwróciło uwagę, że pięć
z siedmiu nowych miast miało już
ten status w przeszłości (nie zaliczają się do tej grupy Sanniki i Tułowice). Przypomniano, że Józefów
nad Wisłą miał prawa miejskie
w latach 1687–1868. Otyń był już
miastem w latach 1329–1945, podobnie jak Łagów, który z praw miejskich korzystał w latach 1375–1869,
a także Radoszyce (1370–1870).
Z kolei Wiślicy prawa miejskie zostały
nadane przed 1326 r. Miejscowość utraciła je po powstaniu styczniowym w roku
1869. „Uzyskanie statusu miasta wiąże
się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym
prestiżem miejscowości. Może przynieść jej
także wymierne korzyści, na przykład zy-
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skanie na atrakcyjności inwestycyjnej, a także możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich”
– podkreślił resort spraw wewnętrznych i administracji.MSWiA poinformowało również, że Rada Ministrów przesunęła o rok
termin zmiany statusu miejscowości Cheł-

miec. „Analizując sprawę, wzięto pod uwagę wątpliwości zasygnalizowane w wystąpieniu radnych gminy Chełmiec dotyczące
przeprowadzonych konsultacji.
Ponieważ nie zostały one wyjaśnione, MSWiA podtrzymało
stanowisko przesunięcia terminu
wejścia w życie zmiany dotyczącej nadania statusu miasta. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę tej
kwestii, w tym na rzetelne skonsultowanie z mieszkańcami” – argumentowano.
MSWiA podkreśliło, że od początku
2018 r. w Polsce będzie istnieć już 930 miast.
Według danych GUS, w 2017 roku funkcjonowały w Polsce 923 miasta. Były to 302
gminy miejskie oraz 621 miast położonych
w gminach miejsko-wiejskich.
I

Łagów odzyskał prawa miejskie
W 1869 r. ukazem carskim prawa miejskie zostały Łagowowi zabrane.
Była to kara za udział mieszczan łagowskich w powstaniu styczniowym
w latach 1863–1864. 1 stycznia br. miejscowość znów może czerpać
korzyści ze statusu miasta
d 1086 r. Łagów był
własnością biskupów włocławskich.
W Sandomierzu
28 lipca 1375 r. królowa Elżbieta, władczyni Polski i Węgier,
wydała przywilej zezwalający
Zbylutowi z Gołańczy, biskupowi włocławskiemu, lokować miasto Łagów oraz prawo urządzania targów w każdy czwartek.
O tym, że Łagów w przeszłości był miastem świadczy zabytkowy układ urbanistyczny w postaci trapezowatego Rynku
z odchodzącymi od niego narożnymi ulicami. Centralnym placem miasta Łagów był
i nadal jest Rynek.
Gmina Łagów położona jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich, przecinają ją dwie główne drogi: droga krajo-
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wa nr 74 i wojewódzka nr 756. Atrakcyjność
inwestycyjną podnosi fakt bliskiej odległości do Kielc oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Głównymi surowcami gminy są duże pokłady wapienia i glinek garncarskich. Obecne są tu także rudy
żelaza i ołowiu.
W panoramie Łagowa okazale prezentują się zabytki, a w szczególności Ko-

ściół Parafialny pw. Św.
Michała Archanioła
w Łagowie – budowla
późnogotycka, murowana z kamienia wapiennego łamanego,
tynkowana, ze stacjami
Męki Pańskiej datowanymi na połowę XIX w.
Dużą i znaną w Polsce
atrakcją jest Jaskinia
Zbójecka w Wąwozie Dule, ale nie tylko
przyrodą nieożywioną Łagów może się pochwalić. Każdy, kto odwiedzi miejscowość,
dozna ukojenia w pięknym krajobrazie Gór
Świętokrzyskich. Urozmaicony podgórski teren stwarza niepowtarzalny nastrój harmonii
i piękna. Serdecznie zapraszamy!
www.lagowgmina.pl
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Metropolia, czyli transport
publiczny od nowa
Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska powstawała w bólach. Na tyle dokuczliwych, że jeszcze teraz – przy pełnym ﬁnansowaniu – krzywi się i stęka. Patrząc przyszłościowo na kondycję, można być jednak optymistą. Prezydenci,
burmistrzowie i wójtowie 41 gmin wchodzących w skład nowego podmiotu
potrzebowali szybko jakiegokolwiek sukcesu. I chyba właśnie się pojawił po
tym, jak zaczęli od porządkowania komunikacji publicznej w regionie
Michał Tabaka
ransport publiczny w województwie śląskim to temat rzeka. Jej
nurt jest mocno zdradziecki
i o wypadek bardzo łatwo. Chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wszystko tutaj jest uporządkowane,
ułożone w specjalnej i działającej korelacji.

T
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Na jednej szali komunikacyjnej układanki jest KZK GOP – Komunalny Związek Komunikacyjny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Związek uchwala corocznie tzw. zrównoważony budżet, gdzie
suma dochodów równa się sumie wydatków. Dochodami związku są opłaty za bilety, opłaty dodatkowe (za przejazd bez ważnego biletu, niezgodnie z taryfą itp.) oraz

wpłaty od gmin członkowskich, gdzie kursują linie związku. Wydatkami są opłaty dla
przewoźników obsługujących sieć, wynagrodzenia pracowników oraz koszty utrzymania biur.
W sumie do KZK GOP należy niespełna 30 śląskich gmin. To m.in. Tychy
(MZK Tychy), Jaworzno (PKM Jaworzno),
oraz Tarnowskie Góry (MZKP Tarnowskie
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Góry). Na terenie pozostałych transport publiczny organizuje ktoś inny. Bolączką
KZK GOP był do tej pory brak integracji
autobusów (w sumie ponad 30 przewoźników) i tramwajów (jeden organizator –
Tramwaje Śląskie) z połączeniami kolejowymi, które od lat stanowią skuteczną i efektywną alternatywę dla wielu mieszkańców
regionu. Zwłaszcza, od kiedy w „składzie”
województwa śląskiego jest m.in. Częstochowa czy Bielsko-Biała.
Taki układ trwa od lat i mieszkańcy jakoś się w nim odnaleźli. Rozpoznają już różnych przewoźników, pamiętają, że muszą
kupić różne bilety.

Poród w bólach
Powstanie Metropolii miało stać się
przyczynkiem do zmian i jednak unormowania pewnych kwestii w tym względzie. Jak
już było jasne, że ów wyjątkowy, także w skali całego kraju, związek miast i gmin powstanie, to najważniejsi samorządowcy
w regionie właśnie od spraw komunikacji
i transportu zbiorowego wychodzili. To dla
większości była najbardziej paląca sprawa
do załatwienia.
– Doszliśmy do wniosku, że łatwiej byłoby funkcjonować, gdyby był to jeden organizator transportu. Obecnie mamy
trzech: obok KZK GOP są to współpracujący z nim pod względem taryf związek
w Tarnowskich Górach oraz odrębny związek tyski. Powołamy jednostkę, która przez
rok będzie przygotowywać się do przejęcia
tych wszystkich ciężarów, obowiązków i zadań, by nie spowodować perturbacji w działających organizmach – od początku sprawę stawiał jasno Kazimierz Karolczak,
przewodniczący zarządu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
Formalnie Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska (cały czas obowiązuje ta nie
do końca szczęśliwa marketingowo nazwa;
trwają rozmowy nad jej zmianą; konsensus
będzie możliwy, jeżeli uda się pogodzić interesy tych z Górnego Śląska, i tych z Zagłębia) formalnie działa od 1 lipca 2017 r.,
a z pełnym, zapisanym w ustawie finansowaniu – od 1 stycznia 2018 r.
Obserwując ów półroczny rozruch,
zwłaszcza jego same początki, można było
mieć solidne wątpliwości, czy włodarzom
41 gmin uda się znaleźć wspólne stanowisko tak w sprawie komunikacji publicznej,
jak i jakiejkolwiek innej. Warto wszak przypomnieć pierwsze odwoływane posiedzenia nowego podmiotu, na których nie sposób było ukryć, że już teraz miasta nie potrafią się dogadać co do stanowisk kierowniczych. To co dopiero, gdy przyjdzie do
rozstrzygania spraw gospodarczych, strategicznych dla poszczególnych miast i całego regionu?

Samorządowcy dosyć szybko doszli do
słusznego wniosku, ze trochę sobie takim
działaniem strzelają w stopę. Przecież od lat
apelowali do przedstawicieli władzy centralnej o możliwości formalno-prawne do
powołania Metropolii. Jak władza okazała w tym względzie łaskę, to lokalni działacze
skoczyli sobie do gardeł, dając argument
przeciwnikom Metropolii, że będzie bardzo
trudno dogadać się w podstawowych sprawach.
Teraz, po ponad pół roku funkcjonowania Metropolii, z ręką na sercu można
stwierdzić, że ta sztuka jednak jest możliwa. I pewnie nigdy nie będzie dla Metropolii drogi gładkiej jak tafla lustra, ale też
nie ma realnych przeszkód, by nie móc w
ogóle jechać do przodu.

Jaworzno kontra Metropolia
O tym, jak ważną kwestią dla regionu
jest dobra komunikacja publiczna (podobnie jak walka ze smogiem) niech świadczy fakt, że właśnie ten temat stał się kością
niezgody dla Jaworzna, które – jak wielokrotnie tłumaczył tamtejszy prezydent Paweł Silbert – zdecydowało finalnie do Metropolii nie wstępować. Sam Silbert wystosował też swego czasu specjalny apel do
tutejszych samorządowców.
„Jeśli Metropolia ma oznaczać jedynie
wprowadzenie w Jaworznie i Tychach biletów, cen i jakości, jaką oferuje dziś KZK
GOP, to się temu zdecydowanie sprzeciwiamy” – czytamy na samym początku tego
dokumentu.
Z Jaworznem czy bez, uporządkowanie komunikacji było dla zwolenników
Metropolii priorytetem. Przełomowe okazało się zorganizowane pod koniec listopada 2017 r. Zgromadzenie Metropolii. Samorządowcy ustalili na nim, że od 2018 r.
na terenie Metropolii będzie obowiązywała jedna taryfa komunikacji miejskiej, a także bezpłatne przejazdy do 16. roku życia.
W dalszej perspektywie do sieci komunikacyjnej Metropolii ma zostać włączona kolej metropolitalna – tworzona na bazie planowanych zakupów nowego taboru oraz
partnerstwa z Kolejami Śląskimi.

Nowy podmiot w powijakach
Zdecydowano również o utworzeniu
Zarządu Transportu Metropolitalnego,
który docelowo – być może od 2019 r.
– przejmie funkcję organizatora komunikacji
od KZK GOP, współpracującego z nim pod
względem taryf związku w Tarnowskich Górach, a także odrębnego związku tyskiego.
W przyszłości Zarząd miałby koordynować
też transport kolejowy. Sama Metropolia
chce także w partnerstwie z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju kupić 300 autobusów elektrycznych. Z kolei w przyjętym

19 grudnia br. budżecie Metropolii na
2018 r. m.in. zarezerwowano 12 mln zł na
zakup przez tyskiego organizatora komunikacji kasowników umożliwiających włączenie go w system Śląskiej Karty Usług Publicznych.
– Jeśli zakładamy, że chcemy promować komunikację publiczną, to nie możemy zakładać, że bilet jest mieszkańcowi potrzebny tylko po to, żeby pojechał do pracy i wrócił do domu. Dlatego likwidujemy
limity i obniżamy ceny dla zdecydowanej
większości pasażerów – przekonuje Kazimierz Karolczak.
Idea jednolitego na terenie całej Metropolii biletu na autobus i tramwaj okazała
się prosta do wykonania. Jeszcze raz okazało się, że liczą się przede wszystkim
chęci. I chociaż tych nie brakuje, w przypadku takich projektów jak rower metropolitalny czy kolej metropolitalna, to już
z ich realizacją może być znacznie trudniej.
O ile w przypadku usystematyzowania
poszczególnych miejskich sieci dróg rowerowych nie powinno być tak źle, to
sprawa nowego połączenia kolejowego
jest już znacznie poważniejszym (nie tylko
ekonomicznie) zadaniem.
– Te rozwiązania są dla nas priorytetami
w najbliższych 12 miesiącach. Oprócz lepszej organizacji komunikacji myślimy
równolegle o ograniczaniu niskiej emisji
– uważa Kazimierz Karolczak.

Kolej na kolej
Do nowej, metropolitalnej organizacji
kolei przygotowuje się spółka Koleje Śląskie,
należąca do samorządu województwa śląskiego. Pierwszym proponowanym etapem rozwoju Kolei Metropolitalnej miałoby
być „dogęszczenie lub wprowadzenie przewozów na istniejącej infrastrukturze”. Na
początku powinno to nastąpić na linii S1
Gliwice–Dąbrowa Górnicza. Następnie
możliwe na linii Katowice–Tarnowskie
Góry. Analizowana ma też być możliwość
przywrócenia przewozów na linii Bytom–
Gliwice (10 pociągów). W dalszej perspektywie wprowadzone mogłyby zostać
przewozy na linii Katowice–Sławków–
Olkusz (10; obecnie 4). Po odbudowie przez
PKP PLK linii do lotniska Katowice (między Tarnowskimi Górami i Zawierciem) założono uruchomienie tam w ramach Kolei Metropolitalnej 12 pociągów.
Plany są rzeczywiście ambitne i jak najbardziej konieczne. Pewnie nie obejdzie się
bez kłopotów i przesunięć w czasie. Ale
trudno zaprzeczać faktom. Dzięki Metropolii rewolucja w komunikacji publicznej na
terenie województwa śląskiego stałą się
szansą. Teraz nie pozostaje nic innego, jak
trzymać mocno kciuki za jej solidne podstawy i szeroki zasięg.
I
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Kontynuatorzy dzieła Palki
Fot. Liga Krajowa

22 października
w Muzeum Kolekcji
im. Jana Pawła II
Fundacji Janiny
i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie
po raz 20. wręczono
Nagrody im. Grzegorza Palki, przyznawane
przez Ligę Krajową
agroda im. Grzegorza Palki
nadawana jest przez Ligę Krajową, zrzeszającą Ligi Miejskie
i Ligi Wiejskie, za wybitne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego.
Kierując się w swoich działaniach hasłem
„Rodzina – wspólnota lokalna – Ojczyzna”,
Liga krajowa promuje wszelkie inicjatywy
i aktywności mające na celu kontynuację de-

N

Laureaci konkursu „Samorządowy Oskar”
mokratycznych reform. Ufundowanie Nagrody im. Grzegorza Palki służy uhonorowaniu jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi – Grzegorza Palki.
Podczas uroczystości podsumowującej jubileuszową edycję konkursu odczytano
list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany
do laureatów, organizatorów i gości gali.
Prezydent wyraził w nim uznanie dla dzia-

LAUREACI NAGRODY
IM. GRZEGORZA PALKI 2017

skich i rolnictwa w ramach Komisji
ZWRP

w dziedzinie ogólnopaństwowej:
• Elżbieta Rafalska – minister rodziny,
pracy i polityki społecznej – za wdrożenie, wspólnie z samorządami gmin, strategicznego dla Polski ze względów
demograﬁcznych Programu 500+

w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
• Danuta Kamińska – skarbnik miasta
Katowice – za skuteczne zarządzanie ﬁnansami miasta o najwyższej ocenie ratingowej
• Józef Swaczyna – starosta strzelecki
– za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu
• Bogdan Taranowski – wójt gminy
Miedźna – za działania na rzecz rozwoju
infrastruktury społecznej i technicznej
gminy
• Janusz Żmurkiewicz – prezydent
miasta Świnoujście – za realizację projektów infrastrukturalnych, kulturalnych
i edukacyjnych w ramach współpracy
transgranicznej

w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
• Janusz Bodziacki – burmistrz miasta
Lubartów – za działania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta oraz
wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Radzie
Rozwoju przy Prezydencie RP
• Lucjan Nadbereżny – prezydent miasta Stalowej Woli – za skuteczną realizację programu Rodzina – Praca – Rozwój
oraz wzmacnianie pozycji samorządu
w ramach uczestnictwa w Narodowej
Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
• Sławomir Sosnowski – wiceprezes
zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa lubelskiego – za
zwiększenie potencjału gospodarczego
województwa lubelskiego oraz działania na rzecz rozwoju obszarów wiej-
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Wyróżnienia:
• Tadeusz Brzozowski – przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego – za
inicjowanie działań społecznych i patriotycznych na terenie powiatu
• Wojciech Dereszewski – wójt gminy
Kurzętnik – za tworzenie więzi lokalnych
integrujących mieszkańców

łań podejmowanych przez laureatów konkursu i pogratulował im dokonań docenionych przez kapitułę. Gratulacje przesłał
zwycięzcom również marszałek Sejmu
Marek Kuchciński.
Tegoroczną galę finałową uświetnił
koncert piosenek sięgających czasów starej Warszawy w wykonaniu sopranistki
Justyny Reczeniedi, Tria Con Passione i zespołu wokalnego Ars Chori pod dyrekcją
Zbigniewa Tupczyńskiego.
I
• Ewa Dumkiewicz-Sprawka – dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania
w Urzędzie Miasta Lublin – za wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań w lubelskim
systemie oświaty
• Andrzej Huk – wójt gminy Przemyśl
– za inicjowanie działań o charakterze
patriotyczno-wychowawczym i społecznym
• Edmund Kaczmarek – starosta jędrzejowski – za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i łagodzenia
skutków bezrobocia
• Błażej Konkol – wójt gminy Trąbki
Wielkie – za działania na rzecz rozwoju
gospodarczego, kulturalnego i społecznego gminy
• Kazimierz Rakowski – starosta wołomiński – za integrację ziem powiatu pochodzącego z województw:
ostrołęckiego, siedleckiego i warszawskiego
• Renata Surma – burmistrz Bystrzycy
Kłodzkiej – za działania na rzecz renowacji i odbudowy zabytków oraz rewitalizacji zdegradowanych układów
urbanistycznych
• Tomasz Śmietanka – burmistrz miasta i gminy Kozienice – za działania na
rzecz rozwoju infrastruktury sportowej
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Za integrację ziem
powiatu wołomińskiego
Rozmowa
ze starostą
wołomińskim
Kazimierzem
Rakowskim,
laureatem Nagrody
im. Grzegorza Palki

Co w tej chwili stanowi dla pana priorytet w działaniach powiatu wołomińskiego?
Powiat ma kilkanaście obszarów działania. Zarząd musi umiejętnie rozdzielać
uwagę i środki na każdy z nich. W mojej
ocenie w najbliższych latach będziemy
musieli się skupić na rozwoju Szpitala
Powiatowego im. Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Wołominie. Obiekt projektowany
był na 100 tysięcy mieszkańców. Dziś realnie
powiat wołomiński zamieszkuje około 300
tysięcy osób. Przez ostatnie lata modernizowaliśmy ten obiekt: powstało centrum
dializacyjne, lądowisko dla helikopterów,
zmodernizowaliśmy kilka oddziałów, ale to
wciąż za mało. Szpital potrzebuje rozbudowy. Mamy już decyzję na budowę nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
oraz nowej siedziby przychodni specjalistycznych. W najbliższym czasie Rada Powiatu musi podjąć decyzję o rozpoczęciu tej
inwestycji.
Z pierwszego planu nie schodzi też
oczywiście budowa dróg. Przeznaczamy na
to większą część budżetu inwestycyjnego.
Ponadto reagujemy na zmieniający się rynek. Samorządom ciężko obecnie korzystnie rozstrzygnąć przetargi. Czasem jest to
wręcz niemożliwe, ponieważ nie wpływa ani
jedna oferta. Dlatego w tej kadencji zakupiliśmy sprzęt ciężki do budowy dróg.
Dzięki temu jesteśmy w stanie sami wykonywać nakładki asfaltowe.

W uchwalonym planie budżetu powiatu wołomińskiego na 2018 rok aż 39 milionów złotych przeznaczono na inwestycje. W jaki sposób zostaną te środki wydatkowane?
Powiat wołomiński to 12 gmin, zarówno miast, jak i małych ośrodków wiejskich. Potrzeby są różnorodne, a trzeba pamiętać, że jesteśmy największym powiatem
ziemskim w województwie.
To nie jest łatwe, ale staramy się równomiernie rozkładać środki na inwestycje
w całym powiecie. W ostatnich trzech latach w infrastrukturę drogową i kubaturową zainwestowaliśmy prawie 80 mln złotych. Jestem przekonany, że te pieniądze widać w naszym otoczeniu. Na przyszły rok
zarząd powiatu zaplanował na wydatki majątkowe aż 39 milionów. Lwią część tej sumy
przeznaczymy na budowę dróg. Zaplanowaliśmy ponad 40 zadań z tego zakresu. Do
tego należy doliczyć prawie 30 pozostałych
pozycji w planie wydatków majątkowych.
W plebiscycie im. Grzegorza Palki został pan nagrodzony za integrację ziem powiatu pochodzącego z województw: ostrołęckiego, siedleckiego i warszawskiego. Czy
pana zdaniem dokonała się faktyczna integracja? Pytam w kontekście planów
przywrócenia odrębnego powiatu radzymińskiego. Czy pan popiera ten pomysł?
Nagroda jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Powiat wołomiński istniał już
przed reformą z 1975 roku, kiedy to zli-

kwidowano ten szczebel administracyjny.
Uważam, że było to dla nas niekorzystne
rozwiązanie. Nastąpił rozbiór powiatu
– gminy trafiły do trzech różnych województw. To wyhamowało rozwój Klembowa, Tłuszcza, Jadowa, Dąbrówki czy
Strachówki. Gdy w wolnej Polsce planowano przywrócenie powiatów, zaangażowałem się w tworzenie powiatu wołomińskiego. Już w 1995 roku, jako wójt Klembowa, zorganizowałem referendum w tej
sprawie. Z perspektywy czasu widać, że to
była dobra decyzja. Podczas posiedzeń
Rady Powiatu w pierwszej kadencji czuć
było niepewność, ale dziś bardzo doceniamy
obecne rozwiązanie. Pokazały to chociażby debaty organizowane przy okazji prac
nad ustawą o metropolii warszawskiej,
gdy wszyscy pytali, w czym nowy twór będzie lepszy niż powiat wołomiński.
Powiat jest zintegrowany, chociaż oczywiście wciąż pracujemy nad przybliżeniem
Wołomina, stolicy powiatu, mieszkańcom
pozostałych gmin, inwestując w budowę
dróg czy np. Wspólny Bilet Komunikacyjny. Dlatego też pomysł podziału powiatu
wołomińskiego i utworzenia powiatu radzymińskiego uważam za nieprzemyślany.
Radzymin obecnie nie jest przygotowany do
pełnienia funkcji miasta powiatowego. Inwestycje w potrzebną infrastrukturę byłyby wielomilionowe. Nie lepiej byłoby te
środki zainwestować w rozwój istniejącego już powiatu? Ponadto trzeba się zastanowić, czy powiat radzymiński byłby w stanie wygenerować taki budżet, aby skuteczniej zaspokajać potrzeby mieszkańców niż obecne rozwiązania. Można rozmawiać o wszystkim, ale potrzebne są
konkretne i dopracowane propozycje.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Nowe reguły
samorządowej rywalizacji
Coroczny Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest nie tylko formą
wyróżnienia najlepiej rozwijających się jednostek terytorialnych, lecz
także źródłem wiedzy o inwestycjach realizowanych w gminach i miastach,
wdrażanych innowacjach oraz skutecznych formach podnoszenia jakości
życia mieszkańców
edycja rankingu
– przeprowadzona na zmodyﬁkowanych zasadach – niezmiennie powstała w oparciu
o dane pochodzące z samorządów.
W wielu kategoriach liderzy pozostali ci
sami, mimo nowych reguł, które posłużyły opracowaniu zestawień – głównego rankingu w trzech kategoriach: miasta na
prawach powiatu, gminy miejskie i miejskowiejskie oraz gminy wiejskie, a dodatkowo
rankingów: „Najbardziej Innowacyjny Samorząd” i „Europejski Samorząd”,
uwzględniającego wykorzystanie środków
unijnych.
Nad przebiegiem prac i kształtem zestawień czuwa kapituła pod przewodnictwem byłego premiera RP i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Upływ czasu i idący z nim w parze postęp prowadzą do zachodzących w
sposób naturalny zmian w funkcjonowaniu
samorządów i urzędów, a te z kolei wymusiły zmiany zasad rządzących rankin-
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giem. – To, co było innowacyjne kilka lat
temu, gdy tworzyliśmy ten specyficzny
ranking, dzisiaj jest już zwykłe, normalne,
choć nie wszyscy takie rozwiązania wprowadzili. Dotyczy to takich spraw jak dostęp
do internetu czy e-zarządzanie – tłumaczy
przewodniczący kapituły Jerzy Buzek i dodaje, że przejście do drugiego etapu wynika z analizy obiektywnych danych finansowych, a ta część rankingu nie zmieniła się.
Jednocześnie Buzek zapowiada, że ubiegłoroczne zmiany zasad tworzenia rankingu
na pewno nie są ostatnimi. – Jesteśmy na
innym etapie rozwoju niż kilkanaście lat
temu, kiedy tworzyliśmy ranking, a samorządy uczyły się dopiero korzystać z dobrodziejstwa naszego członkostwa w UE
i stosować reguły Wspólnoty. Przewidywane
przez nas zmiany w rankingu z pewnością
nie będą radykalne, chodzi o stopniowe dostosowywanie się do zmieniającej się rzeczywistości i poziomu naszego rozwoju
– mówi.
Jeśli chodzi o metodologię, ranking zachował swoją dwuetapowość. W pierwszej

kolejności analizie poddawane są sprawozdania budżetowe wszystkich gmin
i miast w Polsce z pominięciem Warszawy,
która z uwagi na wielkość i inny ustrój
prawny jest poza klasyfikacją i nie jest
uwzględniana w zestawieniu. W XIII edycji wzięto pod uwagę takie wskaźniki jak dynamika wzrostu wydatków majątkowych
(pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach
2013–2016, dynamika wzrostu dochodów
własnych w latach 2013–2016, wartość środków unijnych w budżecie gminy w przeliczeniu
na jednego mieszkańca w latach 2014–2016,
nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów w latach 2013–2016, relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2013–2016, dynamika
wzrostu wydatków na transport czy ochronę środowiska w latach 2015–2016. Na tej
podstawie miasta oraz po 250 gmin z najlepszymi wynikami zakwalifikowały się
do II etapu i otrzymały ankietę zawierającą 37 pytań. Tu liczyły się bardzo zróżnicowane aspekty działalności samorządów

RANKING SAMORZĄDÓW

– od wydatków na gospodarkę mieszkaniową i na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi, przez liczbę nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy, liczbę wniosków o dofinansowanie złożonych przez organizacje pozarządowe, liczbę miejsc w przedszkolach dofinansowanych przez gminę, po informa-

nowacyjny Samorząd, m.in. o liczbę
e-usług świadczonych przez gminę, szkolenie dla pracowników urzędu w zakresie
ICT i wsparcie szkoleń dla mieszkańców,
liczbę stanowisk komputerowych dostępnych dla mieszkańców oraz przypadających na 100 uczniów, odsetek szkół posiadających szerokopasmowy internet,

– To, co było innowacyjne kilka lat temu, gdy
tworzyliśmy ten specyficzny ranking, dzisiaj jest już
zwykłe, normalne, choć nie wszyscy takie rozwiązania
wprowadzili. Dotyczy to takich spraw jak dostęp do internetu czy e-zarządzanie – tłumaczy przewodniczący
kapituły Jerzy Buzek
cje dotyczące posiadania strategii rozwoju, uchwały o konsultacjach społecznych,
wielkości budżetu partycypacyjnego, działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości czy
współpracy samorządu z sektorem prywatnym. W tym roku ankietę do rankingu
głównego rozszerzono o pytania dotychczas służące opracowaniu rankingu In-

czy działa elektroniczny system informacji przestrzennej i SMS-owy system informacji/ostrzeżeń, działania gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i mobilności miejskiej. Zmianie uległa także liczba punktów do zdobycia oraz hierarchia
poszczególnych wskaźników w ogólnej
ocenie.

Jak wprowadzone zmiany wpłynęły na
wyniki? Pierwsze miejsca w XIII Rankingu Samorządów zajęły: Poznań (w kategorii miast na prawach powiatu), gmina
Boguchwała (w kategorii gmin miejskich
i miejsko-wiejskich) oraz gmina Strawczyn
(w kategorii gmin wiejskich). Różnice
punktowe wśród liderów były niewielkie,
natomiast ze względu na nowe zasady
trudno porównywać tegoroczne wyniki
z poprzednimi edycjami.
Ranking wykorzystania funduszy unijnych „Europejski Samorząd” powstał na
podstawie informacji o przychodach z funduszy UE oraz na podstawie wielkości
przyznanego samorządom wsparcia unijnego z programów operacyjnych na lata
2014–2020 (dane z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju). Tu zwycięzcami okazały się: Rybnik, gmina Uniejów i gmina wiejska Cedry Wielkie. Z kolei wybierając najbardziej innowacyjny
samorząd, brano pod uwagę opisy unikatowych rozwiązań, zawarte w ankietach,
i wdrożenia w zakresie rozwiązań mobilnych wykorzystywanych przez gminy i powiaty. W tej grupie wyróżniono trzy samorządy, które postawiły na Internet rzeczy IoT – kluczowy element budowy inteligentnych miast. Najlepiej wypadły Gliwice, Podkowa Leśna i Zielonki.
I

Mamy miejsce na twoją inwestycję
Gmina Radomyśl Wielki to doskonałe miejsce do rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Bardzo dobra lokalizacja, plan zagospodarowania przestrzennego i przyjazny samorząd lokalny kreujący politykę niskich podatków to bez wątpienia
najważniejsze atuty gminy
Fot. Arch. UM Radomyśl Wielki

ostatnim czasie
samorząd gminy
zarezerwował kolejne tereny pod
działalność gospodarczą. Znajdują się one na 43 ha w miejscowości Podborze. Będzie
można na nich lokować inwestycje z zakresu usług i produkcji. Obecnie prowadzone są
starania, by stały się podstrefą
SSE w Mielcu.
Obszar ten jest bardzo do- Strefa przemysłowa w Partyni
brze skomunikowany. Leży przy
dowy zostały tak określone, aby przyszły
drodze wojewódzkiej prowadzącej z Mielca do Tarnowa, w niewielkiej odległości od
przedsiębiorca miał pewną swobodę dziaautostrady i linii kolejowych. W planie
łania. – Zachęcam wszystkich przedsięmiejscowym parametry i wskaźniki zabubiorców do inwestowania w naszej gminie.

W

W skali kraju mamy jedne z najniższych podatków lokalnych.
Potwierdził to ostatni ranking
„Wspólnoty”, w którym znaleźliśmy się na 3. miejscu na Podkarpaciu oraz w pierwszej dziesiątce w Polsce. Również w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” plasujemy się w samej
czołówce – mówi Stanisław
Lonczak, z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego.
Poza Podborzem w gminie
są jeszcze dwa obszary (w Radomyślu Wielkim i Partyni) ujęte w planie
przestrzennego zagospodarowania pod
działalność produkcyjną, usługową i magazynową.
I
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Stawiamy
na rozwój
zrównoważony
Nie można rozdzielać budżetu innowacyjnego i inwestycyjnego – twierdzi prezydent
Rzeszowa Tadeusz Ferenc

Został pan finalistą konkursu „Innowacje w Polityce 2017”, który wyróżnia najbardziej kreatywne i odważne umysły
Europy. Na czym pana zdaniem polega innowacyjność w polityce? Które z rzeszowskich projektów w ostatnich latach
można uznać za innowacyjne?
Zaproszenie mnie do Wiednia jako finalisty konkursu jest olbrzymim wyróżnieniem dla Rzeszowa. Jako miasto zostaliśmy
docenieni za kreatywne i innowacyjne pomysły, które, zdaniem jury, powinny być rekomendowane jako przykłady dobrych
praktyk, ułatwiających życie mieszkańcom. Miałem też możliwość przedstawienia naszych rozwiązań podczas warsztatów,
gdzie w kategorii Społeczność Lokalna
omawiałem nasz projekt pn. „Wdrażanie inteligentnego miasta przyszłości: zaangażowanie mieszkańców”, a także przedstawiłem inne stosowane w Rzeszowie rozwiązania, które z powodzeniem mogą być
wdrażane w innych europejskich miastach.
Są to: punkty obsługi mieszkańców – usytuowane w 4 galeriach handlowych na terenie miasta, w których można załatwić
m.in.: sprawy meldunkowe lub zarejestrować samochód. Dodam, że od otwarcia
w 2011 r. mieszkańcy załatwili tu ponad
160.000 spraw. Funkcjonuje u nas infolinia
– jeden numer telefonu, który wystarczy wybrać, aby załatwić sprawę urzędową, oraz
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odbywają się cykliczne spotkania z mieszkańcami wszystkich osiedli miasta, na których
dowiaduję się o najpilniejszych
potrzebach mieszkańców.
Gdyby musiał pan wybierać pomiędzy budżetem innowacyjnym a inwestycyjnym, na co by pan postawił?
Czym się pan kieruje przy
wyborze priorytetów?
Stawiamy na rozwój zrównoważony. To oznacza, że nie
można rozdzielać budżetu innowacyjnego
i inwestycyjnego. Większość naszych inwestycji ma charakter innowacyjny i takiej
zasadzie od kilku lat hołdujemy. Na przykład nasz największy projekt, czyli Program
transportowy, którego wartość wyniosła do
tej pory ponad 400 mln zł, był w dużej mierze oparty na inteligentnym systemie sterowania ruchem. Setki kamer ustawionych na skrzyżowaniach mają na celu takie sterowanie światłami, aby ułatwiać

prezydentów i burmistrzów z całego świata. To największa konferencja na świecie, na
której mają się spotkać inicjatorzy zmian na
rzecz zrównoważonego rozwoju miasta.
Aż 53 proc. ankietowanych w badaniu
przeprowadzonym przez „Wyborczą” i Radio TOK FM uznało, że największy skok
rozwojowy w Polsce zrobił Rzeszów. Tym
samym okazali się państwo bezkonkurencyjni. W czym tkwi sukces tego kroku
milowego?
Rzeszów zmieniał się w ostatnich kilkunastu latach dzięki mieszkańcom, tym
rdzennym i tym, którzy zdecydowali się do
nas przeprowadzić. Zawsze miał ogromny
potencjał, który wzmocnili ci, którzy do nas
przyjechali. Wszyscy na to zapracowali
– i biznesmeni, i przedstawiciele służby
zdrowia, kultury, sportu, środowisko akademickie, w jakimś niewielkim stopniu
pewnie także urzędnicy. Chcę jednak podkreślić szczególnie rolę naukowców, którzy
dobrze kształcą młodzież. To pokolenie będzie miało wpływ na przyszłość miasta. Na-

Widzę w wyobraźni kolejne inwestycje w mieście
– piękne, wysokie budynki w Olszynkach, przy
al. Kopisto, przy Powstańców Warszawy, nowe
miejsca pracy, coraz zamożniejszych rzeszowian
ruch przede wszystkim autobusom. Przystępujemy obecnie do kontynuacji tego
programu. Jego wartość wyniesie ok. 500
mln zł. W tym roku na ulicach pojawi się
50 nowoczesnych, ekologicznych autobusów, w tym 10 elektrycznych. O słuszności naszych założeń może świadczyć fakt,
że jako miasto zostaliśmy zaproszeni, również do Wiednia, na konferencję „Przyszłość
miast”. Zaproszenie otrzymało tylko 100

uka jest podstawą postępu. Cieszę się, że
mieszkańcy dobrze postrzegają przyszłość
miasta. Ja tak samo ją widzę. Widzę w wyobraźni kolejne inwestycje w mieście – piękne, wysokie budynki w Olszynkach, przy
al. Kopisto, przy Powstańców Warszawy,
nowe miejsca pracy, coraz zamożniejszych
rzeszowian.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Co roku tysiąc
nowych mieszkańców
Już w tej chwili mamy zameldowanych 36 tys.
osób. Jesteśmy największą gminą miejsko-wiejską
w województwie-pomorskim – mówi burmistrz
gminy Żukowo Wojciech Kankowski

O czym to świadczy, że po raz kolejny
wysoko uplasowali się państwo w Rankingu Samorządów „Wspólnoty”?
O dużej dynamice rozwoju w ciągu kilku ostatnich lat. Badane wskaźniki, m.in.
liczba zatrudnionych na tysiąc mieszkańców czy liczba podmiotów gospodarczych,
pozostają u nas na bardzo wysokim poziomie. Warto wspomnieć, że w ostatnim
rankingu „Rzeczpospolitej” znaleźliśmy
się na 21. miejscu w kraju, jeśli chodzi o sposób zarządzania gminą. Samorząd jest
cząstką sukcesu, polegającą na stwarzaniu
klimatu do aktywności innych.
W których obszarach działania idzie
państwu najlepiej?
Najbardziej wyróżnia nas przyrost
podmiotów lokujących u nas swoją działalność gospodarczą, a co za tym idzie ilość
miejsc pracy. Bezrobocie na poziomie 4 procent świadczy o tym, że u nas praktycznie
ono nie istnieje. Większym problemem jest
deficyt specjalistów w dominującym przemyśle wysoko specjalistycznym i usługach.
Z pewnością znaczącym czynnikiem prorozwojowym jest sprawne funkcjonowanie
komunikacji i dobre położenie. Kolej Metropolitalna, czyli połączenie z Gdańskiem
i Gdynią, powoduje, że jesteśmy terenem
atrakcyjnym nie tylko dla pracodawców, ale
i pracowników. W związku z dobrymi warunkami do życia przybywa nam co roku
około tysiąc mieszkańców. Już w tej chwili mamy zameldowanych 36 tys. osób. Jesteśmy największą gminą miejsko-wiejską
w województwie pomorskim.
Czy dysponują państwo jeszcze jakimiś wolnymi terenami inwestycyjnymi, czy
jednak z racji szybkiego rozwoju ten areał już się wyczerpał?
Jest to 200-hektarowy obszar na granicy gminy Żukowo i miasta Gdańsk.
Znajduje się blisko obwodnicy Trójmiasta,
w pobliżu przebiega linia kolejowa, która jest

taką naszą osią rozwoju. Teren już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony potencjalnych inwestorów. Pozostaje
kwestia odpowiedniego uzbrojenia go w infrastrukturę. Mamy jeszcze tereny w tzw.
Korytarzu Inwestycyjnym na trasie Żukowo-Gdynia. Wydzielone są tam strefy i pozostają wolne miejsca do zagospodarowania. Bardzo istotną kwestią jest zamknięcie budowy Obwodnicy Metropolitalnej,
której częścią ma być obwodnica Chwaszczyna i Żukowa. To uwolniłoby ten potężny ruch tranzytowy, odbywający się teraz
przez nasze miejscowości.
Na co położyli państwo nacisk w tegorocznym budżecie?
Budżet zakłada bardzo wysokie wydatki, bo 220 mln złotych. Na inwestycje przeznaczymy 66 mln złotych, z czego najważniejsze punkty stanowią transport i drogi.
Ogromnym wyzwaniem jest też rewitalizacja starego centrum. Żukowo jest zbudowane
wokół norbertańskiego zespołu poklasztornego. W tym historycznym miejscu powstanie ośrodek wsparcia rodzin. Planujemy też rewitalizację budynków pod funkcje
kulturalno-oświatowe. Kolejnym działaniem naszego samorządu jest kanalizacja. Na
wszystkie projekty staramy się pozyskać
wsparcie unijne. W ubiegłej perspektywie
przedsiębiorcy, instytucje, organizacje z te-

renu gminy wykorzystali miliard złotych ze
środków UE. Aby oddać skalę, powiem, że
sąsiedni powiat kościelski – cały powiat! –
spożytkował raptem 340 mln złotych.
Co ze sferą społeczno-edukacyjną?
Ponosimy ogromne wydatki na oświatę, za co niedawno otrzymaliśmy certyfikat
Samorządowy Lider Edukacji. W 2017 roku na szkoły i przedszkola przeznaczyliśmy
70 mln zł, a subwencja wynosiła 50 mln zł.
W naszych placówkach realizujemy dwa
duże programy – „Dzieciaki Bystrzaki”
i „Mali Giganci”, w ramach których odbywają się dodatkowe zajęcia oraz zakupione zostały nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Niemal
wszystkie nasze szkoły mają już hale sportowe. W tym roku budowana będzie hala
w ostatniej szkole bez zaplecza sportowego. Wspieramy także wybitnych uczniów
przez stypendia samorządowe oraz objęliśmy gminnym programem wsparcia rodziców dzieci do lat trzech. Chciałbym też
podkreślić, jak ważna jest dla nas dbałość
o naszą lokalną kulturę. Żukowo jest kolebką haftu kaszubskiego i ciągle żywego języka kaszubskiego, który w programie
szkolnym jest dostępny dla chętnych. Serdecznie zapraszam do Żukowa!
Rozmawiał Piotr Nowacki

Żukowo z lotu ptaka
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Wielkie zmiany
w k.p.a.
Rozmawiamy z radcą prawnym
drem Marcinem Adamczykiem,
szkoleniowcem dla pracowników
administracji państwowej
w Narodowym Instytucie
Samorządu Terytorialnego
Z ramienia Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego przy MSWiA
prowadzi pan szkolenia dla administracji
publicznej. Czy samorządowcy chętnie
z nich korzystają? Jakie jest ich podejście
do samorozwoju?
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego został powołany do życia we
wrześniu 2015 r. przez ministra administracji
i cyfryzacji, więc stosunkowo niedawno. Jednakże od początku zabrał się pełną parą do
pracy m.in. w zakresie działalności związanej ze szkoleniami, o czym świadczą liczby. W 2017 r. w szkoleniach prowadzonych
przez Instytut wzięło udział 6.136 osób
z 1.692 jednostek samorządu terytorialnego. We wszystkich inicjatywach Instytutu
– szkoleniach, konferencjach, platformie
e-learningowej – uczestniczyło 10.085
osób. Podnoszenie wiedzy przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego
jest dziś obowiązkiem, bez którego nie jest
możliwe prawidłowe, merytoryczne wykonywanie swoich obowiązków.
Samorządowcy, jak pokazują przytoczone powyżej liczby, chętnie korzystają ze
szkoleń, jakie oferuje Instytut. Szkolenia dla
uczestników są bezpłatne, wykładowcy i trenerzy są dobierani tak, aby uczestnicy,
opuszczając szkolenie, mieli poczucie dobrze wykorzystanego czasu, a uzyskana wiedza przydawała im się w rozwiązywaniu codziennych problemów. Z mego doświadczenia, jako jednego z prowadzących takie
szkolenia, wynika, iż samorządowcy aktywnie uczestnicząc w szkoleniach, zadają wiele ciekawych, nie zawsze prostych pytań.
Miejsca na szkolenia oferowane
w 2018 r., m.in. z dostępu do informacji pu-
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blicznej czy też RODO, rozchodzą się jak
przysłowiowe ciepłe bułeczki, co w mojej
ocenie świadczy o dużym zapotrzebowaniu ze strony samorządowej na ten rodzaj
wsparcia oferowany przez Instytut. Zachęcam do częstych odwiedzin strony internetowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, gdzie można zapoznać się z najbliższymi planowanymi szkoleniami.
1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która przynosi najdalej idącą reformę Kodeksu
postępowania administracyjnego od 1980
r. Zmiany objęły nie tylko znane dotychczas przepisy. Co nowego się pojawiło?
Z całą pewnością możemy powiedzieć, że nowelizacja czerwcowa z 2017 r.
była wielką zmianą k.p.a. Wielką nie tylko
z uwagi na ilość aktualizacji, które zostały
wprowadzone do procedury administracyjnej, ale także z uwagi na ich charakter.
Warto przypomnieć, że nowelizacja miała
kilka głównych kierunków, związanych
z usprawnieniem postępowań administracyjnych oraz skróceniem ich trwania m.in.
dzięki przyznaniu stronom możliwości decydowania w szerszym zakresie o realizacji ich prawa do dwukrotnego rozpoznania
sprawy w procedurze administracyjnej czy
też niezwykle ciekawej instytucji zrzeczenia
się prawa do wniesienia odwołania. Pierwsze żniwa zbiera także nowa instytucja „ponaglenia”, która z założenia ma mobilizować organy administracji do sprawniejszego
działania. Kolejnym celem nowelizacji było
zmniejszenie ilości rozstrzygnięć kasatoryjnych – ustawodawca zasadnie zauważył,

iż decyzja „uchylić do ponownego” stała się
ulubioną decyzją organów drugiej instancji, które, wydaje się, zapomniały o istnieniu decyzji reformatoryjnych.
Nowe rozwiązania, zwłaszcza w zakresie art. 136 § 2 i 3 k.p.a., czy też instytucję sprzeciwu należy oceniać pozytywnie.
Musi jednak nastąpić zmiana w podejściu
samych stron postępowania, które powinny zrozumieć, iż decyzja kasatoryjna wcale w większości przypadków nie jest dla nich
korzystna, i jest swoistą „wygraną bitwą
w przegranej wojnie”.
Nowelizacja ma także przyczynić się do
bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli. Tu warto zwrócić
uwagę na nowe zasady procesowe, zwłaszcza zasadę przyjaznej interpretacji prawa
i rozstrzygania wątpliwości na korzyść
strony. Instytucja mediacji ma także
w praktyce przybliżyć administrację do
obywatela.
Ostatnim z dużych, nowych kierunków
zmian jest zapewnienie adekwatności kar
pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa. Ta cześć k.p.a. uwzględnia
zarówno orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie. Nowelizacja
uregulowała ogólne dyrektywy wymiaru
kary, przesłanki odstąpienia od nałożenia
kary, terminy przedawnienia i egzekucji kary
czy też warunki udzielania ulg w zapłacie
kar pieniężnych.
Oprócz tych głównych zmian, mamy
liczne zmiany drobniejsze, jednakże niezwykle ważne z punktu codziennego stosowania k.p.a. Nie sposób wymienić wszystkie zmiany w ramach tej rozmowy, jednakże
na szczególne pozytywne wyróżnienie za-
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sługuje sprecyzowanie, jak należy traktować sobotę wedle art. 57 § 4 k.p.a. w przypadku, gdy właśnie w sobotę przypada koniec terminu dokonania określonej czynności.
Niezwykle przydatna jest także zmiana umożliwiająca wykonanie odpisu przedłożonego oryginału dokumentu przez samego urzędnika na potrzeby prowadzonego
przez siebie postępowania, bez konieczności
odsyłania strony do notariusza. Z punktu
widzenia praktyki bardzo ważna zmiana dotknęła także art. 64 § 2 k.p.a., czyli wezwanie
do usunięcia braków formalnych. Zmiana,
jaka nastąpiła, czyli zmiana sztywnego
terminu 7-dniowego na nie krótszy niż 7 dni
pozwala na efektywne wykorzystanie tej instytucji i dostosowanie terminu do potrzeb
indywidualnych, jakie pojawiają się w konkretnym postepowaniu. Termin ten bowiem
aktualnie winien być uzależniony od rodzaju
braków formalnych i od realnej oceny, jak
szybko mogą one zostać uzupełnione przez
stronę.
W jakich sprawach będziemy mieć do
czynienia z milczącym załatwieniem sprawy? Czy mógłby pan wyjaśnić, na czym
ono polega i dla kogo będzie największym
udogodnieniem?
Ustawodawca wprowadził do k.p.a.
rozdział 8a „Milczące załatwienie sprawy”.
Nie jest to nowe rozwiązanie, gdyż już przed
zmianą procedury funkcjonowało ono w codziennej praktyce. Najwięcej problemów
z tą instytucją można było zaobserwować
przy uzgadnianiu decyzji o warunkach zabudowy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Problemy te dostrzegł także ustawodawca i w nowych regulacjach wydaje się, że próbuje je dość skutecznie
rozwiązać. Milczące załatwienie sprawy będzie miało zastosowanie, o ile przepisy
szczególne tak stanowią. Procedura ta
przewiduje, że po wpłynięciu prawidłowo
przygotowanego wniosku – tu należy pamiętać, że jeżeli podanie nie spełnia wymagań wskazanych w przepisach lub jest
konieczne doprecyzowanie treści żądania,
można wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków wyniku w trybie art 64
k.p.a., a termin załatwienia sprawy biegnie
od dnia uzupełnienia braków lub doprecyzowania treści żądania – organ ma co do
zasady miesiąc na zweryfikowanie złożonego wniosku i ewentualne wydanie decyzji lub postanowienia – ewentualnie wniesienia sprzeciwu – kończącego postępowanie w tej sprawie. Jeżeli tego nie zrobi,
sprawę uznaje się za załatwioną milcząco
w sposób w całości uwzględniający żądanie strony.
Procedura ta z jednej strony ma przyspieszyć postępowanie, gdyż jest swoistą
uproszczoną procedurą – nie ma zastoso-

wania m.in. art. 10 i 79a k.p.a., z drugiej strony ma też ograniczać koszty postępowania,
gdyż nie doręcza się zapadłego milcząco
rozstrzygnięcia. Wnioskodawca po zakończeniu procedury może uzyskać zaświadczenie wydawane w formie postanowienia
o zaświadczeniu o milczącym załatwieniu
sprawy albo odmowie wydania takiego zaświadczenia. Na każde z tych rozstrzygnięć
służy stronie prawo do złożenia odwołania.
Warto także zauważyć, iż w organie prowadzącym postepowanie sprawa w tym trybie nie kończy się milcząco, gdyż jest obowiązek zamieszczenia w aktach sprawy adnotacji o milczącym załatwieniu sprawy,
wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego
podstawę prawną. Tryb ten wykorzystany
jest m.in. w prawie budowalnym – zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia niektórych

prowadzący postępowanie nie skorzystał
z przysługującego mu prawa.
Czy pod wpływem wprowadzenia do
k.p.a. mediacji spodziewa się pan wzrostu
jej znaczenia? Skąd bierze się pomysł tej
instytucji w postępowaniu administracyjnym?
Niestety nie. Mediacja, jak pokazują
pierwsze doświadczenia, jest stosowana zupełnie wyjątkowo i raczej taki stan rzeczy
pozostanie. Trzeba na wstępie zaznaczyć,
że idea mediacji w postępowaniu administracyjnym jest jak najbardziej godna pochwalenia. Każde rozwiązanie, które angażuje obywatela w proces wydania decyzji jest sensowne. Najlepsza decyzja jest zawsze gorsza od najsłabszego porozumienia w ramach mediacji, jednakże diabeł jak
zawsze tkwi w szczegółach. A te szczegó-

Warto przypomnieć, że nowelizacja miała kilka
głównych kierunków; związanych z usprawnieniem
postępowań administracyjnych oraz skróceniem ich trwania m.in. dzięki przyznaniu stronom możliwości decydowania w szerszym zakresie o realizacji ich prawa
do dwukrotnego rozpoznania sprawy w procedurze administracyjnej czy też niezwykle ciekawej instytucji
zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania
budów zamiast konieczności uzyskania
pozwolenia na budowę – czy też przy uzyskaniu zgody na wycinkę drzew. Sugeruję,
aby wszyscy, którzy zamierzają skorzystać
z tego trybu przeczytali cały ten rozdział
k.p.a., a nie tylko jego początek. Dopiero bowiem zapoznanie się z całością tej regulacji pozwala na jej pełne poznanie, co w praktyce pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych
nerwów. Czytanie wybiórcze poszczególnych przepisów może spowodować wiele
problemów, gdyż jest w nich ukrytych parę
niespodzianek, np. organ prowadzący
sprawę ma miesiąc na niezgodzenie się
z planowanym przez wnioskodawcę zamierzeniem, co oznacza iż ostatniego dnia
miesiąca może wydać swoje rozstrzygnięcie i wysłać je do wnioskodawcy. Ten po
„odczekaniu” ustawowego miesiąca od
dnia złożenia wniosku może dojść do
błędnego przekonania, iż uzyskał milczącą zgodę na realizację wskazanego we
wniosku zamierzenia, podczas gdy w skrzynce pocztowej wnioskodawcy może znajdować się przesyłka z organu, zakazująca
tej inwestycji, wydana w formie decyzji, postanowienia lub sprzeciwu. Warto zatem za
każdym razem upewnić się, czy organ

ły, jak pokazuje praktyka, to przede wszystkim koszty mediacji. Większość jednostek
jst nie ma dodatkowych środków na mediacje. Widząc jednakże i sens, i potrzebę
mediacji Narodowy Instytut Samorządu
Terytorialnego uruchomił szkolenia z mediacji dedykowane jednostkom jst. Miejmy
nadzieję, że po bliższym zapoznaniu się
z przyjętymi rozwiązaniami większa liczba organów zacznie sięgać po instytucję
mediacji.
Czy pana zdaniem nowe regulacje są
wystarczająco jasne? Do których punktów
szkoleni przez pana urzędnicy mieli najwięcej wątpliwości?
Bardzo krótki był okres vacatio legis
przy wprowadzaniu tak dużej zmiany i faktycznie spora część rozwiązań stwarzała
i stwarza w praktyce sporo problemów.
Najwięcej pytań i wątpliwości dotyczyło
rozwiązań przyjętych w zakresie doręczania elektronicznego wszelkiej korespondencji prowadzonej pomiędzy organami.
Nowy at. 392 k.p.a. w praktyce uniemożliwił podmiotom publicznym, zobligowanym do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej, doręczanie korespondencji w tradycyjny, „papierowy”
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sposób. Niestety, spora cześć administracji, ale także uczestników postępowania
administracyjnego, zapominała, że korespondencja elektroniczna to nie e-mail i nie
ma możliwości np. wysyłania decyzji do
strony mailem. Wiąże się z tym także problem wynikający z konieczności podpisywania decyzji wydawanej w trybie elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
nie e-puapowym. Za każdym razem, gdy
ktoś prowadzi korespondencję w trybie
k.p.a. przy pomocy drogi elektronicznej,
musi sam sobie zadać pytanie, czy posiada „zwrotkę”. Art. 39 k.p.a. przewiduje, że
organ pisma doręcza „za pokwitowaniem”. Pokwitowanie musi być albo papierowe, albo elektroniczne – to przepisy
określają, jak ono ma wyglądać. Doręczenie poprzez e-mail nie wywołuje skutku doręczenia na gruncie k.p.a., gdyż nie ma
możliwości uwiarygodnienia go wymaganym „pokwitowaniem”.
Jakie zmiany szykowane są w postępowaniu administracyjnym na ten rok?
Na szczęście modyfikacje procedur
nie są już tak daleko idące. W lutym. br.
wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia
2018 r. o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Zmiana dotyczy
sprecyzowania ulg w zakresie wykonania
nałożonej kary administracyjnej w związ-
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ku z pomocą publiczną. Brak dużych
zmian w tym roku w zakresie k.p.a. nie zmieni faktu, iż jest to niezwykle trudny dla jst
rok w związku ze zmianami prawa, jakie są
planowane – m.in. nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, które
wiążą się ze zmianą ponad 100 aktów prawnych, czy też kolejna nowelizacja prawa zamówień publicznych, nie wspominając już
o konieczności zmierzenia się z nowym prawem wodnym.
Jeszcze na koniec chciałam zapytać
o nieco luźniejszy temat. W kancelarii
prawnej, którą prowadzi pan wspólnie z Jerzym Jankowskim powstał nowy projekt
,,Mecenas Mecenasem Sztuki”. Na czym
polega?
Faktycznie razem ze wspólnikiem, pomagając w problemach prawnych miejscowym artystom, zauważaliśmy, iż wiele
ich prac stoi w zaciszu ich pracowni, w oczekiwaniu na wystawę, bez możliwości ich podziwiania przez szersze grono odbiorców.
W związku z tym udostępniliśmy ściany pomieszczeń kancelarii do zaprezentowania
ich twórczości. Nasza propozycja spotkała się z akceptacją, w związku z czym zrobiliśmy wernisaż prac Andrzeja Cisowskiego, któremu jeszcze raz pragnę za to podziękować. Ponad 20 obrazów zdobi Kancelarię. Jedna z klientek Kancelarii na jednym z obrazów dopatrzyła się samej siebie
i zapowiedziała, że zamierza nabyć ten obraz. Obok obrazów pana Andrzeja Ci-

sowskiego, można u nas zobaczyć niezwykle
ciekawe, nowoczesne drzeworyty przedstawiające ikony popkultury wykonane na
ponad 100-letnich deskach przez Bogdana
Nykiela, a także akwarele oraz grafiki jego
autorstwa. Serdecznie zapraszam zatem
wszystkich do odwiedzin Kancelarii. Nie tylko tych z problemami prawnymi, ale także w celu poznania twórczości ciekawych
artystów pochodzących z naszego regionu.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Radca prawny dr Marcin Adamczyk
• koordynator zespołu
prawa administracyjnego
i samorządowego
• trener i wykładowca z zakresu
postępowania administracyjnego,
dostępu do informacji publicznej,
ochrony danych w jst
• w latach 2005–2011 – członek
etatowy Samorządowego
Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie
• członek Rady OIRP w Olsztynie,
członek Komisji Szkolenia
Zawodowego
• adiunkt na Wydziale Prawa
i Administracji UWM w Olsztynie
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Strawczyn perłą świętokrzyskiego
Bogata oferta terenów inwestycyjnych, progospodarcza i prorodzinna polityka samorządu, uporządkowana infrastruktura drogowa i kanalizacyjna, odnawialne źródła energii oraz prawdziwy boom inwestycyjny – to tylko
niektóre z zalet gminy Strawczyn, przez które stała się ona jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla osób poszukujących swojego miejsca w województwie świętokrzyskim
mina Strawczyn to niewielki, ale
bardzo dynamicznie rozwijający się zakątek. Położony jest
w centralnej części województwa świętokrzyskiego, w zachodniej części
Gór Świętokrzyskich.
Gmina Strawczyn dysponuje licznymi
terenami inwestycyjnymi. Działania samorządu zapewniają szereg udogodnień dla
przedsiębiorców. Działki w Promniku, Oblęgorku i Niedźwiedziu to oferta skierowana
do inwestorów. Ich niewątpliwym atutem
jest dobre połączenie transportowe z pobliskimi Kielcami, a także bliskość dróg krajowych Łódź–Kielce oraz Warszawa–Kraków. Co ważne, gmina jest w stu procentach pokryta miejscowym planem zago-

G

Centrum Sportowo-Rekreacyjne
OLMPIC w Strawczynku
spodarowania przestrzennego. – Bliskość
Kielc, dobra komunikacja drogowa oraz regionalna pomoc inwestycyjna, którą wprowadziliśmy, powoduje, że gmina Strawczyn

jest idealnym miejscem dla biznesu – mówi
Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.
Atrakcyjność gminy opiera się również
na jej walorach przyrodniczych, także bogatej ofercie kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej. Budowa nowoczesnego Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku ze
stadionem lekkoatletycznym, krytą pływalnią, polem do minigolfa, skateparkiem
i kortem tenisowym jest jedną z wielu składowych wzrostu popularności gminy
i tego, że z roku na rok przybywa tu mieszkańców.
Zrównoważona polityka rozwoju gminy Strawczyn jest zauważana na arenie
ogólnopolskiej, czego dowodem są liczne
nagrody i wyróżnienia.
I

Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach – sport jest naszą pasją
Fot. Bogdan Śladowski (3)

Pływalnia Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach została uruchomiona w 2014 roku. Dzięki staraniom burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego i przy zaangażowaniu środków z Unii Europejskiej powstał nowoczesny budynek pływalni wraz z czterotorową kręgielnią i dwoma
kortami do squasha.
Ząbkowska pływalnia to basen sportowy o długości 25 metrów i basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią rurową. W streﬁe SPA można zrelaksować
się w łaźni parowej, saunach suchych, saunie infrared, a także skorzystać z kąpieli lodowej i bogatej oferty masaży.
Serdecznie zapraszamy do Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach. To miejsce z wyjątkową atmosferą oraz nowoczesny i piękny obiekt
z obsługą na najwyższym poziomie.

MCS Ząbki
ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki, www.mcszabki.pl
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Ciężka praca zaowocowała
Rozmowa z wójtem gminy Osjaków Jarosławem Trojanem

Osjaków znalazł się w pierwszej dziesiątce gmin wiejskich najlepiej wykorzystujących środki europejskie. W jaki sposób udało się odnieść ten sukces?
Przede wszystkim to efekt ciężkiej pracy zespołu w Urzędzie Gminy i jednostkach
organizacyjnych, poprzedzony analizą potrzeb i możliwości naszego budżetu. Z tej
ewaluacji otrzymaliśmy obraz potrzeb,
które dotyczą wielu różnych dziedzin życia
naszych mieszkańców. Były wśród nich zarówno te dotyczące infrastruktury technicznej, jak i szeroko rozumianej działalności społecznej mieszkańców. Poszczególne elementy wzajemnie się uzupełniają,
np. remont i modernizacja świetlic wiejskich.
Poprawa warunków lokalowych to tworzenie warunków do większej aktywności,
podejmowania różnych inicjatyw. Budowa
infrastruktury technicznej, takiej jak kanalizacja czy drogi, to poprawa warunków codziennego życia. Zakres potrzeb jest bardzo duży i wielokrotnie przekracza poziom
rocznego dochodu budżetu gminy Osjaków,
który na 2018 r. wynosi 22,5 mln zł. Do rozwiązania pozostała kwestia sposobu i źródeł sfinansowania zbilansowanych potrzeb. Podjęliśmy więc z Radą Gminy decyzję, że przede wszystkim koncentrujemy
siły i środki na realizacji zadań z udziałem
środków zewnętrznych z różnych źródeł,
a głównie na tym, by pozyskać jak naj-
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większą pulę środków unijnych i dzięki tym
środkom zrealizować jak największą ilość
oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
Co udało się osiągnąć dzięki wsparciu
programów unijnych?
Korzystając z programów unijnych,
rozwijając infrastrukturę oraz inwestując
w „kapitał ludzki”, zawsze mamy na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców.
Udało nam się poprawić sieć drogową,
głównie poprzez nowe nawierzchnie, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną tj. SUW,
przydomowe oczyszczalnie scieków, rozbudować system kanalizacji, wyremontować budynek biblioteki publicznej, ośrodka kultury, budynki świetlic wiejskich, które są miejscem życia kulturalno-oświatowego w wielu miejscowościach na terenie
gminy. Oprócz programów inwestycyjnych podejmowaliśmy działania mające na
celu wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz patologiom
społecznym, a także aktywizowanie mieszkańców pod kątem rozpoczęcia własnej
działalności gospodarczej.

wkładu własnego. Zasoby organizacyjne
i osobowe pozwalają nam na dużo więcej
niż możemy pod względem dochodów
gminy, by nie doprowadzić do nadmiernego zadłużenia jej budżetu.
Jakie priorytetowe działania uwzględnia Strategia Rozwoju Gminy Osjaków na
lata 2015–2022?
Zgodnie ze Strategią, mamy wizję
gminy Osjaków jako gminy kompleksowo
zaspokajającej potrzeby bytowe jej mieszkańców, obszaru atrakcyjnego pod względem turystycznym oraz innowacyjnego
pod względem stosowanych rozwiązań
prorozwojowych, w tym z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii.
Rozwój infrastruktury to przede wszystkim budowa nowych oraz poprawa stanu
nawierzchni istniejących dróg, budowa
sieci kanalizacji sanitarnej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Nasza gmina może pochwalić się bogatym
kapitałem ludzkim, m.in. dużą liczbą stowarzyszeń i organizacji, toteż nie mogło zabraknąć w Strategii planowanych działań
na rzecz wsparcia ich rozwoju. Planujemy

Zgodnie ze Strategią, mamy wizję gminy Osjaków jako
gminy kompleksowo zaspokajającej potrzeby bytowe
jej mieszkańców, obszaru atrakcyjnego pod względem
turystycznym oraz innowacyjnego pod względem
stosowanych rozwiązań prorozwojowych, w tym
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Co decyduje o skuteczności zarządzania oraz planowania budżetu gminy,
a zarazem stanowi wyzwanie w codziennej
pracy wójta?
Moim zdaniem decyduje dobra współpraca z Radą Gminy, bieżąca analiza budżetu prowadzona przez skarbnika gminy,
umiejętność planowania i konieczność dokonywania trudnych wyborów wobec kolejności zadań do realizacji. Ważna jest
współpraca z organizacjami społecznymi,
wspieranie ich zaangażowania w życie
gminy.
W przypadku naszej gminy wyzwaniem
nie jest pozyskanie środków, a ograniczone możliwości budżetu w zapewnieniu

budowę targowiska wiejskiego, aby umożliwić producentom rolnym bezpośrednią
sprzedaż wytworzonych produktów, np.
nadwarciańskiego chrzanu. Podejmujemy
działania na rzecz promocji lokalnych wytwórców i producentów rolnych. W przyszłości planujemy pozyskać tereny inwestycyjne, co umożliwi powstanie nowych zakładów, a to z kolei wiązać się będzie z nowymi miejscami pracy. Chcemy również wykorzystać położenie gminy w dolinie rzeki
Warty i naturalne zasoby przyrodnicze, np.
dużą lesistość, dla rozwoju turystyki aktywnej i rekreacji.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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13 oczek w górę dla Miasta Ogrodu
W XIII edycji Rankingu Samorządów organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” miasto Podkowa Leśna znalazło się wśród liderów samorządów.
Zajęcie 7. miejsca w tak znamienitym Rankingu daje satysfakcję, szczególnie
że miasto zanotowało awans z 20. miejsca
względem zeszłorocznego zestawienia
odkowa Leśna to unikalne miejsce
w centrum Mazowsza położone
wśród Lasów Młochowskich. Jest
najlepiej zachowaną w Polsce realizacją idei miasta-ogrodu. Ze względu na
niepowtarzalny układ urbanistyczny, zabudowę i zieleń miasto zostało wpisane do
rejestru zabytków. Atutem miasta jest wiele cennych obszarów i obiektów przyrodniczych. Ich istnienie w obecnej postaci jest
wynikiem zarówno wpływu przyrody, jak
i działalności człowieka. Najcenniejsze
z nich objęte zostały ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody.
Zajęcie wysokiego miejsca w tak prestiżowym rankingu, gdzie oprócz dyscypliny
wydatkowania środków publicznych oceniane są zdolności w ich pozyskiwaniu
i umiejętności zarządzania miastem, daje

P

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur
Tusiński (w środku) podczas Gali
„Rzeczpospolitej”
motywację do ciągłej pracy i zaangażowania na rzecz miasta i jego mieszkańców.
Miasto zdobyło także nagrodę dla najbardziej innowacyjnego samorządu w Polsce.
Podejmowane przedsięwzięcia mają na
celu ochronę środowiska przyrodniczego

i zabytkowego charakteru miasta przy jednoczesnym uzupełnianiu infrastruktury
miasta z zastosowaniem nowych technologii. Prowadzona jest m.in. wymiana wodomierzy, umożliwiająca automatyczne
zbieranie danych, ich porównywanie i analizę, oraz akcja wymiany urządzeń grzewczych. W zeszłym roku w konkursie Modernizacja Roku miasto znalazło się w finałowej trójce za wymianę oświetlenia
ulicznego na LED-owe.
www. podkowalesna.pl

Zaważyła wartość i jakość inwestycji
Rozmowa z burmistrzem Cieszyna Ryszardem Macurą
Z jakich działań i uzyskanych
Co złożyło się na 4. miejsce
efektów jest pan najbardziej zadoCieszyna w rankingu samorząwolony jako gospodarz Cieszyna?
dów najlepiej wykorzystujących
Najbardziej cieszy mnie budośrodki unijne, opracowanym
wa dworca autobusowo-kolejoweprzez „Rzeczpospolitą”?
go, bo to znacząco poprawia funkWysoki wynik Cieszyna to
cjonalność i estetykę naszego miaefekt wartości i jakości inwestycji
sta, a ponadto jest jednym z elez wykorzystaniem nowoczesnych
mentów naszych usilnych starań
technologii przy jednoczesnym
o poszerzenie skomunikowania koangażowaniu społeczeństwa
lejowego stolicy powiatu cieszyńw kreowanie otaczającej nas rzeFot. Wojciech Wandzel
skiego.
czywistości. Wśród tych inwesty- Cieszyńska Wenecja
Czego dotyczą obecne cele i zacji wyróżnić można podniesienie
ce poprawiające estetykę i jakość życia
dania miasta? Czy widzi pan szansę na
dostępności zasobów mapowych. Istotnym
awans do pierwszej trójki?
wynikać będą z gminnego programu rewiusprawnieniem jest też Cieszyński System
Chciałbym, aby nasze miasto było
talizacji. Działaniom proekologicznym słuInformacji Podatkowo-Finansowej. Poza
piękne i mądre, co też skrótowo oznacza,
tym najważniejszym naszym zadaniem
żą projekty ograniczające niską emisję
że jego mieszkańcy powinni na co dzień być
jest budowa węzła przesiadkowego, który
spalin. Towarzyszy im termomodernizacja
szczęśliwi. W tym kierunku będą szły dalobiektów i szeroko rozumiana promocja
będzie funkcjonował w połączeniu z syszdrowego stylu życia. Oczywiście nasz
sze moje zabiegi – niezależnie od tego, jaki
temem dynamicznej informacji pasażerskiej.
to będzie miało wpływ na nasze miejsce
wysoki wynik nie byłby możliwy bez racjoDuże środki przeznaczyliśmy na zmianę wiw rankingu.
nalizowania wydatków bieżących na rzecz
zerunku rekreacyjnych i poprzemysłowych
terenów, dzisiaj stanowiących piękną przeposzerzania możliwości inwestycyjnych
Rozmawiał Piotr Nowacki
strzeń „Cieszyńskiej Wenecji”. Dalsze pramiasta.
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Škoda Citigo 1.0
– wielki mistrz oszczędzania
Jest rok 2011. Na świat przychodzi nowe dziecko Škody o nazwie Citigo
– brat bliźniak Volkswagena Up! i Seata Mii, produkowanych w Bratysławie.
W pierwszym roku Citigo powstaje w wersji trzydrzwiowej i taką właśnie
trzydrzwiową „żółtą strzałę” otrzymujemy w 2018 roku na testy
Cezary Głogowski
zewnątrz ten mały model Škody
Citigo wygląda niezwykle interesująco, zwłaszcza że od razu
w oczy rzucają się przetłoczenia
na masce, tworzące agresywny design
przodu. Testowany model to wersja Style,
co wyróżnia go z tłumu innych aut
w tej klasie. Nadwozie w żółtym metalizowanym kolorze Sunﬂower ze
srebrnymi felgami ze stopów lekkich
przyciąga uwagę niejednego przechodnia i kierowcy.
Wnętrze Citigo występuje w wersji Ivory, w bardzo ładnej jasnej
kompozycji z czarnymi elementami,
takimi jak: główny panel sterowania,
deska rozdzielcza, wyloty powietrza
ogrzewania oraz multimedialne
urządzenie Move & Fun. Główny
panel sterowania jest bardzo łatwy

Z
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w obsłudze i czytelny, tak jak zegary
i wskaźniki na desce rozdzielczej.
Wyposażenie małego Citigo jest bardzo
bogate. Znajdziemy tu: kierownicę multifunkcyjną, elektryczne szyby, klimatyzację,
wspomniany wcześniej sprzęt Move &
Fun z nawigacją oraz Sunset – tylne szyby
o wyższym stopniu przyciemnienia.

Pod niewielką maską tego „maluszka”
pracuje niewielki silnik, ale jakże zadziorny i zwinny! Jego pojemność wynosi 1 l, ale
osiąga moc 60 KM. Tak jak wspomniałem
na początku, Citigo to wielki mistrz oszczędzania. Spalanie w trasie wynosi mniej niż
5 l/100 km, natomiast w mieście niewiele
więcej niż 5 l/100 km. Trzeba zwrócić
uwagę na to, że bak paliwa nie jest
duży w stosunku do gabarytów
auta, a mimo to można nim przejechać ponad 600 km na jednym
tankowaniu.
Škoda Citigo to świetny samochód na miasto. Jest mały, zwinny
i wszędzie się „wciśnie”. Pomimo niedużych rozmiarów w trasie również
spisuje się rewelacyjnie. Cena bazowa podstawowej wersji to 40.550 zł,
natomiast testowany przeze mnie
model to koszt rzędu 41.700 zł. Absolutnie wart swojej ceny.
I
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I na wakacje, i w teren…

Škoda Octavia
wszystkim kojarzy się
z dużym pojemnym
kombi, którym możemy wyjechać
z rodziną na wakacje.
Ale czy dużym rodzinnym kombi możemy
pojechać w teren, tak
jak suvem? Dzisiaj już
tak, a to za sprawą
Škody Octavii Scout

Cezary Głogowski
atrząc na Scouta, od razu widzimy, że to nie jest zwykła Octavia.
Zawieszenie samochodu jest dużo
wyższe niż w przypadku normalnego kombi, a wyróżniają je czarne nadkola,
charakterystyczny element samochodów
przeznaczonych do jazdy w terenie. Octavia Scout z zewnątrz prezentuje się kusząco, ale przy tym dość agresywnie. To
wszystko za sprawą ostrych krawędzi oraz
licznych przetłoczeń widocznych zarówno
z przodu, jak i z tyłu auta.
Zaglądamy do środka i co widzimy?
Piękne czarno-brązowe wnętrze, tapicerka
wykonana z bardzo dobrych i miękkich
w dotyku materiałów, ponadto dużą ilość

P

chromowanych wstawek na kierownicy,
drzwiach i panelu sterowania. Dodatkowo
mamy elementy drewniane, które naprawdę cieszą oko i sprawiają, że wnętrze wydaje
się bardziej przytulne. Na panelu sterowania znajdziemy duży ekran z radiem i nawigacją oraz inne potrzebne nam funkcje.
Pod pokrywą silnika Scouta znajdziemy wysokoprężny motor o pojemności
2.0 l i mocy 184 KM, który wręcz idealnie
współpracuje z 6-stopniową, automatyczną skrzynią biegów DSG, spalając przy tym
tylko 6,7 l/100 km oleju napędowego.
Cena takiego auta zaczyna się od
123.230 tys. zł. Ten mały dodatek „Scout”
sprawia, że zwyczajne kombi przeistacza się
w terenowego „killera”, którym możemy
wjechać praktycznie wszędzie.
I
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Lenovo Miix 630

Fot. materiały prasowe

Lenovo wraz z firmami Qualcomm™
i Microsoft® prezentuje zupełnie nowy sposób mobilnej pracy na komputerze: Miix
630 – najnowszy komputer Lenovo „2 w 1”
z odłączanym ekranem, który działa z systemem Windows® 10 S i oferuje wydajność
laptopa oraz stałą łączność 4G LTE, dzięki której brak dostępnego hotspotu Wi-Fi
nie jest już przeszkodą.
Teraz można pracować na błyskawicznie uaktywnianym, działającym cicho
jak smartfon laptopie „2 w 1” z odłączaną,
pełnowymiarową klawiaturą i piórem
cyfrowym o 1024 poziomach czułości, którym można rysować,
szkicować i robić adnotacje przy
użyciu funkcji Windows Ink™ – tak samo
naturalnie jak na papierze. Bateria pozwala
na pracę do 20 godzin bez ładowania.
JA

Epson L6170
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Jest to flagowiec nowej generacji urządzeń wielofunkcyjnych Epsona z dolewanym atramentem
– EcoTank ITS. Fabrycznie dołączany do niego
jest zapas tuszów na wydruk 14.000 stron A4
w trybie czarno-białym i 11.200 kolorowych,
przy cenie druku poniżej 1 gr za stronę. Uzupełnianie pojemników z atramentem zostało usprawnione dzięki nowym butelkom z kluczem (brak zagrożenia zalaniem, pobrudzenia i pomylenia
zbiorników), a dwa rodzaje tuszu – pigmentowy
czarny i kolorowy barwnikowy – spełniają wymogi
archiwizacji oraz doskonałej jakości grafik. Inne
atuty to m.in.: druk dwustronny, Wi-Fi, Wi-Fi
Direct i Ethernet, ADF na 30 stron i ekran LCD.
Odbiorcami urządzenia mogą być w szczególności
urzędy, przemysł, firmy spedycyjne, służba zdrowia oraz administracja lokalna.
JA

NOWE TECHNOLOGIE

LG z telewizorem przyszłości

Fot. materiały prasowe

Podczas targów CES 2018 w Las Vegas spółka LG Display zaprezentowała pierwszy na świecie 65-calowy panel OLED UHD, który
można zwinąć w rolkę. 65-calowy elastyczny wyświetlacz OLED UHD stanowi idealne odzwierciedlenie zalet technologii matryc organicznych
oraz jej niegraniczonego potencjału. Możliwość zrolowania ekranu na czas przerwy w użytkowaniu pozwala na łatwy transport, przechowywanie, a tym samym na lepsze wykorzystanie przestrzeni.
Dzięki wyjątkowej poręczności zwijany wyświetlacz LG zapewnia jasny obraz o dużej rozdzielczości w dowolnej chwili i praktycznie
w każdym miejscu. Wprowadzając tak innowacyjny panel, LG Display wytycza kierunki rozwoju branży, przyczyniając się do powstawania nowych możliwości biznesowych oraz segmentów rynku.
JA

Topowa marka w Polsce

Fot. materiały prasowe

Ultimate Ears, bezprzewodowe głośniki Bluetooth, które od kilku lat szturmem zdobywają uznanie odbiorców na całym świecie, trafiły do sprzedaży w Polsce. Te nieduże przenośne głośniki o wielokrotnie nagradzanej stylistyce zaprojektowano z ogromną dbałością o szczegóły i jakość wykonania. Są wyjątkowo odporne na uszkodzenia fizyczne, dzięki czemu idealnie sprawdzają się jako mobilny element muzycznego ekwipunku dla każdego, kto kocha muzykę i wygodę użytkowania.
Ultimate Ears emitują dźwięk w promieniu 360̊, są prawdziwie wodoszczelne, pyłoodporne i wytrzymują upadek nawet z wysokości
1,5 m. W zależności od modelu wbudowany akumulator pozwala na słuchanie muzyki od 10 do nawet 20 godzin. Dostępne są modele:
Boom2, Megaboom i Wonderboom. Więcej informacji na stronie: www.ultimateears.com
JA
Ultimate Ears Boom2
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TARGI

Gdzie na targi?
28–1 EKOTECH 2018 – Międzynarodowe Targi

styczeń 2018

Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
30–2 BUDMA 2018 – Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Architektury
30–2 INTERMASZ 2018 – Międzynarodowe Targi
Maszyn Budowlanych, Pojazdów
i Sprzętu Specjalistycznego
31–2 ŚWIATŁO 2018 – Międzynarodowe Targi
Sprzętu Oświetleniowego
31–2 ELEKTROTECHNIKA 2018
– Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego
i Systemów Zabezpieczeń
31–2 TELETECHNIKA 2018 – Wystawa

Poznań

Poznań
Warszawa

Warszawa
Warszawa

luty 2018
7–9
9–11
10
10–11
10–11
14–15
16–18
16–18
20–21
20–21
21–22
22–23
22–24
23–25
23–25
27–1
27–1

28–1
28–1

REMADAYS 2018 – Międzynarodowe
Targi Reklamy i Poligrafii
TOUR SALON 2018 – Targi Regionów
i Produktów Turystycznych
Kariera IT – Wrocław 2018
Warmińsko-Mazurska Wystawa
Zwierząt Hodowlanych 2018
MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2018
– Wystawa Rolnicza
FruitPro 2018 – Międzynarodowe Targi
Agrotechniki Sadowniczej
FERMA BYDŁA 2018 – Międzynarodowe Targi
FERMA ŚWIŃ i DROBIU 2018
KOMPOZYT Meeting 2018 – Targi Technologii
i Materiałów Kompozytowych
INDUSTRYmeeting 2018
– Targi Technologii Przemysłowych
TARGI MODY POZNAŃ 2018
LOTNISKO 2018 – Konferencja i Wystawa
GARDENIA 2018 – Targi Ogrodnicze
i Architektury Krajobrazu
INTERBUD 2018 – Targi Budownictwa
i Wyposażenia Wnętrz
DACHEXPO 2018 – Targi Dekarskie
Warsaw Pack 2018
– Targi Techniki Pakowania i Opakowań
WARSAW WINE FAIR 2018
– Międzynarodowe
Targi Wina i Alkoholi Mocnych
ENEX–Nowa Energia 2018 – Targi
Odnawialnych Źródeł Energii
ENEX 2018 – Międzynarodowe Targi
Energetyki i Elektrotechniki

90 Fakty

Kielce

marzec 2018
1

KONGRES MIĘSNY 2018 – Wystawa

2–4

EkoCiepło 2018 – Salon Ogrzewania

Warszawa

Ekologicznego

Sosnowiec

3–4

AGRO-PARK 2018 – Targi Rolnicze

Lublin

6–9

MEBLE POLSKA 2018 – Targi Mebli

Poznań

6–9

arena DESIGN 2018 – Europejski Design
dla Biznesu

Poznań

6

Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych

Radom

6–7

Targi Grupy PSB 2018

Kielce

10–11 INVEST-TOR 2018 – Kujawsko-Pomorskie
Nadarzyn
Poznań
Wrocław

Targi Inwestycyjne

Warszawa

13–14 Prawnicze Targi Praktyk i Pracy 2018

Warszawa

14–16 EUROLAB 2018 – Międzynarodowe Targi
Analityki, Technik Pomiarowych i Farmacji

Ostróda

Warszawa
Łódź
Łódź

16–18 AGROTECH 2018 –- Międzynarodowe Targi
Techniki Rolniczej

Kielce

16–18 LAS-EXPO 2018 – Targi Przemysłu Drzewnego

Sosnowiec

17–19 SweetTARG 2018 – Śląskie Targi Piekarnicze,

Sosnowiec
Poznań
Warszawa

17–18 SIBEX Zabrze 2018 – Targi Budowlane

Cukiernicze i Lodziarskie

Kielce
Katowice
Zabrze

20–23 AUTOMATICON 2018 – Międzynarodowe
Targi Automatyki i Pomiarów

Warszawa

21–23 EUROGASTRO 2018
– Międzynarodowe Targi Gastronomiczne

Łódź
Łódź

Warszawa

16–18 NA STYKU KULTUR 2018 – Targi Turystyczne Łódź

i Gospodarki Zasobami Leśnymi

Poznań

Warszawa

14–16 CrimeLab 2018 – Międzynarodowe Targi
Techniki Kryminalistycznej

Ostróda

Toruń

13–14 Inżynierskie Targi Pracy 2018

Warszawa

21–23 WorldHotel 2018 – Międzynarodowe Targi
Wyposażenia Obiektów Noclegowych

Warszawa

21–23 MT TSL 2018 – Międzynarodowe Targi
Nadarzyn

Transportu, Spedycji i Logistyki

Nadarzyn

21–23 INVESTATE POLAND 2018
Nadarzyn
Kielce

– Targi Terenów Inwestycyjnych

Nadarzyn

21–23 Warsaw Bus 2018 – Targi Publicznego
Transportu Zbiorowego

Nadarzyn

23–25 TARBUD 2018
Kielce

– Targi Budownictwa i Kamieniarstwa

Wrocław

Fot. Tadeusz Poźniak (3)

