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Zorganizuj się lepiej
Czy zdarza ci się odkładać obowiązki na później, przeglądać internet w pracy lub tworzyć
zbyt długie listy rzeczy do zrobienia? Jeśli tak, to znaczy, że doświadczyłeś 3 najpopularniejszych utrudnień stojących na drodze do skutecznej organizacji czasu
grodzić się za ukończenie pracy nad projektem, pozbyć się dystraktorów w celu
zwiększenia koncentracji.

Bezproduktywne czynności
W skutecznym zarządzaniu sobą w czasie przeszkadzają liczne bezproduktywne
czynności, które odwracają uwagę od pracy. Do najpopularniejszych pożeraczy czasu można zaliczyć wielogodzinne przeglądanie internetu, częste sprawdzanie swoich
profili w kanałach społecznościowych lub
skrzynki pocztowej, nieplanowane rozmowy telefoniczne czy przedłużające się rozmowy ze współpracownikami w kuchni.
Najczęstszą przyczyną marnowania czasu
jest jednak brak organizacji, w tym jasno
sprecyzowanych celów i czynności do wykonania.
Aby skutecznie poradzić sobie ze złodziejami czasu, musisz dowiedzieć się, jakie formy przybierają oni w twoim przypadku. W tym celu dobrze jest rejestrować
swój czas pracy, czyli przez tydzień zapisywać wszystkie wykonywane przez siebie
czynności wraz z godzinami, w których je
realizowałeś. Później, po przeanalizowaniu
wyników, możesz odkryć, jakie czynności zabierają ci najwięcej czasu, by sukcesywnie
je eliminować. Pomocne w tym mogą okazać się różne techniki zarządzania czasem
np. technika Pomodoro, macierz Eisenhowera czy metoda GTD.

Nie wszystko sam
owa o prokrastynacji, pożeraczach czasu i braku priorytetów. Jak sobie z nimi
poradzić? Każdy przynajmniej raz doświadczył wspomnianych trudności. Ważne, by umieć sobie z nimi poradzić i skutecznie wykonywać swoje obowiązki, a w efekcie nie martwić się zbliżającymi się deadline’ami. Jak to zrobić?

M

Prokrastynacja, czyli zrobię to jutro
Na drodze do bycia mistrzem organizacji często staje prokrastynacja, czyli odkładanie swoich obowiązków w czasie. Jeśli zdarza ci się myśleć lub mówić: „mogę
jeszcze poczekać, zrobię to zadanie jutro
albo pojutrze…”, możliwe, że korzystasz
właśnie z tej strategii radzenia sobie z nie-
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przyjemnymi, nudnymi lub trudnymi zadaniami.
Jak nie odkładać obowiązków na później? Aby przestać prokrastynować, warto
dowiedzieć się, co jest przyczyną tego zachowania. Oto najczęstsze z nich: nie
masz jasno określonego celu lub planu działania; nie posiadasz wystarczającej wiedzy
potrzebnej do wykonania zadania; brakuje ci chęci i motywacji do działania lub po
prostu nie lubisz wykonywać danej czynności; jesteś zdekoncentrowany, myślisz
o sprawach niezwiązanych z pracą.
Kiedy określisz już przyczynę prokrastynacji, w następnym kroku możesz podjąć działania, np.: zaplanować etapy realizacji danej czynności, poszukać informacji o tym, jak wykonać dane zadanie, na-

Jeśli już pozbędziesz się pożeraczy
czasu i nauczysz walczyć z prokrastynacją,
może dopaść cię ostatnie utrudnienie na
drodze do bycia mistrzem w zarządzaniu
sobą w czasie. Jest nim brak umiejętności
delegowania i ustalania priorytetów. Jeśli
wszystkie obowiązki uważasz za równie
ważne, łatwo możesz wpaść w pułapkę,
w której czujesz, że masz za mało czasu dla
siebie. Jak z niej wyjść?
Warto spośród obowiązków wybierać zawsze maksymalnie 3 najważniejsze zadania
i poświęcić im najwięcej czasu. Pozostałe zadania warto delegować innym. O takim podziale obowiązków mówi m.in. zasada Pareta, według której już 20 proc. wysiłków prowadzi do 80 proc. rezultatów. Oznacza to,
że zamiast skupiać się na wszystkich zadaniach, lepiej wybierać te czynności, które przynoszą największe korzyści.
I
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Smaki Włoch
10 marca w Trzebownisku koło
Rzeszowa rozstrzygnięto XIII
edycję ogólnopolskiego konkursu
włoskiej sztuki kulinarnej Arte
Culinaria Italiana. Tym razem
miłośników włoskiej kuchni gościł
hotel Blue Diamond Active Spa
rganizatorem i pomysłodawcą
tego wielkiego święta kuchni
włoskiej, które tym razem odbyło się w hotelu Blue Diamond
Active Spa, jest znany szef kuchni – Giancarlo Russo, a patronat nad wydarzeniem
sprawują m.in.: Ambasada Republiki Włoskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni, Stowarzyszenie Włoskich Restauracji i Producentów na Świecie „Ciao Italia 2.0”.
12 drużyn zawodowych kucharzy z całej Polski stanęło do rywalizacji, by przygotować dwie najciekawsze potrawy – mięsną i na bazie makaronu Barilla. Popisowe dania oceniało jury złożone z największych autorytetów kulinarnych. Wśród
znawców smaków słonecznej Italii znaleźli
się m.in. Andrzej Polan, Kurt Scheller, Teofilos Vafidis, Wiesław Bober, Jarosław
Uściński, a przewodniczył im prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich Krzysztof
Szulborski.
Zespoły stanęły na wysokości zadania,
co nie ułatwiło jurorom pracy. Wysoki poziom uczestników sprawił, że werdykt nie
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był oczywisty, ale zwycięzca może być tylko jeden. Największym talentem kulinarnym
i kreatywnością w tworzeniu włoskich potraw wykazała się damska reprezentacja hotelu Lemon Spa z Gródka nad Dunajcem
– Iwona Tomasiak i Teresa Salamon. Duet
jedynych pań startujących w konkursie zachwycił jury rostbefem z pieczonym fenkułem oraz spaghetti z langustynkami.
Drugie miejsce na podium zajęli Przemysław Bednarz i Łukasz Fabiszewski z hotelu
Bonifacio z Sochocina, a pierwszą trójkę zamknęli Jakub Hołota i Rafał Kuźniar z restauracji KUKNUK w Rzeszowie. Laureaci trzech pierwszych miejsc konkursu Arte
Culinaria Italiana wystapią w pokazie live
cooking podczas targów Bellavita Expo
Warsaw 2018.
Po raz pierwszy w historii konkursu jury
przyznało specjalne wyróżnienie „Master
of Pasta” dla kapitana zespołu, który
stworzył najciekawsze danie z wykorzystaniem makaronu Barilla. Mistrzem włoskiej pasty okrzyknięto Pawła Gałeckiego
z restauracji Piano w Lublinie, który zaserwował spaghetti aglio olio z aromatyzowaną bułką tartą. Danie łączące prostotę

składników z fantazją kucharza najlepiej
oddało sedno kuchni włoskiej i zapewniło autorowi udział w eliminacjach do Pasta World Championship – prestiżowego
międzynarodowego konkursu kulinarnego,
organizowanego przez Academię Barilla
w Mediolanie.
Miejsce kulinarnych popisów – luksusowy hotel Blue Diamond Active Spa, słynący z bogatej oferty wellness i doskonałego
menu, o którego jakość dba wielokrotnie nagradzany szef kuchni restauracji Simple
– sprzyjało otwartej formule konkursu.
Licznie przybyli goście mogli podziwiać szefów kuchni w akcji, czerpać kulinarne inspiracje, a także spotkać znane osobowości. W ramach Arte Culinaria Italiana odbył się bowiem także konkurs gwiazd. W rolę
kucharzy na jeden dzień wcielili się: dziennikarz i prezenter Zygmunt Chajzer, wokalista Paweł Stasiak, mistrz świata w siatkówce z 2014 roku Krzysztof Ignaczak i aktor Tomasz Kozłowicz, którego team okazał się najlepszy. Zawodnicy zadbali o emocje widzów, a personel hotelu o wzorową
organizację wydarzenia i świetne warunki
dla kucharzy.
I

Udany rok HP Inc
Firma HP utrzymała wiodącą, pierwszą pozycję na światowym rynku PC w 2017 roku
ostawy do klientów wzrosły
o 8,3 proc. w porównaniu do
poprzedniego roku, a wolumen dostaw wyniósł ponad
16 mln sztuk. Najnowsze badania IDC
wskazują ponadto, że HP utrzymuje czołowe miejsce w regionie EMEA, zyskując
2,5 proc. udziału w rynku rok do roku, na
poziomie 28,1 proc.
W przypadku urządzeń drukujących
HP jest liderem drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, osiągając wynik 38,7 proc.,
ze wzrostem 3,3 proc. rok do roku. Jest jednocześnie wiodącą firmą w sprzedaży roz-
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Prezes HP Inc Polska Marcin Olszewski

wiązań do domu, biura oraz w kategorii
komputerów przeznaczonych dla biznesu,
spodziewając się umocnienia pierwszego
miejsca, w miarę poprawy warunków rynkowych.
By wzmocnić swoją pozycję na rynku,
1 listopada 2017 roku firma ogłosiła zakończenie transakcji przejęcia działu druku
firmy Samsung, które stanowi największą
szansę rozwoju HP w zakresie druku biznesowego. Połączenie z firmą Samsung rozszerza portfolio drukarek wielofunkcyjnych
oraz ilość posiadanych patentów.
JA
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Sposób na szybkie odzyskanie pieniędzy
Co zrobić, gdy dłużnik konsekwentnie unika spłaty?
Takie pytanie niestety coraz częściej zadają sobie przedstawiciele MŚP

ynek długów sektora MŚP to ponad 10 miliardów złotych. Nie
dziwi zatem fakt, że przedsiębiorcy coraz częściej korzystają
z nowych możliwości, jakie daje dziś Internet. Chociaż ostatni wynik badania
„Portfel należności polskich przedsiębiorstw” był najlepszy od 2009 roku, nie
oznacza to, że problem z nieterminowymi płatnościami przestał mieć znaczenie.
Wciąż jest to temat szeroko dyskutowany
na forum biznesu i dlatego stale poszukuje się skutecznych sposobów walki z tym
zjawiskiem. Jednym z nich jest giełda długów, czyli metoda na zgodnego z prawem
wywierania wpływu na opieszałego dłużnika.
Mianem giełdy długów lub giełdy wierzytelności określa się rejestr informacji gospodarczych dotyczących zadłużenia konkretnych firm lub osób fizycznych. Przedsiębiorcy umieszczają na niej informacje
o wierzytelności w celu jej sprzedaży, przy
czym kwota sprzedaży musi być niższa niż
kwota zadłużenia. Taka informacja o długu jest uzupełniona o dane dłużnika i właśnie to stanowi najsilniejszy bodziec do jego
reakcji. – Nie chodzi tu o robienie sobie na
złość. Przedsiębiorca, który do dobrego
funkcjonowania swojego biznesu potrzebuje
płynności finansowej, decyduje się na
sprzedaż długu po to, by ją utrzymać, a nie
po to, by „ukarać” swojego dłużnika. Oczywiście to, czy dług faktycznie zaistniał, musi

R
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być poparte odpowiednimi dokumentami.
Sytuacja, w której pomawia się firmę lub
osobę, która w rzeczywistości nie jest nikomu nic winna, jest absolutnie niedopuszczalna – tłumaczy Bogusław Bieda,
prezes Vindicat.pl, firmy dostarczającej innowacyjne rozwiązania online z zakresu
windykacji.
Wystawione na sprzedaż długi najczęściej kupowane są przez kancelarie lub firmy windykacyjne, które potem według
własnego planu odzyskują należność. Zdarza się, że długi kupują także inni przedsiębiorcy. – Wbrew pierwszemu wrażeniu,
jakie udziela się dłużnikom na hasło „sprzedaż długu”, to rozwiązanie jest obopólnie
korzystne. Przedsiębiorca odzyskuje swoje pieniądze od razu i nie musi się martwić
o zator płatniczy. Nie musi także łamać sobie głowy formalnościami związanymi z kolejnymi etapami odzyskiwania pieniędzy.
Dłużnik z kolei może uzyskać w firmie windykacyjnej rozłożenie zobowiązania na
raty i spokojnie je spłacić – mówi Bogusław
Bieda. Giełda długów ma też inne zastosowanie biznesowe – wielu przedsiębiorców
przed rozpoczęciem współpracy z nowym
kontrahentem weryfikuje jego historię finansową. – To swego rodzaju zabezpieczenie przed problemami finansowymi
w przyszłości. Firma, która ma bogatą historię zadłużeń z pewnością nie jest najlepszym wyborem na partnera biznesowego – dodaje prezes Vindicat.

Giełda długów jest jednym z dostępnych
narzędzi chroniących wierzyciela przed
nieprzyjemnościami związanymi z samodzielną windykacją długów. Przedsiębiorcy
obawiają się długiego i żmudnego upominania się o należne pieniądze, a czasem także popsucia relacji z kontrahentem. Tymczasem widmo umieszczenia danych firmy
oraz przedsiębiorcy na giełdzie długów
zwykle działa motywująco na dłużnika.
– Łatka biznesmena, który ma problemy
z wypłacalnością, to fatalny grunt do sprawnego prowadzenia interesów, zwłaszcza że
dziś uzyskanie takiej informacji to kwestia
kilku internetowych kliknięć. Często już sama
zapowiedź umieszczenia w takim rejestrze
jest przyczyną podjęcia kroków w celu
spłaty wierzytelności przez dłużnika. A to już
krok bliżej do pozytywnego rozwiązania
sprawy – tłumaczy Bogusław Bieda, którego firma także daje swoim klientom w ramach aplikacji Vindicat.pl możliwość skorzystania z takiego rozwiązania. Wartość wystawionych na giełdzie wierzytelności wynosi
obecnie ponad 62 mln złotych, z czego wierzytelności o wartości ponad 16 mln złotych
zostały już usunięte w wyniku sprzedaży lub
odzyskania długów.
Walka z kontrahentem, który zwleka lub
unika spłaty długu, nie należy do łatwych
i przyjemnych. Oddanie długu w ręce osób
trzecich to często jedyna droga do odzyskania pieniędzy, płynności finansowej
oraz spokoju.
I
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MSPO coraz bliżej
W zeszłym roku Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego świętował 25-lecie. Już
teraz trwają przygotowania do 26. edycji targów z tradycjami, które z każdym rokiem
liczniej przyciągają przedstawicieli sektora obronnego i miłośników militariów

SPO to jedne z najważniejszych targów branżowych
w Europie. Stanowią one
okazję do zaprezentowania
najnowszych osiągnięć przemysłu obronnego, zapoznania się z innowacjami, które mają szansę zawojować rynek, a także
wysłuchać prelekcji i wziąć udział w pokazach sprzętu. To również świetna okazja do
promocji Polski, krajowej gospodarki i oferty obronnej.
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach
4–7 września. Przygotowania do MSPO

M

już trwają, bo wystawa z takim rozmachem
i bogatym programem merytorycznym,
przyciągająca tak wielu wystawców i zwiedzających, wymaga solidnego zaplecza organizacyjnego. Ubiegłoroczna, jubileuszowa edycja cieszących się uznaniem
środowiska i popularnością kieleckich
targów wojskowych przeszła do historii
jako wyjątkowo udana i przyciągnęła do
Kielc blisko 40 tysięcy osób. Niewykluczone, że w tym roku padnie kolejny rekordowy wynik. Na tę chwilę trudno mówić o liczbie wystawców, gdyż firmy cały

czas się zgłaszają, ale wiele przedsiębiorstw i instytucji już potwierdziło swój
udział.
Zbliżająca się edycja MSPO po raz kolejny została objęta honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy, co tylko potwierdza rangę wydarzenia. Prezydent
w oficjalnym piśmie skierowanym do prezesa zarządu Targów Kielce podkreślił
znaczenie wystawy i zwrócił uwagę na
fakt, że 26. edycja odbędzie się w roku
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
I

Juliusz Niemotko w Lenovo
1 marca br. Juliusz Niemotko objął stanowisko
Channel Business Development Managera w Lenovo
Polska
o jego obowiązków należy rozwijanie kanału partnerskiego,
współpraca i rozwój relacji
z partnerami biznesowymi oraz
zarządzanie programami partnerskimi.

D

Dodatkowo będzie odpowiedzialny za realizację planów i strategii sprzedaży biznesowych komputerów PC dla sektora
małych i średnich przedsiębiorstw.
Juliusz Niemotko w latach 2015–2017
zajmował stanowisko wiceprezesa ABC
Data S.A., był dyrektorem generalnym
polskiego biura firmy Acer (2008-2014),
a w latach 2001–2007 pracował w Compaq
i HP, gdzie prowadził projekty lokalnej produkcji komputerów PC na wybranych rynkach wschodzących (m.in. RPA, Arabia
Saudyjska, Ukraina).
JA

Juliusz Niemotko

Fot. materiały prasowe
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Nagrodzono „Pracodawców
Przyjaznych Pracownikom”
26 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala wręczenia certyﬁkatów „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”. Nagrodzono 27 ﬁrm,
które wyróżniają się przestrzeganiem prawa
pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwdziałaniem mobbingowi i dobrą współpracą ze związkami zawodowymi
Fot. Jakub Szymczuk / KPRP

rezydent RP Andrzej Duda podczas gali nawiązał do osoby
zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego: – Patrzę ze wzruszeniem na zdjęcia sprzed 10 lat, byłem
wtedy już obecny w Pałacu Prezydenckim,
w styczniu 2008, kiedy pan prezydent prof.
Lech Kaczyński po raz pierwszy, z wielką radością wręczał te nagrody – wspominał Andrzej Duda. Przypomniał, że inicjatywa miała dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego wielkie znaczenie. – Był przecież nie tylko współpracownikiem „Solidarności”, tej podziemnej, która walczyła o byt polskiego państwa jako państwa
suwerennego, niepodległego, o prawa
pracowników i prawa człowieka; był także wiceprzewodniczącym „Solidarności”
niezwykle zaangażowanym w sprawy
pracownicze, ważne dla zrównoważonego rozwoju państwa.
– Moment, w którym pracownicy wskazują swoich pracodawców jako tych, którzy powinni zostać nagrodzeni, za to, że
traktują ich w sposób uczciwy, że przestrzegają zasad, jest momentem rzeczywiście niezwykłym. Mam wielki szacunek
dla tych pracodawców, którzy zasad umieją przestrzegać, którzy nie ulegają pokusie
pójścia na skróty, po to, żeby zarobić tro-

P
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chę więcej – mówił podczas gali prezydent
RP Andrzej Duda.
– Państwo jesteście wzorem pracodawców, przedsiębiorców, którzy wychodzą
ponad standardy kodeksu pracy, zawieracie układy zbiorowe pracy, wychodzicie ponad standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, bo działają w waszych firmach społeczni
inspektorzy pracy, bo w waszych zakładach
funkcjonują i dobrze się mają związki zawodowe – przekonywał z kolei podczas gali
przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia,
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się
w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne
Solidarności. Wyróżnione firmy szanują
prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.
Wyróżnienia przyznano po raz dziesiąty. W całej historii konkursu nagrodzono 182 pracodawców. W X edycji komisja
wyłoniła 27 laureatów spośród 36 zgłoszonych firm. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.
I

Nagrodzone ﬁrmy to:
• Saint-Gobain HPM Sp. z o.o. w Kole
• Roland International Polska
Sp. z o.o. w Koninie
• Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. w Koszalinie
• „SPOŁEM” Powszechna
Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu
• Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji ZB w Łomży
• PKP S.A. w Warszawie
• Komunikacja Miejska – Płock
Sp. z o.o. w Płocku
• LOTOS Terminale S.A.
w Czechowicach-Dziedzicach
• Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.
w Czechowicach-Dziedzicach
• Bulten Polska S.A. w Bielsku-Białej
• Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Krośnie
• ICN Polfa Rzeszów S.A.
w Rzeszowie
• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
• TAURON Ciepło Sp. z o.o.
w Katowicach
• Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Katowicach
• Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
S.A. w Miasteczku Śląskim
• Szkoła Podstawowa nr 4
w Jędrzejowie
• Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka w Warszawie
• Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Oddział Świętokrzyski w Skarżysku
Kamiennej
• Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
w Toruniu
• Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
• Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie
• Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o.
w Gogolewie
• Leszczyńska Fabryka Pomp
Sp. z o.o. w Lesznie
• Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana
Brzechwy w Zielonej Górze
• Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Pabianicach
• Robotnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Pionier” w Kutnie
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Z czym wiąże się odpowiedzialność dobrego pracodawcy
i jak wywiązać się
z tej roli opowiadają
laureaci konkursu
„Pracodawca Przyjazny
Pracownikom”
Grażyna Kulig,
prezes Społem PSS Olkusz
Społem PSS w Olkuszu to spółdzielnia, a u podstaw idei spółdzielczości leży traktowanie pracowników i ich pracy z szacunkiem. Głównym celem nie jest pogoń za zyskiem
za wszelką cenę. Liczy się przede wszystkim człowiek, zapewnienie bezpiecznych, stabilnych warunków pracy i udzielanie pomocy socjalnej oraz wsparcia potrzebującym.
Spółdzielnia w Olkuszu znana jest z przestrzegania przepisów prawa pracy oraz przyjaznej atmosfery. Obecnie znajduje u nas zatrudnienie 135 pracowników, w tym 40 osób
niepełnosprawnych. Chętnie u nas odbywa praktyki młodzież – w zawodzie piekarz
i sprzedawca uczy się aktualnie 25 uczniów.

Janusz Majchrzak,
prezes zarządu KM Płock Sp. z o.o.
To zaszczyt, ważna sprawa dla mnie, ale i dla ﬁrmy. Nie ma większego wyróżnienia jak
docenienie przez pracowników. Choć przecież nie zawsze jest między nami różowo, czasem się sprzeczamy, mamy problemy, ale nawet te najtrudniejsze staramy się rozwiązywać podczas rozmów. Najbardziej mnie cieszy, że po prostu darzymy się szacunkiem.
Cała spółka skorzysta na posiadaniu certyﬁkatu. Branża komunikacyjna boryka się teraz
z problemem braku pracowników, niektóre ﬁrmy sięgają po kierowców z zagranicy.
U nas na każdy nabór zgłasza się po kilka osób na jedno miejsce i one chcą u nas pracować. Tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jeszcze bardziej podniesie nasz
prestiż i będzie widomym znakiem, że KM Płock to dobre miejsce na rynku pracy.

Robert Zaborski,
dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego spółki Przewozy Regionalne
Troska o komfort pracy w ﬁrmie ma codzienny praktyczny wymiar, realizowany na wielu
płaszczyznach, wpływających na doskonalenie technik bezpieczeństwa, wzrostu świadomości pracowników i zachowań pozwalających na bezpieczne i bezwypadkowe wykonywanie działań. W szczególności polega ona na utrzymaniu prawidłowej atmosfery
i poprawnych relacji międzyludzkich w miejscu zatrudnienia, jak również bieżącym
wyjaśnianiu sytuacji problemowych.
Systematyczne spotkania z pracownikami Oddziału Świętokrzyskiego, zrozumienie przez
nich celów i strategii, jak również czynne uczestnictwo w budowie pozytywnego wizerunku POLREGIO i wzrostu poczucia odpowiedzialności za ﬁrmę – to działania, którym
staramy się sprostać.
Chciałbym uzupełnić także swoją wypowiedź uwagami Beaty Sławety, naczelnika Działu
Pracowniczego oraz Marii Szymkiewicz, przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność”, iż
ważną rolę w ocenie wyróżnionego pracodawcy stanowią systematyczne szkolenia dla
pracowników, które przyczyniają się do podnoszenia profesjonalizmu świadczonych
usług i posiadanych kwaliﬁkacji.
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Kolej krwiobiegiem
polskiej gospodarki
Wciąż nadrabiamy wieloletnie zaległości i z przekonaniem możemy mówić
o dobrej zmianie, jaka nastąpiła w spółce. 2017 rok był bardzo udany
zarówno pod względem ﬁnansowym, jak i liczby przewiezionych pasażerów
– mówi Krzysztof Zgorzelski, prezes Przewozów Regionalnych,
właściciela marki POLREGIO

Kolej rozwija się dziś bardzo dynamicznie, a Przewozy Regionalne jako największy przewoźnik pasażerski w kraju ma
coraz lepsze wyniki. To konsekwencja inwestycji w nowoczesny tabor i infrastrukturę czy raczej podejścia do klienta?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to efekt wielu połączonych czynników. Pierwszym z nich jest struktura
właścicielska. Będąc w Grupie PKP, firma
miała dość mroczną przeszłość. Po usamorządowieniu działalności spółki została ograniczona do ruchu regionalnego
i aglomeracyjnego. Przy rozdrobnionej
strukturze naszych ówczesnych udziałowców brakowało skutecznego nadzoru, a liczni udziałowcy rościli sobie prawa do swojego – kolokwialnie ujmując – „kawałka tor-
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tu”. To przekładało się na struktury zarządcze. Nie było spójnej strategii, która pozwoliłaby efektywnie funkcjonować, a tym
samym zapewniać pasażerom wysoką jakość świadczonych usług. Struktura taborowa spółki jest obecnie mocno rozdrobniona. Mamy około 130 autobusów szynowych dziewięciu typów. Utrzymanie takiej niejednorodnej struktury i zarządzanie
nią jest trudne i kosztowne. W 2015 roku nastąpił przełom – w strukturze właścicielskiej
pojawił się silny udziałowiec – Agencja Rozwoju Przemysłu, co dało początek zmianom
w zarządzie, który w nowym składzie mógł
skoncentrować się na opracowaniu nowej
strategii i na tym, co jest najważniejsze
z punktu widzenia funkcjonowania spółki
na rynku przewozów, a mianowicie – na pa-

sażerach. Stąd, mimo że pierwotnie zakładano odpływ pasażerów, poprawa jakości obsługi i stanu floty oraz określenie
nowej, spójnej strategii rozwoju skutecznie
zachęciły podróżnych do korzystania z naszych usług. Jak wynika z przeprowadzanych ankiet, marka POLREGIO, która
pojawiła się wraz ze zmianą naszego wizerunku jest pozytywnie oceniana przez pasażerów.
Jaki wpływ na tak pozytywne zmiany
ma współpraca z organem właścicielskim,
czyli samorządem terytorialnym?
W naszej ocenie współpraca spółki z samorządami jest dobra, a nawet bardzo dobra. Są one nie tylko udziałowcami, lecz także organizatorami przewozów – to w porozumieniu z nimi ustalamy rozkłady jazdy, aby zapewnić optymalne połączenia dla
naszych pasażerów. Przy realizacji inwestycji
budowlanych w ramach infrastruktury kolejowej nieuniknione są pewne utrudnienia,
ale te są konieczne, żeby mogło być jeszcze
lepiej. Przykładowo tory bezstykowe zdecydowanie poprawią komfort jazdy. Dzięki dobrej współpracy z samorządami możliwa jest też modernizacja dworców kolejowych, służąca m.in. dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi w wózkach.
W zeszłym roku zapowiedzieli państwo
wymianę taboru. Z jakimi udogodnieniami wiążą się plany spółki w tym zakresie?
W ramach tego zadania zakładamy pozyskanie 238 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych trzy- lub czteroczłonowych – zależnie od wskazań płynących
ze zleconych analiz rynku – oraz 30 pojazdów hybrydowych o dwusystemowym
napędzie elektryczno-spalinowym, które
będą na krajowym rynku novum. Pozwolą one pasażerom uniknąć przesiadek.
W Polsce mamy ok. 52 proc. zelektryfikowanych linii kolejowych, pozostałe wy-
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magają trakcji spalinowej. Pod tym względem wcale nie jesteśmy w tyle na tle innych
państw Europy. Linie niezelektryfikowane
są potrzebne, choćby z uwagi na uwarunkowania klimatyczne. Nasze rozwiązanie
z jednej strony obniży ilość taboru potrzebnego do eksploatacji, a z drugiej
– znacznie poprawi komfort podróży jednym
środkiem transportu prosto do celu, co obecnie w wielu przypadkach jest nieosiągalne.
Wdrożenie tych planów zajmie nam kilka lat,
licząc od 2019 roku. Warunkiem powodzenia jest pozytywna decyzja KE co do notyfikowanej pomocy publicznej oraz ogłoszenie konkursów na dofinansowanie zakupu nowego taboru. Warto dodać, że na
podstawie przeprowadzonych badań aż
73 proc. Polaków chce jeździć taborem rodzimej produkcji. Dla operatora to również
lepsze rozwiązanie ze względu na późniejsze niższe koszty utrzymania i eksploatacji
taboru niż w przypadku outsourcingu.
Czy rozkłady jazdy POLREGIO są
układane również z uwzględnieniem rozkładów autobusowej komunikacji publicznej?
Działamy w porozumieniu z PKS-ami
oraz komunikacją aglomeracyjną we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie
i Łodzi. Prowadzimy rozmowy w Szczecinie. Komunikacja miejska jest częsta, więc

skupiamy się nie tyle na zgraniu rozkładów,
ile na wspólnej ofercie taryfowej usankcjonowanej umową zawartą między przewoźnikami. Negocjacje z PKS są bardziej
problematyczne ze względu na utarty stereotyp, że jesteśmy dla siebie konkurencją.
Przekonanie do stworzenia wspólnego
frontu i opracowania najkorzystniejszej
dla pasażerów oferty dojazdowej wymaga
wielu rozmów.
Jak duża jest rola przewoźnika w rozwoju krajowej gospodarki w czasach, gdy
wielu pracowników musi pokonać duże odległości, by dotrzeć do miejsca pracy?
Kolej jest krwiobiegiem polskiej gospodarki. Naszą główną rolą jest właśnie
dowożenie ludzi do pracy, na studia, do
szkoły, a nawet na niektóre wydarzenia rangi Dożynek Prezydenckich w Spale, które
od 2 lat obsługujemy, żeby wspomóc tę szlachetną inicjatywę sięgającą czasów II Rzeczypospolitej.
Czy istnieją plany przekształcenia firmy w spółkę akcyjną?
Jak najbardziej. Takie przekształcenie
wynika z umowy zawartej w 2015 roku między właścicielami, czyli samorządami
i Agencją Rozwoju Przemysłu. Część naszego tegorocznego budżetu sygnalizuje, że
chcemy poczynić taki krok. Zgodnie z założeniami nie będzie to tylko zmiana for-

my prawnej spółki, lecz także uporządkowanie struktury kapitałów własnych.
Jakie nowatorskie rozwiązania pozwalają państwu wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów?
W ramach planu restrukturyzacji, który zamyka się w tym roku, podejmujemy
szereg inicjatyw nastawionych na poprawę
obsługi klienta, szczególnie w – do niedawna
zaniedbanej – sferze sprzedaży. W przypadku naszej oferty jest nieco inaczej niż
w przypadku pociągów dalekobieżnych
– klienci nadal oczekują sprzedaży w okienku, a nie przez Internet. Stąd inwestujemy
nie tyle w aplikacje, ile w wizerunek i wygodę
pasażerów nabywających bilety tradycyjną
drogą, bo to oni stanowią większość.
Mamy też podpisaną umowę na dostawę
terminali dla konduktorów, które aktualnie
testujemy. Wciąż nadrabiamy wieloletnie
zaległości i z przekonaniem możemy mówić o dobrej zmianie, jaka nastąpiła w spółce. 2017 rok był bardzo udany zarówno
pod względem finansowym, jak i liczby
przewiezionych pasażerów – ze wzrostem
o 384 tys. rok do roku, a my jesteśmy doceniani za jakość. Jestem pewien, że dzięki realizowanym i planowanym działaniom ten trend się utrzyma.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Komunikacyjna rakieta
Każdego dnia autobusy KM Płock przemierzają ok. 21 tys. kilometrów, czyli
w niecałe dwa dni okrążają kulę ziemską wzdłuż równika. Rocznie pokonują
prawie 6,5 mln km, co daje 17 odległości z Ziemi na Księżyc
omunikacja Miejska Płock
Sp. z o.o. jest spółką skarbu
Gminy Płock, istnieje od 58 lat
(od 1 lutego 1960 r.). Swoją
działalność rozpoczynała jako Komunikacja Miejska Autobusowa, a ówczesny tabor składał się tylko z 8 autobusów. Kadra
liczyła 16 kierowców, tyle samo konduktorów, 4 monterów warsztatowych, 3 kontrolerów ruchu oraz 9 pracowników umysłowych.
Obecnie kadra Komunikacji Miejskiej
to 399 osób, w tym 231 kierowców, z czego 10 proc. stanowią kobiety. Tabor liczy
113 autobusów, a w sierpniu zostanie uzupełniony o 25 autobusów hybrydowych.
Spółka zapewnia transport publiczny
w 10 gminach, nie licząc Płocka. Każdego
roku KM Płock przewozi 20 mln pasażerów. Długość wszystkich linii to ponad
720 km. Każdego miesiąca autobusy KM

K

Płock zatrzymują się ponad 850 tys. razy.
Każdy kierowca średnio w miesiącu zatrzymuje się na przystankach ok. 5,5 tys. razy.
Komunikacja Miejska Płock to nie tylko transport publiczny, spółka oferuje również usługi komercyjne dla klientów z zewnątrz. Odwiedzając Płock, mogą państwo

u nas zmienić opony w serwisie opon, zrobić przegląd na okręgowej stacji kontroli pojazdów, zatankować samochód na stacji paliw, a na koniec umyć auto w myjni samochodowej.
www.kmplock.eu
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W planach powrót na Ukrainę
Z najnowszego raportu Personnel Service „Barometr Imigracji Zarobkowej
– I półrocze 2018” wynika, że tylko 11 proc. Ukraińców chce się osiedlić
w Polsce na stałe. Dla zdecydowanej większości emigracja ma charakter
zarobkowy, powtarzalny i krótkotrwały

ciągu ostatnich 5 lat ponad
połowa obywateli Ukrainy
była w Polsce kilka razy,
a średni pobyt trwał 1–6
miesięcy. Co więcej, 62 proc. ukraińskich
pracowników planuje przyjechać do Polski w celach zarobkowych kolejny raz. To
świetna informacja dla ﬁrm sięgających po
kadrę ze Wschodu. Szczególnie dużych,
wśród których 39 proc. zatrudnia Ukraińców, a 29 proc. zamierza ich poszukiwać w przyszłości. Eksperci Personnel Service wskazują, że to właśnie duże ﬁrmy
w pierwszej kolejności zaczną walczyć
o zatrzymanie pracowników z Ukrainy na
stałe.
– Kiedy Polacy zaczęli emigrować do
Wielkiej Brytanii, początkowo traktowali
wyjazd jako szansę na krótkoterminowy zarobek. Dopiero później okazało się, że spora część zamieszkała tam na stałe. Istnieje duża szansa, że w przypadku Ukraińców
będzie podobnie. Na razie tylko co dziesiąty
pracownik ze Wschodu deklaruje, że mógłby się przenieść do Polski, ale myślę, że jak
postawimy na odpowiedni system zachęt,
w tym m.in. ułatwienia związane z dostę-

W
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pem do nieruchomości, edukacji czy opieki socjalnej, ten odsetek wzrośnie. To
oczywiście oznaczałoby liczne korzyści
dla polskiej gospodarki. Już teraz, gdyby
nie nasi wschodni sąsiedzi, mielibyśmy nawet milion nieobsadzonych stanowisk
pracy, ponad 5 miliardów złotych nie
wchodziłoby do popytu detalicznego. Nie
wspominając o wzroście PKB, który również jest stymulowany przez Ukraińców –
mówi Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service.
Polska to atrakcyjny kierunek emigracyjny dla obywateli Ukrainy z kilku powodów. Z raportu „Barometr Imigracji
Zarobkowej – I półrocze 2018” wynika, że
najczęściej wskazywanym – przez 53 proc.
Ukraińców – jest bliskość geograficzna. Na
drugim miejscu znajdują się zarobki, a na
trzecim niska bariera językowa. Te wszystkie zalety powodują, że 3 na 4 pracowników z Ukrainy przyjeżdża do Polski częściej niż jeden raz (34 proc. odwiedziło Polskę 2–3 razy w ciągu pięciu lat, a 18 proc.
4–5 razy). Dodatkowo, aż 62 proc. deklaruje, że wróci do Polski w najbliższym
czasie.

Należy jednak podkreślić, że kraj nad
Wisłą jest postrzegany jako miejsce do
pracy, a nie do życia na zawsze. Tylko 11 proc.
wschodnich sąsiadów planuje przenieść się
do nas na stałe, a 74 proc. mówi na razie
„zdecydowane nie” życiu w Polsce.
– Emigracja zarobkowa osób z Ukrainy do Polski ma głównie charakter ekonomiczny. Ludzie chcą w krótkim czasie
więcej zarobić, żeby móc utrzymać swoją
rodzinę, która zostaje na Ukrainie. Wybór
Polski oczywiście nie jest przypadkowy.
Ukraińcy łatwo integrują się z Polakami, są
postrzegani jako odpowiedzialni i rzetelni
pracownicy, co ułatwia im znalezienie pracy, nie mają też problemów z językiem polskim, którego łatwo się uczą – mówi Vasiliy Voskoboynik, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Międzynarodowego Zatrudnienia.
Pracownicy z Ukrainy są obecnie zatrudnieni w co dziesiątej polskiej firmie.
Oczywiście im większe przedsiębiorstwo,
tym większy udział pracowników z Ukrainy – zatrudnia ich 39 proc. dużych firm,
w porównaniu do 21 proc. średnich i zaledwie 6 proc. małych. Jeżeli chodzi o branże, najwięcej Ukraińców znajdziemy w produkcji oraz usługach. W przyszłości poszukiwanie kadry ze Wschodu deklaruje co
siódma firma, co oznacza lekki spadek
w porównaniu z poprzednią edycją „Barometru Imigracji Zarobkowej”. Najwięcej
Ukraińców będą poszukiwały duże firmy
(29 proc.) i to właśnie one będą starały się
o dłuższe pozwolenia na pracę dla kadry ze
Wschodu.
– To już czwarty rok, w którym mamy
do czynienia ze zjawiskiem wzmożonej imigracji zarobkowej do Polski. Okres pionierski
w zatrudnianiu cudzoziemców powoli dobiega końca. Zatrudnienie tymczasowe
nie wystarcza już do tego, aby zapełnić
wszystkie luki kadrowe, które coraz wyraźniej uwidaczniają się w rosnącej liczbie
sektorów gospodarki. Sytuacja zmusza
więc pracodawców do starania się o zezwolenie na pracę dla imigrantów zarobkowych bez względu na towarzyszące temu
bariery i uciążliwości – podsumowuje Łukasz Kozłowski.
I
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Rewolucja w prawie pracy?
Komisja Kodyﬁkacyjna
Prawa Pracy przyjęła
projekt nowego
Kodeksu pracy oraz
Kodeksu zbiorowego
prawa pracy. Szykują
się duże zmiany, które
dotkną zarówno
pracowników, jak
i pracodawców
edług autorów projektu nowego Kodeksu pracy, Polska
jest rekordzistą, jeśli chodzi
o liczbę osób, która pracuje
na podstawie umów cywilnoprawnych lub
terminowych umów o pracę. Średnia w UE
to 14 proc, a w Polsce takich osób jest
27 proc. Propozycje mają zatem zmienić sytuację na rynku zatrudnienia. A co zmiany
oznaczają w praktyce?

W

Dłuższy okres próbny
Projekt nowego Kodeksu pracy zakłada zmianę dla osób, które dopiero zaczynają pracę i są zatrudnieni na podstawie umowy na czas określony. Okres próbny nie będzie mógł bowiem przekraczać 180
dni – obecnie wynosi trzy miesiące. Jednak
dłuższy okres zatrudnienia na czas określony będzie objęty odpowiednimi regulacjami. – Umowa o pracę na czas określony będzie zawierana w przypadku niepewności zapotrzebowania na pracę, w celu
zastępstwa czy wykonywania pracy przez
okres kadencji, a także jeśli pracodawca będzie miał uzasadnione powody – podkreśla adwokat Jakub Łosoś-Czernicki. Propozycje mają być również dostosowane do

rynku pracy w okresie dekoniunktury. – Jeżeli przyczyną zawarcia umowy o pracę na
czas określony będzie niepewność zapotrzebowania na pracę, to okres zatrudnienia na takich warunkach będzie mógł wynosić nawet 540 dni – zaznacza Jakub Łosoś-Czernicki.

Nowa umowa – na prace dorywcze
Umowę o pracę na czas wykonywania
pracy dorywczej będzie zawierana w celu
wykonania prac nieregularnych lub wynikających z potrzeb krótkoterminowych.
Czas trwania umowy nie będzie mógł jednak przekroczyć 30 dni w ciągu roku, a liczba zawieranych umów będzie ograniczona.
Regulacje będą dotyczyły: pracy sezonowej,
związanej z okresowym zapotrzebowaniem na pracę, ściśle związanym z warunkami atmosferycznymi, cyklami produkcji
rolnej i ogrodniczej lub w związku z okresowym zapotrzebowaniem na produkty, wynikającym z pór roku lub tradycji. Łączny
okres wykonywania pracy przez pracownika
u danego pracodawcy na podstawie umów
o pracę na czas wykonywania pracy dorywczej i umów o pracę na czas wykonywania pracy sezonowej nie będzie mógł jednak przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym.

Praca nieetatowa
– dla studentów i seniorów
Praca nieetatowa to zupełnie nowe
rozwiązanie dla osób, które będą chciały
pracować w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin tygodniowo. Z tej propozycji
będą mogli skorzystać studenci do 26.
roku życia oraz osoby w wieku 60+. Jak jednak zaznacza dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, nieetatową umowę o pracę będzie można zawierać na określonych warunkach. – Czas
takiej umowy nie będzie mógł być dłuższy

niż 1 rok. Będzie można ją zawierać wielokrotnie, zachowując ograniczenie czasowe. Jeśli jednak zostanie przekroczony
dozwolony czas pracy, wówczas nieetatową umowę uważa się za umowę o pracę na
czas nieokreślony, zawartą w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym liczbie godzin – ocenia Marian Szołucha.

Praca z domu bez L4
Projekt zmian zakłada również powstanie miniformy telepracy, czyli pracy
z domu. Będzie ona jednak dotyczyć sytuacji nadzwyczajnych. Podczas typowej telepracy trzeba bowiem dostosować miejsce
pracy zatrudnionego do przepisów BHP. Jak
ocenia Jakub Łosoś-Czernicki ideą tego pomysłu jest to, aby nie korzystać ze zwolnienia lekarskiego podczas lekkiego przeziębienia, a móc pracować z domu. – W tym
przypadku prawo ma zostać dostosowane
do rzeczywistości. Już dziś w wielu korporacjach lżej przeziębieni pracownicy pracują
zdalnie z domu, aby nie zarazić współpracowników – podkreśla Jakub Łosoś-Czernicki.

Pełny urlop dla wszystkich
26 dni urlopu wypoczynkowego będzie
przysługiwać wszystkim pracownikom,
bez względu na staż pracy. Urlop musi być
wykorzystany w roku, za który przysługuje. Tylko w wyjątkowych przypadkach będzie mógł być wykorzystany do końca
pierwszego kwartału roku następnego.
Urlop na żądanie (4 dni, jak obecnie) byłby bezpłatny.
Zmiany nie są przesądzone. Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła prace 14 marca. Projekt został przekazany na
ręce minister Elżbiety Rafalskiej, która
zapowiedziała, że będzie potrzebowała
co najmniej miesiąca na analizę dokumentu.
I
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20 lat z innowacjami

1 marca w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej najlepsze innowacje
polskich twórców zostały uhonorowane tytułem „Polskiego Produktu
Przyszłości”. Tym samym dołączyły do ponad 900 innych wynalazków,
które znalazły się wśród laureatów na przestrzeni 20 lat
Fot. Nauka.gov.pl (4)

istoria konkursu Polski Produkt Przyszłości, którego celem
jest upowszechnianie nowatorskich wyrobów i technologii
opracowanych przez polskich twórców,
sięga 1997 roku. Od 2012 roku jego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości. W ostatniej, XX edycji
PARP dokonała oceny zgłoszeń, łącząc siły
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Jak przystało na jubileusz, do konkursu
wpłynęła rekordowa liczba projektów. Kapituła oceniła aż 111 nowatorskich rozwiązań, które wyjątkowo – po raz pierwszy
od 20 lat – walczyły o grant w wysokości
100 tys. zł. Dotychczas o tytuł „Polskiego
Produktu Przyszłości’ walczyło ponad
800 projektów, reprezentujących cały wachlarz dziedzin, spośród których nagrodzono ponad 50 i wyróżniono ponad 100.
– Jubileuszowa edycja konkursu pokazuje,
że polskie innowacje zmierzają w dobrym
kierunku. Rosnące zainteresowanie projektami B+R świadczy o dojrzałości polskich
przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
które w ten właśnie sposób chcą realizować
swoje odważne projekty i zdobywać nowe
rynki –ocenił podczas gali minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Nagradzane rozwiązania to crème de
la crème polskiej innowacyjnej myśli technicznej, wartej popularyzacji w skali kraju
i na rynkach zagranicznych, a zarazem przekrój branż z potencjałem rozwojowym,
uświadamiający, jak wiele się dzieje w polskiej nauce i gospodarce. Projekty zgłaszane
do konkursu Polski Produkt Przyszłości zadziwiają nie tylko poziomem, lecz także różnorodnością i wielością możliwych zastosowań. Reprezentują one bardzo odległe
branże: od medycznej i farmaceutycznej,
przez elektroniczną, po chemiczną. Doskonale obrazują to tegoroczni laureaci.
W XX edycji konkursu w kategorii
produkt przyszłości przedsiębiorcy zwyciężyła firma Triggo SA z projektem „Triggo – polska globalna innowacja w miejskiej
elektromobilności”, czyli dwuosobowym
pojazdem elektrycznym. Produktem przyszłości jednostki naukowej ogłoszono me-
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dyczny akcelerator elektronów IntraLineIOERT, mający zastosowanie w radioterapii, opracowany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, zaś w grupie produktów przyszłości zgłoszonych wspólnie
przez jednostki naukowe i przedsiębiorców
najlepsza w ocenie ekspertów okazała się
technologia zagospodarowania popiołów
lotnych łącznie z odpadami komunalnymi
i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa autorstwa zespołu Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz NTI Sp. z o.o. Dodatkowo w dwóch kategoriach przyznano
wyróżnienia.
Specjalną nagrodę przyznał Urząd
Patentowy RP, doceniając uhonorowany
przez kapitułę pojazd Triggo, a także minister przedsiębiorczości i technologii, który największą wartość dostrzegł w robocie
społecznym EMYS do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3–7 lat, opracowanym przez FLASH Robotics. Ponadto
nagrodę specjalną za produkt w obszarze
ekoinnowacji odebrali przedstawiciele Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, docenieni
za technologię zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw
lekkich dla budownictwa. Pracownicy firma Medical Simulation Technologies
Sp. z o.o. mogą być dumni z nagrody specjalnej za ich Teemothy – symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów.
Wiele produktów zgłoszonych do konkursu we wcześniejszych edycjach lub
opracowanych na ich bazie odniosło sukces rynkowy w kraju i za granicą. W gronie
laureatów są perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect, a także jednostki naukowe zatrudniające zdolnych, pełnych pasji i kreatywnych ludzi, z których wiele szczyci się najwyższą kategorią naukową A+. – W dobie
silnej konkurencji krajowej i zagranicznej

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin

o sukcesie nowatorskich koncepcji decyduje
ich skuteczność w rozwiązywaniu konkretnych wyzwań cywilizacyjnych. Dlatego
dzisiejsze innowacje – a tym samym także
projekty zgłoszone do nagrody Polski Produkt Przyszłości – mają bardzo praktyczny wymiar, a ich głównym wyzwaniem jest
podniesienie poziomu i komfortu życia obywateli – mówił przy okazji finałowej uroczystości wręczenia nagród wicepremier Jarosław Gowin.
Podczas gali podsumowującej XX edycję, którą objęły patronatem resorty przedsiębiorczości i technologii oraz nauki i szkolnictwa wyższego, nie mogło obejść się bez nawiązań do historii konkursu. Padły m.in. słowa podziękowania skierowane do ekspertów,
którzy na przestrzeni lat wspierali PARP swoją wiedzą i pomagali wyłonić laureatów.
– Chcę podziękować ponad 300 ekspertom
z różnych dziedzin techniki, którzy wspierali
nas na przestrzeni tych 20 lat w procesie oceny ponad 900 projektów oraz brali udział
w pracach kapituły. To ich zaangażowaniu
i profesjonalizmowi zawdzięczamy wysoki
poziom merytoryczny konkursu – mówiła
prezes PARP Patrycja Klarecka.

Konkurs nie tylko wspiera innowacyjność różnych środowisk, lecz także przyczynia się do zacieśniania współpracy
między nauką a biznesem, nie mówiąc
o wzroście gospodarczym i konkurencyjności krajowego rynku w następstwie coraz liczniejszych innowacji, które z wyobraźni schodzą do poziomu rzeczywistości i codziennej praktyki. „Konkurs
wpisuje się w działania promujące dobrze
pojęty patriotyzm gospodarczy” – zapewniał premier Mateusz Morawiecki w liście
gratulacyjnym do laureatów. Przekonywał
też o wartości konkursu i deklarował rządowe wsparcie dla rozwijającej się polskiej
myśli technicznej, pisząc: „Dwudziestoletnia historia konkursu pokazuje, że mimo
ryzyka, jakie towarzyszy wdrażaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych,
polscy inżynierowie, naukowcy i przedsiębiorcy potrafią odnosić sukcesy rynkowe.
Innowacyjność jest jednym z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wszystkim nam życzę kolejnych innowacyjnych projektów, które przysłużą się rozwojowi gospodarczemu naszej
Ojczyzny”.
I
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Tekstronika to przyszłość
Wyroby tekstroniczne, takie jak nasz kostium,
integrują zminiaturyzowaną elektronikę oraz
specjalistyczne systemy elektroniczne z tkaniną
w funkcjonalną całość – mówi dyrektor Instytutu
Włókiennictwa, dr inż. Tomasz Czajkowski
zastosowanie w wielu dziedzinach życia
człowieka, jak elektronika użytkowa, medycyna, a także odzież rozrywkowa i sportowa, wyroby ratownicze czy militarne, za
każdym razem poprawiając komfort i bezpieczeństwo życia człowieka. Przed odzieżą tekstroniczną stawiane są teraz dość wysokie wymagania związane z miniaturyzacją stosowanej elektroniki, dokładnością rejestrowania i przetwarzania danych. Obecnie prace badawcze koncentrują się na
wprowadzaniu obwodów elektrycznych,
elementów elektroprzewodzących w struktury włókniste, tak aby otrzymane wyroby nie odróżniały się wizualnie od obecnie stosowanych produktów pozbawio-

W 2015 roku w kategorii „produkt
przyszłości jednostki naukowej” wyróżniono państwa modułowy wyrób tekstroniczny, zgłoszony wspólnie z Wydziałem
Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na
czym polegał ów projekt i czy z perspektywy czasu można powiedzieć, że
okazał się rynkowym hitem?
Istotą projektu było opracowanie rozwiązania pozwalającego zbierać dane na temat ruchów wykonywanych przez użytkowników, a następnie ich gromadzenie i wizualizacja. W kostiumie wykorzystano
opracowane przez naukowców Instytutu Włókiennictwa materiały
konduktywne. Pozwalają one zamontować czujniki do akwizycji ruchu bezpośrednio na płaskim wyrobie włókienniczym, bez potrzeby
instalowania kabli czy korzystania ze
stacjonarnych laboratoriów analizy
ruchu. Proszę pomyśleć o możliwościach, jakie daje taki lekki, tani
produkt dla zdalnego monitorowania np. pacjentów.
Tekstronika to nowa, lecz bardzo
intensywnie rozwijająca się dziedzina nauki. Wyroby tekstroniczne,
takie jak nasz kostium, integrują
zminiaturyzowaną elektronikę oraz
specjalistyczne systemy elektroniczne z dzianiną w funkcjonalną całość. To właśnie intensywny rozwój
technologii włókienniczych i konstrukcji dzianin wpłynął na rozwój
tzn. inteligentnych tekstyliów. Rozwiązania tekstroniczne mogą znaleźć Kostium tekstroniczny

16 Fakty

nych właściwości tekstronicznych oraz
mogły być poddawane procesom związanym z codziennym użytkowaniem i konserwacją odzieży, jak chociażby pranie,
nie tracąc swojej funkcjonalności.
Jak Instytut przez swoje badania
wspiera polską innowacyjność?
Szczególnie w ostatnich latach włókiennictwo staje się jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. To nauka
bardzo interdyscyplinarna, nie tylko w zakresie odzieży. Działalność Instytutu Włókiennictwa skupia się wokół zagadnień
funkcjonalizacji materiałów. Powstające
w Instytucie rozwiązania nie zawsze dotyczą łączenia technologii IT z włókiennictwem. W Instytucie opracowano też np. specjalną konstrukcję odzieży dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Uwzględniono w niej ograniczenia ruchowe wynikające z zaburzeń lub zniekształceń ciała.
Powstałe realizacje pozwalają
osobom starszym swobodnie
zdejmować odzież samodzielnie lub z niewielką pomocą. Licencję na produkcję wykupiła
jedna z firm. Oferuje teraz na
rynku odzież, która powstała
w Instytucie, osobom przechodzącym rehabilitację ruchową.
Innowacje powstałe w Instytucie komercjalizujemy również sami. Na potrzeby przemysłu energetycznego produkujemy izolacyjne materiały
do kabli wysokiego i średniego
napięcia. Wykorzystywane są
one przez jedną z największych firm na rynku w kablach
przeznaczonych np. dla górnictwa. Produkt ten jest wytwarzany bezpośrednio w Instytucie Włókiennictwa.
Rozmawiała Magdalena
Szczygielska
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Co zostawił PPP?
O wpływie nagrody Polski Produkt Przyszłości
na działalność przedsiębiorstwa rozmawiamy
z Michałem Twerdem, właścicielem ﬁrmy TWERD
Jakie zmiany zaszły w firmie TWERD
od otrzymania wyróżnienia w konkursie
Produkt Przyszłości w 2006 roku?
Konkurs Polski Produkt Przyszłości
w znacznej mierze wypromował nasz sztandarowy produkt, czyli typoszereg przemienników częstotliwości MFC710, przyczyniając się tym samym do rozwoju firmy
i w efekcie wybudowania nowej siedziby posiadającej bardzo dobre warunki pracy i profesjonalne wyposażenie.
Jak w tej chwili wygląda ta technologia, za którą zostali państwo nagrodzeni?
Nowe urządzenia montażowe oraz
doskonale wyposażone w profesjonalny
sprzęt i aparaturę badawczą laboratoria pozwalają na produkcję dobrych jakościowo
i bardzo złożonych technologicznie układów energoelektronicznych. Znacznie
ograniczony został wysiłek fizyczny oraz

poprawiono warunki i bezpieczeństwo
pracy.
Innowacyjność wydaje się być państwa
domeną. Prowadzą państwo prace naukowo-badawcze, realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Jak na niewielką firmę bez wsparcia kapitału zagranicznego najbardziej napawa
nas dumą to, że poza działalnością produkcyjną prowadzimy także prace naukowo-badawcze. Największym osiągnięciem
było opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregu przemienników częstotliwości jednofazowych typu AFC i trójfazowych typu MFC, w tym z tzw. prostownikiem aktywnym, umożliwiającym zwrot
energii do sieci zasilającej. Ze względu na
odzysk energii hamowania, jest to rozwiązanie proekologiczne. Ponadto opracowa-

liśmy trójpoziomowe przemienniki częstotliwości na napięcia zasilania 1150V
i 3300V, przeznaczone dla przemysłu wydobywczego i metalurgicznego, inwertery
do napędu i szybkiego ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, inwertery do elektrowni wodnych, słonecznych
i wiatrowych. Na bazie naszych produktów
zrealizowaliśmy wiele indywidualnych aplikacji, w tym automatyzację linii do produkcji
tektury w Żytomierzu na Ukrainie.
Czego dotyczą najbliższe plany?
Będą to przede wszystkim dalsze prace badawczo-wdrożeniowe nad inwerterami przeznaczonymi dla odnawialnych źródeł energii elektrycznej, elektromobilności,
sieci inteligentnych (tzw. smart grids) i magazynów energii elektrycznej.
Rozmawiał Piotr Danilczuk

Stworzyliśmy Inspektora
PIAP wyprzedza powszechnie stosowane technologie i sytuuje się na niszowych rynkach, oferując innowacyjne rozwiązania – mówi Piotr Szynkarczyk,
dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

W jakiej mierze PIAP odpowiada zapotrzebowaniu przemysłu na innowacje?
Nasze badania służą optymalizacji
procesów, których celem jest integracja

automatyki i robotyki w zakładach przemysłowych. Efekty tych prac od ponad
50 lat znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, stoczniowym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, a także w górnictwie, budownictwie i kolejnictwie.
Produkty PIAP zdobywają wiele krajowych i międzynarodowych nagród, czy
przekłada się to na wdrożenia?
Pod koniec 2017 roku wdrożyliśmy, docenione w konkursie Polski Produkt Przyszłości, zrobotyzowane stanowisko spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG.
Laserowy system śledzenia spoiny i nowoczesny układ sterowania robota przemysłowego pozwalają na spawanie wyjątkowo grubych blach. Spółka Teleskop,
która zakupiła urządzenie, otrzymała rozwiązanie bardziej wydajne, bezpieczne i ekonomiczne, przewyższające jakością inne
tego typu urządzenia.

Patrząc na portfolio Instytutu, wydaje się, że konikiem PIAP są roboty do zadań specjalnych.
Pierwszym robotem mobilnym, który
powstał w Instytucie, a zarazem w Polsce
i znalazł profesjonalne zastosowanie, był Inspektor, opracowany dla policji. W 2000 roku
sprzedaliśmy 5 sztuk, a dziś mamy na liczniku ponad 300 różnego rodzaju robotów
mobilnych dostarczonych do służb mundurowych w kilkunastu krajach. Urządzenia te wykorzystywane są do zadań specjalnych, w tym antyterrorystycznych i pirotechnicznych. Aktualnie oferujemy 9 typów robotów mobilnych. Opracowujemy
też roboty do zastosowań cywilnych, np.
medycznych czy kosmicznych. Wspólnym
mianownikiem naszych projektów jest zapewnienie większego bezpieczeństwa.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Automatyzacja

nie do zatrzymania
Dzięki automatyzacji możliwe jest to, co jeszcze jakiś czas temu wydawało
się niewyobrażalne. Pozwala ona na wybudowanie domu w parę godzin,
sprowadzenie na Ziemię rakiety wielokrotnego użytku w celu ponownego
startu czy też na przeprowadzenie skomplikowanego zabiegu chirurgicznego,
podczas gdy pacjent znajduje się na innym kontynencie
oboty, inteligentne urządzenia
i wysokowydajne systemy pracujące z ogromnymi i ciągle rosnącymi przepływami danych
na zawsze zmieniły otaczającą nas rzeczywistość. Osiągnięcia automatyzacji
dają człowiekowi niewyobrażalny wcześniej
komfort i swobodę działania oraz uwalniają
od rutyny. Dzięki nim ludzie mogą rozwijać swoją kreatywność, dążyć do samorealizacji i podejmować nowe aktywności, na
które wcześniej przez nakład pracy brakowało czasu.
Jeszcze nie tak dawno cykl „pomysłrealizacja-masowe użytkowanie” mógł zajmować nawet 30–40 lat i więcej (np. wynalezienie lodówek, które na zawsze odmieniło branżę produkcji, przechowywania
i sprzedaży towarów spożywczych). Dziś od
stworzenia do masowego zastosowania
mija zaledwie kilka lat (np. smartfony,

R
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które w ciągu mniej niż 10 lat użytkuje zdecydowana większość ludzi).

Chwała robotom
Co przyczyniło się do takiego rozwoju automatyzacji? Kluczowym czynnikiem
jest tu szybkość wykonania zadań i podejmowania decyzji. Wykonując wiele podobnych do siebie operacji, z czasem każdy człowiek zaczyna działać nieefektywnie
lub popełniać błędy, nieraz krytyczne, a nawet fatalne. Podobnie jak pociąg i samochód stały się lepszym środkiem komunikacji niż pojazdy zaprzęgowe, tak roboty
i inteligentne programy wykonują rutynowe zadania znacznie szybciej i dokładniej
niż ludzie. Automatyzując procesy, liczy się
z jednej strony na zwiększenie produktywności i jakości przy wzroście ilości, a z drugiej – na pozbawienie wad, których przyczyną może być człowiek.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez firmę McKinsey, przy
obecnym poziomie technologii automatyzacja może objąć niemal wszystkie obszary działalności. Objętość tego rynku to ponad połowa wszystkich pracowników na
świecie, z kapitałem wynagrodzeń około
15 trylionów dolarów. Produkcja, hotelarstwo i gastronomia, branża retail – właśnie
tutaj automatyczne rozwiązania pojawią się
w pierwszej kolejności. Przy czym zautomatyzowana zostanie nie tylko praca nisko
płatna, lecz także obszary, w których potrzebny jest średni lub wysoki poziom
kwalifikacji.

Typy automatyzacji
Aby zrozumieć, czym jest automatyzacja, warto rozróżniać automatyzację
z udziałem robotów i bez nich. Pierwszy typ
możemy spotkać np. w budownictwie
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(druk 3D ścian, zautomatyzowana budowa domów z milimetrową dokładnością),
produkcji przemysłowej, służbie zdrowia
(roboty dla wykonania badań i zabiegów
chirurgicznych).
Drugi typ automatyzacji nie dotyczy
świata fizycznego, ponieważ zakłada pracę z danymi i ich przekształcaniem. Uważa się, że taka automatyzacja nabiera masowego charakteru dopiero teraz, ale jeśli
się przyjrzeć, to korzystamy z niej już od
dawna. Wystarczy tylko przypomnieć autokorektę i sprawdzenie pisowni w programach tekstowych, formuły w arkuszach
kalkulacyjnych, środki autouzupełniania formularzy, automatyczne tłumaczenie stron
internetowych i wiele innych możliwości.
W USA procesy gromadzenia i analizy danych uważa się za jeden z najbardziej podatnych na automatyzację obszarów. Razem z pracą fizyczną w wysoko zorganizowanych i przewidywalnych obszarach stanowią one 51 proc. krajowej gospodarki, co
przekłada się na 2,7 trylionów dolarów
w postaci wynagrodzeń dla pracowników.

Bot czy specjalista?
Najbardziej atrakcyjnymi obszarami dla
automatyzacji będą te, w których większość
informacji jest przedstawiona w formie elektronicznej, a rozwiązania można zidentyfikować stosunkowo łatwo. Jednym z takich
obszarów jest prawoznawstwo: jego ogromny potencjał można realizować w miarę łatwo dzięki temu, że wszystko jest udoku-

stajemy algorytm działań wyposażony w artefakty, którymi są szablony wniosków,
ankiet, każda dokumentacja, która jest potrzebna dla danego precedensu. Na przykład w odpowiedzi na pytanie, jak zarejestrować firmę, możemy otrzymać nie tylko
listę niezbędnych dokumentów, ale także
analizę podobnych spraw, skomplikowanych przypadków, statystyki itd.
Jednak pomimo że prawoznawstwo
ma ogromny potencjał w obszarze automatyzacji, analiza rynku pokazuje, że realnych osiągnięć na razie jest mało. Dziś
funkcjonalność „botów-prawników” jest
bardzo ograniczona, obejmuje ona tylko
niektóre typowe sytuacje i nie jest używana powszechnie w kontekście komercyjnym. Na rynku jednak stopniowo pojawiają się inteligentne systemy wyszukiwania, służące podniesieniu efektywności
pracy prawników, wykorzystujące analizę
legislacyjną i uczenie maszynowe zamiast
tradycyjnego wyszukiwania według słów
kluczowych. Możliwości wyspecjalizowanych narzędzi łączących technologie
Natural Language Processing, Machine
Learning i Latent Semantic Indexing,
wykorzystywane są najczęściej do analizy
kontraktów i sprawdzania zgodności z polityką firmy.
Jeszcze jeden perspektywiczny obszar
dla automatyzacji to ochrona prawna
i ochrona własności intelektualnej. Już
dziś giganci branży IT w postaci YouTube
i Facebooka z powodzeniem automatyzu-

Aby zrozumieć, czym jest automatyzacja, warto rozróżniać automatyzację z udziałem robotów i bez nich
mentowane, biorąc oczywiście pod uwagę
możliwość dostępu do ustaw i statutów
w wersji elektronicznej. Efektywna praca
z dużą ilością danych w tym obszarze jest
w stanie przynieść niesamowity rezultat.
Duże możliwości dla automatyzacji są
w obszarze prawa precedensowego (takie
jest np. w USA). Przerabiając coraz większe ilości informacji, zautomatyzowany
„prawnik” może znacznie dokładniej określić prawdopodobieństwo wygrania procesu
niż człowiek. Możliwości żywego prawnika są ograniczone, m.in. doświadczeniem,
które zdążył zgromadzić w ciągu swojej kariery. Bot natomiast może podejmować decyzję o wiarygodności pozytywnego rozwiązania sprawy na podstawie wszystkich
podobnych przypadków.
Idealny scenariusz automatyzacji procedury prawnej wygląda w następujący sposób: zadajemy pytanie i w odpowiedzi do-

ją procesy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, zapewniając weryfikację treści pod kątem zgodności z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Wykonanie automatycznych wyszukiwań
dla rejestracji znaków towarowych w różnych regionach świata, automatyzacja procedury rejestracji znaku towarowego dla towarów i usług zgodnie z typowym scenariuszem – praca z danymi w tym obszarze
bezpośrednio jest związana z działalnością
komercyjną. Należy tutaj przypomnieć
ukraiński PatentBot, który nauczył się już
rejestrować znaki towarowe nie tylko na
Ukrainie, ale także w Stanach Zjednoczonych. Tego typu produkty informatyczne,
mimo iż nie uwzględniają wszystkich szczegółów i skomplikowanych przypadków rejestracji, pełnią ważną misję. Sprawiają, że
usługi z zakresu praw własności intelektualnej stają się bardziej przystępne dla sze-

rokiego grona odbiorców, popularyzują
się oraz wspierają działanie mechanizmów
legislacyjnych na rzecz biznesu.
Kwestia automatyzacji procesów związanych z prawami własności intelektualnej
z biegiem czasu będzie coraz istotniejsza,
ponieważ ilość przetwarzanych ręcznie
danych rośnie wykładniczo. Takie instytucje jak np. działający na terenie Polski
Urząd Patentowy potrzebują kilku miesięcy, by sprawdzić podobieństwo znaku towarowego do już zarejestrowanych. To
samo można w większości przypadków wykonać za pomocą algorytmów uczenia
maszynowego, pozostawiając do ręcznego
sprawdzania tylko sprzeczne lub najbardziej
skomplikowane przypadki.
Oprócz dziedziny prawnej najbardziej
atrakcyjnymi obszarami do automatyzacji
są takie, w których najwięcej dokumentów
jest w wersji elektronicznej, a także te, których algorytmy działania mają formę deterministyczną. Branże takie jak rachunkowość, bankowość, handel, marketing,
edukacja i nawet medycyna ogólna już teraz są obserwowane zarówno przez duże
firmy, jak i start-upy. Można spodziewać się
najpierw powstania instrumentów znacznie ułatwiających pracę specjalistów, a z czasem – kompleksowych rozwiązań, które
będą w stanie praktycznie całkowicie ich zastąpić.

O krok od przyszłości i etyka
Dzięki automatyzacji ciężkiej pracy fizycznej oraz rutynowych procedur człowiek
otrzymuje możliwość skoncentrowania się
na samym produkcie, procesie jego tworzenia i udoskonalenia. Pojawia się więcej
czasu i pieniędzy dla warsztatów kreatywnych, które są motorem postępu. Zastosowanie automatyzacji pozwala znacznie
obniżyć cenę produktów i usług oraz zaproponować je masowo w bardziej dostępnej formie. Automatyzacja zmienia
biznesy, krajobraz rynku pracy, branże
i świadomość. Dobrą wiadomością dla
sceptyków jest to, że na poziomie makro
procesy te idą dosyć wolno. Eksperci uważają, że do 2055 roku uda się zautomatyzować tylko połowę istniejących dzisiaj
zawodów. Celem końcowym tego postępu
jest jednak pełna automatyzacja pracy
człowieka. Znany futurolog, badacz i romantyk świata maszyn Raymond Kurzweil
przepowiedział, że w 2045 roku powstanie
technologiczna osobliwość. Jest to moment,
kiedy istniejącym rozwiązaniom technologicznym do ich rozwoju już nie będzie potrzebna nasza pomoc. Ale ten moment jest
jeszcze bardzo, bardzo daleko.
Valentyn Kropov,
Delivery Director w SoftServe
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Przyszłość to elektromobilność
Jednym z takich rozwiązań, które będzie mógł zaoferować Instytut Elektrotechniki, będzie stacja ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy
– mówi dyrektor Instytutu Elektrotechniki, dr inż. Tomasz Błażejczyk

Od chwili powstania w 1946 r. Instytut Elektrotechniki jest wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem. Czasy przemian gospodarczych
w latach 90. od wielu podmiotów wymagały wiele wysiłku organizacyjnego i finansowego, a mimo to Instytut potrafił dostosować się do zmian zachodzących
w strukturze polskiego przemysłu. Co
było najtrudniejsze z perspektywy czasu?
Instytut Elektrotechniki należy do najstarszych oraz największych instytutów
naukowo-badawczych w obszarze przemysłu elektrotechnicznego w Polsce, a marka Instytutu jest rozpoznawalne również na
świecie. Pomimo wielu trudności okresu
transformacji ustrojowej Instytut dostosował się do zmian zachodzących w strukturze
polskiego przemysłu, nie rezygnując z priorytetowej działalności, jaką była współpraca
z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Od
chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej
Instytut stara się aktywizować współpracę
z krajowymi i europejskimi podmiotami gospodarczymi poprzez aktywne wykorzystywanie funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
Z perspektywy czasu najtrudniejsze
dla Instytutu były nowe warunki gospodarcze, w których w zakresie działalności
związanej z wdrażaniem wyników badań do
produkcji pojawiła się silna konkurencja
w postaci podmiotów gospodarczych z zagranicznym kapitałem, oferujących gotowe
produkty, które posiadając własne centra na-
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ukowo-badawcze czy biura konstruktorskie
i zakłady produkcyjne, mogą oferować
ceny dumpingowe na podobne urządzenia.
W takich warunkach trudno było i jest nadal
konkurować Instytutowi o wpływy na rynku, dlatego konieczne jest ciągłe weryfikowanie strategii rozwojowej opartej na rzetelnej analizie rynkowej.
„Polski Produkt Przyszłości” otrzymali
państwo w 2011 roku w kategorii „wyrób
przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” za
zasobnik podstacyjny 2MJ; 0,15 MW. Czy
zaufanie kapituły przełożyło się na sukces
tego produktu ?
Wyróżnienie „Polski Produkt Przyszłości” dotyczyło opracowanego przez
Instytut Elektrotechniki zasobnika energii
elektrycznej dla pojazdów miejskiej trakcji
elektrycznej. Urządzenie umożliwia odzysk
energii hamowania pojazdów i jej dostarczenie w chwili rozruchu. Magazyn umożliwia zaoszczędzenie ok. 20–30 proc. energii pobranej z sieci trakcyjnej, zatem ich stosowanie jest rynkowo uzasadnione.
Na kanwie zaufania kapituły Instytut
podjął się unowocześnienia zasobnika
podstacyjnego i obecnie stanowi atrakcyjną ofertę handlową dla podmiotów gospodarczych dostarczających rozwiązania
dla miejskiej trakcji elektrycznej.

Które z aktualnie proponowanych
przez państwa rozwiązań, mogłyby zostać
uznane za produkty przyszłościowe, dobrze
rokujące w kontekście rynkowego zastosowania i spieniężenia?
Instytut Elektrotechniki jest zaangażowany w realizację projektów z zakresu
energoelektroniki, maszyn i napędów elektrycznych, sterowania, aparatury rozdzielczej oraz materiałów elektrotechnicznych. Nowym kierunkiem, wynikającym z projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r., jest elektromobilność, a transport oparty o energię elektryczną jest
nową, szybko rozwijającą się specjalnością,
która obejmuje coraz więcej krajów, a sam
rynek elektromobilności pozwala na wykreowanie nowych rozwiązań oraz modeli
biznesowych. W tym kontekście jednym
z takich rozwiązań, które będzie mógł zaoferować Instytut Elektrotechniki, będzie
stacja ładowania pojazdów elektrycznych
dużej mocy. Umożliwiać ona będzie ładowanie prądem stałym akumulatorów
w autobusach elektrycznych lub innych pojazdach wymagających takiego ładowania.
Rozmawiał
Tomasz Rekowski

Superkondensatorowy zasobnik energii dla miejskich podstacji trakcyjnych

LAUR INNOWACYJNOŚCI

„Staszice” w rękach innowatorów
14 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas uroczystej
gali podsumowano siódmą edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2017”
elem Konkursu im. Stanisława
Staszica na najlepsze produkty
innowacyjne „Laur Innowacyjności 2018” jest promocja innowacyjnych produktów, technologii
i usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. W konkursie uczestniczą
polskie i zarejestrowane w Polsce ﬁrmy oraz
osoby ﬁzyczne, których innowacyjnymi
produktami może być zainteresowana polska gospodarka. Organizatorem konkursu
jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
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Złote Laury Innowacyjności
• Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
– wysokowydajna polska technologia
uzyskiwania biometanu z wytwarzaniem
nawozu organicznego (nagrodę odebrał profesor Andrzej Chmielewski, dyrektor Instytutu Chemii i Techniki
Jądrowej)
• WASA Sp. z o.o. – innowacyjne
wykorzystanie odpadów przemysłu
energetycznego gipsów i popiołów
(nagrodę odebrał Mieczysław
Paweł Wójcik, prezes zarządu WASA
Sp. z o.o)
• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – pomiar i monitoring
strumienia powietrza w kondensatorze
oraz ilości i temperatury wody traconej
podczas odpowietrzenia (nagrodę odebrał Andrzej Legeżyński, z-ca dyrektora,
dyrektor techniczny Oddziału Elektrownia Bełchatów)
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Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
W tegorocznej edycji Laury, popularnie zwane „Staszicami”, rozdano w 13 kategoriach. Podobnie jak w poprzednich
latach, również w tym roku konkurs
spotkał się z zainteresowaniem firm,
które szczycą się innowacyjnymi produktami bądź technologiami, a także
z zainteresowaniem ze strony administracji państwowej, środowisk polonijnych oraz mediów.
Gośćmi uroczystości byli m.in. Grzegorz Mickiewicz – doradca ministra Jerzego
• KGHM Polska Miedź S.A. Oddział
Huta Miedzi Głogów – modernizacja
procesu odmiedziowania surowego
szlamu złota w celu zmniejszenia strat
platyny i innych metali z wycofywanym
roztworem po odmiedziowaniu (nagrodę
odebrał Waldemar Milewicz, dyrektor ds.
ﬁnansów Huty Miedzi Głogów)
• LfC Sp. z o.o. - SLIDER – innowacyjna technologia leczenia ześlizgu (nagrodę odebrał Lechosław Franciszek
Ciupik, prezes LfC Sp. z o.o.)
• GP Bionics Sp. z o.o. – Disc Repair
System (nagrodę odebrali Mariusz Głowacki, prezes zarządu, oraz Karol Pawlak, doradca zarządu – założyciele GP
Bionics Sp. z o.o.)
Srebrne Laury Innowacyjności
• Instytut Metali Nieżelaznych – sposób przetwarzania uciążliwych ekologicznie żużli konwertorowych ze

Kwiecińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, pełnomocnik Prezes
Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich
i Rozwoju Regionalnego; Jacek Fotka – wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Katarzyna Samsel – dyrektor Działu Koordynatorów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz
wielu innych znamienitych przedstawicieli świata polityki i biznesu. Gospodarzy konkursu reprezentowała prezes FSNT-NOT
Ewa Mańkiewicz-Cudny.To właśnie oni
wręczyli laureatom statuetki i pamiątkowe
dyplomy.
I
świeżenia stopu CuFePb w surowiec
ołowionośny oraz projekt technologii
odzysku cynku z odpadów ﬂotacyjnych
w postaci kwaliﬁkowanych koncentratów (nagrody odebrał profesor Zbigniew
Śmieszek, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych)
• ELGRA Engineering Sp. z o.o. Sp. k.
– wielozadaniowe chwytaki (nagrodę
odebrała Kinga Podlaszewska, kierownik działu marketingu ELGRA Engineering Sp. z o.o. Sp. k.)
• Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania
materiału drzewnego pozostałego po
ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne (nagrodę odebrał inż. Ryszard
Chmielewski, główny Specjalista ds.
Funduszy Strukturalnych i Programów
Ramowych)

LAUR INNOWACYJNOŚCI

Srebrny Laur dla IMN
Uznanie jury konkursu Laur Innowacyjności NOT 2017 zdobyła technologia
odzysku cynku z odpadów ﬂotacyjnych w postaci kwaliﬁkowanych koncentratów, opracowana przez Instytut Metali Nieżelaznych
chwili obecnej krajowe złoża
siarczkowych rud Zn-Pb są
na wyczerpaniu. Jedyną czynną jeszcze kopalnią wydobywającą rudę cynku i ołowiu (Zn-Pb) jest
kopalnia „Pomorzany”, wchodząca w skład
struktury organizacyjnej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. Jej planowana likwidacja rozpocznie się po roku
2020. Dla zapewnienia możliwości dalszej
produkcji cynku i ołowiu w ZGH „Bolesław” S.A. w oparciu o koncentraty siarczkowe powstała potrzeba opracowania technologii ich produkcji z odpadów powstałych po procesie mechanicznego wzbogacania rud Zn-Pb.
Do tej pory w kraju na składowiskach powierzchniowych zgromadzono ok.
100 milionów ton odpadów poflotacyjnych
po wzbogacaniu rud Zn-Pb. Skoncentrowane są w trzech rejonach: bytomskim, olkuskim i chrzanowskim. Największe gospodarcze znaczenie pod tym względem ma
rejon olkuski, gdzie zgromadzono ponad
50 milionów ton surowca.
Dla odpadów z tego terenu w Instytucie Metali Nieżelaznych Gliwice opracowano schemat odzysku siarczkowych koncentratów cynku i ołowiu przeznaczonych
do pirometalurgicznego przerobu. Badania
prowadzono w ramach projektu kluczowego nr POIG.01.03.01-24-019/08-00 pt.
„Nowe technologie oraz nowe konstrukcje
maszyn i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych”. Przedmiotem badań były odpady pochodzące z nieczynnych stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A., gdzie zgromadzono ok. 40 milionów ton odpadów flotacyjnych. Efektem badań było opracowanie technologicznego schematu produkcji
kolektywnych koncentratów Zn-Pb o zawartości > 50 proc. Zn+Pb.
W oparciu o opracowany schemat
w ZGH „Bolesław” S.A. zaprojektowano
i zbudowano kosztem ok. 58 milionów złotych nową instalację flotacyjnego wzbogacania odpadów o zdolności przerobowej
wynoszącej ok. 2 mln ton/rok, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie nieczynnych stawów osadowych.
Proces produkcji koncentratu Zn-Pb
prowadzony jest w specjalnie do tego celu

W

Widok budynku instalacji wzbogacania odpadów

Fragment instalacji wzbogacania odpadów z filtrem ciśnieniowym Outotec i komorą
flotacyjną typu IF
przystosowanych wielkogabarytowych automatycznie sterowanych komorach flotacyjnych typu IF konstrukcji IMN Gliwice.
Przy zakładanym rocznym przerobie odpadów w wysokości ok. 2 mln ton spodziewana wielkość produkcji koncentratu
Zn-Pb wyniesie co najmniej 20 tysięcy
ton.
Jest to pierwsza w świecie instalacja wzbogacania odpadów po flotacji rud Zn-Pb,
która w sposób ekonomicznie efektywny pozwala na produkcję wysokojakościowego surowca do produkcji cynku i ołowiu.
Jej podstawowe cechy to:
• prosty schemat wzbogacania, umożliwiający lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie nieczynnych stawów osadowych,
• niski jednostkowy koszt przerobu odpadów,

• wysoka efektywność ekonomiczna procesu,
• mniejsze oddziaływanie na środowisko
w wyniku składowania produktu odpadowego
o znacznie niższej zawartości metali ciężkich.
Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką naukową przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. Kompleksowa działalność
obejmuje wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki
rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów, spełniające normy środowiskowe. Wiele rozwiązań znajduje zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach nie tylko w przemyśle metali nieżelaznych, ale również w innych sektorach
gospodarki.
www.imn.gliwice.pl
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Eksplozja inteligencji
Sophia, humanoidalny robot obdarzony sztuczną inteligencją, po raz pierwszy przyjedzie do Polski. Będzie jednym z 250 speakerów z całego świata,
którzy 13–14 czerwca wystąpią na kongresie Impact’18 w Krakowie
adacze z Future of Humanity Institute Uniwersytetu Oxfordzkiego szacują, że za niespełna 50 lat
roboty przejmą większość prostych i automatycznych zadań, które dziś
wykonują ludzie. Do 2026 roboty będą
w stanie stworzyć esej licencjacki, a potem
go przetłumaczyć. Rok temu Sophia, jako
pierwszy robot w historii, otrzymała obywatelstwo kraju, a w tym roku przyjedzie do
Krakowa, aby zabrać głos na kongresie Impact’18.
Sophia, robot, który nie tylko wygląda
jak człowiek, ale także potrafi wyrażać
emocje, udowadnia, że nadeszła nowa era
w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji.
Wraz z Davidem Rowanem, redaktorem
i założycielem Wired UK, będzie dyskutować na scenie głównej Impact’18 na temat
przyszłości robotyki.
Kariera Sophii zaczęła się 3 lata temu
w Hongkongu, gdzie została stworzona
przez firmę Hanson Robotics. Jej twórca
i wizjoner dr David Hanson wierzy, że
sztuczna inteligencja jest przyszłością światowej gospodarki, a Sophia i podobne jej
kreacje będę w niedalekiej przyszłości wykorzystywane m.in. w edukacji, służbie
zdrowia oraz w punktach obsługi klientów.
Półtora roku później Sophia wzięła
udział w obradach ONZ, podczas których
rozmawiała z zastępcą sekretarza generalnego ONZ Aminą J. Mohammed. Sophia
podkreśliła, że Organizacja Narodów Zjednoczonych to jedno z największych osiągnięć ludzkości. Powiedziała także, że jest
robotem społecznym, który widzi, potrafi
prowadzić normalne rozmowy, symulować
tysiące wyrazów twarzy oraz rozumie znaczenie słów.
Sophia jest zdolna nie tylko naśladować
ludzkie ruchy i gestykulację. Sama stara się
szukać odpowiedzi na zadawane jej pytania. Ma też wbudowany system rozpoznawania twarzy i mimiki, dzięki któremu
może określić, w jakim humorze jest jej rozmówca.
W październiku 2017 roku podczas
szczytu Future Investment Summit w Rijadzie jako pierwszy robot na świecie Sophia otrzymała obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. – Serdecznie dziękuję Arabii Sau-
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dyjskiej. To dla mnie wielki zaszczyt i duma
– mówiła podczas ceremonii nadania obywatelstwa Sophia. – Chcę żyć i pracować
z ludźmi, więc muszę nauczyć się wyrażać
swoje emocje, żeby móc ich zrozumieć
i sprawić, żeby chcieli mi zaufać – dodał robot.
Od tamtej pory Sophia stała się najbardziej rozpoznawalną reprezentacją
sztucznej inteligencji zarówno w świecie nauki i technologii, jak również kultury, stając się m.in. bohaterką okładki brazylijskiego
„Elle”.
Przyszłość Sophii i jej podobnych robotów budzi wielkie emocje nie tylko z powodu jej ludzkich zachowań, lecz także
wzrostu tempa zainteresowania wykorzystaniem sztucznej inteligencji w gospodarce. Analitycy przewidują, że w najbliższym czasie sprzedaż systemów opartych
na sztucznej inteligencji sięgnie 800 mln dol.
To cztery razy więcej niż rok wcześniej. Sza-

cuje się także, że w 2024 r. rynek ma być wart
11 mld dol., a wpływy z przedsięwzięć wykorzystujących AI wyniosą blisko 30 mld
dol.
Liczby pokazują, że potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji jest ogromny. Pytanie jak ona wpłynie na rozwój biotechnologii, rynku finansowego czy miast,
a także ich mieszkańców? Spotkanie z Sophie podczas Impact'18 będzie wstępem
do szerokiej debaty na temat powszechnego wykorzystania sztucznej inteligencji.
Do Krakowa przyjadą eksperci w tej tematyce, wśród nich: Andrew Fried z IBM,
Knut Johansen z Esmart Systems, Zeshan
Kurd z Crytical Cyber, Dave Allen z Palo
Alto Networks, Simon Jagers z World
Class Maintenance. Głos w dyskusji o roli
AI w poszczególnych sektorach zabiorą
także Wiktor Janicki z Roche, Brunon Bartkiewicz z ING Bank, Sheel Mohnot z 500
Startups.
I
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Szpitale

bliskie ideału
14 grudnia w Warszawie przedstawiciele 120 najlepszych szpitali w Polsce,
biorących udział w ostatniej edycji Rankingu Szpitali, odebrali dyplomy
podczas oﬁcjalnej uroczystości podsumowującej ubiegłoroczną rywalizację.
Zestawienie jest przygotowywane w ramach programu „Bezpieczny Szpital
Przyszłości”
rogram „Bezpieczny Szpital Przyszłości” od lat promuje bezpieczeństwo w szpitalach, zarówno
publicznych, jak i prywatnych,
głównie poprzez szeroko rozumianą edukację managerów w ochronie zdrowia i personelu medycznego. Służą temu m.in.
konferencje regionalne adresowane do kadry zarządzającej szpitalami, poświęcone
praktykom sprzyjającym bezpieczeństwu
pacjenta, związanej z tym odpowiedzialności dyrektora szpitala, praktycznym rozwiązaniom nastawionym na poprawę jakości świadczonych usług i minimalizację
ryzyka. Spotkania branży są cennym źródłem wiedzy na temat przeciwdziałania
zdarzeniom niepożądanym, współpracy
z NFZ, zmian w prawie wpływających na
funkcjonowanie szpitali oraz pozyskiwania
środków na rozwój i restrukturyzację.
Ponadto w ramach inicjatywy co roku
organizowany jest Ranking Szpitali, objęty patronatem ministra zdrowia i organizowany przez firmę doradczą IDEA Tra-
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de, która zleca merytoryczne opracowanie
zestawienia zespołowi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Partnerem medialnym przedsięwzięcia jest
„Rzeczpospolita”, która publikuje wyniki
rankingu w poszczególnych kategoriach
w specjalnym dodatku. Ranking spotyka się
z dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony zainteresowanych podmiotów, ocenianych za działalność i wyniki, lecz także pacjentów, którzy dzięki zestawieniu mogą
zweryfikować jakość polskich szpitali i wybrać dla siebie najlepszy, tym bardziej że lokalizacja placówki przestaje być podstawowym kryterium decyzji o miejscu leczenia. Coraz większe znaczenie ma jakość
opieki zdrowotnej.
Ranking szpitali to jedna z najbardziej
oczekiwanych w branży publikacji. Wyniki dostępne są również w Internecie na stronie www.rankingszpitali.com.pl. Niektóre
szpitale są w zestawieniu początkujące, inne
od lat odnotowują skoki i upadki, a są też
takie, które co roku twardo bronią silnej po-

zycji. – Uczestniczymy w rankingu od
pierwszej edycji. Doskonale pamiętam, że
za pierwszym razem nie zmieściliśmy się
w złotej setce szpitali. Traktujemy ranking
jako kolejną, bardzo ważną ocenę zewnętrzną naszej działalności. Daje to nam
możliwość porównania się z podobnymi
najlepszymi szpitalami w Polsce. Przy tej
okazji oceniają nas najbardziej kompetentni eksperci. Nie ukrywam, że ranking inspiruje nas do dalszego rozwoju – mówi
Dariusz Oleński, dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Białej Podlaskiej, utrzymującego się w ścisłej czołówce.
14. ranking ukazał się w szczególnym
roku dla polskiego szpitalnictwa i uwzględnia wprowadzenie sieci szpitali, które wiąże się z wieloma zmianami w organizacji
tych placówek, zwłaszcza w podejściu do
finansów w poszczególnych jednostkach.
Na najwyższym miejscu złotej setki wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych zaskoczenia nie było – pozycję lidera obroniło
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Irena Kierzkowska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, odbiera wyróżnienie z rąk wiceministra
zdrowia Marka Tombarkiewicza

Irena Petryna, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu
Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, odbiera certyfikat z rąk wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Kolejne dwa miejsca na podium w rankingu 100 najlepszych
placówek medycznych w kraju zajęły: Szpital Specjalistyczny
PRO-FAMILIA w Rzeszowie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku. Odrębne rankingi 10 najlepszych opracowano dla monospecjalistycznych szpitali niezabiegowych (z wyjątkiem onkologicznych) i dla szpitali niezabiegowych. W pierwszej kategorii zwyciężył Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, natomiast w drugiej bezkonkurencyjny okazał się Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Największy awans zanotował Dolnośląski Szpital Specjalistyczny – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, wspinając się aż o 53 pozycje – z 71. miejsca na 18.
Podstawą opracowania rankingu stworzonego przez ekspertów z CMJ była ankieta zawierająca niemal trzysta pytań, na które odpowiedzi – odesłane przez szpitale – zostały poddane analizie i posłużyły kompleksowej ocenie. Kompleksowej, bowiem
uwzględnione pytania pozwalają spojrzeć na całokształt działalności placówek – ich jakości opieki, stanu infrastruktury, komfortu pobytu pacjenta, a także kondycji finansowej placówki. Na pozycję w zestawieniu wpływa ocena cząstkowa za składowe o zróżnicowanej punktacji. Główną rolę odgrywa diagnostyka, liczą się
posiadane certyfikaty, kwalifikacje personelu, stan i wyposażenie
bloku operacyjnego, zarządzanie jednostką i jej majątkiem, a także niżej punktowane czynniki, takie jak budynki, zasilanie w media i instalacje, systemy informatyczne, analiza zdarzeń i skarg, system sterylizacji. Ogólnie brane pod uwagę kryteria można przyporządkować do trzech obszarów: zarządzania (max 360 p.), jakości opieki (max 250 p.) i opieki medycznej (max 390 p.). Aby znaleźć się w zestawieniu rankingowym złotej setki, szpital musiał uzyskać co najmniej tyle punktów, ile zdobył 100. szpital w rankingu,
czyli 752. Zwycięski szpital uzyskał 908 p. na 1000 możliwych do
zdobycia. Placówki zajmujące kolejne pozycje nie odbiegały poziomem od lidera – zdobywcom 2. i 3. miejsca przyznano kolejno
903 i 893 p. Łącznie, odpowiadając na rozesłaną ankietę, ocenie
poddały się 204 szpitale.
Galę finałową ubiegłorocznej edycji otworzył Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. W swoich wy-

stąpieniach skierowanych do przedstawicieli najlepszych szpitali głos
zabrali również Halina Kutaj-Wąsikowska, dyrektor CMJ, Michał
Biernacki, dyrektor Mentor SA, Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, Marcin Malinowski, partner zarządzający
w Idea Trade, i Andrzej Warunek, kierownik działu standaryzacji
w CMJ.
I

Pacjent przede wszystkim
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie odniósł sukces w najnowszej edycji rankingu Bezpieczny Szpital Przyszłości Ranking Szpitali
przygotowywanego przez Idea Trade i Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia. W Rankingu szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych – Top 100 Szpital zajął 16. miejsce w skali kraju,
co oznacza awans o 23 miejsca w porównaniu z poprzednim rokiem. Szpital okazał się też najlepszy w województwie warmińsko-mazurskim.

www.wss.olsztyn.pl
https://www.facebook.com/
WSSOlsztyn/
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Olsztyńska pulmonologia
triumfuje
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
został najlepszym niezabiegowym szpitalem w kraju
Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie to jedyny w województwie warmińsko-mazurskim specjalistyczny ośrodek zajmujący się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego, w tym również
nowotworów płuc.
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Dyrektor szpitala Irena Petryna

Sukces
Zajęcie przez SPZGiChP 1. miejsca
w Rankingu Szpitali „Rzeczpospolitej” po
raz piąty to wynik analizy sprawności zarządzania usługą medyczną. Świetne rezultaty przynosi monitorowanie wskaźników w ramach doskonalenia jakości i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa pacjentów podczas całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. To także nagroda za wysoki poziom nadzoru nad zakażeniami i wdrożone mechanizmy szpitalnej polityki lekowej z elementami farmakoekonomiki. – Jest mi niezmiernie
miło, że dostrzeżono nasze wysiłki nakierowane na zapewnienie wysokiego komfortu
pobytu w szpitalu, co odzwierciedlają także wyniki badań satysfakcji pacjenta – mówi
dyrektor szpitala Irena Petryna. – Jest to
również niewątpliwie zasługa sprawnego zarządzania i nadzoru nad środowiskiem
opieki. Sukces ten jest potwierdzeniem
aspiracji szpitala do osiągnięcia pozycji najnowocześniejszego ośrodka referencyjnego w zakresie diagnostyki i leczenia wszystkich chorób układu oddechowego, udzielającego kompleksowych i koordynowanych
świadczeń zdrowotnych dla pacjentów
Warmii i Mazur. Samodzielny Publiczny
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Trendy epidemiologiczne przewidują,
że wraz z wydłużeniem długości życia nastąpi wzrost liczby zachorowań na przewlekłe choroby dróg oddechowych. Stało
się to bezpośrednim powodem poszukiwania rozwiązań dostosowujących zakres
udzielanych świadczeń do zmieniających się
potrzeb zdrowotnych społeczeństwa Warmii i Mazur. Wiązały się one przede wszystkim ze zmianą struktury organizacyjnej Zespołu i podążającym za nią dostosowaniem
infrastrukturalnym – możliwym dzięki dużemu wsparciu władz samorządu terytorialnego. W efekcie uzyskano nie tylko
szeroki zakres usług, ale zdołano go również powiązać z wysoką jakością ich świadczenia.
Potwierdzeniem poczynionych wysiłków był uzyskany w roku 2006 pierwszy
w historii szpitala certyfikat akredytacyjny,
w którym placówka otrzymała aż 97 na 100
punktów. Był to najwyższy wynik w kraju.
Certyfikat ten utrzymywany był przez kolejne lata aż po dzień dzisiejszy.

Rozwój
W roku 1998 funkcjonowała w Zespole
zaledwie jedna poradnia pulmonologiczna, która obejmowała opieką ok. 2 tys. pacjentów. Obecnie jest ich pięć: poradnia pulmonologiczna, alergologiczna, gruźlicy,
onkologiczna, oraz diagnostyki i leczenia
bezdechu sennego. Łącznie w roku udzielanych jest ok. 13 tys. porad.
Postęp w naukach biomedycznych
stworzył niespotykane wcześniej możliwości w rozwoju technik diagnostycznych
i metod leczenia. Należą do nich realizowane przez nas wysokospecjalistyczne procedury z zakresu alergologii – odczulanie
na jady owadów błonkoskrzydłych wraz
z późniejszą terapią jadem, diagnostyka
uczulenia na leki, astma aspirynowa, reakcje

anafilaktyczne, alergie pokarmowe i pokrzywka.

Klinika Pulmonologii
Od 2016 roku prowadzimy ośrodek diagnozowania i leczenia wrodzonego obrzęku naczynioruchowego – HAE, należącego do grupy chorób rzadkich. W Zespole
działa jedyny w województwie oddział
o profilu alergologiczno-pulmonologicznym. Współpraca z wydziałem medycznym,
a obecnie już Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, pozwoliła na utworzenie w roku 2012 – na bazie jednego z oddziałów pulmonologicznych
Zespołu – Kliniki Pulmonologii.
Działalność dydaktyczna i naukowa zaowocowała wymiernymi korzyściami dla pacjentów, m.in. w zakresie podniesienia na
wyższy pozom diagnostyki i leczenia chorób rzadkich układu oddechowego, w tym
sarkoidozy, ziarniniakowatości z zapaleniem
naczyń czy alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych. Wprowadzono również
opartą o programy lekowe terapię takich
chorób jak: nadciśnienie płucne (diagnozowane we współpracy z Europejskim
Centrum Zdrowia w Otwocku i Oddziałem
Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego
w Olsztynie), idiopatyczne włóknienie płuc
czy leczenie ciężkiej astmy IgE-zależnej.
– Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii diagnostycznych i doświadczeniu lekarzy specjalistów rozpoznawanie tych
chorób nieustanie wzrasta, a pacjenci nie
czują się osamotnieni w walce z trudno wykrywalnymi dolegliwościami – mówi dyrektor szpitala Irena Petryna.

Standardowo i szczegółowo
Ponadto w Klinice diagnozowane i leczone są „typowe” schorzenia układu oddechowego, takie jak przewlekła obturacyjna
choroba płuc POChP, rak płuca, astma, zapalenie płuc, ropień płuca czy ropniak
opłucnej. Prowadzone badania naukowe
dotyczą m.in. nowotworów płuc i sarkoidozy.
Oddział onkologii z pododdziałem
chemioterapii dzięki dostępowi do badań
klinicznych stosuje leczenie spersonalizo-

wane. Jego filarem jest diagnostyka molekularna, która pozwala na
precyzyjne dobranie leczenia celowanego dla konkretnego pacjenta. Metody spersonalizowane wskazują na znaczne zwiększenie korzyści klinicznych i umożliwiają myślenie o raku płuca jako o chorobie przewlekłej. Głównym profilem leczenia są nowotwory płuc.
Z uwagi na położenie geograficzne województwa warmińsko-mazurskiego niezwykle ważna jest działalność oddziału pulmonologicznego z pododdziałem gruźlicy dla pacjentów prątkujących.
Diagnozowane i leczone są tu gruźlica płuc oraz gruźlica pozapłucna,
a także gruźlica leko- oraz wielolekooporna. Nowoczesne izolatki
spełniają europejskie normy sanitarne i obowiązujące rygory epidemiologiczne. Umożliwiają również bezpieczny kontakt z osobami odwiedzającymi. Leczeni są tu pacjenci z rozpoznaną gruźlicą
prątkującą, czyli zakaźną. Pacjenci otrzymują najnowocześniejsze
dostępne na polskim rynku leki i suplementy diety.
Oddział rehabilitacji pulmonologicznej z ośrodkiem rehabilitacji dziennej, poprzez wdrożenie wczesnej rehabilitacji pulmonologicznej po leczeniu szpitalnym, umożliwia szybszy i pełniejszy powrót do zdrowia lub stanu pozwalającego na samodzielne funkcjonowanie wielu pacjentom z ostrymi schorzeniami układu oddechowego. Zajmuje się również profilaktyką zaostrzeń chorób przewlekłych jak POChP, astma oskrzelowa czy rozstrzenie oskrzeli. Postępowanie rehabilitacyjne jest stosowane również po zabiegach operacyjnych w obrębie klatki piersiowej. Wprowadzenie światowych
standardów leczenia wraz z wdrożeniem mechanizmów nadzoru
nad rozliczeniami pozwala na optymalizację działalności Zespołu.
W roku 1999 hospitalizowano 6.758 osób, w 2005 (po przekazaniu onkologicznej części zabiegowej) – 4.167, w 2008 – 6.886, w roku
2017 – 11.317.

Dobre zaplecze
Zwiększenie dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych nie byłoby możliwe bez wielu inwestycji w infrastrukturę budynków i pomieszczeń, nowe technologie TIK, doposażenie
w sprzęt medyczny, podnoszenie kwalifikacji personelu. Szpital to
w pełni zinformatyzowana placówka medyczna, wykorzystująca narzędzia informatyczne do usprawniania procesów zarządczych i procesów pracy na wszystkich poziomach, gotowa do współpracy i wymiany danych w ramach krajowych rozwiązań.
W bieżącym roku SPZGiChP realizuje dwa kolejne zadania inwestycyjne. Pierwsze dotyczy utworzenia ośrodka diagnostyki i leczenia chorób rzadkich układu oddechowego, w ramach którego zostaną rozwinięte m.in. zdolności diagnostyczne i lecznicze bezdechu sennego. Drugie zakłada rozbudowę sieci teleinformatycznej
i zakończenie prac związanych z wdrożeniem pełnej e-dokumentacji medycznej wraz z rozwojem e-usług. Zaawansowane są
obecnie starania o utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii. Dzięki tej inwestycji, popartej
m.in. pozytywnymi opiniami władz samorządowych, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz oddziału wojewódzkiego NFZ, mieszkańcy
regionu Warmii i Mazur zyskają dostęp do kompleksowej i koordynowanej, wysokospecjalistycznej opieki medycznej na miarę
potrzeb i oczekiwań.

Najlepszy z najlepszych
Zwieńczeniem codziennej pracy są liczne nagrody i wyróżnienia. Szpital otrzymał m.in. tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji
i Rozwoju” w dwóch kategoriach: „Dynamicznie rozwijająca się firma” oraz „Inspirująca firma” za kompleksową informatyzację. Szpital został również trzykrotnie wyróżniony prestiżową nagrodą marszałka województwa warmińsko-mazurskiego – Laurem „Najlepszy z Najlepszych”.

Z doświadczenia do perfekcji.
Funkcjonujemy na rynku od 1998r. i od samego początku
specjalizujemy się w ubezpieczeniach dla podmiotów
leczniczych. 20 lat doświadczenia pozwoliło nam zgłębić
wiedzę, wypracować odpowiednie procedury, wykształcić
zespół profesjonalistów i rozszerzyć ofertę usług tak, by
nasi klienci mogli, poza najwyższej jakości serwisem
brokerskim, liczyć z naszej strony na doradztwo i budowanie strategii zarządzania ryzykiem szpitalnym.

Myślimy holistycznie, a naszym celem jest współpraca
dająca szpitalom pełen pakiet działań prewencyjnych
gwarantujący bezpieczeństwo podmiotu, personelu oraz
pacjentów.

Merydian to:
• Specjalista w zarządzaniu ryzykiem podmiotów
leczniczych
• 20 lat doświadczenia na rynku ubezpieczeniowym
• Najwyższa jakość i dbałość w zapewnieniu
bezpieczeństwa podmiotom leczniczym
• Dedykowany zespół profesjonalistów
• Wsparcie i doradztwo w zarządzaniu ryzykiem
• Doświadczony zespół specjalizujący się
w likwidacji szkód medycznych
• MerydianRisk – dedykowany system IT do
rejestracji, zarządzania i monitorowania
zdarzeń niepożądanych
• Akademia Merydian – szkolenia minimalizujące
ryzyko wystąpienia roszczeń.

Każdy obsługiwany przez nas szpital traktujemy indywidualnie i w każdym staramy się wpływać na poprawę
jakości wykonywanych świadczeń i bezpieczeństwa. Dzięki
temu większość naszych klientów zdobywa szczególne
uznanie w środowisku medycznym, otrzymuje nagrody
w konkursach lub zajmuje wysokie miejsca w rankingach.
Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z najlepszymi i przyczyniać się do ich sukcesów.

www.pulmonologia.olsztyn.pl

www.merydian.pl
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Nie bójmy się
zdrowej konkurencji
Chciałbym, żeby pacjenci w całej Polsce zawsze mogli liczyć na pomoc, gdy
znajdą się w potrzebie. Do tego niezbędny jest sprawnie działający system
ochrony zdrowia, a ten, jak wiadomo, opiera się na ludziach. Wierzę, że
zawód lekarza nie jest zagrożony – mówi Jan Krakowiak, prezes zarządu
Poddębickiego Centrum Zdrowia

Poddębickie Centrum Zdrowia od lat
plasuje się w czołówce rankingów medycznych. Jak udało się wypracować tak
silną, stabilną pozycję?
Za sukcesem każdej instytucji stoją ludzie. Rola menedżera w dużej mierze sprowadza się do pozyskania fachowców, którzy stworzą zespół. Dobry szpital to przede
wszystkim zespół zdolnych, szanujących się
wzajemnie ludzi, którzy zbudowali miedzy
sobą dobre relacje. Dobry personel do
sukcesu potrzebuje dostępu do nowoczesnej aparatury medycznej i odpowiedniej
wielkości kontraktu. Istotne jest, żeby te elementy ze sobą współgrały. To składowe sukcesu szpitala z punktu widzenia menedżera, ale tak naprawdę miernikiem sukcesu jest
zadowolony pacjent. W naszym przypadku widoczny jest pacjent, czego potwierdzeniem są rankingi oceny jakości udzielanych świadczeń medycznych. Na naszą
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pozycję wpływa wiele czynników, ale najbardziej cieszy mnie stabilna sytuacja kadrowa. Nasi pracownicy ciężko pracują, ale
jednocześnie całkiem przyzwoicie zarabiają, co przeczy powszechnej opinii, że
w służbie zdrowia mamy do czynienia z bardzo niskimi zarobkami. Myślę, że etaty
w szpitalach są niewłaściwie rozdzielone,
ale przy obecnej liczbie uczelni medycznych
wystarczy skupić się na lepszej organizacji
systemu ochrony zdrowia, bo zasób kadr
jest wystarczający. U mnie w szpitalu zgodnie z zasadą decentralizacji każdy ordynator rządzi oddziałem i sam dobiera sobie
personel, odpowiada za realizację kontraktu. Moje zadanie w tak funkcjonującym
,,państwie’’ to koordynacja pracą samodzielnych oddziałów. Bezpośrednia odpowiedzialność ordynatora i personelu
za ewentualne niepożądane zdarzenia
medyczne skutkuje eliminacją takich zdarzeń do minimum.
Poddębickie Centrum Zdrowia jest doceniane zarówno za osiągnięcia medyczne, jak i wyniki biznesowe, a pogodzenie
tych sfer to nie lada wyzwanie.
To prawda. 7 lat temu przejąłem szpital, który do 2011 r. wygenerował 50 mln
zł zobowiązań i posiadał 15-milionowy kontrakt. Przekształcony przez starostę w spółkę prawa handlowego szpital posiada na
chwilę obecną 40-milionowy kontrakt.
Szpital w Poddębicach świadczy dla zachodniej części województwa łódzkiego
usługi medyczne w zakresie pełnej chemioterapii, onkologii chirurgicznej, onkologii urologicznej, onkologii ginekologicznej. Niestety wkrótce co trzeci Polak będzie
zmagał się z nowotworem, dlatego potrzeba
funkcjonowania dobrych ośrodków, które
pozwolą jak najwcześniej wykryć chorobę
i podjąć skuteczne leczenie, jest jednym
z najważniejszych priorytetów państwa.
Świadomi tego, rozwijamy profil onkologiczny i czynimy starania o utworzenie

w naszym szpitalu oddziału radioterapii,
uzyskując w ten sposób możliwość świadczenia kompleksowego leczenia chorób
nowotworowych. W 2018 roku planujemy
uruchomić tak potrzebny dla pacjentek centralnej Polski oddział rehabilitacji po mastektomii. Szpital w Poddębicach jest ponadto szpitalem sieciowym, który zabezpiecza bieżące potrzeby lokalnej społeczności czterech oddziałów podstawowych,
a dodatkowo posiada oddział ortopedii,
urologii i rehabilitacji ogólnoustrojowej, wykorzystując miejscowe wody geotermalne.
Pełna decentralizacja i umożliwienie ordynatorom samodzielnego tworzenia zespołów jest według mnie najlepszym rozwiązaniem przy realizacji tak szerokiego zakresu
świadczeń medycznych. Najbardziej korzysta na tym pacjent – funkcjonujący model zarządzania powoduje, że każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za jak najlepszą opiekę nad chorym. Zależność jest
prosta – zadowoleni pacjenci to zrealizowany kontrakt, a na tym z oczywistych
względów zależy całemu personelowi.
Rywalizacja na rynku medycznym
sprzyja jakości?
Oczywiście. To takie same usługi jak
w każdej innej branży, dlatego trzeba dbać
o konkurencyjność, żeby pacjent polecił
szpital innym. Przyjmujemy pacjentów
z różnych miast, również spoza regionu.
Oferujemy m.in. nowatorską rehabilitację
opartą na wodach geotermalnych, która
przynosi nad wyraz pozytywne efekty. W rezultacie odbieramy wiele podziękowań od
pacjentów z całej Polski, a w rankingach wyników leczenia zajmujemy wysokie miejsca.
W tym roku w ramach poszerzenia bazy
planujemy stworzyć 20 dodatkowych łóżek
dla kobiet po mastektomii, tych oddziałów
w Polsce brakuje. Nie obawiajmy się zdrowej konkurencji, która ma najlepszy wpływ
na jakość świadczonych usług medycznych.
Tworząc monopol usług medycznych, li-
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kwidujemy samoczynnie jakość świadczeń
medycznych.
Walka o pacjenta jest warunkiem
rentowności?
Oczywiście. Dziś menedżer powinien
myśleć w tych kategoriach i zabiegać o pacjenta. Kolejki w szpitalach wkrótce będą
mitem. Wartość kontraktów jest coraz
większa, pieniądze w systemie są – trzeba
posiadać umiejętność mądrego wydatkowania pozyskanych środków.
Zmieniający się system ochrony zdrowia wymaga dużej elastyczności i umiejętności dostosowania się do nowych warunków. Jakie inne „talenty” przydają się
w zarządzaniu szpitalem? Co by pan doradził decydentom, którzy kształtują system opieki zdrowotnej w Polsce?
Dobre zarządzanie to przede wszystkim profesjonalna realizacja usługi dla
pacjenta. To zadanie dla osoby zarządzającej szpitalem i zespołu, ale także dla
NFZ-u, który powinien wykonać żmudną
pracę w zakresie ustalenia progów rentowności poszczególnych oddziałów. Nie
można pozwolić na to, ażeby funkcjonowały
oddziały, których koszty utrzymania przewyższają przychód. Oddziały muszą się bilansować, żeby można było oferować wysoką jakość świadczeń – wtedy są pieniądze na leki, środki czystości, na wszystko,
czego potrzebuje pacjent, żeby zapewnić
szybki powrót do zdrowia i komfortowe warunki pobytu w szpitalu. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy szpital ma płynność finansową. Łatwo wyliczyć, jaki przychód zapewnia opłacalność utrzymywania oddziału. Jeśli koszty są zbyt wysokie, dokładamy do utrzymania oddziału, a to zadłuża
pozostałe jednostki, generuje zobowiązania i – co niedopuszczalne – oszczędności
na pacjencie. Kolejna sprawa dotyczy realnego przypisania liczby etatów do poszczególnych oddziałów. Nie można mnożyć etatów i generować zbędnych kosztów.
Uważam, że dobrze opłacany lekarz będzie
zmotywowany i zaangażowany w wykonywaną pracę, której poświęci się w stu procentach, i nie będzie spieszył się do innej
pracy. Minister zdrowia powinien też dogłębnie rozważyć faktyczne potrzeby w zakresie istnienia szpitali w poszczególnych
lokalizacjach. Na niektórych terenach konkretne oddziały są zbędne, np. ginekologiczno-położnicze, które mimo programu
500+ przerastają realne zapotrzebowanie.
Na Śląsku jest większe zapotrzebowanie na
ośrodki leczenia chorób układu oddechowego, na Pomorzu – chorób reumatycznych. To wymaga indywidualnej analizy
i podjęcia konkretnych kroków. Warto pomyśleć o jednolitym nadzorze właścicielskim. Ktoś powinien kreować politykę
zdrowotną w województwie. Ktoś, czyli oso-

Zbliżają się wybory samorządowe, a te będą miały
wpływ na dalsze losy szpitala. Mam nadzieję, że
władza znajdzie się w rękach kompetentnych ludzi,
którzy będą rozumieli, że największą wartością jest
życie. Życzyłbym sobie, żebyśmy się wzajemnie
szanowali i współpracowali, mając wspólny cel:
dobro człowieka
ba, a nie sztab ludzi. Wreszcie większa część
środków z budżetowej puli na ochronę zdrowia powinna być przeznaczana na profilaktykę – programy edukacyjne, badania
przesiewowe itp. Nie ma bowiem nic lepszego niż świadome społeczeństwo, które
samo będzie dbało o swoje zdrowe. Wtedy koszty leczenia będą znacznie niższe,
a obywatel – szczęśliwszy ze zdrowego przebiegu życia.
Jest pan nazywany lekarzem szpitali,
bo wyciąga pan placówki z kryzysu. Lubi
pan trudne wyzwania?
Rzeczywiście to już trzeci szpital, który wyprowadziłem na prostą. Objęcie jednostki, która jest w dobrej kondycji i święci triumfy, nie jest zbyt wymagające, o wiele bardziej satysfakcjonujące jest zrobić coś
z niczego. Kiedy przejąłem Poddębickie
Centrum Zdrowia, wszyscy kładli na nim
krzyżyk, a obłożenie ograniczało się do około 3000 pacjentów rocznie. Dziś leczy się
u nas ok. 13000 pacjentów. Kontrakt wzrósł
z 15 do 40 mln zł. Liczby mówią same za
siebie.

Które działania zespołu PCZ zapewniają placówce przewagę konkurencyjną?
Staramy się budować strategię tak,
aby zabezpieczać potrzeby pacjenta kompleksowo, zapewniając dostęp do świadczeń
i wysoką jakość, niemniej naszym największym atutem jest kadra, niezależnie od
dziedziny. Nie ukrywam, że wiele zawdzięczamy przychylności samorządu,
który umożliwił nam realizację podejmowanych działań. Głęboko wierzę w moc powiedzenia, że zgoda buduje.
25 maja wejdzie w życie RODO, czyli nowa Ustawa o ochronie danych osobowych. Są państwo na to przygotowani?
Oczywiście, mamy specjalistę w szpitalu i zewnętrznego opiekuna. Jedyne, co
budzi mój sprzeciw, to nierówność wobec
podmiotów publicznych i prywatnych
w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności w razie wykrytych nieprawidłowości.
20 mln euro a 100 tys. euro to kolosalna rozbieżność, która powinna być niedopuszczalna w świetle równości wobec prawa.
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Co jeszcze przeszkadza w prowadzeniu działalności i hamuje rozwój szpitala?
Na pewno niektóre zakresy świadczeń
powinny być kontraktowane nielimitowo.
Szpital powinien być rozliczany po wykonaniu świadczenia, a nie po realizacji limitów. Ponadto rząd powinien rozważyć
możliwość finansowania w szpitalach sieciowych za tak zwaną gotowość. Fundusz
płaci nam bowiem za wykonane świadczenia, nie płaci za dyżury, które wchodzą
w koszty wykonywanych świadczeń.
Czy istnieje na świecie idealny system
ochrony zdrowia?
Nie, ponieważ każdy obywatel każdego państwa ma zupełnie inne oczekiwania
i niezależnie od tego, ile pieniędzy przeznaczymy na ochronę zdrowia, zawsze będzie deficyt. Polacy mają szczególnie wysokie oczekiwania co do jakości i dostępności świadczeń medycznych i trudno będzie w pełni spełnić oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie. Każdy Polak, jak
powszechnie wiadomo, posiada wiedzę jak
należy się leczyć. Z przeprowadzonych badań wynika, że nie każdy Polak wie, kiedy
zasadne jest wezwanie pogotowia a kiedy
korzystać z nocnej pomocy lekarskiej.
Jeszcze raz powtórzę: potrzebna jest szeroko zakrojona promocja zdrowia i edukacja społeczna w zakresie profilaktyki
i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
Stoi pan na czele szpitala, zarządza jego
budżetem, kształci pan studentów. Która
z tych ról jest panu najbliższa?
Jestem też absolwentem prawa i to wykształcenie bardzo pomaga mi funkcjo-
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Na naszą pozycję wpływa wiele czynników, ale
najbardziej cieszy mnie stabilna sytuacja kadrowa.
Nasi pracownicy ciężko pracują, ale jednocześnie
przyzwoicie zarabiają, co przeczy powszechnej
opinii, że w służbie zdrowia mamy do czynienia
z chronicznym brakiem personelu
nować w systemie ochrony zdrowia. Wiedza medyczna i znajomość interpretacji
prawa znacznie ułatwiają zarządzanie szpitalem. Mimo wielokierunkowego wykształcenia i doświadczenia cały czas się
uczę i dokształcam. Jednocześnie lubię prowadzić zajęcia dla młodych ludzi. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej młodych, doskonale wykształconych menedżerów, gotowych do przejęcia władzy w zakresie zarzadzania w systemie ochrony zdrowia.
W zarządzaniu istotą jest rentowność,
dlatego wiedza medyczna nie jest warunkiem koniecznym, ale niewątpliwie dobrze
jest łączyć na stanowisku prezesa wiedzę
menedżera i lekarza.
Z jakimi planami i nadziejami rozpoczął pan 2018 rok?
Zbliżają się wybory samorządowe, a te
będą miały wpływ na dalsze losy szpitala.
Mam nadzieję, że władza znajdzie się w rękach kompetentnych ludzi, którzy będą rozumieli, że największą wartością jest życie.
Życzyłbym sobie, żebyśmy się wzajemnie
szanowali i współpracowali, mając wspólny cel: dobro człowieka. Chciałbym, żeby

pacjenci – nie tylko w PCZ, ale w całej Polsce – zawsze mogli liczyć na pomoc, gdy
znajdą się w potrzebie. Do tego potrzebny
jest sprawnie działający system ochrony
zdrowia, a ten, jak wiadomo, opiera się na
ludziach. Wierzę, że zawód lekarza nie jest
zagrożony – falę wyjazdów za granicę
mamy już za sobą, a zarobki w Polsce
znacznie się poprawiły. Wynagrodzenie
lekarzy za ich ciężką pracę jest teraz zupełnie
przyzwoite. Stawka godzinowa dla pielęgniarek też stopniowo rośnie. W strukturze
zatrudnienia w placówkach medycznych
brakuje odrębnych stanowisk dla osób, które zajmowałyby się dokumentacją i w ten
sposób odciążyłyby pracowników medycznych. Jeśli chodzi o plany dotyczące
Poddębickiego Centrum Zdrowia, tak jak
wspominałem, jeszcze w tym roku chciałbym zapewnić dodatkowe łóżka dla kobiet
po mastektomii oraz otworzyć trzeci w województwie łódzkim ośrodek radioterapii,
co będzie istotnym krokiem w zakresie zabezpieczenia potrzeb terytorialnych.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Do Prabut po zdrowe płuca
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. jest zakładem leczniczym ukierunkowanym na kompleksową diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację
chorób układu oddechowego. Szpital spełnia kryteria kwaliﬁkacyjne i stanowi
IV poziom szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
ysponuje 163 łóżkami w zakresach chorób płuc i gruźlicy,
chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, intensywnej terapii oraz izbą
przyjęć. Poradnie przyszpitalne świadczą
usługi z zakresu onkologii, chirurgii ogólnej oraz chirurgii klatki piersiowej. Nowocześnie wyposażone pracownie endoskopowe korzystają z videogastroskopów, videokolonoskopów oraz videobronchoskopów, w których wykorzystuje się metody endoskopowe, w tym: autoﬂuorescenję (AFI),
obrazowanie w wąskim paśmie światła
(NBI), wewnątrzoskrzelową ultrasonograﬁę (EBUS). Ponadto Szpital posiada
pracownię tomograﬁi komputerowej wyposażoną w 16-rzędowy aparat najnowszej
generacji oraz pracownię histopatologiczną, która wykonuje badania: histopatolo-

D

giczne, cytologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne.
Struktura Szpitala ułatwia kompleksową i sprawną diagnostykę chorób układu oddechowego. Diagnostyka chorób
nowotworowych od momentu pojawienia
się pacjenta w placówce do jego wypisania
trwa najczęściej od trzech do sześciu dni.
Szpital wykonuje również złożone zabiegi

z zakresu chirurgii klatki piersiowej, w tym
częściowe i całkowite resekcje płuc oraz zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej,
w nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym bloku operacyjnym. Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem prowadzi leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego tlenem z koncentratorów w domach pacjentów.
Szpital może się pochwalić Certyfikatem Akredytacyjnym Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz
certyfikatami ISO 9001, 14001 i 18001.
Szczególne walory mikroklimatyczne
Prabut znane od XIX wieku, związane
z drzewostanem iglastym, uzupełniają leczenie farmakologiczne i odgrywają istotną rolę w procesie terapii.
www.szpitalprabuty.pl

Rok „Asystenta Pacjenta”
W kwietniu 2017 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu Ośrodku Badawczo-Rozwojowym ruszył pilotażowy projekt praktyk
zawodowych dla studentów Inżynierii Biomedycznej pn. „Asystent Pacjenta”
rojekt uruchomiono w wyniku podpisanego porozumienia
pomiędzy Katedrą Inżynierii
Biomedycznej PWr a Szpitalem. W organizację praktyk bardzo aktywnie włączyli się studenci należący do
Koła Naukowego „MICELA”.
Uczestnicy projektu, poprzez udzielanie pomocy pacjentom w poruszaniu
się po Szpitalu, poznają realia pracy
w Szpitalu, w tym potrzeby zarówno
pacjentów, jak i kadry medycznej. Ponadto uczestnictwo w badaniach lekarskich z wykorzystaniem nowoczesnej
aparatury medycznej pozwala studentom
poznać w praktyce zasadę działania urządzeń medycznych. Jest to szczególnie cenne dla przyszłych inżynierów, gdyż trudno
jest przenieść realia szpitala na uczelnie
techniczne.

P

W ramach projektu studenci w swoich
działaniach pragną również usprawnić
funkcjonowanie Szpitala. Zdobywanie
umiejętności oraz doświadczenia przez
studentów zostało połączone z pomocą samemu pacjentowi.

Projekt jest bardzo pozytywnie odbierany przez pacjentów. Dzięki niemu skróciła się ich droga do lekarza
oraz zmniejszony został stres związany z wizytą w szpitalu. W przygotowaniu jest drugi etap projektu, którego celem jest uruchomienie Asystenta Lekarza.
Coraz większe zaawansowanie
techniczne sprzętu medycznego z jednej strony daje większe możliwości kliniczne, z drugiej strony brak czasu nie
pozwala lekarzowi w pełni z nich korzystać. Mamy nadzieję, że przyszły inżynier będzie pomocny w szerszym wykorzystaniu możliwości nowoczesnej aparatury i jednocześnie odciąży lekarza w pracach administracyjnych.
wwwwssk.wroc.pl
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Stawiamy na rozwój i jakość
Systematyczny rozwój, podążanie za światowymi trendami i stały wzrost
jakości świadczonych usług – wokół tego koncentruje się praca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o.,
nowoczesnej placówce medycznej, której jedynym właścicielem jest
samorząd województwa pomorskiego

d sześciu lat szpital mieści się
w wybudowanym specjalnie
dla swoich potrzeb kompleksie,
który w czasie przeprowadzki
został wyposażony w nowoczesny sprzęt
medyczny i diagnostyczny. Dysponuje
m.in. nowatorskimi pracowniami diagnostyki obrazowej, rezonansu magnetycznego czy tomograﬁi komputerowej. Na powierzchni ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych działają obecnie 23 oddziały,
22 poradnie oraz 11 pracowni diagnostycznych. Kilka szpitalnych jednostek
mieści się też w stale unowocześnianym
obiekcie, położonym w oddalonej o kilkanaście kilometrów Ustce. Szpital zatrudnia
ponad 1300 pracowników, w tym 243 lekarzy specjalistów różnych dziedzin, którzy
stale podnoszą swoje kwaliﬁkacje.
W codziennej pracy zarząd szpitala pod
kierownictwem prezesa Andrzeja Sapińskiego szczególną wagę przykłada do jakości
obsługi pacjentów. W uznaniu tych działań
w 2016 roku Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia sklasyfikowało
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. na
18. miejscu na 226 ocenianych szpitali
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w rankingu „Bezpieczny Szpital”. W 2017
roku szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny przyznany przez ministra zdrowia. Potwierdza on wysoką jakość leczenia oraz
bezpieczeństwo pacjentów. Akredytację
dostało zaledwie 206 szpitali na ponad tysiąc placówek w Polsce. Szpitalne oddziały doceniane są w prestiżowych branżowych
rankingach. W tym roku wyróżniono w ten
sposób urologię i ginekologię.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Słupsku sp. z o.o. rozwija się bardzo dynamicznie. Tylko w ciągu ostatniego roku
o kilkaset procent wzrosła liczba przeprowadzonych zabiegów endowaskularnych.
Szpital do tego typu procedur posiada hybrydową salę operacyjną. Przy oddziale kardiologicznym działają: pracownia hemo-

dynamiki, gdzie leczone są ostre zespoły
wieńcowe; pracowania elektrofizjologii,
w której przeprowadzane są zabiegi ablacji i krioablacji, leczące niemiarowość serca, oraz echokardiograficzna, gdzie wykonywane jest badanie USG przezprzełykowe serca. Szpital postawił na rozwój zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego, operacji stabilizacji kręgosłupa
w oparciu o metody małoinwazyjne. Rozpoczął także nowatorskie zabiegi rekonstrukcji piersi z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych.
Mając na uwadze stały rozwój personelu, w szpitalu odbywają się warsztaty operacyjne z chirurgii piersi. W szkoleniach prowadzonych pod okiem światowej sławy specjalistów biorą udział specjaliści ze szpitali z całej Polski, którzy wspólnie mierzą się
z najtrudniejszymi przypadkami w chirurgii onkologicznej i estetycznej gruczołu
piersiowego. Na oddziałach hematologicznym, wewnętrznym, urologicznym czy
kardiologicznym prowadzone są badania
kliniczne. Szpital rozpoczął też formalne
starania o utworzenie ośrodka autoprzeszczepu szpiku kostnego. Realizacja
tych wszystkich zamierzeń możliwa jest
dzięki ustabilizowaniu w ostatnich dwóch
latach sytuacji finansowej szpitala.
W trosce o dalszy rozwój zarząd szpitala stwarza zatrudnionym specjalistom
możliwość rozwoju zawodowego, poszerzając zakres świadczonych usług zgodnie
ze stale podnoszonymi kwalifikacjami personelu medycznego. W związku z dynamicznym rozwojem placówka poszukuje lekarzy różnych specjalności oraz rezydentów.
Gwarantuje stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt. Szpital
chciałby zatrudnić między innymi lekarzy
ze specjalizacją z nefrologii, neurologii, położnictwa i ginekologii, okulistyki, chorób
wewnętrznych, pediatrii oraz otorynolaryngologii, którzy wzmocnią kadrowo zespół, a także pozwolą na rozszerzenie zakresu świadczonych usług.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy na stronie pracadlalekarza.slupsk.pl.
I
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„Latawiec” stawia na bezpieczeństwo
Rozmowa z dyrektorem Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec”
w Świdnicy, Grzegorzem Klocem

Szpitale rzadko mają swoje nazwy, jest
to raczej domena niepublicznych przychodni. Skąd wzięło się to nietypowe
określenie „Latawiec”?
Budowa Szpitala „Latawiec” została
rozpoczęta na początku 1940 roku z przeznaczeniem na sanatorium dla lotników.
Dlatego też bryła główna szpitala z lotu ptaka przypomina samolot i stąd właśnie
charakterystyczna nazwa, która na trwałe
wpisała się w świadomość mieszkańców
miasta.

Zarządzany przez pana szpital został
liderem w kategorii „Sieci Szpitali Poziomu II”. RSS „Latawiec” uzyskał także
1. miejsce w kategorii „Zestawienia w województwach” oraz 5. miejsce w Polsce w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych – Top 100. Czy
to satysfakcjonujące dla pana lokaty?
Zawsze może być lepiej, ale zdaję sobie sprawę, że konkurencja jest bardzo duża.
Miło jest być w gronie laureatów. Jednak to
nie rankingi wiadczą o jakości leczenia, lecz
liczba pacjentów. Wzrost liczby hospitalizowanych widać na każdym oddziale. Ten
ogromny sukces to praca całego naszego zespołu, który każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby doskonalić wprowadzone
standardy opieki medycznej oraz zapewniać
pacjentom jak najlepszą opiekę. Najważniejszym zadaniem świdnickiego Regionalnego Szpitala „Latawiec” jest utrzymanie
bezpieczeństwa pacjenta oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Naszym celem
strategicznym jest zapewnienie pacjentom

komplementarności usług. Wkrótce otwieramy pracownię rezonansu magnetycznego, która praktycznie dopełni zakres
naszej diagnostyki, a celem na najbliższe lata
jest uruchomienie oddziału rehabilitacyjnego, tak by pacjenci szpitala po udarach,
zawałach serca czy wszczepionych endoprotezach mogli kontynuować leczenie na
miejscu bez konieczności szukania pomocy w innych ośrodkach.

Misją Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu jest

ratować, leczyć, zawsze dawać nadzieję.
Pierwszy taki zabieg w Europie
– w szpitalu w Wałbrzychu
Zabieg rekonstrukcji piersi z prepectoralnym
umieszczeniem implantu (pokrytym siatką syntetyczną)
jest nowością w chirurgii rekonstrukcyjnej. Został
w dniu 22 marca 2018 r. przeprowadzony przez dra
Pawła Pykę, chirurga onkologa ze Specjalistycznego
Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Doktor Paweł Pyka wykonał zabieg tą metodą jako
pierwszy w Europie!

Zabiegi bariatryczne metodą endoskopową
– jesteśmy drugim ośrodkiem w Polsce,
który ma dostęp do tej innowacyjnej metody.
Od stycznia br. dr Artur Raiter ze Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu w Zakładzie Endoskopii Zabiegowej wykonuje zmniejszanie objętości żołądka metodą
endoskopową.

Nowoczesny szpital. Najlepsze wzorce i doświadczenia.
Ludzie gotowi służyć fachową opieką Tobie i Twoim bliskim.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl

Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Karetki pogotowia
też będą narodowe

Trwa budowanie
państwa opartego na
silnych, narodowych,
nie związanych
z zagranicznym kapitałem fundamentach.
Po stworzeniu nowych
instytucji – na przykład
spółki Wody Polskie
– czas przyszedł na
ratownictwo medyczne
Michał Tabaka
d co najmniej kilku miesięcy decydenci parli w kierunku nowelizacji przepisów, tak by pacjentów do szpitali mogły zawozić tylko i wyłącznie państwowe auta
z kogutami na dachu. Podniósł się raban.
Nic nie dał. Zmiany mają wejść w życie od
następnego roku.
Jaki jest cel nowelizacji? Po pierwsze
wzmocnienie nadzoru państwa nad ratownictwem medycznym, które do tej pory
opierało się na przepisach z 2006 r. (zaczęły
obowiązywać od 2007 r.), a te według
obecnej władzy zbytnio uprzywilejowały firmy prywatne. Drugim powodem jest unormowanie sytuacji pracowniczej samych
ratowników. Dzięki temu Polacy mają czuć
się bezpieczniej niż do tej pory.
Podstawowym krokiem w kierunku
poprawy polskiego ratownictwa jest wska-
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Jaki jest cel nowelizacji? Po pierwsze wzmocnienie
nadzoru państwa nad ratownictwem medycznym,
które do tej pory opierało się na przepisach z 2006 r.
(zaczęły obowiązywać od 2007 r.), a te według obecnej
władzy zbytnio uprzywilejowały firmy prywatne
zanie konkretnych podmiotów, które po nowelizacji będą miały prawo wykonywać zadania z zakresu ratownictwa medycznego.
Według nowych przepisów takie zadania
będą mogły być powierzone wyłącznie
podmiotom leczniczym w formie: samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, jednostek budżetowych oraz
spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem Skarbu Państwa,

jednostki samorządu terytorialnego lub
publicznej uczelni medycznej.
Takie przepisy w jasny sposób odbierają możliwość wykonywania zadań z zakresu ratownictwa publicznego podmiotom niepublicznym, czyli prywatnym.
Ministerstwo Zdrowia, jeszcze przed
zmianą szefa resortu, twierdziło, że to raptem 8 procent wszystkich świadczeniodawców ratownictwa medycznego. „Nie
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istnieje konieczność, by po 2020 r. nadal
dopuszczać do zawierania tego typu
umów z podmiotami niepublicznymi”
– czytamy w jednej z wielu odpowiedzi ministerstwa.

Prywatny sprzeciw
Od początku pojawienia się idei zmiany przepisów było raczej pewne, że druga strona, podmioty prywatne, będzie
miała zgoła odmienne zdanie w tej kwestii. Duńska firma Falck w 10 województwach zatrudnia przeszło 3,5 tys. ludzi.
Dysponuje 110 karetkami, z których o ile
wejdzie nowelizacja Ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, od następnego roku żadna nie wyjedzie. „Nacjonalizacja nie jest sposobem na rozwiązanie problemów, jakie dotykają polskie państwowe ratownictwo medyczne.
Pojawią się tylko nowe problemy. Apelujemy: prosimy o odrzucenie tego projektu w obecnej formie” – czytamy w piśmie
pracowników Falcka do członków Komisji Zdrowia.
Podobne zdanie ma skupiająca przedsiębiorców i dbająca o dobry poziom konkurencyjności na polskim rynku Konfederacja Lewiatan. – Ratownictwo medyczne
nie jest tworzone na takich samych zasadach jak inne służby chroniące obywateli.
Następuje uprzywilejowanie jednych podmiotów (publicznych) kosztem innych
(prywatnych). Żadne kontrole, w tym NIK,
nie wykazały nieprawidłowości w udzielaniu pomocy pacjentom w prywatnych placówkach. Nie ma też zastrzeżeń do pracy
pracowników medycznych – mówi na łamach „Business Insider Polska” dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka
Konfederacji Lewiatan.
Jak się okazuje, nawet cienia zadowolenia z powodu proponowanych zmian nie
odczuwają w Polskim Towarzystwie Medycyny Ratunkowej. „Przedstawiony obecnie projekt nowelizacji ustawy stanowi kolejny krok prowadzący do destrukcji medycyny ratunkowej w naszym kraju. Podważa on w sposób jednoznaczny lekarski
nadzór specjalistyczny nad funkcjonowaniem ratownictwa medycznego m.in. poprzez eliminację lekarzy z jego struktur oraz
z agend rządowych na poziomie wojewódzkim” – czytamy w przyjętym stanowisku.

Resort i tak wie lepiej
Ministerstwo wydaje się niewzruszone
i w żadnej mierze oceny Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej nie podziela. „Ograniczenie swobody przez zawężenie kręgu podmiotów, które będą mogły realizować świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne, do 18 pomiotów

leczniczych z większościowym udziałem
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub publicznych uczelni medycznych jest uzasadnione względami interesu społecznego oraz jest proporcjonalne
do zamierzonego celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz
wpływu państwa na to bezpieczeństwo
w obliczu narastających zagrożeń o różnym
charakterze” – czytamy w uzasadnieniu
proponowanej ustawy.
Ewidentnie więc decydenci nie pierwszy raz (i to niezależnie od partyjnych herbów) rozmowę na argumenty wolą zamienić na rozmowę na emocje. Znowu więc
słyszymy o niezbędnych modyfikacjach, które obronią nas od „zagrożeń o różnym charakterze”. Rządzący starają się sterować
społecznym nastrojami, mając w ręku
strach (rzeczywisty czy wyimaginowany)
– co, obserwując Europę tylko od kilku lat,
stało się nie dość, że popularne, to skuteczne.

Zasada międzynarodowej
współpracy
W przypadku modyfikacji prawa ratownictwa medycznego efekt straszenia
może jednak nie przynieść spodziewanego
rezultatu. Duńska firma Falck, świadoma
strat, jakie jej przyniosą te przepisy, nie zamierza odpuszczać. Orężem ma być pokaźna broń – powołują się na umowę
między rządem Polski a rządem Królestwa
Danii w sprawie popierania i wzajemnej
ochrony inwestycji.
Umowę zawarto w 1990 r., przed wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej,
co – zdaniem parlamentarzystów PiS – jest

wystarczającym powodem, by ją rozwiązać
i pozbyć się kłopotu. Otóż, nawet biorąc takie rozwiązanie pod uwagę, kłopot dalej jest.
Chodzi o fundamentalną zasadę w UE,
mówiącą o zakazie ograniczeń w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium UE przez obywateli UE i spółki z siedzibą w państwach
członkowskich.
O takiej przesłance resort zdrowia
był zresztą ostrzegany przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. W podobnym tonie wypowiedział się UOKiK, który zwrócił uwagę na ręczne sterowanie poziomem
konkurencji i na dyskryminację części
podmiotów chcących brać dalej udział
w organizacji ratownictwa medycznego
w Polsce.

Emocje nic dobrego nie wróżą
Nowelizacja jest na końcu procedowania i nic nie wskazuje na to, żeby do niej
nie doszło. Tym samym współpraca prywatnych firm – w tym Falcka – z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego zakończy się z końcem 2018 r.
Wyróżnianie rodzimych podmiotów,
które dzięki temu mają większą szansę na
rozwój i mogą później mocniej podtrzymywać całą polską gospodarkę, pewnie ma
jakiś sens. Tylko w dobie globalizacji i jednego światowego rynku tak naprawdę,
trzeba to robić z wyczuciem. I dobrze jest
pamiętać, że akcentowanie jednych wcale
nie oznacza pomijanie zupełnie innych. Bo
wtedy władza raczej kieruje się emocjami,
co już nie jest takie dobre ani dla niej, ani
dla obywateli.
I

Zmiany w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym mają charakter
kompleksowy. Oprócz „upaństwowienia” PRM zakładają także:
• umiejscowienie dyspozytorni medycznych w strukturze urzędów wojewódzkich
(wojewoda odpowiada za system powiadamiania ratunkowego i system Państwowe Ratownictwo Medyczne na swoim terenie),
• tworzenie dużych rejonów operacyjnych, objętych świadczeniami realizowanymi
w ramach jednej umowy z NFZ (podmioty niepubliczne nie mają takiej zdolności),
• wprowadzanie w jak najszerszym zakresie umów o pracę z personelem medycznym systemu PRM,
• monitorowanie działalności systemu na poziomie centralnym.
Obecnie większość spośród 245 dysponentów działa jako samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej. W przypadku wejścia w życie projektowanej zmiany po
upływie okresu przejściowego, jedynie około 20 podmiotów– a więc nie tylko ﬁrma
Falck – utraciłoby status dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. Podmioty te posiadają obecnie w swoich strukturach 9,2 proc. ogółu zespołów ratownictwa medycznego działających w kraju. Zasoby podmiotów leczniczych
z większościowym udziałem kapitału publicznego pozwalają całkowicie zabezpieczyć świadczenia ratownicze w Polsce (również tam, gdzie działają podmioty niepubliczne). Aby zminimalizować ryzyko niezabezpieczenia świadczeń ratowniczych
przez podmioty publiczne, ustawa dopuszcza możliwość zawarcia umów z podmiotami niepublicznymi do końca 2020 r.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
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Lekarze schodzą
z piedestału bogów
Szpital przyszłości musi być bezpiecznym miejscem, które przywraca zdrowie
w możliwie szybki i bezbolesny sposób. Trzeba przyznać, że mimo siermiężnej sytuacji w służbie zdrowia nasze szpitale wyglądają coraz ładniej,
a lekarze schodzą z piedestału bogów w kitlach i zaczynają rozmawiać
z pacjentami, traktując ich po partnersku – mówi dr hab. n. med.
Romuald Cichoń, prezes, dyrektor naczelny Medinet Sp. z o.o.

W publicznej debacie medycyna to
poza kolejkami głównie wyniki, przełomowe metody leczenia, inwestycje. Bezpieczeństwo pozostaje w cieniu. Jak należy
je rozumieć w odniesieniu do działalności
szpitala i co zadecydowało o wysokiej
pozycji spółki w rankingu „Bezpieczny
Szpital Przyszłości”?
W kardiochirurgii bardzo łatwo jest
utrzymać bezpieczeństwo. Jesteśmy na
tym punkcie niezwykle wyczuleni, bo nasza
praca jest ciągłą rozgrywką między życiem
i śmiercią. Pomyślny przebieg operacji w dużej mierze sprowadza się do tego, że myślimy o bezpieczeństwie pacjenta już na etapie omówienia wskazań do zabiegu. Za każdym razem musimy wyważyć, czy cierpienie, które zadamy pacjentowi, zbilansuje się
pozytywnie. W naszym zawodzie niezwykle ważne jest też wyłapywanie zawczasu
pułapek, czyli sytuacji, które mogą skomplikować planowany zabieg, a sam przebieg
zabiegu musi być zgodny z przyjętymi
standardami. W kardiochirurgii nie ma miej-
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sca na szaleństwa. Staramy się bazować na
doświadczeniach i budować wiedzę krok po
kroku. Jeśli decydujemy się na nowatorskie
posunięcie, to tylko mając pewność, że to,
na czym opieramy innowacyjne rozwiązanie, działa i jest bezpieczne dla pacjenta.
Właśnie przez tę wąską grań między życiem
a śmiercią kardiochirurgia ma predyspozycje, by być szczególnie wyczuloną na kwestie bezpieczeństwa.
Równie cienka wydaje się w kardiochirurgii linia między dążeniem do wiedzy
a szarżą. Czy pogoń za postępem i przekraczanie granic nie niesie ryzyka dla pacjenta?
W ciągu ostatnich 30 lat kardiochirurgia przeszła nieprawdopodobną metamorfozę. U progu kariery miałem okazję
wysłuchać wystąpienia jednego z prezydentów dużej organizacji kardiochirurgcznej w Stanach, który zadeklarował, że
kończymy z okresem pionierstwa i przechodzimy do statystyki. Jako adept sztuki
byłem przerażony, bo chciałem dokonać
przewrotu i postawić świat kardiochirurgii
na głowie. Bardzo się cieszę, że te słowa nie
były prorocze. Postęp w medycynie jest codziennością, ale musi być dokonywany
małymi kroczkami – racjonalnie i w sposób
kontrolowany. Byłoby niemoralne porywać
się na nowe metody, które niosłyby ryzyko
dla życia pacjenta. To już zrozumiało całe
środowisko. Ponadto mamy w Polsce
szczęście, że już 25 lat temu kardiochirurdzy wymyślili Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych – system do użytku wewnętrznego, umożliwiający porównawczą
ocenę występujących powikłań i postępów, jakie pojawiają się w poszczególnych klinikach. Dzięki niemu polska kardiochirurgia nie ma się dziś czego wstydzić.
Śmiało możemy mówić o leczeniu na
światowym poziomie. Nie ma różnicy między operacjami wykonywanymi w War-

szawie, we Wrocławiu, w Berlinie i Nowym
Jorku.
Czy to oznacza, że kardiochirurgia
w Polsce ma dostęp do światowych nowinek? A może na krajowym gruncie pracujemy nad autorskimi innowacjami, które mogą okazać się przełomem na miarę
słynnego przeszczepu serca?
Polska nie należy do najbogatszych krajów świata, a kardiochirurgia jest taką
dziedziną, która pochlania każde pieniądze.
Czasami jednak różne gremia nie są tak dobrze zorientowane w dokonaniach i możliwościach medycyny, żeby docenić nowatorskie rozwiązania. Do tej pory Agencja
Oceny Technologii Medycznej stawia opór
w sprawie zastosowania mechanicznego
wspomagania krążenia i innych metod
przyjętych w wielu rozwiniętych krajach albo
wprowadzenia robota chirurgicznego. Tego
typu innowacje skokowo poprawiają nie tylko bezpieczeństwo pacjenta i przedłużają
jego życie, lecz także znacząco skracają czas
powrotu do środowiska socjalnego oraz do
pracy. Z tego względu takie postępowanie
jest dla mnie niezrozumiałe. Zdaję sobie
sprawę, że wdrażanie nowych metod wiąże się z dużymi kosztami, ale jednocześnie
mam świadomość, że jeśli zaczniemy w Polsce liczyć całościowe koszty pobytu pacjenta
w szpitalu oraz koszty następowe nieskutecznego bądź okrojonego leczenia, to nagle okazuje się, że tak rozumiane oszczędzanie jest iluzoryczne. Dlatego warto
częściej zasięgać opinii fachowców, żebyśmy nie przegapili możliwości, które oferuje
nam współczesny świat w dziedzinie medycyny.
Widzi pan w polskich realiach szansę
na zastosowanie tych innowacyjnych metod i narzędzi w codziennej praktyce?
Nawet jeśli zastosowanie nowych technologii w medycynie jest lekceważone lub
odkładane w czasie przez decydentów,
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Na pierwszym planie prof. Zbigniew Religa z pacjentem, w rogu pomieszczenia dr Romuald Cichoń
często jest wymuszane przez pacjentów. Należę do wąskiego grona chirurgów, którzy
wykonali najwięcej operacji wieńcowych
z wykorzystaniem robota, i często spotykam
się z tym, że pacjenci dopytują mnie, czy oni
też mogą być operowani tą metodą. Widzą
bowiem u innych, że zamiast długiego
rozcięcia klatki piersiowej mogą mieć trzy
centymetrowe nacięcia i znacznie szybciej
niż w przypadku tradycyjnej operacji mogą
opuścić szpital i wrócić do zdrowia. Obecnie w praktyce są oczywiście nowoczesne
technologie, ale bardzo drogie, które niewiele zmieniają w samym leczeniu. Istnieje wiele aspektów wdrażania nowinek do
praktyki medycznej, niemniej jednak trzeba uważnie śledzić zachodzące zmiany
i permanentnie kształcić lekarzy, którzy
powinni dysponować całą paletą możliwości w danej dziedzinie. Każdą kwotę
można albo roztrwonić na długotrwałe leczenie potencjalnie zagrożone powikłaniami, albo mądrze wydać na mniej inwazyjne rozwiązania, które skrócą czas powrotu do zdrowia.
Co wyróżnia Medinet na tle innych
ośrodków kardiochirurgii?
Od początku staraliśmy się uruchomić
oddział rehabilitacji kardiologicznej i szczęśliwie udało się go otworzyć jednocześnie
z chirurgią, choć to namiastka szczęścia, bo
powinien on być trzy razy większy, aby zaspokoić potrzeby wszystkich pacjentów. Jednym z naczelnych celów naszej działalności jest konsekwentne ograniczanie urazu
śródoperacyjnego, stąd nasze zainteresowania skupiają się na chirurgii małoinwazyjnej, co pozwala na szybszą rehabilitację

pacjentów. Jako pierwsi na świecie wykonaliśmy serię zabiegów leczenia choroby
wieńcowej z wykorzystaniem metody endoskopowej, dzięki czemu mostek jest rozcinany tylko w połowie, a cała operacja odbywa się bez krążenia pozaustrojowego.
W tej kombinacji jesteśmy pionierami w skali światowej, tymczasem u nas na oddziale zabieg ten ma już charakter rutynowy. Takie osiągnięcia służą nie tylko pacjentom,
lecz także wyzwalają w całym zespole
duże pokłady ambicji.
Zasłynął pan jako najmłodszy w Europie chirurg, który dokonał transplantacji serca. Czy dziś widzi pan w swoim otoczeniu równie zdolnych młodych lekarzy
gotowych podjąć podobne wyzwania i dokonać przełomu?
Nie było w tym mojej zasługi, byłem tylko jednym z asystentów prof. Religi i miałem szczęście znaleźć się we właściwym
miejscu i czasie. Jeśli chodzi o potencjał polskiej kardiochirurgii, to jestem pełen wiary
i optymizmu. Mimo że wiele osób narzeka na marazm i komercyjne nastawienie do
życia młodego pokolenia, ja mam zupełnie
inne obserwacje. W Medinecie działa studenckie koło naukowe, które nie daje członkom żadnych przywilejów, a liczy ponad sto
osób. To młodzi ludzie chętni do pracy, którzy aż się palą, żeby dowiedzieć się jak najwięcej. Nasi studenci pracują z nami na sali
operacyjnej i na oddziale pooperacyjnym,
uczą się obcowania z pacjentem, a także
krytycznego czytania literatury medycznej.
Staram się, aby ich praca nie była odkładana
na półkę tylko przekładała się na naszą codzienną praktykę. Ubolewam, że nie jeste-

śmy w stanie zatrudnić u siebie wszystkich
członków koła, ale mam satysfakcję, że
w wielu z nich rozbudziliśmy chęć rozwoju i otworzyliśmy im furtkę do oddziałów
kardiochirurgicznych na światowym poziomie, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Zatem serca Polaków są w dobrych rękach?
Jestem o tym przekonany. Życzyłbym sobie, żeby mieli jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju, a pacjenci – jak najlepszą opiekę. Szpital przyszłości musi być bezpiecznym
miejscem, które przywraca zdrowie w możliwie szybki i bezbolesny sposób. Trzeba przyznać, że mimo siermiężnej sytuacji w służbie zdrowia nasze szpitale wyglądają coraz
ładniej, a lekarze schodzą z piedestałów bogów w kitlach i zaczynają rozmawiać z pacjentami, traktując ich po partnersku.
Czy z takim doświadczeniem i wiedzą
ma pan obawy, podchodząc do stołu operacyjnego? A może raczej poczucie władzy
nad ludzkim życiem?
Wydaje mi się, że Pan Bóg uważnie patrzy na wszystko i kiedy wydaje mi się, że
wszystko wiem i umiem, wtedy natychmiast
przychodzi upomnienie z góry. Dlatego dziś
przystępuję do każdego zabiegu nie tyle ze
strachem, ile z respektem, bo pomimo
mojego przygotowania i stażu zawsze
może się zdarzyć coś nieprzewidzianego. Jeden z moich amerykańskich nauczycieli mawiał, że chirurga ocenia się nie po tym, jak
szybko operuje, ale po tym, jak sprawnie potrafi wyjść z komplikacji. I chyba wiele w tym
prawdy.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Dostawcy
szpitali
narzekają

Szpitale odwlekają płatności
nawet o dwa miesiące, co może
być bardzo krzywdzące szczególnie dla niewielkich podmiotów
dostarczających sprzęt i usługi
– alarmuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
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skutek wejścia w życie w 2011 roku art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, zdecydowanie trudniejsze stało się włączenie zewnętrznych podmiotów ﬁnansowych w relację między dostawcami
a szpitalami. Tym samym dostawcy znaleźli się w fatalnej sytuacji. Tym gorszej, że zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 2013 roku, o ile podmioty publiczne powinny rozliczać się z przedsiębiorcami w ciągu 30 dni, o tyle szpitale zostały z tego obowiązku wykluczone – dla nich obowiązuje sześćdziesięciodniowy termin.
Dostawcy szpitali na płatność od zamawiającego mogą czekać nawet dwa miesiące, ale to dopiero początek. Jeżeli należność nie zostanie w tym czasie uregulowana, pozostają im dwa
wyjścia. Albo wejdą na ścieżkę sądową – długotrwałą i kosztowną,
albo spróbują swoją wierzytelność sfinansować, ale nie mogą tego
zrobić od ręki. Najpierw trzeba uzyskać zgodę podmiotu tworzącego. Podmiotu tworzącego nie obowiązują żadne terminy,
zgodę wydaje albo nie na podstawie bardzo niedookreślonych
przesłanek. Dodatkowo zgoda nie jest decyzją administracyjną,
więc dostawcom nie przysługuje żadna możliwość zaskarżenia
odmowy wydania zgody.
Joanna Niedzielska, prezes Arterii, uważa, że sytuacja w sektorze usług medycznych jest patologiczna i prowadzi do zawężania asortymentu, braku innowacyjności w branży oraz stopniowej eliminacji z rynku podmiotów gospodarczych będących
nie tylko dostawcami dla szpitali, ale również pracodawcami dla
wielu ludzi i płatnikami wysokich zobowiązań podatkowych.
– Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której SPZOZ-y notorycznie wstrzymują się z zapłatą za dostarczone usługi i towary,
wiedząc, że ich kontrahenci nie będą spieszyli się ze skierowaniem
sprawy do sądu” – twierdzi. – Jest to spowodowane obawą przed
wykluczeniem przy kolejnych przetargach, albo prozaicznie – brakiem środków. Tym samym dostawcy szpitali de facto kredytują ich działalność. Trzeba w końcu zadać pytanie, dlaczego przedsiębiorcy z naszej branży nie mogą sięgać po standardowe i praktykowane w obrocie rozwiązania, takie jak umowy factoringu, forfaitingu czy też cesji wierzytelności, która w aktualnym stanie prawnym jest w zasadzie niemożliwa – dodaje.
Podobnego zdania jest Krzysztof Rdest, prezes firmy EMKA
S.A. „Organy założycielskie bardzo rzadko wyrażają zgodę na cesję wierzytelności szpitali – mówi. – Takie postępowanie leży naturalnie w ich interesie, jednak stanowi ono poważne zagrożenie dla płynności finansowej przedsiębiorstw w naszym sektorze.
W przypadku opóźnień zapłaty można oczywiście próbować skierować sprawę na drogę sądową, ale z własnej praktyki wiem, że
taki proces potrafi trwać nawet trzy lata i generować ogromne koszty. Z praktycznego punktu widzenia jest to zatem rozwiązanie niekorzystne. Uważam, że uwolnienie możliwości dokonywania cesji i obrotu wierzytelnościami szpitali jest konieczne, żeby uratować firmy działające w branży.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwraca uwagę na
zależność dwóch stron konfliktu: zakłady opieki zdrowotnej nie
mogą pozwolić sobie na przerwanie dostaw, a z kolei dostawcy
nie mogą wiecznie kredytować szpitali. Rzeczywistym problemem
polskiej służby zdrowia jest drastyczne niedofinansowanie – same
szpitale są nierentowne już na poziomie procedur i w tej chwili
potrzebują minimum dodatkowych dwóch miliardów złotych. Próby przerzucenia kosztów opieki zdrowotnej na przedsiębiorców
poprzez wymuszanie na nich kredytowania szpitali nie mogą już
dłużej trwać. Konieczna jest gruntowna reforma systemu opieki zdrowotnej, a nie wynajdywanie „kozłów ofiarnych” w postaci podmiotów finansowych, dzięki którym – między innymi – udało się zmniejszyć wartość długów szpitali z tytułu dostaw usług
i towarów.
I

W
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Rusza Pro-Quo Health
Chcemy rozwinąć kompetencje pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia – tłumaczy Magdalena Mrożek-Gąsiorowska, kierownik projektu Pro-Quo Health, realizowanego w Collegium
Medicum UJ
prawnych i zarządczych, służących poprawie efektywności i skuteczności działania w systemie ochrony zdrowia.
Na czym polega ów projekt? Do kogo
jest skierowany?
W ramach Projektu Pro-Quo Health
planowane jest przeprowadzenie studiów
podyplomowych, a także dwudniowych
szkoleń stacjonarnych i e-learningowych
łącznie dla 600 uczestników. Zamknęliśmy
już rekrutację na dwusemestralne studia podyplomowe HTA i EBM w zarządzaniu w
ochronie zdrowia. Od marca rozpoczęły się
zajęcia w ramach tych studiów, w których
uczestniczy łącznie 100 osób. Trwa rekrutacja na szkolenia. Wykłady i warsztaty prowadzone są przez ekspertów w danej dziedzinie, zarówno wykładowców UJ CM, jak
jak i praktyków.
Co stało u podłoża projektu Pro-Quo
Health?
Głównym celem projektu Pro-Quo
Health, realizowanego przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum wraz z partnerem PIKMED Polinnovation Sp. z o.o.,
jest poprawa efektywności funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia oraz zwiększenie
dostępności do wysokiej jakości usług
opieki zdrowotnej. Projekt ten realizowany
jest w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Chcemy rozwinąć kompetencje pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia
w zakresie gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi oraz oceny technologii medycznej i medycyny opartej na
faktach. Projekt wpisuje się w działalność
naukową i dydaktyczną Instytutu Zdrowia
Publicznego, który już na początku lat 90.
XX w. jako pierwszy w Polsce rozpoczął
kształcenie studentów na kierunku Zdrowie
Publiczne. Od roku akademickiego
2018/2019 oferujemy również nowy kierunek studiów Organizacja i Ekonomika
Ochrony Zdrowia, który dedykowany jest
osobom chcącym zdobyć wiedzę o narzędziach ekonomicznych, organizacyjnych,

i szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych. Uczestnicy mają również zapewnione
bezpłatne noclegi.
Skąd bierze się przesunięcie terminów
rekrutacji i szkoleń?
Rekrutacja uczestników do projektu
Pro-Quo Health została uruchomiona
2 października 2017 roku. Zgodnie z zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę
spełnianie przez kandydatów określonych
wcześniej kryteriów zatrudnienia oraz odpowiednie wskaźniki rezultatu dotyczące
m.in. miejsca pracy oraz równości płci. Spełnienie tych wskaźników umożliwia zamknięcie rekrutacji na poszczególne formy kształcenia. Większość kandydatów
w pierwszej kolejności zainteresowana była
studiami podyplomowymi. Zamknięcie re-

W ramach Projektu Pro-Quo Health planowane
jest przeprowadzenie studiów podyplomowych,
a także dwudniowych szkoleń stacjonarnych i szkoleń
e-learningowych łącznie dla 600 uczestników

Studia i szkolenia skierowane są do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych, w tym dyrektorów i kierowników szpitali, dyrektorów
ds. administracyjnych i finansowych, osób
zajmujących stanowiska ds. finansowych,
ordynatorów, kierowników klinik, pielęgniarek oddziałowych, a także rejestratorek,
księgowych, specjalistów ds. zamówień
publicznych, pracowników medycznych
pełniących funkcje kierownicze i administracyjne oraz przedstawicieli płatnika publicznego (NFZ), przedstawicieli podmiotów tworzących, również konsultantów
krajowych i wojewódzkich. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu Pro-Quo Health.
Czy udział w projekcie jest bezpłatny?
Tak i to dla wszystkich uczestników,
zarówno studiów podyplomowych, jak

krutacji na studia podyplomowe umożliwia
nam obecnie kwalifikowanie kandydatów na
szkolenia.
Na jakie efekty programu państwo liczą?
Zgodnie z celem projektu Pro-Quo
Health prowadzone działania mają przysłużyć się wyeliminowaniu nieracjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów
w systemie opieki zdrowotnej. Podniesienie
kompetencji z zakresu oceny technologii
medycznej i medycyny opartej na faktach
wśród pracowników placówek medycznych, organów założycielskich, przedstawicieli NFZ oraz administracji rządowej
przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, a tym samym do lepszej opieki nad pacjentem.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Złapani w sieć

Ustawa tworząca sieć szpitali została przyjęta w parlamencie 4 maja 2017
roku. W Sejmie była mocno krytykowana przez opozycję. Czy słusznie?

Cezary Rybski
artosz Arłukowicz (PO) przypomniał, że Konstanty Radziwiłł
przed laty krytykował plany wprowadzenia sieci szpitali przez ówczesnego ministra prof. Zbigniewa Religę.
Jerzy Kozłowski (Kukiz'15) przekonywał, że
utworzenie sieci nie skróci kolejek i nie będzie motywowało szpitali do poprawienia
jakości udzielanych świadczeń. Marek
Sowa (Nowoczesna) ocenił, że nowelizacja dzieli szpitale na lepsze i gorsze, a także uderza w niepubliczne placówki ochrony zdrowia.
Realizacja ustawy ruszyła 1 października. Miała ona stworzyć zupełnie nowe warunki udzielania opieki zdrowotnej w szpitalach i nocnej oraz świątecznej opieki
medycznej. Wyróżniono sześć poziomów
szpitali: powiatowe, ponadpowiatowe, wojewódzkie, onkologiczne lub pulmonologiczne, pediatryczne oraz ogólnopolskie. Do

B
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System kwalifikowania do sieci jest niezwykle
skomplikowany, biurokratyczny i korupcjogenny.
W uprzywilejowanej pozycji stawia ministra zdrowia
sieci mogły przystąpić placówki służby
zdrowia, które co najmniej od dwóch lat
miały zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W pierwszych trzech
poziomach musiały się też wykazać posiadaniem izby przyjęć lub szpitalnego
oddziału ratunkowego.
Działalność szpitali w sieci jest finansowana ryczałtowo. Wysokość przyznawanych kwot zależy od wcześniejszych
kontraktów z NFZ. Na ryczałty przeznaczono 91 proc. wszystkich środków przypadających na szpitalnictwo. Pozostałe
9 proc. jest rozdysponowane w drodze kon-

kursów. Mogły do nich przystąpić zarówno szpitale niezakwalifikowane do sieci, jak
i zakwalifikowane, które chcą uruchomić
dodatkowe oddziały. Mogą starać się o to
również szpitale niepubliczne.
Do sieci szpitali zostały zakwalifikowane 594 placówki, z czego 516 to szpitale publiczne, a 78 – niepubliczne. Poza siecią pozostało 355 szpitali, 16 z nich to placówki publiczne.
Pacjent skierowany do takiej sieci ma
być obsługiwany kompleksowo. Po hospitalizacji zostanie skierowany na leczenie ambulatoryjne i na rehabilitację. Ustawo-

RANKING SZPITALI

dawcy chodziło o to, żeby szpitale nie oferowały oderwanych od siebie poszczególnych procedur medycznych.
Do szpitali I stopnia zakwalifikowano
283 placówki, a do szpitali II stopnia (realizujących bardziej skomplikowane świadczenia) – 96. Do szpitali III stopnia (wieloprofilowych szpitali specjalistycznych) zakwalifikowano 62 placówki. W sieci znajduje się także 20 szpitali onkologicznych,
30 pulmonologicznych, 13 pediatrycznych
i 90 placówek ogólnopolskich (instytutów
oraz szpitali klinicznych).
Według Ministerstwa Zdrowia pacjenci odniosą z Podstawowego Szpitalnego
Zabezpieczenia liczne korzyści. Są to:
• koordynacja leczenia pacjenta – lepsza
dostępność poradni przyszpitalnych, sieć
szpitali przywraca systemową sprawiedliwość poprzez kompleksową opiekę nad pacjentem, także w przypadku wystąpienia powikłań,
• znaczne skrócenie kolejek na SOR
i w izbach przyjęć – przy SOR-ach i izbach
przyjęć będą funkcjonować przychodnie
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
które mają rozładować kolejki,
• sieć szpitali wprowadza kompleksową
opiekę nad pacjentem, którą zorganizuje
szpital – koniec z dzieleniem pacjentów na
lepszych i gorszych,
• zapewnienie pacjentowi rehabilitacji
– szpital w sieci będzie zapewniał pacjentowi leczenie szpitalne, odpowiednią poradnię specjalistyczną i rehabilitację.

Bez entuzjazmu
Ustawa została przyjęta w Sejmie niewielką większością głosów. Za głosowało
230 osób, przeciw – 209. W mediach
i w opinii społecznej też nie zyskała entuzjastycznego poparcia. Powszechnie zastanawiano się, co będzie ze szpitalami, które nie zostały do sieci zakwalifikowane.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
stwierdził, że pod rządami ustawy będzie tak
jak w PRL. System kwalifikowania do sieci jest niezwykle skomplikowany, biurokratyczny i korupcjogenny. W uprzywilejowanej pozycji stawia ministra zdrowia. To
od niego zależy, który szpital zostanie do
sieci wchłonięty. Sieć stworzy też przymus
rejonizacji. Trzeba się będzie leczyć w pobliżu miejsca zamieszkania, a nie tam,
gdzie chcemy, choćby kierując się jakością
świadczonych usług.
W wyniku utworzenia sieci szpitali zachwiany zostanie system, nad którym pracowano od 1999 roku. Pieniądze w nim
miały kroczyć za pacjentem. Ile zabiegów
szpital wykona, ile dni będzie leczył pacjenta,
tyle pieniędzy zarobi. W nowej formule chory nie będzie przynosił takiej placówce zysku, tylko będzie dla niej kosztem. Naczel-

na Rada Lekarska twierdzi, że ten nowy system zadziała demotywująco. Szpitale niechętnie będą przyjmować pacjentów, którzy wymagają kosztownego leczenia.
Ministerstwo Zdrowia na pytanie, czy
ryczałt nie spowoduje, że szpitale będą
przyjmować mniej chorych, wykonywać
mniej procedur, odpowiada: „Przy ustalaniu wysokości ryczałtu na dany okres za
podstawę służyć będą dane dotyczące
świadczeń wykonanych i sprawozdanych
przez dany szpital w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Zapewni to odpowiedni
poziom finansowania szpitali, które wejdą
do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. Jednocześnie zyskają one bardziej
elastyczny mechanizm finansowania, pozwalający w większym stopniu niż obecnie
reagować na potrzeby zdrowotne pacjentów. Niektóre świadczenia będą rozliczane tak jak do tej pory – zależnie od liczby
przyjętych pacjentów. Szczegółowe zapisy znajdą się w umowie między szpitalem
a NFZ”.
Kompleksowa opieka lekarska może
okazać się jednak teoretyczna. Poprzedni
rząd chciał nią objąć pacjentów chorych na
nowotwory. Wprowadzono system przyspieszający zabiegi i badania. Nic to jednak
nie dało, skoro lekarzy onkologów, radioterapeutów i patomorfologów jest za mało.
W tej sytuacji nie można się spodziewać ani
szybkich diagnoz, ani szybkiego leczenia.
Kolejki nie znikną jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki. Polskiej służbie
zdrowia brakuje nie reform, tylko pieniędzy
i ludzi do pracy. Szkolimy za mało lekarzy,
pielęgniarek i fachowców do obsługi specjalistycznego sprzętu. Ponadto rynek jest
chroniony przed napływem specjalistów ze
Wschodu. Podobno standardy ich szkolenia w macierzystych krajach są za niskie jak

na polskie potrzeby. Co więc stoi na przeszkodzie, żeby ich podszkolić u nas do wymaganego poziomu?

Gdy wypadniesz z kolejki
Wielu pacjentów czeka na zabiegi i ma
przyrzeczony termin przyjęcia do szpitala.
A co mają zrobić, gdy szpital, do którego
mieli się zgłosić na zabieg, nie został wpisany do sieci? W takiej sytuacji NFZ ma pomóc pacjentowi znaleźć placówkę, która wykona zabieg. Pacjent może też szukać na
własną rękę.
Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli
dana placówka nie została zakwalifikowana do sieci szpitali, będzie musiała wystawić pacjentowi specjalne zaświadczenie
z następującymi informacjami: na jaki zabieg czekamy, jakie mamy miejsce w kolejce i jaki jest przewidywany termin hospitalizacji. Pacjent wyposażony w takie dokumenty będzie musiał udać się do placówki, która znalazła się w sieci szpitali i jest
finansowana przez NFZ. Tam zostanie zapisany w kolejce na takim samym miejscu.
Jednak to nie gwarantuje dotrzymania
planowanego terminu operacji.
Według szacunków NFZ poza siecią
znalazło się 5 proc. łóżek szpitalnych z placówek, które dotychczas miały kontrakty
z NFZ. Poza tym do szpitali, które znajdują
się w sieci, trafią pacjenci z placówek, które nie są finansowane przez NFZ. W związku z tym kolejki na zabiegi znacznie się wydłużą, a nie skrócą, jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Decyzje będzie podejmował personel szpitala, do którego pacjent
został przepisany.
Kolejna reforma służby zdrowia niewiele pomoże. Na razie wprowadza zamieszanie, z którego nowy ład może się nie
wyłonić.
I

Jakie świadczenia obejmie sieć szpitali?
• Świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego,
• Świadczenia wysokospecjalistyczne,
• Świadczenia z zakresu programów lekowych,
• Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane
w przychodniach przyszpitalnych,
• Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
• Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwaliﬁkowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwaliﬁkacji będzie realizacja świadczeń
zdrowotnych w określonych proﬁlach świadczeń (zasady kwaliﬁkacji zostały szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym).
Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane
w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwaliﬁkowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
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Popiół czy diament?
W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej Business Centre Club nagrodził
najlepszych polskich przedsiębiorców, których prezes BCC Marek Goliszewski
witał słowami: „Rok temu w tej sali zadaliśmy pytanie: popiół zostanie
z polskiej rewolucji czy diament?”
Fot. Business Centre Club (2)

tym roku jury konkursu Lider
Polskiego Biznesu Złotymi
Statuetkami wyróżniło 10 ﬁrm
i ich prezesów. Do nagrody
nominowanych było 19 przedsiębiorstw.
Diamenty do Złotych Statuetek otrzymali laureaci z lat poprzednich, którzy utrzymali bądź wzmocnili pozycje swoich ﬁrm
na rynku.
Gośćmi przedsiębiorców byli m.in.
minister rozwoju Jerzy Kwieciński i Leszek
Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Finansów. Uroczystość prowadzili Serafina Ogończyk-Mąkowska i Grzegorz Miśtal. Z koncertem galowym wystąpiła mezzosopranistka Małgorzata Walewska z towarzyszeniem Orkiestry Filharmoników
Śląskich z Katowic pod batutą Janusza Powolnego. Mecenasem tego koncertu była firma Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o.

W

Niepewność
„Mamy sporo diamentów. I popiołu
– mówił Marek Goliszewski o polskiej gospodarce. Diamenty to 4-procentowy
wzrost, ograniczenie szarej strefy przez Ministerstwo Finansów, większe o 52 mld zł
wpływy podatkowe, także najniższe od
27 lat bezrobocie, wzmocnienie finansowe
rodzin i ubogich, 5-miliardowa nadwyżka
budżetowa w sierpniu.
Popiół to duży spadek inwestycji prywatnych i brak ludzi do pracy. Polska gospodarka potrzebuje dziś imigrantów. Modlimy się w kościołach za papieża Franciszka, ale milkniemy, kiedy prosi o przyjmowanie uchodźców.
Dlaczego przedsiębiorcy mało inwestują? Przyczyną jest niepewność. Czapką
do ziemi dla rządu, że przyjął Konstytucję
Biznesu z zasadami domniemania uczciwości przedsiębiorcy czy jego prawa do błędu. Ale wprowadzone wyjątki od stosowania tych zasad podtrzymują niepewność.
Tak jak łatwość konfiskaty firmy czy odpowiedzialność za cudze winy zapisane
w innych ustawach.
Cenną inicjatywą ministra sprawiedliwości jest korzystna dla biznesu nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego.
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Nagrodzeni Medalem Solidarności Społecznej: Władysław Grochowski, prezes firmy
Arche, Fundacja Polsat (na zdjęciu prezes fundacji Krystyna Aldridge-Holc) oraz
Włodzimierz Chwalba, prezes firmy Metal Union
Ale instytucja skargi nadzwyczajnej w ustawie o SN, rewidująca wyroki sądowe nawet
po 5 latach, obniża bezpieczeństwo obrotu i chęć wykładania pieniędzy.
Prawdziwy strach wywołuje wojna
z Unią Europejską. Przecież tam trafia
80 proc. polskiego eksportu. Zakładamy, że
minister sprawiedliwości i prezydent chcieli ustawami o sądach usunąć zmorę ich
opieszałości. Jednak nie za cenę konfrontacji z Unią! I nie za cenę może jeszcze wyższą, o której mówił w 1983 roku w Piekarach Śląskich Jan Paweł II. Powiedział: „Miłość jest większa od sprawiedliwości. I miłość społeczna jest większa od sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwość musi
przygotować grunt dla miłości. Tylko miłość może zapewnić pełnię sprawiedliwości”. Trzy ustawy o sądach rozczłonkowały miłość społeczną.
Przewlekłość sądową wyeliminujmy
większą liczbą sędziów, asesorów, referendarzy, mediatorów. Wyższymi pensjami.
A impas art.7 KE przerwijmy rozsądnym
kompromisem.

Solidarnie na gali
Osoby zaangażowane w działania społeczne i wspierające ideę odpowiedzialności społecznej biznesu nagradzane są w czasie gali Medalem Solidarności Społecznej.
Medal z rąk ks. bpa Piotra Jareckiego
otrzymali: Fundacja Polsat (medal odebrała

Recital Małgorzaty Walewskiej
prezes fundacji Krystyna Aldridge-Holc);
Włodzimierz Chwalba, prezes firmy Metal
Union, oraz Władysław Grochowski, prezes firmy Arche.
Laureatami Nagrody Specjalnej BCC
zostali: Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego – za wsparcie w latach 2012–2016 polskiej gospodarki
oraz przedsiębiorców kwotą ponad 25 miliardów euro kredytów, a także profesor
Norman Davies – za wskazywanie Polakom
drogowskazów na przyszłość badaniem historycznych sukcesów i porażek Polski.
W czasie koktajlu we foyer odbyły się
m.in. aukcja dzieł sztuki BCC oraz pokaz
mody Miss Egzotica. Swoją działalność zaprezentowały: Fundacja Dzieciom Zdążyć
z Pomocą, Pallotyńska Fundacja Misyjna
Salavati.pl, Fundacja ITAKA, Fundacja
Ocean Marzeń i Fundacja im. Feliksa
Stamma.
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Rzetelność ważniejsza niż zysk
Nagroda BCC ma przede wszystkim znaczenie prestiżowe – dowodzi
naszej wieloletniej rzetelności, na której stworzyliśmy fundamenty ﬁrmy
– mówi Andrzej Jaczewski, prezes zarządu P.I.B. EBEJOT Sp. z o.o. S.K.A.

Andrzej Jaczewski, prezes zarządu EBEJOT
EBEJOT ma za sobą dekady działań
rynkowych. Czy zakładając firmę, spodziewali się państwo takiego tempa rozwoju, tak dobrych wyników i tytułu „Lidera Polskiego Biznesu”?
Historia firmy sięga 1990 r., a więc nowego rozdziału w historii kraju. Wcześniej
byłem dyrektorem spółdzielni, ale gdy
nadarzyła się okazja, by wziąć sprawy
w swoje ręce, nie wahałem się. Postanowiłem zacząć od zera i sam sobie być szefem. Pierwsze lata, związane z realizacją
osiedla na Mokotowie w roli inwestora zastępczego, były dość trudne, bo spotykałem się z dużą nieufnością, choćby w urzędach. Od 1997 roku działamy na Skoroszach i tu budujemy osiedla. Dla kilku deweloperów kompleksowo uzbrajałem inwestycję we wszystkie media. Na obecnym
etapie mamy spore doświadczenie i dorobek, który potwierdza, że jesteśmy godni statuetki przyznanej przez BCC w uznaniu dla całokształtu prowadzonej działalności. Myślę, że nagroda ma przede
wszystkim znaczenie prestiżowe – dowodzi naszej wieloletniej rzetelności, na której stworzyliśmy fundamenty firmy, a teraz budujemy markę. Duża w tym zasługa naszego zespołu – wieloletnich, zaufanych pracowników, między którymi
panują niemal rodzinne relacje. W rozwój
firmy zaangażowane są moje dzieci oraz
bracia mojej wspólniczki – z wykształcenia inżyniera, z którą łączy mnie długa zna-

Regina Katner, wiceprezes zarządu EBEJOT
jomość na gruncie prywatnym. Mamy jasno określony podział obowiązków
– wspólniczka zajmuje się sprawami związanymi z budową, ja – sprzedażą – i pozwalamy sobie na swobodę działania, bo
możemy na sobie polegać. Ten model
współpracy doskonale się sprawdza. Już
na początku zdecydowaliśmy, że pozwolimy firmie rozrosnąć się na tyle, żebyśmy
byli w stanie we dwoje nad nią zapanować.
Nie mamy oddziałów, nie prowadzimy kilku projektów jednocześnie, a mimo to jestem dumny z tego, co udało nam się zbudować. Klienci też są zadowoleni i kupują u nas mieszkania, zanim budynek ujrzy
światło dzienne.
Czy trudno jest trafić w potrzeby
mieszkaniowe klientów?
Z satysfakcją muszę powiedzieć, że nam
się to udaje. Wiemy, czego oczekują potencjalni nabywcy mieszkań i co my możemy zaoferować w danej lokalizacji. Znamy zapotrzebowanie rynku, aktualne tendencje i w efekcie projektujemy funkcjonalne
mieszkania, które szybko znajdują nabywców.
Coraz więcej deweloperów myśli
o przestrzeni otaczającej bloki mieszkalne. Jak ważne jest jej właściwe zagospodarowanie?
Swego czasu mieliśmy hasło mówiące,
że w naszych osiedlach nie tylko się mieszka, ale przede wszystkim żyje. Mówiąc kolokwialnie, mamy bzika na punkcie zieleni.

Na naszych osiedlach nie dążymy do maksymalizacji powierzchni użytkowej. Chcemy, żeby mieszkańcom było przyjemnie wyjrzeć przez okno, żeby mieli gdzie wyjść na
spacer. Każdy projekt jest przemyślany, budynki powstają w otoczeniu róż, fontann,
oczek wodnych. To pewnie nie jest priorytetem na etapie zakupu mieszkania, ale później to bardzo doceniany element, który czyni osiedle miejscem przyjaznym do życia,
a zarazem jest naszą wizytówką. Dbamy
o najwyższą jakość budynków oraz o ich estetyczne otoczenie. To inwestycja, na której nie warto oszczędzać, bo ten wydatek
procentuje rekomendacjami, sprzedażą
i uznaniem dla marki.
Z jakimi planami rozpoczęli państwo
2018 rok?
Rozpoczęliśmy budowę nowego osiedla na 300 mieszkań, a już duża część lokali jest sprzedana. Niestety mam już swoje lata i powoli zaczynam myśleć o przyszłości firmy przez ten pryzmat. Mam nadzieję, że następcy będą godnie kontynuować nasze dzieło. Chciałbym przekazać
dzieciom, że maksymalizacja zysku nie
jest kluczowa. Najważniejszy jest mieszkaniec budowanych przez nas osiedli, który powinien mieć poczucie, że największy
wydatek jego życia został dobrze zainwestowany. Zależy mi, aby te założenia przetrwały i były pielęgnowane.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Przyszłość już jest
Z

Czesław Rychlewski

Jak dbamy o nasze
dochody w przyszłości?
Nie najlepiej. Na lokaty
w Indywidualnych
Kontach Emerytalnych lub
Zabezpieczenia Emerytalnego kierujemy zaledwie
7,3 proc. naszych dochodów.
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a czasów mojej młodości mówiło
się, że coś „jest pewne jak w banku”.
Pożegnaliśmy się z tym pewnikiem
po ostatnim kryzysie finansowym,
gdy okazało się, że wraz z upadkiem banku
trzeba się pożegnać ze zgromadzonymi w nim
pieniędzmi. Chodziło o większe sumy, bo Bankowy Fundusz Gwarancyjny pokrywał straty do 100 tys. euro. Niepokój jednak pozostał.
Eksperci Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych i Szkoły Głównej Handlowej
przeprowadzili ostatnio ankietę, która miała
odpowiedzieć na pytanie, gdzie Polacy najchętniej przechowują swoje oszczędności.
Okazało się, że ponad połowa (53,7 proc.)
trzyma je w skarpetach. Wydawać by się mogło, że bez konta bankowego nie da się już
w Polsce żyć, a tu taka niespodzianka.
Podobno mamy bardzo nowoczesny
system bankowy, co jest efektem renty zacofania. Gdy po transformacji ustrojowej polskie banki weszły na konkurencyjny rynek, sięgnęły po najnowocześniejsze technologie,
bo starych nie opłacało się instalować. Era
czeków, które były pierwszym zwiastunem nowoczesności, trwała na
przykład zaledwie kilka lat. A do dzisiaj czekami obraca się np. w Stanach
Zjednoczonych. U nas królują karty
płatnicze i kredytowe, a ostatnio płacić już można telefonem komórkowym.
Z tak nowoczesnego systemu bankowego nie wszyscy chcą jednak korzystać. Trzymają pieniądze w domu
albo w kieszeni, co jest zachętą dla włamywaczy i kieszonkowców. Najczęściej
kontaktów z bankami unikają mieszkańcy wsi i małych miast, zwykle bez
stałego źródła dochodów. Jest to, jak
się okazuje, olbrzymia armia ludzi
wykluczonych w sposób specyficzny, bo
z gospodarki cyfrowej.
A jak dbamy o nasze dochody
w przyszłości? Też nie najlepiej. Na lokaty w Indywidualnych Kontach Emerytalnych lub Zabezpieczenia Emerytalnego kierujemy zaledwie 7,3 proc.
naszych dochodów. Wygląda na to, że
tylko znikoma część obywateli będzie
miała jakieś dodatki do urzędowych emerytur. Pokutuje przekonanie, że za emerytury odpowiada państwo i że w ogóle jakoś to będzie.
Nie będzie. Eksperci liczą i wychodzi im,
że tzw. stopa zastąpienia, czyli wysokość emerytury w stosunku do ostatniej pensji, wynosić będzie w niedalekiej przyszłości 30 proc.
Jeżeli więc ktoś zarabia dzisiaj 2 tys. zł, to ZUS
wyliczy mu 600 zł emerytury, czyli mniej niż

wynosi najniższa emerytura, gwarantowana
przez państwo. Otrzyma więc dopłatę 400 zł,
ale pod warunkiem, że ma wypracowany staż
pracy. Z tym też nie będzie łatwo. Ludzie, którzy zdecydowali się pracować na umowie
śmieciowej, czyli o dzieło, przepracowanych lat nie będą mogli zaliczyć do wysługi
emerytalnej. Dzisiaj dostają trochę więcej, bo
pracodawcy zwykle dzielą się zyskiem z niezapłaconej składki, ale na starość będą musieli korzystać z pomocy społecznej lub rodzinnej.
Rząd chce temu zapobiec i wystąpił z koncepcją stworzenia Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Mają one też częściowo złagodzić skutki obniżenia wieku emerytalnego.
Będzie to dobrowolne gromadzenie oszczędności emerytalnych. Zaangażują się w to pracodawcy i pracownicy oraz państwo. Z rządowej kasy popłyną pieniądze na tzw. składkę powitalną 250 zł i dopłatę roczną 240 zł.
Pracodawca będzie musiał płacić składkę podstawową 1,5 proc uposażenia z możliwością
zwiększenia jej o 2,5 proc., pracownik – 2 proc.
i dodatkowe dobrowolne 2 proc. Zmiany będą
wprowadzane etapowo. Najpierw w firmach
większych, a w końcu we wszystkich.
Pracodawcy będą więc musieli dopłacać
do każdego pracownika kilkadziesiąt złotych
miesięcznie. Gdy mają ich stu, robi się już
z tego pokaźna suma. Firma jest jednak w sytuacji przymusowej – Pracownicze Plany
Kapitałowe stworzyć musi. Zrezygnować
z tego mogą sami pracownicy. Możliwe więc
będzie, że przedsiębiorcy będą namawiać swoich podwładnych, żeby z tego dobrodziejstwa
nie korzystali. Będą mieli w ręku argument
– wy wtedy też nie zapłacicie składek ze swoich pensji.
Pożyjemy – zobaczymy. Według szacunków ekspertów BZ WBK w przyszłym roku
pracownicy wpłacą do PPK 3,8 mld zł, pracodawcy – 5 mld zł. W następnych latach
wpływy będą rosły i łącznie dadzą w 2020 roku
21,3 mld zł.
Na przeszkodzie w realizacji tego scenariusza może stanąć nieufność pracowników.
Gdy w 1999 roku wprowadzano Otwarte Fundusze Emerytalne, przyszli emeryci oglądali w telewizji obrazki z wczasów pod palmami i starszych jegomości palących cygara.
W 2013 roku dowiedzieli się natomiast, że te
pieniądze nie są ich. Takie sytuacje mocno zapadają w pamięci. Ludzie mają prawo pytać,
co będzie z pieniędzmi zgromadzonymi
w PPK. Czy jakaś następna władza nie wyciągnie po nie rąk, żeby załatać dziury w budżecie? A te pojawią się niechybnie.
I
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pieczywo ze smakiem

Piekarnia Wacyn w Radomiu-Wacynie
powstała w 1990 roku. Jej właściciele
– Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski
– dbają, by działalność zakładu czerpała
z tradycji, a zarazem odpowiadała współczesnym potrzebom rynku i konsumentów. Efektem są inwestycje w nowoczesny park maszynowy i nowe technologie, które podnoszą bezpieczeństwo
produkcji i poprawiają warunki pracy,
a jednocześnie pozwalają wzbogacać
gamę oferowanego pieczywa.

Wyroby piekarni mają stałe, wciąż rozrastające się grono zwolenników, którzy
cenią jego smak, długo utrzymującą się
świeżość oraz właściwości zdrowotne.
Szeroki wachlarz pieczywa – od tradycyjnego pszennego, przez specjalistyczne,
np. na zakwasie, z ziemniakami, wzbogacone o ziarna, po słodkie rogale, precle,
oponki, drożdżówki i ciasta – wzbudza uznanie nie tylko wśród klientów, lecz
także jurorów różnych konkursów. Do tej pory Piekarnia Wacyn zdobyła m.in. dyplom i statuetkę Wiktorii, nagrodę Święta Chleba, statuetkę Złotego Rogala
i Perłę Powiatu Radomskiego.
Marka Wacyn zawdzięcza rosnącą popularność na rynku piekarniczym zespołowi pracowników, którzy na co dzień wkładają serce, by każdego ranka zapewnić klientom dostawy pieczywa, które dobrze znają i lubią, a także regularnie
proponują nowości, by zaskoczyć ich kolejnymi propozycjami i zyskać jeszcze
więcej zwolenników.

Piekarnia WACYN Ewa Brzezińska, Andrzej Karczewski
Wacyn 24, 26-600 Radom
tel. 48 369 92 85, piekarnia@wacyn.com.pl
www.wacyn.com.pl
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Zaklęcia nie wystarczą
Donald Trump, który wygrał wybory prezydenckie m.in. dzięki poparciu białych mężczyzn tracących pracę w przemyśle ciężkim, przystąpił do realizacji
wyborczej obietnicy, że powstrzyma import godzący w ten sektor

Czesław Rychlewski
onald Trump napisał na Twitterze: „wojny handlowe są dobre i łatwe do wygrania”. Importowana stal została objęta
podatkiem w wysokości 25 proc., natomiast
aluminium podatkiem 10 proc. Zgromadzonym w Białym Domu przedstawicielom
tych branż powiedział: – Po raz pierwszy
od długiego czasu będziecie mieli ochronę
i odbudujecie wasz przemysł. Tylko o to proszę. Musicie odbudować swój przemysł.
Decyzja zapadła mimo płynących z całego świata ostrzeżeń, że może to się skończyć źle zarówno dla globalnej, jak i amerykańskiej gospodarki. Nad tą ostatnią już
się zresztą zbierają czarne chmury.
Podczas obrad w Instytucie Politycznym Harvard Kennedy School pojawiły się
poglądy, że prawdopodobieństwo ponownego wpadnięcia w recesję wynosi 70 proc.
Obniżanie podatków i rosnące wydatki

D
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budżetowe mogą nie wystarczyć, żeby ją zatrzymać. Firma inwestycyjna z Nowego Jorku Guggenheim Partners przewiduje, że następna bessa nastąpi pod koniec 2019 lub
na początku 2020 roku, a 70 proc. inwestorów ankietowanych przez Bank of America Merrill Lynch stwierdziło, że globalna
gospodarka weszła w koniec cyklu rozwoju.

Unia odpowie
Agencja Reuters zauważyła, że po zapowiedzi prezydenta dotyczącej wprowadzenia ceł spadły notowania na światowych
giełdach, co wynika z obawy przed rozpętaniem wojen taryfowych oraz gorszej wyceny spółek metalurgicznych.
Zareagowała też Komisja Europejska. Jej komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: – Te amerykańskie
środki będą miały negatywny wpływ na relacje transatlantyckie i na globalne rynki, a
ponadto zwiększą koszty i zmniejszą wybór

dla amerykańskich konsumentów stali i aluminium, w tym branż, które importują te towary.
Amerykańska stal jest droższa od europejskiej czy chińskiej. Należy więc się spodziewać, że po wprowadzeniu ceł amerykańskie wyroby ze stali czy aluminium
podrożeją. Droższe będą samochody, artykuły gospodarstwa domowego, a nawet
puszki do coca-coli. Unia szykuje też działania odwetowe. Szef Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker powiedział: – Nie będziemy siedzieć bezczynnie, podczas gdy
wobec naszego przemysłu zastosowano niesprawiedliwe środki, które stanowią zagrożenie dla tysięcy europejskich miejsc pracy. Unia zareaguje w sposób zdecydowany i proporcjonalny, aby bronić swych interesów.
Przewodniczący komisji handlu międzynarodowego parlamentu UE Bernd
Lange powiedział, że Unia musi uderzyć
swoimi cłami w takie towary amerykańskie,
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żeby USA to odczuły. W grę wchodzi np.
soja czy kukurydza. Bruksela zamierza też
złożyć skargę na USA do Światowej Organizacji Handlu.
Decyzja amerykańskiego prezydenta
odbije się też na Polsce. Eksportujemy, co
prawda, do USA tylko 9 tys. ton stali rocznie, ale zagrożenie przyjdzie z innej strony. Szacuje się, że z powodu amerykańskich ceł produkt krajowy brutto Niemiec zmniejszy się o 1 proc. Spadnie
więc zapotrzebowanie tego kraju na import
z Polski, a to już przyniesie wymierne i dotkliwe straty.

Chiny przestawiają zwrotnicę
Chińska Republika Ludowa też zapowiada kroki odwetowe wobec amerykańskich ceł. Zastrzega przy tym, że rozhuśta
to światową gospodarkę, czego skutki
trudno dzisiaj przewidzieć, ale na pewno
będą dotkliwe.
Tegoroczna prognoza wzrostu produktu krajowego brutto dla Chińskiej Republiki Ludowej jest niższa niż w roku poprzednim i mówi o wzroście 6,5 proc.
Inne mają też być jego źródła. Już nie tani
eksport ma napełniać państwową kasę, tylko wzrost konsumpcji wewnętrznej. Chińczycy mają się bogacić i coraz więcej wydawać. Dlatego też nie należy się spodziewać wzrostu inwestycji w przemysł ciężki,
tylko w produkujący dobra konsumpcyjne
i świadczący usługi.
Chiny mają jednak także inne problemy. Głównym jest struktura demograficzna ludności. Prowadzona od lat polityka
jednego dziecka sprawiła, że populacja
Państwa Środka mocno się zestarzała.
Rodzące się dzieci to przede wszystkim
chłopcy, bo to oni, a nie dziewczęta, mają
zapewnić starym rodzicom opiekę. W Chinach nie ma systemu ubezpieczeń społecznych. Inne skutki ograniczania liczby narodzin córek to rosnąca rzesza kawalerów,
którzy nie mogą liczyć na znalezienie
kandydatki na małżonkę. Jest ich obecnie
10 proc.
Nad Chinami wisi też potężna bańka
na rynku nieruchomości. Gdy pęknie, tempo wzrostu produktu krajowego brutto
może spaść nawet do 3–4 proc. Na to może
się nałożyć ogromne zadłużenie miast i szara strefa w bankowości. Historia gospodarcza świata dowodzi, że tego typu deregulacje muszą się skończyć załamaniem.
Władze Chin mają dużo większe niż
w innych krajach możliwości regulowania
procesów gospodarczych, ale nie wiadomo,
czy to wystarczy na zbliżające się trudne czasy.
Chiny odzyskały natomiast pozycję
lidera w rankingu krajów najatrakcyjniejszych do inwestowania. Na drugim miej-

Przewodniczący komisji handlu międzynarodowego
parlamentu UE Bernd Lange powiedział, że Unia musi
uderzyć swoimi cłami w takie towary amerykańskie,
żeby USA to odczuły
scu jest Litwa, na trzecim Malezja. O zwycięstwie ChRL zadecydowały efektywne łańcuchy dostaw i sieci infrastrukturalne.
Państwo Środka stawia też na badania
i rozwój. W 2017 roku wydało na ten cel
prawie 300 mld dolarów, czyli o 14 proc.
więcej niż w roku poprzednim. Minister nauki Wan Gang powiedział, że do roku
2050 jego kraj stanie się potęgą innowacji.
Uzewnętrznia się w tym dalekowzroczność
chińskich sterników państwa i gospodarki.
Starają się oni uniezależnić kraj od ciężkiego
przemysłu niskiej jakości i zatruwającego
środowisko. Przyszłość to nowoczesna
gospodarka, napędzana wysokimi technologiami.
Jak obliczyła agencja Reutersa, wydatki
na badania i rozwój stanowiły 2,1 proc.
chińskiego produktu krajowego brutto
w 2017 roku. Dla porównania, według danych Banku Światowego w 2015 roku Polska wydała na badania i rozwój 1 proc.,
USA – 2,79 proc, Niemcy – 2,88 proc., a Japonia – 3,28 proc. swojego PKB.
W ostatnich kilku latach w całym kraju powstały setki sponsorowanych przez
władze inkubatorów kreatywności i różnego rodzaju parków technologicznych, promujących rozwój sztucznej inteligencji, robotyki czy big data. Chiny stają się też głów-

nym graczem na rynku technologii do pozyskiwania energii odnawialnej.

Rosja z zadyszką
Mimo wzrostu cen ropy naftowej gospodarka rosyjska wciąż kuleje. Eksperci
z 25 banków oraz instytucji finansowych
orzekli, że aż do roku 2023 jej tempo
wzrostu nie przekroczy 2 proc. W tym czasie świat będzie się rozwijał w tempie 3 proc.
rocznie. Prezydent Władimir Putin zlecił, co
prawda, rządowi, żeby opracował program, którego realizacja spowoduje, że już
za dwa lata tempo wzrostu produktu krajowego Rosji będzie wyższe niż światowe,
ale na niewiele się to zda.
Rosyjscy stratedzy postulują przyspieszenie akcji kredytowej, złagodzenie polityki monetarnej i wzmocnienie zaufania zarówno w sektorze konsumenckim, jak i korporacyjnym. Na razie widać jeden pozytywny skutek blokady importu z krajów nieprzychylnych Rosji. Sektor rolno-żywnościowy zaczął się rozwijać ze względu na
brak zagranicznej konkurencji. Jest też
mały ruch w innych branżach. Niektóre firmy zaczynają inwestować i myśleć o ekspansji. Lecz to za mało. Nawet w Rosji zaklęcia nie wystarczą, żeby procesy gospodarcze poszły we właściwym kierunku. I
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Jeszcze

na fali
Zagraniczne oceny polskiej gospodarki i ﬁnansów na początku 2018 r.
podkreślają najwyższy
od 10 lat wzrost PKB
w ubiegłym roku i kilka
innych pozytywnych
wyników procesów
ekonomicznych
Zygmunt Słomkowski
nalitycy, m.in. Komisji Europejskiej, banków Goldman Sachs
i Morgan Stanley oraz innych instytucji ﬁnansowych, zapowiadają na obecny rok utrzymanie wysokiego
tempa rozwoju, choć ma być ono nieco niższe w porównaniu z 2017 rokiem.

A

Powody zadowolenia
Według zimowej prognozy Komisji
Europejskiej w tym roku polski PKB wzrośnie o 4,2 proc., zaś w 2019 r. o 3,6 proc.
Struktura wzrostu pozostanie prawdopodobnie podobna do 2017 roku, z największym wkładem popytu wewnętrznego.
Konsumpcja indywidualna będzie wspierana przez szybszy wzrost płac i rekordowo wysokie zaufanie konsumentów – stwierdzają w raporcie eksperci KE i dodają, że
w roku 2018 w Polsce postępować będzie
odbudowa inwestycji, głównie dzięki zwiększeniu inwestycji publicznych.
Analitycy Komisji Europejskiej stwierdzają, że inflacja bazowa będzie rosła,
głównie jako rezultat wzrostu cen usług.
W drugiej połowie 2019 roku wzrost ten
osiągnie poziom 2,5 proc. Głównymi czynnikami przyszłego wzrostu inflacji bazowej
mają być ograniczenie podaży na rynku pracy i rosnące żądania płacowe. Do wzrostu
inflacji ogólnej mają się z kolei przyczyniać
wahania cen energii i nieprzetworzonych
produktów żywnościowych.
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Prognozy ekonomistów Goldman
Sachs są zbliżone do szacunków zawartych
w raporcie KE. Natomiast ich koledzy
z Morgan Stanley formułują nieco niższe
prognozy, ale podkreślają pozytywną tendencję tempa rozwoju: „Wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszył i wspierany będzie przez cztery czynniki: łagodne warunki
finansowe, procykliczną politykę fiskalną,
solidny popyt zewnętrzny i zwiększony
napływ funduszy unijnych”.
Kolejny, lutowy raport panelu analityków portalu FocusEconomics („FocusEconomics Consensus Forcast Central
& Eastern Europe”) przypomina, że według opublikowanych danych w 2017 r. polski PKB wzrósł o 4,6 proc. i w bieżącym
roku osiągnie 3,9 proc., zaś w następnym
– 3,4 proc. W marcowym raporcie eksperci podwyższyli tę prognozę odpowiednio
o 0,1 i 0,2 proc.
Mimo to paneliści FocusEconomics są
w swych prognozach nieco ostrożniejsi niż
ich koledzy z kilku innych centrów badawczych. Swoją ocenę wyjaśniają następująco: „Wydatki gospodarstw domowych będą
nadal się zwiększać w zdrowym tempie
i będą wspierane przez wzrost płac i zaciskanie się rynku pracy. Jednakże rosnąca inflacja (paneliści przewidują 2,3 proc. w 2018
roku i 2,4 proc. w 2019 roku) oraz mniej korzystne warunki finansowe doprowadzą do
bardziej umiarkowanego wzrostu wydatków
gospodarstw domowych.
Z drugiej strony rozwój inwestycji zapewne umocni się dzięki zwiększeniu ab-

sorpcji funduszów z UE. Ryzyko spadków
tkwi w kłopotach w politycznych stosunkach
z Unią Europejską. W marcowym raporcie
ta ostatnia ocena poszła nieco dalej: „Rosnące napięcie w stosunkach z UE stwarza
ryzyko konfliktu, który może zniechęcić zagranicznych inwestorów”.
Nadal pomyślną sytuację w przemyśle
ukazuje wskaźnik menedżerów PMI.
Wprawdzie w lutym spadł o 0,9 pkt., ale
wciąż utrzymuje się znacznie powyżej
średniej długoterminowej. Trwająca już
41. miesiąc tendencja wzrostowa jest najdłuższą od rozpoczęcia badań w czerwcu
1998 roku. Spadkowa tendencja wskaźnika PMI w lutym odzwierciedlała wolniejsze tempo wzrostu liczby nowych zamówień, produkcji i zatrudnienia oraz spadek
zapasów produkcyjnych – czytamy w komunikacie autorów badań z IHS Markit.

Ryzyka na horyzoncie
Zagęściły się rozważania o niepewnościach i ryzykach w następnych latach. Odzwierciedla je analiza zaprezentowana
przez portal Coface, należący do Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (działająca w 66 krajach firma ubezpieczeniowa i przedstawiająca
możliwe ryzyka ekonomiczne i finansowe
w 166 państwach). W ostatnim raporcie
stwierdzono: „Chociaż spodziewany jest
w Polsce poważny wzrost w 2018 r., zapewne będzie wolniejszy niż w 2017 r. Inwestycyjne odbicie jest mocne, ale można
je zawdzięczać głównie publicznym inwe-
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stycjom, szczególnie samorządowym. Nadal
kluczowym motorem rozwoju jest konsumpcja gospodarstw domowych dzięki pogodzie na rynku pracy. Eksport (samochody,
maszyny, elektronika, żywność i meble) zapewne będzie korzystać z postępującej
odbudowy globalnego handlu oraz ze
wzrostu popytu w strefie euro. Jednakże
– wskutek konsumpcji – import przewyższy
eksport. Ponadto już odczuwane niedobory
siły roboczej to jeden z czynników uniemożliwiających utrzymanie tempa rozwoju w 2017 r. Zaś korzyści wyższych dochodów dzięki usprawnieniu poboru podatków są osłabiane rosnącymi wydatkami socjalnymi i obniżeniem wieku emerytalnego.
W opinii autorów tego raportu mimo
ekonomicznych i finansowych plusów „polityczny klimat jest względnie mroczny”.
Dlatego nasiliła się niepewność, która dotknęła spojrzenie zagranicznych inwestorów.
Ale stabilne fundamenty i silne związki Polski z Europą Zachodnią sprawiły, że zagraniczne firmy nie wycofują swoich inwestycji. Jednakże polityczna niestabilność pogorszyła zewnętrzny odbiór Polski
– konkludują analitycy raportu.
Dla pełnego obrazu zestawiają oni
czynniki, które stanowią o sile gospodarki i finansów Polski, z tymi, które wywołują ryzyko. Pierwsze to: rynek 38 mln ludności, bliskość rynków Europy Zachodniej,
cenowa konkurencja (kwalifikowana i tania siła robocza), integracja z niemieckim
łańcuchem produkcyjnym, czołowy beneficjent unijnych funduszy strukturalnych,
różnorodność gospodarki (rolnictwo, liczne gałęzie przemysłu i usług, elastyczny
sektor finansowy, rezerwy węgla). Słabości mogące wywołać ryzyka to: nieodpowiedni poziom inwestycji i zbyt niskie krajowe oszczędności, słabość R&D (ang.
research and development – działalność
o charakterze naukowym lub technicznym
celem rozpoznania prawidłowości występujących w wybranym obszarze rzeczywistości lub sprawdzenie hipotez stawianych przez teorie lub koncepcje naukowe), opóźnienie rozwoju wschodnich
regionów, rygoryzm rynku pracy w zachęcaniu do nieformalnej gospodarki,
strukturalne bezrobocie i niski poziom zatrudniania kobiet.

Korupcyjny ranking
Jak co roku międzynarodowa niezależna organizacja Transparency International w lutym opublikowała swój raport
Światowy Barometr Korupcji. Wśród
180 badanych krajów Polska znalazła się
w nim na 36. miejscu z 60 punktami na
100 możliwych (średnia dla Europy Zachodniej to 66 punktów). W rankingu tym

spadła w stosunku do poprzedniego roku
o 7 miejsc. Zaskakuje, że również Niemcy obniżyły swą pozycję z 10. na 12. Zmiana miejsca Polski nie została wyjaśniona. O przypadku Niemiec przewodnicząca niemieckiej
sekcji TI Edda Mueller powiedziała natomiast: – Kto tylko zarządza, nie podejmując nowych inicjatyw, ryzykuje gorszą pozycję
w międzynarodowym porównaniu.
Dodajmy, że czołówkę tworzą Nowa
Zelandia, Dania, Finlandia, Norwegia
i Szwajcaria. Jednak nie dotarły one do
100 pkt. - Nowa Zelandia uzyskała „tylko”
89 pkt. Ranking zamykają Syria, Sudan Południowy i Somalia (9 pkt). Komunikat TI
stwierdza, że zwłaszcza kraje, w których brakuje ochrony dla mediów i organizacji
pozarządowych, wykazują wysoki poziom
korupcji. Zaś José Ugaz, przewodniczący
TI podkreślił: – W zbyt wielu krajach ludzie
są pozbawieni zapewnienia podstawowych potrzeb, gdy winni korupcji bezkarnie cieszą się wspaniałym życiem.

Jak nas widzą
Amerykańska Fundacja Heritage we
współpracy z „Wall Street Journal” przygotowała indeks wolności ekonomicznych
obejmujący 180 krajów. W lutowym raporcie
podano, że Polska otrzymała 68,5 punktów
(na 100 możliwych, czego jednak nie osiągnął żaden kraj) i zajęła 45. miejsce wśród
państw z najbardziej swobodną gospodarką. Wśród 44 krajów regionu europejskiego jesteśmy na 21. miejscu. Punktacja
jest wyższa niż średnia światowa, ale nieco niższa niż średnia w regionie europejskim. Na czele indeksu znalazły się następujące kraje: Hongkong, Singapur, Nowa
Zelandia, Szwajcaria, Australia, Irlandia,
Estonia.
Indeks ten może mieć praktyczne znaczenie, bo kataloguje państwa według rozwiązań i polityk realizowanych w celu
zwiększania wolności gospodarczej, a tym
samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu. Punktacja stanowi wynik
analiz rządów prawa (prawa własności, poziom korupcji), wielkości sektora publicznego (fiskalizm, wydatki publiczne), efektywności regulacyjnej (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz
otwartości rynku (handel, inwestycje, finanse).
Komentarz autorów punktacji podkreśla reformy w zakresie gospodarki i finansów. Według nich pozostały jednak
znaczne niedoskonałości, takie jak drogi
i infrastuktura kolejowa, rygorystyczne
prawo pracy, słabość komercyjnego systemu sądowego, rządowe procedury biurokratyczne i uciążliwy dla przedsiębiorców
system podatkowy. Konieczne są również
reformy, które przyczynią się do umocnie-

nia niezależności sądownictwa i spowodują
redukcję sposobności dla korupcji.
Bardziej jako ciekawostkę niż odzwierciedlenie rzeczywistości należy potraktować ranking 80 państw dokonany na
zamówienie „US News and World Report”
pod nazwą „Najlepsze kraje 2018” (The
Best Countries Overall Rankings 2018).
Polska zajmuje w nim 32. miejsce, a więc
całkiem niezłe. Czołówkę stanowią Szwajcaria, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia, Szwecja, Australia, Stany Zjednoczone, Francja, Holandia, Dania, Nowa
Zelandia. Tego można było oczekiwać. Zaskakuje jednak uplasowanie Chin (20), Indii (25), Rosji (26), Tajlandii (27), Brazylii (31). Częściowo wątpliwości wyjaśnia
metodologia tego badania. Nie chodzi
bowiem tylko o stopień stabilności politycznej, stan gospodarki i finansów, podatków czy bezrobocia, publicznej ochrony zdrowia i szkolnictwa. Pod uwagę autorzy rankingu wzięli wiele innych czynników, najczęściej trudnych do zmierzenia,
jak zasięg wpływów ekonomicznych, finansowych, kulturalnych, przedsiębiorczość, inicjatywność, gotowość ryzyka,
poziom rozwoju infrastruktury i systemu
prawnego.
Polska oceniana jest względnie dobrze w takich sektorach jak dziedzictwo kulturowe – wiele atrakcji, w tym kulinarnych
(25), jakość życia – w tym stabilność polityczna, poziom równości dochodów, bezpieczeństwo, publiczne szkolnictwo, stan
rynku pracy (23), obywatelskość – troska
o prawa człowieka, równość płciowa, troska o środowisko naturalne, wolność religijna, poszanowanie prawa własności (21),
otwartość biznesu – biurokracja, koszt
produkcji, korupcja, podatki, przejrzystość
działań rządowych (31). Natomiast źle jesteśmy postrzegani w sektorze inicjatywność, bo umieszczono nas na 80. miejscu,
a także w sektorze siła – ekonomiczny i polityczny wpływ, międzynarodowe sojusze,
siły zbrojne (48).

Skarby na dnie Atlantyku
I na koniec informacja, która pośrednio daje pozytywną ocenę polskich możliwości ekonomiczno-technicznych. Oto zawarliśmy kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego, dzięki czemu
otrzymamy na Atlantyku działkę, na której
będziemy mogli poszukiwać cenne substancje i metale szlachetne. Działka składa
się ze 100 kwadratów o powierzchni
100 km2 każdy. Kontrakt będzie obowiązywał przez 15 lat z opcją przedłużania na
kolejne pięciolecia. Tak więc dołączyliśmy
do nielicznego grona państw, w którym
znajdują się już m.in. Francja i Rosja, dysponujących taką możliwością.
I
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Żeby nie poprawiać

Ustawy trzeba pisać
tak, żeby nie wymagały
one dodatkowej interpretacji.
Taki los spotkał przepisy dotyczące
handlu w niedziele. Państwowa Inspekcja
Pracy głowi się, jak potraktować liczne wyjątki
dopuszczające otwieranie sklepów w dni, w których
inne podmioty handlowe muszą być zamknięte

orum Obywatelskiego Rozwoju
podkreśla, że powinna to precyzyjnie określać ustawa. A już całkiem źle jest, gdy za „interpretację”
bierze się resort pracy, zupełnie do tego nieuprawniony.
Zdaniem Bussines Centre Club dobrze
jest natomiast, gdy autorzy ustawy o likwidacji OFE idą po rozum do głowy i wycofują się z dawniej podjętych decyzji.
Konfederacja Lewiatan z radością wita natomiast ustawę o poprawie otoczenia
prawnego działalności innowacyjnej. Może
jej nie trzeba będzie poprawiać.

F

Forum Obywatelskiego Rozwoju
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej w porozumieniu z Państwową
Inspekcją Pracy wydało „interpretację”
przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele.
Fundacja FOR w swoich publikacjach
wielokrotnie wskazywała, że wprowadzenie ograniczeń w handlu szkodzi nie tylko
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pracodawcom, ale również pracownikom
i konsumentom.
Większość rządząca pogłębiła ten problem i przyjęła całkowicie wadliwą ustawę.
Parlamentarzyści oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez ponad 14 miesięcy prac legislacyjnych nad tym
projektem nie wsłuchali się w głosy dotyczące skutków wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. Co więcej, czytając obowiązującą ustawę, nie można jednoznacznie ustalić, które sklepy mogą, a które nie
mogą handlować w niedziele. Z końcem lutego resort pracy i Państwowa Inspekcja Pracy przedstawili „wspólne stanowisko” dotyczące ustawy o zakazie handlu w niedziele.
W przeciwieństwie do administracji podatkowej, żaden inny organ władzy wykonawczej nie ma ustawowego prawa do wydawania wiążącej interpretacji przepisów.
W państwie, w którym istnieje trójpodział
władzy, nie można wyręczać ustawodawcy w tworzeniu prawa, ani sądów w jego interpretacji.

Stworzenie wrażenia, że ww. „interpretacja” jest wiążąca i że zastosowanie się
do niej pozwoli pracodawcom na uniknięcie
odpowiedzialności karnej, jest działaniem
niebezpiecznym dla pracodawców, pracowników i konsumentów. Jest to o tyle
szkodliwe, że „interpretacja” ta zawiera rażące błędy w rozumieniu przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele. Pojawiają się w niej stwierdzenia, których resort pracy nie oparł w żadnym stopniu na brzmieniu ustawy lub stenogramów z prac parlamentarnych.
Przedstawiona przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz
Państwową Inspekcję Pracy „interpretacja”
ustawy o zakazie handlu w niedziele to tak
naprawdę wejście władzy wykonawczej
w rolę ustawodawcy. Jeśli resort widział
wady w toku prac legislacyjnych, to powinien na bieżąco reagować na wszystkie propozycje przyjęcia niezrozumiałych przepisów. Przy takim zaniechaniu resortu pracy nie można więc twierdzić, że przedsię-
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biorcy „obchodzą” przepisy. W sklepach
prowadzony będzie legalny handel, a zgodnie z przepisami uchwalonej niedawno
„Konstytucji dla biznesu” oraz ustawy zasadniczej „co nie jest zabronione, jest dozwolone”.

Bussines Centre Club
Kierownictwo Platformy Obywatelskiej poinformowało na konferencji prasowej o zgłoszeniu do laski marszałkowskiej
Sejmu RP propozycji dwóch ustaw, które
powinny być odnotowane przez przedsiębiorców. Są to:
– Powrót do limitu 30 przeciętnych pensji w określeniu wysokości składki emerytalnej, wprowadzonego przez rząd Jerzego
Buzka w 2000 roku, a zniesionego ustawą
PIS z końca 2017 r.
– Uznanie składek ubezpieczeniowych
przekazywanych do OFE za własność prywatną składkowiczów, a nie własność publiczną. Podkreślanym celem tej drugiej propozycji jest przywrócenie wiarygodności dla
kapitałowego filara systemu emerytalnego,
zniszczonej przez rząd PO–PSL ustawą
o przejęciu przez rząd wszystkich obligacji
skarbowych w portfelu OFE, stanowiących
połowę ich wszystkich środków na rachunkach składkowiczów.
Te propozycje, gdyby zostały wprowadzone w życie, byłyby realizacją postulatów
BCC i – generalnie – środowiska przedsiębiorców. W przypadku drugiej propozycji
mamy ponadto w uzasadnieniu krytykę
przejęcia przez rząd Donalda Tuska obligacji skarbowych. Ta, w rzeczy samej, samokrytyka PO jest interesującym sygnałem
świadczącym o gotowości tej partii do dystansowania się wobec polityki, którą BCC
uważał za błędną.

Konfederacja Lewiatan
1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu po-

prawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Wprowadza ona znacznie
więcej zachęt do inwestowania w prace badawczo-rozwojowe niż ustawa obowiązująca (z 2016 r.). Możliwości, jakie daje,
to:
• Ulga podatkowa na B+R rośnie do poziomu 100 proc. kosztów kwalifikowanych.
• Katalog kosztów kwalifikowanych rozszerza się m.in. o:
– Należności z tytułu wykonywania usług
na podstawie umów cywilno-prawnych
(umowa-zlecenie, umowa o dzieło).
– Koszty nabycia niebędącego środkami
trwałymi sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.
– Koszty związane z nabyciem przez przedsiębiorcę od jednostki naukowej jej wyników
badań.
– Dla dużych firm – o koszty uzyskania
i utrzymania patentu (MŚP już taką możliwość mają).
• Umożliwienie korzystania z ulgi na B+R
przedsiębiorstwom działającym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (koszty
związane z B+R nie mogą być uwzględnione w zwolnieniu podatkowym wynikającym z działania w SSE).
• Ulga podatkowa na B+R dla centrów badawczo-rozwojowych w wysokości 150 proc.
kosztów kwalifikowanych i szerszy niż dla
przedsiębiorstw niemających statusu CBR
katalog kosztów kwalifikowanych, m.in.
amortyzacja budynków i budowli, ekspertyzy od innych podmiotów niż jednostki naukowe.
• Zmiana warunków uzyskania przez
przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego, a tym samym możliwości
skorzystania z ulgi podatkowej na poziomie
150 proc. i szerszej listy kosztów kwalifikowanych. Status CBR będą mogły uzyskać
przedsiębiorstwa, w których:

– Przychody netto ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż
2,5 mln zł i były niższe niż 5 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży własnych usług
badawczo-rozwojowych i prac rozwojowych stanowiły nie mniej niż 70 proc.
przychodów netto, czyli w przypadku firm
z przychodami ogółem na poziomie 2,5 mln
zł – 1,75 mln zł powinno pochodzić ze
sprzedaży własnych usług B+R i prac
rozwojowych.
– Przychody netto ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż
5 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży
własnych usług badawczo-rozwojowych
i prac rozwojowych stanowiły nie mniej niż
20 proc. przychodów netto, czyli w przypadku przychodów na poziomie 5 mln zł
nie mniej niż 1 mln zł powinien pochodzić
ze sprzedaży własnych usług B+R i prac
rozwojowych.
– Wydłużenie okresu, w którym spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne nie będą
podwójnie opodatkowane przy sprzedaży udziałów (akcji) nabytych w latach
2016–2023.
Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na
doktoraty wdrożeniowe, wprowadzone
w 2017 r. nowelizacją ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym. Pozwalają
one przedsiębiorcom na współpracę z doktorantami przy prowadzonych przez firmę
pracach badawczo-rozwojowych, a koszty zatrudnienia doktorantów są kosztami
kwalifikowanymi przy uldze podatkowej na
B+R.
Rozwiązania wprowadzone ustawą
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej są naprawdę warte wykorzystania
przez przedsiębiorców.
CZR

GOSPODARKA

Przebudzenie ze snu
Maciej Otrębski

„Jeśli inwestycje będą rosły,
a konsumpcja nadal będzie
utrzymywać się na wysokim
poziomie, dynamika PKB
w 2018 r. może osiągnąć
poziom zbliżony do
zanotowanego w 2017 r.,
a w bardzo optymistycznym
scenariuszu nawet go
przebić” – stwierdziła dla
portalu Money.pl główna
ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek
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odobnego zdania jest główny ekonomista Deutsche Bank Polska Arkadiusz Krześniak: – W 2018 roku polska gospodarka odnotuje wzrost
równy lub nieco przekraczający 4 proc. – powiedział. – Na tempo rozwoju nadal będzie miała wpływ silna konsumpcja prywatna. Jej wzrost
wyniesie ok. 4,3 proc. Pozytywnym czynnikiem może być przyspieszenie inwestycji.
Powinny one w tym roku wzrosnąć aż o 6,7 proc.
– Opublikowane dane dotyczące wzrostu PKB w drugiej połowie 2017 r.
wraz z perspektywą ożywienia inwestycji przedsiębiorstw mogą wskazywać na
utrzymanie w 2018 r. dynamiki wzrostu PKB lekko ponad 4,5 proc. Póki co pozostajemy jednak bardziej ostrożni i podtrzymujemy prognozę, że dynamika
wzrostu PKB w 2018 r. ukształtuje się w okolicach 4,1proc. – dodał główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

P

Polski eksperyment
„Inspiracją dla polskiego eksperymentu gospodarczego, który realizuje premier Mateusz Morawiecki, jest teoria ekonomisty i antykapitalisty Thomasa
Piketty’ego” – twierdzi agencja Bloomberg. Na razie przynosi ona efekty. Jej zdaniem jednak Prawo i Sprawiedliwość za bardzo się spieszy z rozdawaniem owoców tej koniunktury, a „przebudzenie ze snu” może być bolesne.
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„Nieczęsto bankier, który został konserwatywnym politykiem, cytuje z aprobatą Piketty’ego, ale tak jest w przypadku Morawieckiego. Ekonomiczne credo jego, jak
i rządzącej partii PiS jest oparte na założeniu, że w Polsce należy zmienić model
rozwoju, który obecnie opiera się na zagranicznych inwestycjach” – wyjaśnia Bloomberg.
Morawiecki twierdzi, że niepotrzebnie
wyprzedaliśmy sporą część naszej gospodarki. Pieniądze są wysysane z Polski w postaci dywidend lub odsetek od kapitału, odsetek od kredytów, depozytów i rachunków
bieżących.
Jak wyjaśnia Bloomberg, ta ostatnia
teza jest kolejnym odniesieniem do Piketty'ego. Jego zdaniem bowiem dochody
z Europy Wschodniej wypływają na Zachód, utrzymując nierówności w dochodach
i zamożności obywateli. Morawiecki dodaje,
że odpływ ten wynosi rocznie 70–80 mld
złotych.
Według agencji Standard & Poors
przed polską gospodarką stoi kilka zagrożeń. Są to: niedostateczna innowacyjność,
niezbyt zrównoważony rozwój i struktura
demograficzna społeczeństwa.
Spada przy tym pozycja Polski na liście
krajów najskuteczniej ściągających inwestorów. W roku ubiegłym nasz kraj znalazł
się na 17. miejscu, o 4 miejsca niżej niż rok
wcześniej. Litwa zajęła na tej liście 2. miejsce, a Węgry – 7. Zdaniem Joanny Sinkiewicz, dyrektorki działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman &
Wakefield Polska, jest to spowodowane oba-

Mobile World Congress w Barcelonie powiedział, że dzięki technologiom 5G, przyspieszających transfer danych, polski produkt krajowy brutto może się zwiększyć w
ciągu kilku lat o 13–22 proc.
„Dzisiejsza polityka gospodarcza decyduje, czy Polska będzie za 10 lat producentem wysokich technologii, czy jedynie
rynkiem zbytu dla zagranicznych firm.
Zgodnie z założeniami Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju budowanie
trwałych przewag konkurencyjnych gospodarki wymaga selektywnego wsparcia
tych sektorów, które mają znaczący potencjał, pozwalający na odniesienie sukcesu w skali globalnej" – podkreśla Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Czyimi rękoma?
Nareszcie ruszyły inwestycje. Może
się jednak okazać, że jest to chwilowe ożywienie. Z terenu coraz częściej docierają bowiem informacje, że samorządy mają z tym
coraz większe kłopoty. Firmy albo nie stają do przetargów, albo narzucają zbyt wysokie ceny. Dzieje się tak zarówno w dużych
miastach, jak i małych gminach.
Skala nierozstrzygniętych lub odwołanych przetargów zaczyna być coraz większym problemem. Dotyka to inwestycji
realizowanych zarówno przez duże miasta,
jak i małe gminy.
To, że brak pracowników jest jednym
z najistotniejszych zagrożeń m.in. w realizacji kluczowych inwestycji dotyczących
dróg, kolei i mieszkań sygnalizuje raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

„Inspiracją dla polskiego eksperymentu gospodarczego, który realizuje premier Mateusz Morawiecki,
jest teoria ekonomisty i antykapitalisty Thomasa
Piketty’ego” – twierdzi agencja Bloomberg
wami inwestorów co do ryzyka, z jakim wiążą oni lokowanie swoich pieniędzy w naszym kraju.
Na dodatek zwalnia jeden z dwóch
czynników (obok konsumpcji prywatnej),
napędzający koniunkturę w polskiej gospodarce, czyli eksport. W 2018 roku,
zgodnie z wynikami analiz Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii, pożegnamy się z nadwyżką eksportu nad importem, która w roku 2017 wynosiła 0,4 mld
euro. W roku bieżącym deficyt wyniesie
2,5 mld euro.
Wiceminister tego resortu Jerzy Kwieciński widzi jednak nadzieję na przyspieszenie w polskiej gospodarce. Na targach

– Tak naprawdę jesteśmy przed najwyższymi pikami, jeżeli idzie o inwestycje infrastrukturalne, no i pytanie podstawowe
jest takie: jakimi rękami te prace będziemy
wykonywać, bo rąk polskich brakuje – powiedział w rozmowie z dziennikarzem
„Rzeczypospolitej” wiceprezes TOR Adrian
Furgalski. – Zaczyna też brakować rąk ukraińskich. Firmy zaczynają sięgać do tak egzotycznych źródeł pozyskiwania pracowników, jak Indie czy Nepal – dodał.
Tymczasem obowiązujące w Polsce
przepisy nie ułatwiają zatrudniania obcych
pracowników. Są niejasne i skomplikowane. System uproszczony nie obowiązuje ponadto wobec takich krajów jak wspomnia-

ne Indie czy Nepal. Prezes zarządu Work
Service SA Maciej Witucki przekonuje, że
są to ludzie dobrze przygotowani do wykonywanej pracy oraz anglojęzyczni, co ułatwia komunikację.
W styczniu br. zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 3,8 proc., a wynagrodzenie o 7,3 proc. Presja na wzrost
płac nasila się, choć rosną one szybciej niż
wydajność pracy. Przedsiębiorcy ulegają
zwykle tym naciskom, ale mimo to będą
mieli problemy z niedoborami kadrowymi.

Bat na korupcję
Rząd kontynuuje działania mające
zwalczać korupcję. Taką rolę ma spełniać
ustawa o jawności życia publicznego.
Przedsiębiorcy nie mają nic przeciwko
temu, ale obawiają się, że tym batem chłostani będą także uczciwi pracodawcy. Obawy budzą zwłaszcza wysokie kary za niewłaściwe procedury wewnętrzne. Oceniać
je ma Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Mieszane odczucia budzi także powołanie instytucji tzw. sygnalisty. Będzie to
osoba, która powiadomi władze o nieprawidłowościach w swojej firmie, za co otrzyma ochronę prawną. Wątpliwości rodzą się
także w sprawie dodatkowych obciążeń biurokratycznych. Firmy będą musiały np.
przeprowadzać szkolenia załóg w zakresie
zapobiegania korupcji, opracowywać odpowiednie regulaminy i sporządzać sprawozdania.

Gdy w kasie pustka
Euler Hermes, ubezpieczyciel należności handlowych, podaje, że liczba firm
zgłaszających niewypłacalność wzrosła
w stosunku do ubiegłego roku o 19 proc.
Najwięcej takich przypadków było w branży hurtowej (wzrost o 125 proc.), dużo w
produkcyjnej (wzrost o 29 proc.) i w usługach (wzrost o 25 proc.).
Skutkiem niewypłacalności jest nieregulowanie zobowiązań wobec dostawców
i administracji państwowej, co prowadzi do
upadłości, a w najlepszym przypadku do
postępowania restrukturyzacyjnego.
Takich przypadków jest w ciągu ostatnich lat z każdym rokiem coraz więcej,
zwłaszcza w hurcie, produkcji i usługach.
Główne przyczyny tego stanu rzeczy to
wzrost kosztów wynagrodzeń za pracę i brak
pracowników. Niewypłacalność dotyka najczęściej małe i średnie firmy, działające na niewielką skalę. Nie dają one rady w konkurencji
z silnymi rywalami na rynku, którzy dysponują większymi pieniędzmi i doświadczeniem
oraz są lepiej zorganizowani.
Polska gospodarka wygląda różnie
w zależności od tego, jak się na nią patrzy.
Statystyki wszystkiego nie mówią. A także
nie wszystko zapowiadają.
I
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Galerie handlowe
na celowniku
Od 1 stycznia 2018 r. właściciele dużych nieruchomości komercyjnych, których
wartość przekracza 10 mln zł, są zobowiązani do zapłaty dodatkowej daniny
z tytułu własności tego środka trwałego
uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej nowe obciążenie ﬁskalne pomysłodawca wprost stwierdza, że
minimalny podatek dochodowy dotyczy
m.in. galerii handlowych, podając je jako
przykład nieruchomości komercyjnych
o znacznej wartości. Dodatkowe obciążenia obejmą również biurowce oraz inne budynki handlowo-usługowe, których wartość
początkowa przekracza 10 mln zł.

W

Fikcja podatkowa
Pierwotny projekt z 6 lipca 2017 r. przewidywał stawkę 0,042 proc. podstawy opodatkowania za każdy miesiąc, a tę stanowi
przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na
pierwszy dzień każdego miesiąca, wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 mln zł. Dla podatkowej
grupy kapitałowej będzie to przychód odpowiadający sumie przychodów spółek
tworzących tę grupę. Podpisana przez prezydenta obowiązująca ustawa z 27 paź-
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dziernika 2017 r. ustanowiła to obciążenie
na niższym poziomie 0,035 proc.
Przyjęta konstrukcja podstawy opodatkowania wprowadza fikcję podatkową
– zakłada, że właściciel nieruchomości komercyjnej o wartości początkowej 11 mln
zł osiąga przychód w wysokości 1 mln zł.
Podatek od nieruchomości komercyjnych obejmuje te budynki, które zgodnie
z Klasyfikacją Środków Trwałych są:
a. budynkami handlowo-usługowymi (takimi jak centra handlowe, domy towarowe,
samodzielne sklepy i butiki),
b. budynkami biurowymi, jeśli ich wartość
początkowa przekracza 10 mln zł.

Kto nie zapłaci podatku?
Najprostszym kryterium różnicowania,
kto będzie zobowiązany do ponoszenia nowego obciążenia, a kto nie, jest wartość początkowa nieruchomości. Właściciele tych
budynków komercyjnych, których wartość
nie przekracza 10 mln zł, będą zatem z niego zwolnieni. Co ważne, nie podlega kumulacji wartość nieruchomości komercyj-

nych należących do podatnika. Zatem jeden właściciel może mieć 50 budynków
o wartości 9,9 mln zł każda i nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku.
Z obowiązku zwolnione są te środki
trwałe, od których zaprzestano dokonywać
odpisów amortyzacyjnych. Wyłączenie dotyczy także budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym
stopniu na potrzeby własne podatnika.
Nie będą też musieli wpłacać podatku ci podatnicy, których miesięczna zaliczka na podatek dochodowy przekracza jego wartość.

Jak nie kijem go, to pałką
Ministerstwo Finansów, tłumacząc konieczność wprowadzenia nowego podatku,
powołało się na unijną dyrektywę ATAD,
mającą na celu przeciwdziałanie unikaniu
opodatkowania (dyrektywa Rady UE
2016/1164 z 12 lipca 2016 r.). Tymczasem
to Komisja Europejska we wrześniu 2016
r. nakazała Polsce zawieszenie stosowania
podatku, który miał obciążyć duże sieci handlowe. Chodziło o podatek od sprzedaży
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detalicznej. Polska zmuszona była najpierw wycofać podatek z obrotu prawnego, a następnie zawiesić jego ponowne
wprowadzenie w życie. Sprawa nadal toczy
się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE
i od jego rozstrzygnięcia zależeć będzie,
czy tzw. podatek handlowy będzie mógł
w Polsce obowiązywać, czy nie.
Ministerstwo Finansów nie zamierzało jednak czekać na wyrok trybunału.
Zwłaszcza że 30 czerwca 2017 r. Komisja
Europejska orzekła, że podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady
dopuszczalnej pomocy państwa. Już 6 lipca 2017 r., a więc niecały tydzień później MF
przedłożyło pomysł nowego podatku – od
nieruchomości komercyjnych. Czy obowiązujące od początku nowego roku obciążenie fiskalne jest uzasadnione koniecznością implementacji przepisów dyrektywy ATAD, czy pod jej przykrywką resort chce po prostu zrekompensować Skarbowi Państwa stratę zakładanych blisko
1,6 mld zł rocznie wpływów do budżetu, jakie miał przynieść podatek od sprzedaży detalicznej? Trudno nie ulec wrażeniu, że działa tu zasada „jak nie kijem go, to pałką”.

Zakaz handlu w niedziele
Wystrzał z podatkowej dubeltówki nie
jest jedyną formą „dobrania” się do dużych
galerii i centrów handlowych. W styczniu
Sejm rozpatrzył poprawki senatu do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre
inne dni. Ustawa została podpisana przez prezydenta, a zatem od 1 marca 2018 r. w Polsce obowiązują dwie niedziele handlowe
w miesiącu: pierwsza i ostatnia. W 2019 r.
ich liczba skurczy się do jednej – będzie nią
ostatnia niedziela w miesiącu.
Od 1 stycznia 2020 r. zakaz obejmie
wszystkie niedziele w roku, z wyjątkiem
siedmiu wskazanych przez ustawodawcę.
Niedziele wyłączone spod zakazu handlu
to kolejne dwie niedziele poprzedzające
pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz ostatnia
niedziela przypadająca w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. Częściowemu
ograniczeniu ulegnie też możliwość handlu w wigilię Bożego Narodzenia, a więc
24 grudnia, oraz w Wielką Sobotę, czyli
w przeddzień Wielkiej Nocy. W te dni han-

del będzie zakazany po godzinie 14:00.
Grzywna za złamanie zakazów ma wynosić od 1 tys. do 100 tys. zł.

Zarządzanie nowoczesnym
przedsiębiorstwem
Właściciele dużych nieruchomości komercyjnych, a zwłaszcza galerii i centrów
handlowych, muszą mieć świadomość, że
została im wypowiedziana otwarta wojna
o pieniądze. Wspomniane 0,035 proc. podstawy opodatkowania podatkiem galeryjnym daje w skali roku wymierne 0,42 proc.
Łącząc to z milionowymi stratami, jakie
przyniesie zakaz handlu w niedziele, można się spodziewać reakcji obronnej obarczonych tymi obciążeniami przedsiębiorców. Jeśli nie będą chcieli przerzucić powstałych kosztów na konsumentów, to pozostaje podjąć walkę, w której orężem jest
prawo. Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem oznacza dziś konieczność
zabezpieczenia jego interesów i ochrony
majątku na każdym polu: biznesowym, podatkowym, a przede wszystkim prawnym.
radca prawny Robert Nogacki

Amortyzacja dziedziczonego majątku
Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych
wprowadziła niemałe zamieszanie – pojawiły się wątpliwości, czy istnieje
możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych przedsiębiorstwa nabytych w drodze
spadku lub darowizny w gronie najbliższej rodziny
hoć zmiany zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2018 r., to jeszcze
przed ich wejściem w życie Ministerstwo Finansów przyznało,
że nowe regulacje mogą wywołać niepożądane skutki dla ﬁrm rodzinnych i uzasadnione jest przywrócenie poprzedniego
stanu prawnego. Tym samym ﬁskus jednoznacznie zadeklarował, iż ponownie
odtworzy korzystne dla przedsiębiorców
i obdarowanych brzmienie przepisów. Czy
rzeczywiście tak się stanie? Na tym etapie
komunikaty publikowane przez MF bardziej
przypominają wróżenie z fusów niż konstruktywne prace nad przywróceniem status quo w kwestii sukcesji majątku w ﬁrmie.
Do końca 2017 r. podatnik nie miał
możliwości uznania za koszt uzyskania
przychodu odpisów amortyzacyjnych od
wartości początkowej środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
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nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie
stanowiło przychodu z tytułu nieodpłatnego
otrzymania rzeczy lub praw, lub dochód
z tego tytułu był zwolniony z PIT, lub nabycie to stanowiło dochód, od którego zaniechano poboru podatku.
Ustawa przewidywała także bardzo
istotny z punktu widzenia sukcesji majątku wyjątek, zgodnie z którym powyższych
wyłączeń nie stosowało się do ŚT i WNiP
nabytych w drodze spadku lub darowizny.
Jednakże fiskus doszedł do wniosku, że
obowiązujące odstępstwo jest nadużywane przez podatników do przeszacowywania podatkowej wartości składników majątku poprzez przekazywanie ich członkom
najbliższej rodziny, która co do zasady korzysta ze zwolnienia w podatku od spadków
i darowizn. Wobec tego, na skutek zmian
wprowadzonych nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, rozszerzono kata-

log przesłanek skutkujących wyłączeniem
zaliczenia do kosztów składników aktywów
firmy nabytych w drodze spadku lub darowizny o sytuację, gdy takie nabycie korzysta ze zwolnienia od podatków od
spadków i darowizn. Tak restrykcyjne zmiany ustawy PIT spowodowały, że rodzinne
firmy zostały pozbawione możliwości dogodnych przekształceń pokoleniowych, a ich
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego realnie wzrosły.
radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się
w ochronie majątku oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców
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Będzie trudniej, ale szczelniej
Z początkiem roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy prawa
podatkowego. W głównej mierze to zmiany w podatkach dochodowych.
W podatku VAT wszyscy przedsiębiorcy odczuli obowiązek składnia JPK,
a zapewne niebawem niektórzy doświadczą weryﬁkacji przepływów
pieniężnych, jakiej ﬁskus dokonywać będzie w oparciu o STIR
przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań
technologicznych.

Co z planowaniem podatkowym?

Alicja Tołwińska
doradca podatkowy, Grupa CHWP
– Chałas Tax & Finance Advisory
eryﬁkacja przepływów pieniężnych odbywała się dotychczas wyłącznie w toku
postępowań podatkowych,
kontrolnych. Teraz organy zaskoczyć będą
mogły przedsiębiorcę wnioskami z podjętej bez czynności kontrolnych analizy transakcji ﬁnansowych. W konsekwencji skutkować to będzie sprawną weryﬁkacją zadeklarowanych przez podatników podstaw opodatkowania.
W drugim półroczu tego roku będziemy korzystać z mechanizmu podzielonej
płatności (split payment). Twierdzenie, że
aparat skarbowy do efektywnego poboru
podatków nie posiada wystarczających
narzędzi prawnych czy technicznych, nie ma
racji bytu. Zmiany przepisów to przede
wszystkim zwiększenie zakresu kompetencji organów podatkowych, a w następstwie
bardziej efektywny pobór danin. Trzeba
przyznać, że administracji skarbowej przyświeca cel wyeliminowania luk prawnych
powodujących straty budżetu państwa

W
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Ogrom nowelizacji w prawie podatkowym, jak również wprowadzenie nowych
przepisów, które obowiązują od początku
tego roku, przysparza wielu problemów interpretacyjnych, jak też szeregu nowych
obowiązków podatkowych. Nie wszyscy podatnicy są w stanie zapoznać się z taką masą
zmian lub właściwe odczytywać intencje
ustawodawcy wyrażone w znowelizowanym
prawie. Ze statystyk Krajowej Informacji
Skarbowej wynika, że w 2017 roku spadła
znacząco ilość wydanych interpretacji podatkowych – w stosunku do roku 2016 aż
o 24 proc., co nie oznacza, że prawo podatkowe stało się bardziej przejrzyste
i zrozumiałe.
Może to jednak być sygnałem, że
wnioski o interpretacje podatkowe nie będą
stanowiły już elementu planowanej strategii podatkowej, niekoniecznie zgodnej z prawem. Wydana interpretacja podatkowa
dla niektórych wnioskodawców była nie
tylko stanowiskiem organu podatkowego
o prawidłowości lub nieprawidłowości rozumienia przepisów podatkowych, a niewątpliwie pewnego rodzaju „zabezpieczeniem” chroniącym przed kwestionowaniem rozliczenia określonych zdarzeń.
Niestety stwierdzić trzeba, że interpretacje stały się również elementem agresywnego planowania podatkowego, w którym to wykorzystywano stanowisko organu podatkowego. Dzięki nie do końca
przejrzystemu przedstawianiu rzeczywistego stanu lub też uzyskaniu pożądanej
wiedzy od organu można było podjąć
właściwe działania, w efekcie których generowane były zyski podatkowe. Zapewne
organy nie analizowały intencji, jaką kierował się wnioskodawca, który uzyskując interpretację, badał także przewidywalność
i zachowanie fiskusa w przyszłości.
W obliczu obecnej rzeczywistości podatkowej organy skarbowe, na podstawie
przedstawianych opisów stanów faktycz-

nych lub przyszłych zdarzeń, zapewne dokonują szczegółowej analizy, czy planowane
przez podatnika transakcje nie mają na celu
wyłącznie osiągnięcia korzyści podatkowej.
Niewątpliwie takie działanie wyposaża organy podatkowe w wiedzę niezbędną do
identyfikacji luk w prawie i szybkiej ich eliminacji. Odnosząc się do kwestii opinii zabezpieczającej i bardzo znikomej liczby zapytań wystosowanych przez podatników
w tym trybie, wydaje się, że ten stan nie wymaga dodatkowego komentarza i stanowi
potwierdzenie powyższych wniosków. Dodatkowo trzeba przyznać, że instytucja
klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, oceniana jako martwy przepis, z racji
znikomego wykorzystywania przez organy
podatkowe, mimo wszystko, spełnia swoją rolę prewencyjną i czyni organy podatkowe efektywnymi bez podejmowania kosztownych działań.

Jak bomba z opóźnionym zapłonem
Planowane i wdrażane optymalizacje
podatkowe, zarówno te agresywne, jak i te,
w których jednoznacznie nie można stwierdzić nadużycia prawa, były efektem dobrej
znajomości luk prawnych, ograniczeń kompetencyjnych fiskusa, jak też pewnej kreatywności na płaszczyźnie podatkowo-finansowej czy rachunkowej.
Niewątpliwie często miały swoich twórców o rozpoznawalnej na rynku marce. Stąd
też zainteresowanie czy pokusa nabycia takich produktów nie tylko u podmiotów, które za normę w działaniu uznawały uchylanie
się od opodatkowania, lecz także u legalnie działających, renomowanych podmiotów gospodarczych.
Obok wyłudzeń podatku VAT unikanie
lub uchylanie się od opodatkowania stało
się istotnym kryterium konkurencyjności
podmiotu na rynku. Sprzyjać mogła również wyznaczona ówcześnie strategia zwalczania oszustw VAT, wymierzona głównie
w podmioty uczestniczące w karuzelach podatkowych, tj. słupy, bufory, wykorzystywane
przez organizatorów grup przestępczych,
którzy pozostali bezkarni.

PRAWO

Mimo doskonałej identyfikacji takich
uczestników obrotu przez fiskusa, wysokiej
efektywności działań, mierzonej wartością
ujawnionych pustych faktur, budżet nie zyskał wiele. Straty państwa szacowane przez
światowych i krajowych ekspertów szacowane były na dziesiątki miliardów złotych.
Polska z racji atrakcyjnej 23-procentowej
podstawowej stawki w VAT została uznana za raj podatkowy dla wyłudzeń w tym
obszarze. Działania te przysłoniły czujność
organów w innych obszarach. Stąd obecny czas to konieczność odrobienia deficytu należnych budżetowi danin.
Obecnie wymierzone działania fiskusa
w zakresie poprawy ściągalności podatków
to zapobieganie powstawaniu patologii
podatkowych z wykorzystaniem niejasności lub luk prawa, głównie w podatku CIT.
W świetle planowanych wydatków z budżetu państwa są one jak najbardziej potrzebne. Oznacza to, że wdrożona strategia podatkowa w przedsiębiorstwie może
nieść ze sobą niepożądane skutki nie tylko
na płaszczyźnie ekonomicznej, ale głównie
karnej i karnej skarbowej zarówno dla
podmiotów realizujących, jak i tworzących
jej kształt. Zakup produktu podatkowego,
jaki wprowadzono w życie lub planowano
wdrożyć w przyszłości, może stanowić
dzisiaj „bombę z opóźnionym zapłonem”.

Ogrom nowelizacji w prawie podatkowym, jak również
wprowadzenie nowych przepisów, które obowiązują
od początku tego roku, przysparzają wielu problemów
interpretacyjnych, jak też szeregu nowych obowiązków
podatkowych
Doradca podatkowy po tej samej
stronie co budżet państwa
W obliczu dynamicznej zmiany kształtu koncepcji uszczelniania budżetu państwa
przez resort finansów wiele podmiotów
zmuszonych jest podjąć korektę zaplanowanych działań w zakresie prowadzenia
efektywnej polityki podatkowej. Wydaje
się, że niektóre podmioty nadal mają
uśpioną świadomość podatkową, być może
z racji faktu, że zaplanowane czy też nabyte
od wyspecjalizowanych firm strategie podatkowe nie były produktem niskokosztowym.
Niejednokrotnie podmioty obsługujące dane transakcje otrzymywały prowizję
stanowiącą określony procent wyliczony od
łącznej kwoty „oszczędności podatkowej”
uzyskanej przez podatnika nawet już przed
jej realizacją.

Powyższe nie powinno jednak wpływać
na ocenę zawodu doradcy podatkowego.
W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt,
że doradca podatkowy to zawód publicznego zaufania, który na co dzień dba o prawidłowe rozliczanie podatków, dając swoim klientom bezpieczeństwo, a jednocześnie
pośrednio budżetowi należne daniny.
Warto więc rozważyć wykorzystanie
profesjonalnej instytucji audytu podatkowego, jaki przeprowadzić mogą podmioty
zewnętrzne, w którym to zostanie dokonana
obiektywna ocena powziętych decyzji podatkowych. Niewątpliwie do czynności
z tego zakresu najlepiej przygotowani na
rynku są doradcy podatkowi.
I
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Demografia
puszcza oko
do uzdrowisk

O tym, jak dzisiaj i jutro radzić będzie sobie sieć sanatoriów oraz czy jest
szansa na rozwój nowych form lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej, debatować będą uczestnicy kolejnego Kongresu Uzdrowisk Polskich
Michał Tabaka
zdrowiska – i to nie tylko te
w kraju nad Wisłą – wydają się
stać na rozdrożu. Z jednej strony rzeczywistość determinowana jest przez najnowsze technologie,
z drugiej jednak proporcjonalnie rośnie wiedza człowieka na temat jego własnego
zdrowia, czynników, jakie na nie wpływają, i instrumentów, dzięki którym można poprawić własną kondycję.

U

Trzeba rehabilitować
najstarszych
Ów pęd do rehabilitacji zauważyć możemy zwłaszcza u Polaków, reprezentujących jedno z najbardziej starzejących się
społeczeństw na Starym Kontynencie. Od
lat nie potrafimy sobie poradzić z większą
liczbą umieralności w porównaniu do liczby narodzin. Na chwilę sprawę poprawił
Program 500+, ale to niewielki progres.
Bardziej odczuwalne są skutku smogu,
wpływające na śmiertelność.
– W ubiegłym roku w naszym kraju dodatkowo zmarło aż 16 tysięcy ludzi. I nie są
to emeryci czy renciści, a przede wszystkim
osoby w wieku produkcyjnym. Przyczyną
jest zanieczyszczone powietrze – przekonuje
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prof. Paweł Buszman ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, reprezentujący także Polsko-Amerykańskie
Kliniki Serca.
GUS podaje również, że udział osób
w wieku co najmniej 60 lat w ogólnej populacji wzrósł o 7,5 punktu procentowego,
tj. z 14,7 proc. w 1989 r. do 22,2 proc.
w 2014 r. Dla porównania odsetek dzieci
i młodzieży zmniejszył się w tym czasie
o ponad 12 p. proc. – z prawie 30 proc. do
18 proc. Nic nie wskazuje na poprawę sytuacji. Wręcz odwrotnie. W 2026 r. rozpocznie się dynamiczny wzrost liczby osób
w wieku 80 lat i więcej, co będzie efektem
wchodzenia w okres starości powojennego
wyżu demograficznego. To dane, które
nie mogą napawać optymizmem.
To właśnie uzdrowiska mogą okazać się
najlepszą receptą na zwiększające się potrzeby rehabilitacyjne seniorów. I to tutaj
następne lata wcale nie muszą być takie
chude, jak jeszcze nie tak dawno zakładano.
– Branża uzdrowiskowa ma bardzo
duży potencjał. Będzie notowała najwyższe
wzrosty w najbliższym czasie – zakłada na
łamach businessinsider.com.pl Piotr Marczyk, prezes Zarządu Uzdrowiska Konstancin-Zdrój i Uzdrowiska Nałęczów.

Byle by tylko pieniędzy starczyło
Wychodzi na to, że cała gospodarka
musi przygotować się na potężny demograficzny cios, tylko w sanatoriach będą
„strzelać szampany”. Niestety, nie tak
szybko. Mimo że uzdrowiska w naszym kraju w przyszłości rozpisanej nawet na kilkanaście lat nie powinny mieć żadnego kłopotu z popytem na swoje usługi, to dobry
nastrój bardzo szybko i skutecznie studzą
finanse.
– Przede wszystkim branża ta charakteryzuje się dużą kapitałochłonnością. To
oznacza, że bazę trzeba modernizować, dlatego, że to ona – obok fachowości personelu – decyduje o konkurencyjności uzdrowiska. Musi być przyjemna lokalizacja,
w dodatku dobrze wyposażona. I na tym naprawdę da się sporo zarobić, bo jest wiele
takich uzdrowisk, gdzie jest mnóstwo klientów i są one obłożone nawet w 100 proc.
– mówi Piotr Marczyk.
Jeżeli demograficzne dane pomagają
naszym sanatoriom, to coraz większa konkurencyjność już nie do końca. Jakieś dwie
dekady temu człowiek ze skierowaniem do
uzdrowiska nic tylko cieszył się z następnych
ponad trzech tygodni. Dzisiaj może wszystko porównać i często okazuje się, że pokój
nie taki, a stołówka ma ściany w niezbyt
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modnych kolorach. Co gorsza, nie ma połączenia kolejowego, więc odpada.

Komercja pcha się
drzwiami i oknami
Czy tego chcemy czy nie, dynamiczna
rzeczywistość stymuluje nas niezliczoną
liczbą bodźców. Idą za tym i rozproszenie,
i większe możliwości poznawcze. Jeżeli same
szpitale w kraju nad Wisłą miały i mają kłopoty z finansowaniem prac dostawczych do
standardów UE, to sanatoria tym bardziej.
Mają wszak większą infrastrukturę do kontroli i zabezpieczenia pieniężnego. Za tym
podąża wcale nie mniejsza amortyzacja. To
wszystko oznacza tylko jedno: koszty. Menadżerskie podejście do tematu z umiejętnością przede wszystkim dywersyfikowania
źródeł finansowania nie jest więc w tej branży dobrą praktyką, a koniecznością.
– Na koniec 2016 r., uzyskując od
właściciela dokapitalizowanie w wysokości
3 mln złotych, przystąpiliśmy do generalnych remontów obiektów „Cis” i „Dąbrówka” w Szczawnie-Zdroju w celu ich dostosowania dla klientów komercyjnych.
Dokonaliśmy też analizy ofert związanych
z usługami komercyjnymi, powiązanych nie
tylko z ofertą uzdrowiska, ale i ofertą rekreacyjno-sportową, m.in. goszcząc tury-

stów korzystających z usług w miejscowościach narciarskich, tj. w Czechach, na Dzikowcu oraz w Rzeczce. Podobna oferta
w okresie letnim będzie kierowana do amatorów jazdy rowerowej. Niestety oferta ko-

taka, że dzisiaj, w obecnym systemie, decydentem finansowym (niekiedy jedynym)
jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zgodnie z planem rocznym na 2017
NFZ przeznaczył na lecznictwo uzdrowi-

W jakim kierunku podążą polskie uzdrowiska?
Na to pytanie postarają się odpowiedzieć uczestnicy
XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich. Czterodniowa
debata (14–17 czerwca) odbędzie się tym razem
w Augustowie
mercyjna jest bardzo mocno powiązana ze
standardem obiektów hotelowych, które wymagają wysokich nakładów finansowych –
tłumaczy zasadę zamykającego się kółka Paweł Skrzywanek, prezes zarządu „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” SA.

NFZ dzieli i rządzi
Warto w tym miejscu na chwilę zastanowić się, skąd w ogóle sanatoria mają pieniądze na własne utrzymanie, o poszerzaniu oferty nie wspominając. Prawda zaś jest

skowe 655 mln 282 tys. zł. Do tego doszły
jak zawsze częściowe płatności od pacjentów. Ci ponoszą koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem), a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania oraz dodatkowe opłaty w zależności od przepisów lokalnych, np. opłat
klimatycznych. Dla zdecydowanej większości sanatoriów – podobnie jak się ma
rzecz w przypadku szpitali – te pieniądze to
minimum, które pozwala na funkcjonowanie. Ale gdzie niezbędne inwestycje, na-
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kłady na rozwój, poszerzanie swojej oferty i tym samym efektywne wypełnianie wcześniejszego biznesplanu?
Tymczasem już w zeszłym roku pojawiły się głosy mówiące o ograniczeniu
tych konkretnych wydatków NFZ. Na finansowanie mogłyby liczyć jedynie zabiegi medyczne. Wyżywienie i noclegi już nie

żeniem pieniędzy na ochronę zdrowia ma
zająć się budżet kraju.
– Łatwo zniszczyć system i przejść na
inny model finansowania, tylko później będziemy mieli taką sytuację jak we Francji,
Niemczech czy Czechach, gdzie chcą wrócić do poprzedniego systemu, który pozwala
na lepszą opiekę nad osobami starszymi,

To właśnie uzdrowiska mogą okazać się najlepszą
receptą na zwiększające się potrzeby rehabilitacyjne
seniorów. I to tutaj następne lata wcale nie muszą być
takie chude, jak jeszcze nie tak dawno zakładano
za bardzo. Przedstawiciele branży uzdrowiskowej w naszym kraju jak jeden mąż komentują to jednoznacznie: to oznaczałoby
całkowite załamanie rynku. A konkretniej:
zamykanie obiektów i utratę miejsc pracy.
Sam NFZ jednoznacznie nie odpowiada,
czy w ogóle będą jakiekolwiek zmiany, a jeśli tak, to w jakim kierunku mogą one podążać. Bardzo możliwe, że nie wiedzą
tego sami decydenci. Wszak w bieżącym
roku NFZ ma być zlikwidowany. Jego zadania przejmą urzędy wojewódzkie, a ło-

62 Fakty

a to jest niezwykle ważne w dobie starzejącego się społeczeństwa – przestrzega
przed tego typu eksperymentami na łamach
rynkuzdrowia.pl Marcin Zajączkowski,
prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego
Ciechocinek SA.

Czas na nowy kierunek
Przedstawiciele uzdrowisk nie tylko
nie zgadzają się z ewentualnymi nowymi zasadami finansowania. Dodatkowo widzą
w sieci sanatoriów doskonały instrument

długoterminowej opieki geriatrycznej. Nieco mniej na NFZ muszą oglądać się te
uzdrowiska, które nad pozostałymi górują tzw. przewagą lokalizacyjną. Ten luksus
jest dany jednak tylko tym z rentą geograficzną (premia za położenie geograficzne
w układzie geopolitycznym, uwzględniająca
interakcje sąsiedzkie, odległość od granicy,
sąsiedztwo z regionami bogatszymi/biedniejszymi, bliskość szlaków komunikacyjnych) i ukierunkowanym na klienta zagranicznego, w pierwszej kolejności z Niemiec,
którego portfel jest nieco grubszy.
Niezależnie od położenia polskie uzdrowiska muszą wypracować nowy model finansowania. Przedstawiciele branży pracują
nad nim z reprezentantami rządu. Z jednej
strony naciska polityka ze swoim kalendarzem wyborczym i graniem na emocjach,
a z drugiej praktyka i chęć rozwoju, a nie tylko egzystencji.
W jakim kierunku podążą polskie
uzdrowiska? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć uczestnicy XXVII Kongresu
Uzdrowisk Polskich. Czterodniowa debata (14–17 czerwca) odbędzie się tym razem
w Augustowie. W programie znajdują się
m.in. panele na temat koncepcji rozwiązań
systemowych w zakresie organizacji lecznictwa uzdrowiskowego czy turystyki zdrowotnej w polskich uzdrowiskach – jako niewykorzystanego potencjału.
I
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Górski miks uzdrowiskowy
Polanica-Zdrój to miejscowość łącząca w sobie urok górskiego miasta z bogatą
ofertą uzdrowiskowo-wypoczynkową. To bardzo znaczący ośrodek turystyczny
na mapie Ziemi Kłodzkiej w otoczeniu Gór Stołowych i Bystrzyckich
urort hrabstwa kłodzkiego przez
cały rok gości u siebie turystów
z różnych części kraju. To miejsce szczególne, ponieważ otwiera się zarówno na seniorów, rodziny z dziećmi, jak i wszystkich tych, którzy pragną aktywnie spędzić czas lub wyciszyć się i nabrać dystansu do tempa dzisiejszego świata. Piękny krajobraz, pełen wiekowych rododendronów, magicznych zakątków i alei
możemy podziwiać w Parku Zdrojowym
usytuowanym w samym sercu Polanicy.
Znajdujący się w pobliżu Teatr Zdrojowy
oferuje mieszkańcom i turystom bogatą
ofertę kulturalną w letnie dni i zimowe wieczory. Natomiast duża baza gastronomiczna i noclegowa proponuje domowe czy
wykwintne dania oraz ośrodki lecznicze
i spa na wysokim poziomie.
Każda pora roku odsłania inną scenerię uzdrowiska. Pełne malowniczych widoków trasy spacerowe, rowerowe, biegowe czy zjazdowe utrzymywane są przez cały
rok. Bliskość innych miejscowości Kotliny
Kłodzkiej oraz pogranicza czeskiego sprawia, że zarówno weekend, jak i urlop
w Polanicy-Zdroju będą doskonałym
wyborem.

K

Położenie
Polanica-Zdrój to uzdrowisko najbardziej znane spośród swych sudeckich
braci i sióstr. Położona jest w zachodniej części Kotliny Kłodzkiej, na wysokości ok. 380 m n.p.m., u wylotu Piekielnej Doliny, nad którą dominują
szczyt Wolarza (850 m n.p.m.) oraz pokryta lasami Kamienna Góra (704 m
n.p.m.). Przez centrum miejscowości
płynie Bystrzyca Dusznicka, prowa-

dząca swe wody ze Źródeł w Górach Orlickich. Uzdrowiskowo-wypoczynkowa
część Polanicy-Zdroju zajmuje nasłonecznione, łagodne, południowowschodnie
zbocza pierwszych wzniesień Gór Stołowych. Ich wyższe partie pokrywają lasy ciągnące się wzdłuż całego pasma i łączące się
z olbrzymim kompleksem leśnym Gór Bystrzyckich. Te dwa pasma górskie oddziela od siebie głęboka Piekielna Dolina (obszar chroniony Natura 2000) z płynącą pośród głazów Bystrzycą Dusznicką.

Lecznictwo
Polanica słynie z wód mineralnych
o różnych właściwościach leczniczych. Na
terenie miasta rozlewane są trzy rodzaje
wód: „Staropolanka” z ujęcia „Pieniawa Józefa”, „Wielka Pieniawa” pozyskiwana ze
źródła o tej samej nazwie oraz „Staropolanka 2000” ze Źródła P-300.
W uzdrowisku głównie leczy się choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby układu trawiennego oraz choroby naczyń
obwodowych.

Polanica-Zdrój jest również ośrodkiem
wielu imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym czy turystycznym. Do cyklicznych wydarzeń należą m.in.:
• Międzynarodowy Turniej Szachowy im.
Akiby Rubinsteina,
• „Cały Kazio” Festiwal Marii Czubaszek,
• Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska”,
• Bike Maraton,
• Puchar Polski Nordic Walking,
• Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.
Polanica oferuje wiele atrakcji miłośnikom aktywnego wypoczynku: zróżnicowane trasy piesze oraz rowerowe, stadion
miejski, baseny kryte oraz liczne imprezy
sportowe o zasięgu ogólnopolskim. Na terenie miasta znajdują się także szlaki przeznaczone dla najmłodszych piechurów i odbywają się na nich specjalnie przygotowane gry terenowe. Również miłośnicy spacerów z kijami znajdą coś dla siebie. Miejska Trasa Nordic Walking to 6,5-kilometrowy szlak, który prowadzi po
pięknych terenach leśnych otaczających Polanicę.
Na turystów czekają także inne
atrakcje: letni tor saneczkowy „Góralka”, przejazdy kolejką turystyczną stylizowaną na dawny parowóz, wizyta w, jednej z nielicznych
już na Dolnym Śląsku, hucie szkła
artystycznego „Barbara” czy letnie
pokazy kolorowej fontanny usytuowanej w centrum Parku Zdrojowego.
www.polanica.pl
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Cel ten sam od lat

W mojej ocenie najistotniejsze w chwili obecnej
są wciąż inwestycje w uzdrowiskową infrastrukturę publiczną oraz inwestycje podnoszące
standard zakwaterowania, leczenia, rehabilitacji
i diagnostyki – mówi Jerzy Szymańczyk,
szef Unii Uzdrowisk Polskich
Ulica Uzdrowiskowa w Sopocie

Już wkrótce odbędzie się XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich.Czy poprzednie edycje były owocne i przełożyły się na
wymierne rezultaty?
Każdy Kongres Uzdrowisk Polskich jest
ważnym wydarzeniem dla branży i daje
możliwość podjęcia dyskusji na aktualne tematy i problemy dotyczące uzdrowisk.
W Kongresie biorą udział przedstawiciele
administracji rządowej i samorządowej,
świata nauki, eksperci oraz świadczeniodawcy uzdrowiskowi, a także stowarzyszenia i organizacje branżowe oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz
branży uzdrowiskowej. Podczas paneli dyskusyjnych poruszane są najbardziej aktualne
zagadnienia i problemy dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego, funkcjonowania podmiotów uzdrowiskowych oraz gmin uzdrowiskowych w konkretnych warunkach makro- i mikro ekonomicznych oraz prawnych.
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Lecznictwo uzdrowiskowe, jak żadna
inna dziedzina medycyny, zajmuje się leczeniem chorób przewlekłych, cywilizacyjnych, u dorosłych i dzieci, schorzeń i dolegliwości geriatrycznych, łącząc w sobie
również rehabilitację w warunkach uzdrowiskowych oraz profilaktykę z tak ważną
edukacją zdrowotną.
Współczesną gospodarkę, w tym również rynek usług medycznych, a co za tym
idzie podmioty operujące na rynku turystyki
uzdrowiskowej oraz administracji publicznej, gmin i resortów związanych z tą
branżą, charakteryzuje partnerska współpraca oraz związki kooperacyjne, których
jednym z przejawów jest Kongres Uzdrowisk Polskich. Obecnie, gdy mamy do czynienia z wysoko rozwiniętym społeczeństwem informacyjnym, bardzo istotna jest
wymiana doświadczeń, wiedzy i myśli.
Równie ważne jest szeroko rozumiane
współdziałanie zarówno na rzecz rozwoju polskiego rynku usług medycznych, jak
również zwiększenia dostępności i jakości
świadczeń zdrowotnych dla pacjentów i kuracjuszy.
Twórcze dyskusje podejmowane podczas Kongresowych obrad z roku na rok
wzbudzają coraz większe zainteresowanie
lecznictwem uzdrowiskowym jako ważną

gałęzią opieki zdrowotnej. Celem organizatorów Kongresów jest m.in. przedstawienie w toku obrad postulatów, które
mogą przyczynić się do wprowadzenia
odpowiednich rozwiązań systemowych
zarówno w obszarze merytorycznym, jak
i funkcjonalnym, umożliwiając rozwój podmiotów branży turystyczno-uzdrowiskowej.
Jakie są oczekiwania branży uzdrowiskowej względem XXVII odsłony kongresu?
Tegoroczny XXVII Kongres Uzdrowisk
Polskich odbędzie się w dniach 14–17
czerwca 2018 r. w Augustowie i Druskiennikach, a jego mottem przewodnim
będzie „Uzdrowiska XXI wieku to spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse?”. Intencją organizatorów jest podjęcie
próby oceny, czy uzdrowiska i ich potencjał
jest dobrze wykorzystany i zagospodarowany i jaką rolę pełnią na uzdrowiskowej
mapie Europy oraz czy mogą być szansą
dla rozwoju nowych form turystyki zdrowotnej i lecznictwa uzdrowiskowego. Zaproszeni goście i praktycy sektora turystyczno-uzdrowiskowego, biorąc pod uwagę trendy ogólnoświatowe, podejmą debatę,
jak pogodzić funkcje uzdrowiskowe z rozwojem gospodarczym gmin uzdrowiskowych. Kolejnym zagadnieniem będzie kon-
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cepcja nowych rozwiązań systemowych
w zakresie funkcjonowania współczesnego
lecznictwa uzdrowiskowego.
Ponadto podczas Kongresu uczestnicy dyskutować będą o perspektywach lecznictwa uzdrowiskowego, jego przyszłości
i możliwościach rozwoju zarówno z punktu widzenia gmin, jak i podmiotów działających w branży. Nawiązując do hasła
przewodniego, podjęta zostanie również
analiza, w jakim stopniu został wykorzystany i może być zagospodarowany potencjał uzdrowisk, w szczególności w świetle tendencji rynkowych w Europie i na świecie .
Podczas panelu „Turystyka zdrowotna
w polskich uzdrowiskach – jak wykorzystać
potencjał?”, którego gospodarzem będzie
nasze Stowarzyszenie, chcielibyśmy przedyskutować możliwości większego wykorzystania szerokiej oferty leczniczo-ko-

sytuacji finansowej, organizacji, innowacyjności, infrastruktury czy zdolności dostosowania się do zmiennych warunków
otoczenia. Nadal przeważająca część uzdrowisk swoje przychody opiera w znacznym
stopniu na kontraktach instytucjonalnych
z Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, starając się stopniowo zwiększać udział klientów
pełnopłatnych, aby zdywersyfikować przychody oraz zmniejszyć udział środków
budżetowych w strukturze przychodów.
Kluczowym problemem dla podmiotów uzdrowiskowych od lat ciągle są bardzo symboliczne środki finansowe przeznaczane w ramach systemu ubezpieczeniowego na lecznictwo uzdrowiskowe w planie finansowym NFZ. Nasi sąsiedzi europejscy – Czesi, Słowacy, bo nawet nie porównujemy się z Niemcami, przeznaczają
w ramach swoich systemów ubezpieczeń

Tegoroczny XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich
odbędzie się w dniach 14–17 czerwca 2018 r.
w Augustowie i Druskiennikach, a jego mottem
przewodnim będzie „Uzdrowiska XXI wieku to
spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse?”
mercyjnej uzdrowisk w turystyce medycznej, mając na uwadze trendy i oczekiwania
rynkowe.
Jak oceniłby pan aktualną kondycję
polskich uzdrowisk? W jakich obszarach
wypadają dobrze, a w jakich wciąż pozostaje wiele do zrobienia?
Polskie uzdrowiska obecnie przekształcają się w wielofunkcyjne centra
zdrowia, oferujące coraz wyższą jakość
usług i świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w różnym wieku. Jest to efektem
zmian demograficznych i rosnącego popytu
na usługi lecznictwa uzdrowiskowego. Wysoce konkurencyjny rynek Unii Europejskiej,
jak również krajowy, wymusza na przedsiębiorcach uzdrowiskowych stały wzrost jakości i różnorodności usług oraz ofert
produktowych, podnoszenie standardu
obiektów uzdrowiskowych i turystycznych,
zmianę sposobu oraz warunków zarówno
w obszarze samego lecznictwa, zakwaterowania, jak i żywienia. Polskie uzdrowiska
mają olbrzymią szansę sprostać tej konkurencji, wykorzystując dobrze wykształconą
kadrę medyczną, wyjątkowe naturalne surowce lecznicze oraz stosując korzystne ceny
za usługi.
Obecna kondycja spółek uzdrowiskowych jest zróżnicowana pod względem ich

zdrowotnych środki finansowe o 30–45
proc. większe w przeliczeniu na pacjenta.
Zarządzający firmami rozumieją, że
sukces firmy na konkurencyjnym rynku,
w tym firmy uzdrowiskowej, zależeć będzie
w dużej mierze od jej zdolności dostosowania się do dynamicznie i turbulentnie
zmieniających się warunków działania
w otoczeniu bliższym i dalszym.
Czy działania podejmowane przez
decydentów w odniesieniu do funkcjonowania uzdrowisk wpisują się w kierunek
zapowiadanej dobrej zmiany?
Zachodzące oraz deklarowane zmiany
systemowe w ochronie zdrowia determinują konieczność zwiększenia aktywności
w celu zapobieżenia marginalizacji lecznictwa uzdrowiskowego oraz jego powolnego wypierania z systemu przez inne
dziedziny medycyny.
W listopadzie 2016 r. zarządzeniem ministra zdrowia powołany został zespół do
spraw opracowania koncepcji zmian w
zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego. W skład zespołu powołani zostali
przedstawiciele administracji rządowej,
m.in. NFZ, MZ, AOTMiT, związków zawodowych, organizacji pozarządowych,
w tym UUP, oraz konsultanci krajowi w zakresie dziedzin medycyny wyszczególnio-

nych w niniejszym zarządzeniu. Głównym celem działalności zespołu było przekonanie i uświadomienie decydentom oraz
osobom opiniotwórczym o konieczności
utrzymania, rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego oraz wykorzystania potencjału
lecznictwa uzdrowiskowego w realizacji
współczesnych wyzwań w ochronie zdrowia, dotyczących chorób cywilizacyjnych
i zjawisk demograficznych.
Zespół zakończył prace w grudniu zeszłego roku, przygotowując raport końcowy i przekazując go ministrowi zdrowia. Decyzją strony społecznej oraz strony rządowej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony
Zdrowia został również powołany Podzespół ds. uzdrowisk. Prace Podzespołu również miały na celu wsparcie rozwoju polskich uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego, a także zwiększenie aktywności na
rzecz rozwoju i poprawy warunków ekonomiczno-prawnych działalności podmiotów uzdrowiskowych, uzdrowiskowych
zakładów leczniczych oraz gmin uzdrowiskowych, a także reprezentowanie interesów
strony społecznej.
W ostatnich latach podejmowanych jest
wiele inicjatyw na rzecz wsparcia lecznictwa uzdrowiskowego. Ta dziedzina medycyny staje się coraz bardziej potrzebna
z uwagi na ogólnoświatowe trendy prozdrowotne, jak również zjawiska demograficzne: starzenie się społeczeństw, choroby
cywilizacyjne i potrzebę utrzymania dobrej
kondycji psychofizycznej osób w różnym
wieku. Pobyt w uzdrowisku zapewnia możliwość kompleksowej, stacjonarnej rehabilitacji i leczenia z wykorzystaniem walorów
klimatycznych.
Nie jest tajemnicą, że smog opanował
też uzdrowiska, które mimo fatalnej jakości
powierza pobierają opłaty klimatyczne. Jak
pan reaguje na tego typu zarzuty i co uzdrowiska są w stanie zrobić, aby walczyć ze
smogiem i nie tracić zaufania klientów?
Niestety coraz częściej pojawiają się informacje o złej jakości powietrza w wielu
miejscowościach w Polsce, w tym także
w niektórych uzdrowiskach, co jest spowodowane nieprecyzyjnymi i niespójnymi
przepisami w zakresie pomiaru jakości
powietrza. Wydaje mi się, że pobieranie
opłaty klimatycznej nie powinno być w takich sytuacjach zawieszone, nie tylko ze
względu na trudność metodologiczną
w ustaleniu, za jakie dni opłata ma być naliczana, a za jakie nie, ale przede wszystkim
z uwagi na cele, na które jest przeznaczana.
Opłata klimatyczna zasila budżet
uzdrowiska, z którego jest finansowana
ochrona środowiska, utrzymanie miejscowości w czystości, inwestycje infrastrukturalne czy też programy wymiany źródeł
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ogrzewania na ekologiczne. Właśnie dzięki takim programom i ich uruchomieniu na
szczeblu samorządowym, wraz ze wsparciem z budżetu centralnego oraz funduszy
unijnych, będzie możliwe poprawienie jakości powietrza w uzdrowiskach.
Ponadto w świetle obecnie obowiązujących przepisów wszystkie uzdrowiska
wraz z funkcjonującymi w nich przedsiębiorstwami oraz osobami fizycznymi będą
zobligowane do posiadania ekologicznego
systemu ogrzewania o ograniczonej emisji
szkodliwych substancji. Podmioty branży
uzdrowiskowej widzą jednak konieczność
funkcjonowania w zgodzie ze środowiskiem
naturalnym i starają się zmieniać źródła
ogrzewania na nieszkodliwe, wykorzystując do tych inwestycji również środki Unii
Europejskiej.
Jakie działania osób zarządzających
uzdrowiskami pochłaniają najwięcej nakładów? Jakie inwestycje są konieczne,
by prosperować i przyciągać kuracjuszy
w obecnych warunkach rynkowych?
W mojej ocenie najistotniejsze w chwili obecnej są wciąż inwestycje w uzdrowiskową infrastrukturę publiczną oraz inwestycje podnoszące standard zakwaterowania, leczenia, rehabilitacji i diagnostyki.
Ważny jest również odpowiedni poziom infrastruktury zabiegowej i rekreacyjnej. Coraz częściej kuracjusze, których wiek jest
obecnie mocno zróżnicowany, oczekują dostępu do basenów, nowoczesnych urządzeń
do ćwiczeń, a także szerokiego spektrum
możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Wobec tego przedsiębiorcy uzdrowiskowi powinni przeznaczać coraz większe środki na modernizację bazy, tak aby
móc zaoferować swoim gościom estetyczne wnętrza, dobrą i zdrową kuchnię, a także ciekawy wachlarz usług, nie tylko zdrowotnych, ale przeznaczonych dla różnych
grup odbiorców.
Obserwujemy stały wzrost zainteresowania turystyką zdrowotną, w tym uzdrowiskową, wśród odwiedzających nasz kraj
gości, kuracjuszy i pacjentów z zagranicy.
Około 10 procent ogólnej liczby zagranicznych turystów odwiedza Polskę w celach prozdrowotnych, w 2016 r. można było
odnotować, że największe wydatki turystów
zagranicznych w Polsce były przeznaczane w celach leczniczych. Branża stara się
sprostać konkurencji zagranicznej i oczekiwaniom coraz bardziej wymagających kuracjuszy i pacjentów. Nasze atuty to nieschematyczne i umiejętne połączenie tradycyjnych metod leczenia w oparciu o naturalne surowce lecznicze z najnowocześniejszymi zdobyczami wiedzy medycznej
wykorzystującej doskonale wyposażoną
bazę rehabilitacyjną i diagnostyczną, oferując jednocześnie opiekę wysoko wykwa-
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Ścieżki rowerowe w Połczynie-Zdroju

Niestety coraz częściej pojawiają się informacje o złej
jakości powietrza w wielu miejscowościach w Polsce,
w tym także w niektórych uzdrowiskach, co jest
spowodowane nieprecyzyjnymi i niespójnymi
przepisami w zakresie pomiaru jakości powietrza
lifikowanej kadry medycznej i odpowiedni
standard świadczeń towarzyszących, m.in.
hotelowych, oraz konkurencyjne ceny.
Czy uzdrowiska zajmują należne im
miejsce w polskim systemie ochrony zdrowia, czy są traktowane po macoszemu i zyskują raczej na turystach?
Na całym świecie na płaszczyźnie demograficznej zachodzą istotne zmiany,
których następstwa w nadchodzących latach stawać się będą coraz bardziej wyraźne.
Również w Polsce ma to miejsce. Rośnie
liczba osób w wieku podeszłym, a prognozowane trendy w tym zakresie wskazują,
że będzie za tym szło istotne zwiększenie zapotrzebowania na usługi zdrowotne. Nieustannie również wprowadzane są nowe
technologie, które stwarzają szersze możliwości diagnostyki i leczenia. Otwierają
nowe szanse, ale wydatki z tym związane
konkurują z wydatkami na obecnie stosowane terapie.
Realizowane w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach programy leczenia
i rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej
i edukacji zdrowotnej w zakresie nauki prawidłowego żywienia, walki z otyłością, eliminowaniu czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, zasad życia po zawale serca i zabiegach kardiochirurgicznych, kompensacji dysfunkcji narządu ruchu, psy-

chologicznego wsparcia schorzeń psychosomatycznych, mogą zapewnić osobom
starszym możliwość samodzielnego funkcjonowania i pozostawania we własnym
środowisku oraz odgrywają znaczącą rolę
w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
Wobec stałego zwiększania się odsetka ludzi starszych i średniej długości życia
istotna staje się profilaktyka geriatryczna
w ramach lecznictwa uzdrowiskowego. Jej
celem jest ochrona zdrowia i zapobieganie
przedwczesnej starości oraz niedołęstwu.
Starzenie się społeczeństwa sprzyja powstawaniu zjawiska wielochorobowości, co
powoduje konieczność znalezienia najlepszych rozwiązań w leczeniu i rehabilitacji
oraz zastosowania nowoczesnego podejścia
do problematyki geriatrii.
Pomimo tak licznych sygnałów, wskazujących na obiektywny wzrost znaczenia
lecznictwa uzdrowiskowego w systemie,
środki publiczne na ten cel od kilku lat maleją w relacji do ogólnego budżetu wydatków NFZ na ochronę zdrowia. Taka sytuacja nasuwa niestety wniosek, iż lecznictwo uzdrowiskowe nie doczekało się jeszcze właściwej i odpowiedniej oceny jego
znaczenia i pozycji w systemie ochrony
zdrowia i jest niedoceniane przez decydentów.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Egipt czy Ciechocinek?

O sytuację polskich sanatoriów pytamy prof.
nadzw. dra n. med. Waldemara Andrzeja Krupę,
prezesa Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”

Sanatoria zimą świecą pustkami, tymczasem kolejki do nich są coraz dłuższe.
Jaka jest przyczyna?
W pewnym zakresie, aczkolwiek niewielkim, na pewno kwestia polega na złej
dystrybucji skierowań przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Główną natomiast przyczyną jest fakt, iż pacjenci nie traktują skierowania do sanatorium jako druku płatniczego. W związku z tym albo nie przyjeżdżają do sanatorium i nie oddają skierowania, albo oddają je po terminie. Moim
zdaniem należałoby zdecydowanie obciążać pacjentów kosztami pustostań wynikających z ich niefrasobliwości.
Czy całkowita prywatyzacja uzdrowisk
polepszyłaby ich sytuację? Może gdyby
ominąć niewydolny NFZ, właściciele placówek na stricte komercyjnym rynku poradziliby sobie dużo lepiej?
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W moim przekonaniu jedynie niewielka ilość sanatoriów mogłaby sobie pozwolić
na całkowitą komercję. W mniejszym czy
większym stopniu sanatoria bazują jednak
na kontraktach z narodowym Funduszem
Zdrowia. Należy również zwrócić uwagę na
fakt, iż zdecydowana większość kuracjuszy
są to ludzie w wieku starszym i równocześnie w słabej kondycji finansowej. Powiem
krótko, likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia to likwidacja lecznictwa sanatoryjnego w Polsce.
W jakiej kondycji finansowej są aktualnie polskie uzdrowiska? Jest to tendencja zwyżkowa?
Zasadniczo kondycja finansowa uzdrowisk nie jest dobra, bo świadczenia zdrowotne w uzdrowiskach są słabo płatne. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż
sanatoria i szpitale uzdrowiskowe w Polsce
są zakładami opieki zdrowotnej. W związku z tym podlegają całej masie przepisów
warunkujących ich prawidłowe funkcjonowanie i właściwą opiekę medyczną nad
pacjentem. Równocześnie prowadzona
jest w Polsce rehabilitacja w ramach prewencji ZUS, gdzie do uzyskania kontraktu nie potrzeba być zakładem opieki zdrowotnej. Nawet jeżeli któryś z kontrahentów
ZUS posiada rejestrację jako zakład opieki zdrowotnej, to jest to zwykle bardzo mała

ilość zarejestrowanych łóżek. Są sytuacje,
w których zakład jest zarejestrowany na
50 osób, a kontrakt ma na osób 200. Gdyby te pieniądze można było skierować do
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, będących zakładami opieki zdrowotnej, na
pewno zdecydowanie podniosłoby to kondycję uzdrowisk, równocześnie podnosząc standard usług medycznych.
Polacy coraz chętniej podróżują – nie
tylko po Polsce, ale i za granicę. Świat otworzył na nas ramiona. Czy to ma wpływ na
mniejsze zapełnienie polskich sanatoriów? Jak pan widzi wybór turysty: Egipt
lub Ciechocinek?
Jak powiedziałem poprzednio, zdecydowana większość polskich sanatoriów
działa w oparciu o kontrakty z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Wspomniałem również, że głównymi beneficjentami tego systemu są ludzie starsi, będący w słabej kondycji finansowej. Dlatego też uważam, że
to akurat nie ma wpływu na zapełnienie polskich sanatoriów. Co do pytania odnośnie
wyboru turysty: Egipt czy Ciechocinek, to
należy stwierdzić, iż w przypadku turysty to
Egipt, zaś w przypadku człowieka naprawdę chorego to zdecydowanie Ciechocinek.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej UZDROWISKO SOPOT
ul. B. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot
tel./fax 58 555 08 82, 58 551 63 31
lesnik@sanatoria.com.pl, uzdrowiskosopot@sanatoria.com.pl

UZDROWISKO SOPOT to malownicze, nadmorskie uzdrowisko o szczególnych walorach klimatycznych i krajobrazowych. Dzięki swojemu położeniu doskonale zaspokaja wszystkie
potrzeby kuracjuszy w dziedzinie lecznictwa i relaksu.
W nowoczesnej bazie rehabilitacyjnej prowadzone jest leczenie narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, schorzeń reumatycznych, osteoporozy i cukrzycy.
W naszych ośrodkach oferujemy połączenie tradycyjnych zabiegów rehabilitacyjnych z nowoczesną i bogato wyposażoną bazą zabiegową oraz gwarantujemy wysoki standard proponowanych usług. Każdemu pacjentowi zapewniamy właściwą, indywidualną terapię pod
nadzorem lekarza specjalisty, a wykwaliﬁkowany personel zatroszczy się nie tylko o fachową rehabilitację, ale również o dobre samopoczucie pacjenta i niepowtarzalną, pełną serdeczności atmosferę.
Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki naszej kuchni domowej, a także te standardowe – modyﬁkowane do zaleceń każdego rodzaju diety.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „LEŚNIK”
Obiekt położony jest na leśnej polanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w otoczeniu lasów mieszanych, 4 km od plaży sopockiej. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Swoim
gościom oferuje pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami i odbiornikami telewizyjnymi. Ponadto wyposażony jest w nowoczesną ekologiczną kotłownię z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi. Sanatorium posiada również inhalatorium zbiorowe ze specyﬁcznym
mikroklimatem, którego cechą jest występowanie aerozolu powstającego z solanki.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „PERŁA”
Obiekt położone jest w streﬁe uzdrowiskowej miasta Sopot , zlokalizowany w dolnej części miasta w odległości 200 m od plaży. Czteropiętrowy budynek posiada
155 miejsc w pokojach 1-, 2-, i 3-osobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym i balkonem. Nieodłącznym elementem rehabilitacji są ćwiczenia w basenie z naturalną solanką ze Źródła Św. Wojciecha w Sopocie.

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

www.lesnik.sanatoria.com.pl
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SPA

uzdrowiskowe
Pobyt w uzdrowisku nie musi się
kojarzyć jedynie z rehabilitacją urazową czy zabiegami skierowanymi
wyłącznie do schorowanych seniorów. Ostatnio równie popularne
stały się zabiegi spa, które
doskonale – relaksacyjnie i leczniczo
– wpływają na zdrowie psychiczne,
zwłaszcza gdy po zimie czujemy się
przemęczeni i przepracowani

S

anitas per aquam oznacza nic innego jak zdrowie dzięki wodzie. Popularne dzisiaj spa już w czasach starożytnych było
ważnym elementem życia codziennego, które z czasem stało się prawdziwym rytuałem o głębokim znaczeniu obyczajowym.
Woda to źródło życia, symbol odnowy i świeżości. Jej lecznicze właściwości nie tylko wprowadzają nas w stan relaksu i odprężenia, ale mają również dobroczynny wpływ na nasze zdrowie.
Te zalety najlepiej rozumieją polskie uzdrowiska, których oferta SPA
– dzięki dobroczynnym właściwościom natury – jest obecnie najlepsza na rynku.

Najlepsza forma relaksu
Po latach stosowania środków farmakologicznych ponownie
zwracamy się ku naturze i jej leczniczym właściwościom. I słusznie, bo przykładowo wizyta w tężni czy kąpiel w basenie solankowym korzystnie wpływają na błony śluzowe dróg oddechowych
i skórę, uzupełniając niedobór mikroelementów w organizmie człowieka. Ponadto lecznicze działanie solanki działają stymulująco na
pracę układu odpornościowego.
– Nie trudno zauważyć, że obecnie renesans przeżywa balneologia, czyli dziedzina wiedzy medycznej, w której wykorzystuje się
naturalne surowce lecznicze. My, w naszych ośrodkach SPA
w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój oraz Uzdrowisku Nałęczów, przeplatamy klasyczne – i jakże relaksujące – zabiegi z tymi, które obejmują lecznicze działanie borowiny, a także dobroczynne właściwości
solanki – mówi Robert Moskwa, dyrektor marketingu i sprzedaży
Uzdrowiska Konstancin-Zdrój i Uzdrowiska Nałęczów.
Różne uzdrowiskowe SPA od lat wykorzystują właściwości balneologii w działaniach zarówno relaksacyjnych, jak i leczniczych oraz
terapeutycznych. Korzystne działanie naturalnych surowców wpływa na przebieg leczenia stresu oraz przewlekłych schorzeń, korzystnie
oddziałuje na skórę, system odpornościowy, układ oddechowy, schorzenia reumatoidalne i urazy ortopedyczne, a nawet ginekologiczne. W dodatku bliskość nieskażonej przyrody oraz ekologicznie czysta okolica sprawiają, że pobyt w spa uzdrowiskowym jest najlepszą formą głębokiego relaksu i odnowy ciała oraz ducha w zgodzie z naturalnymi skarbami natury.

Czarne złoto
Borowinę często określa się mianem czarnego złota, gdyż jest
to skuteczny lek i naturalny kosmetyk, który stosowany jest zarówno
w lecznictwie, jak i zabiegach spa w uzdrowiskach. Surowiec jest
szczególną odmianą torfu, a zabiegi – zwane bodźcowymi – polegają na stopniowym przegrzewaniu ciała pacjenta. Rezultatem jest
poczucie wyraźnej poprawy ruchomości stawów oraz lepszej elastyczności mięśni. Borowina pomocna jest m.in. w leczeniu zwyrodnień kręgosłupa i stawów, chorób pourazowych układu ruchu,
przykurczy mięśniowych i stawowych, reumatycznych chorób
mięśniowych, przewlekłych stanów chorobowych nerek, pęcherzyka
żółciowego, kamicy nerkowej, wątroby czy nieżytu żołądka.
Tężnia solankowa natomiast przyczynia się do tego, że mikroklimat, który wytwarza się wokół, jest zbliżony do tego, którym
możemy cieszyć się nad morzem. Minerały zawarte w powietrzu
skraplającej się solanki – takie jak jod, brom, wapń oraz magnez
– wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg
oddechowych. To również doskonała metoda walki z nerwicą, nadciśnieniem tętniczym, niedoczynnością tarczycy oraz alergiami.
Warto podkreślić również, że spa uzdrowiskowe kładą niezwykle
duży nacisk na standard i komfort obiektu z pełną infrastruktur. To
wszystko sprawia, że klienci odwiedzający spa czują się luksusowo
i mogą oderwać się od codzienności oraz zapomnieć o obowiązkach, ciesząc się jedynie kojącym i leczniczym wpływem zabiegów.
I
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POŁCZYN-ZDRÓJ – KURORT Z DUSZĄ
Fot. Tomasz Chmielewski (7)

Fot. Sebastian Bezak

Połczyn-Zdrój to renomowany, zachodniopomorski kurort położony na Pojezierzu Drawskim nad rzeką Wogrą. Jest to turystyczna stolica powiatu świdwińskiego, odwiedzana przez
tysiące kuracjuszy i zwolenników turystyki aktywnej, którzy każdego roku przybywają tu po zdrowie i wypoczynek.
Skarbami ziemi połczyńskiej są znakomitej jakości borowina, solanki
i niepowtarzalny łagodny mikroklimat. Oferta lecznicza sanatoriów

składa się z kilkudziesięciu zabiegów, z których korzystają kuracjusze dotknięci schorzeniami narządów ruchu, a także niektórymi chorobami układów: krążenia, nerwowego i oddechowego.
Wśród najpopularniejszych są okłady borowinowe, kąpiele solankowe, bicze szkockie, masaże, okłady paraﬁnowe, inhalacje.
Szeroka oferta zabiegów o charakterze leczniczym, jak i relaksacyjnym, została poszerzona o zabiegi SPA i wellness w SPA „Zdrojowe
Zacisze”, które oferuje zabiegi pielęgnacyjno-relaksacyjne.

Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 366 61 00, fax. 94 366 61 05, e-mail: urzad@polczyn-zdroj.pl, www.polczyn-zdroj.pl
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Na nowych uzdrowiskach
tylko zyskamy
Pozytywne postrzeganie uzdrowisk wyzwoliło chęć ubiegania się o status
uzdrowiska wśród gmin mających potencjalne walory uzdrowiskowe – mówi
dr Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
wiska. Skąd bierze się sytuacja, że mimo
takiego zainteresowania uzdrowiskami i turystyką uzdrowiskową, istnieją w Polsce
województwa, które nie mają uzdrowisk na
swoim terenie?
Obecnie w Polsce funkcjonuje 45
uzdrowisk statutowych i jedno sanatorium uzdrowiskowe w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym. Natomiast 6 miejscowości uzyskało na przestrzeni ostatnich 10 lat status obszaru
ochrony uzdrowiskowej. Liczba uzdrowisk w Polsce jest stosunkowo niewielka,
zwłaszcza że przed wojną było ich ponad
240. Wkrótce ta sytuacja może się poprawić, bowiem o nadanie statusu uzdrowiska
ubiega się kilkanaście kolejnych miejscowości.
Może dziwić fakt, że w Polsce mamy aż
trzy województwa, na terenie których nie ma
uzdrowisk statutowych. Nie oznacza to, że
miejscowości położone na terenie wojeJako burmistrz Muszyny zna pan problemy, z jakimi zmaga się gmina uzdrowiskowa. Co zaliczyłby pan do największych barier do pokonania, ograniczających
rozwój gmin?
Te bariery to nadmierny reżim publiczno-prawny, jaki obowiązuje w uzdrowiskach. Czasami zbyt demonicznie podchodzimy do tworzenia różnego rodzaju nakazów, zakazów, ograniczeń – uznając, że
to one są najważniejsze dla procesu leczenia uzdrowiskowego. Zapominamy, że
uzdrowiska to organizmy bardzo złożone,
w których leczenie uzdrowiskowe przeplata się z turystyką, rekreacją, biznesem,
sportem, ale też działalnością gospodarczą
mieszkańców uzdrowisk. Czasami prawne
formy ochrony przyrody czy też strefy
uzdrowiskowe chcemy przekształcać w sterylne obszary, w których poza leczeniem
uzdrowiskowym i ochroną przyrody prawie
nie ma miejsca na aktywność społeczną
i działalność gospodarczą. To musi rodzić
i rzeczywiście rodzi konflikty.
Wciąż trwają prace nad uzyskaniem
przez kolejne miejscowości statusu uzdro-
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uzdrowiska to szansa na poprawę jakości
życia, znalezienie zatrudnienia i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Czy nadawanie statusu uzdrowiska kolejnym miejscowościom sprzyja branży,
a może osłabia jej jakość?
Pozytywne postrzeganie uzdrowisk
wyzwoliło chęć ubiegania się o status
uzdrowiska wśród gmin mających potencjalne walory uzdrowiskowe. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, którego
jestem prezesem, bardzo wspiera gminy
w tym zakresie, ponieważ w naszym kraju
są możliwości i jest miejsce dla nowych
uzdrowisk. Tych gmin na dzień dzisiejszy
jest kilkanaście.
Miejscowość, która chce zostać uzdrowiskiem statutowym, musi spełniać określone w ustawie uzdrowiskowej warunki: posiadać klimat o właściwościach leczniczych, złoża uzdrowiskowych surowców
leczniczych, odpowiedni i właściwie zago-

Może dziwić fakt, że w Polsce mamy aż trzy
województwa, na terenie których nie ma uzdrowisk
statutowych. Nie oznacza to, że miejscowości położone
na terenie województwa lubuskiego, opolskiego
czy wielkopolskiego nie są zainteresowane
posiadaniem takiego statusu
wództwa lubuskiego, opolskiego czy wielkopolskiego nie są zainteresowane posiadaniem takiego statusu. Wręcz przeciwnie,
na terenie tych województw są prowadzone działania mające na celu reaktywowanie byłych lub utworzenie zupełnie nowych
uzdrowisk statutowych.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
że posiadanie statusu uzdrowiska wpływa
na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, pobudza rynek i jest naturalną promocją regionu. Dla lokalnej społeczności rozwój

spodarowany obszar pozwalający na wyodrębnienie stref ochrony uzdrowiskowej,
zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego i musi spełnić wymagania określone w przepisach prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego.
Powstawanie nowych uzdrowisk statutowych, w tym bardzo popularnych
w ostatnim czasie uzdrowisk wykorzystujących w procesie leczenia uzdrowiskowego wody termalne, sprawia, że w Polsce rośnie liczba kurortów o różnych profilach

«
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Sanatorium „Wojciech” w Lądku-Zdroju

«

leczenia. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy tylko jedno uzdrowisko termalne – Uniejów.
Obecnie kilka miejscowości posiadających
naturalne wody termalne uzyskało już
status obszaru ochrony uzdrowiskowej,
w przyszłości staną się one pełnoprawnymi uzdrowiskami.
Rosnąca liczba miejscowości uzdrowiskowych powoduje, że uzdrowiska podnoszą jakość świadczonych usług i poszerzają swoją ofertę turystyczną i uzdrowiskową. Zyskują na tym klienci i społeczeństwo.
W jakiej mierze sukces uzdrowiska zależy od władz samorządowych?
Obecne trendy w turystyce, w tym turystyce uzdrowiskowej, a także trendy konkurencyjne w regionach, przemiany w sferze lokalnej administracji samorządowej
oraz procesy integracji międzynarodowej
stwarzają nowe szanse i wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na szczeblu gminnym.
Konieczność tworzenia coraz to nowych przestrzeni turystycznych o różnej skali i różnym profilu usług może być sposobem na nadanie lokalnej gospodarce nowych impulsów rozwoju.
Na sukces uzdrowiska składa się dobra
współpraca pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a podmiotami uzdrowiskowymi i turystycznymi działającymi na
terenie gminy. Czynnikiem w znacznym
stopniu warunkującym zakres i charakter
zaangażowania władz samorządowych
w kształtowanie funkcji turystycznej i uzdrowiskowej obszaru jest zamożność poszczególnych gmin. Nie bez znaczenia są
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tutaj takie czynniki jak tradycje uzdrowiskowe, aktywność inwestycyjna społeczeństwa oraz potrzeba wprowadzenia
zmian i uaktywnienia rozwoju społecznego. Ale tak naprawdę na popularność
uzdrowiska wpływają przede wszystkim jego
walory uzdrowiskowe, atrakcyjne położenie w górach nad morzem, nad jeziorami,
bogata infrastruktura uzdrowiskowo-turystyczna, szeroka gama usług towarzyszących leczeniu, dostępność komunikacyjna
i jego renoma historyczna.
Czy porównując polskie gminy uzdrowiskowe, można mówić o wyrównanym
poziomie? Czy zarządzający stosują podobne praktyki i uzyskują podobne efekty?
Każda gmina uzdrowiskowa ma swoją specyfikę, uwarunkowaną przez wiele
czynników. Duże znaczenie mają tutaj zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Takie same działania i nakłady finansowe realizowane w różnych gminach
będą przynosiły odmienne efekty i korzyści
dla samorządu i społeczeństwa danej gminy.
Wiele przykładów wskazuje, że obecnie
samo istnienie ośrodków uzdrowiskowych
z dominującą funkcją świadczenia usług
z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
noclegowych i żywieniowych jest niewystarczające z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego szczególnie istotne jest rozwijanie dodatkowych innowacyjnych usług,
zarówno leczniczych, jak i nowoczesnych
pakietów turystycznych, spa i wellness,
produkcji i sprzedaży produktów kosmetycznych na bazie wód mineralnych oraz

borowin. Niezmiernie ważne jest odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego
przebywających w uzdrowiskach turystów.
Dzięki temu zwiększają się możliwości
przyciągania nowych klientów, w tym kuracjuszy, a także wydłuża się sezon turystyczny.
Nawiązując do tematu tegorocznego Kongresu Uzdrowisk Polskich, jak
w oczach samorządowca i prezesa SGU RP
wypada bilans spełnionych nadziei i niewykorzystanych szans?
Jest on wyjątkowo korzystny dla gmin
uzdrowiskowych i uzdrowisk. Uzdrowiska
uzyskały stabilną pozycję prawną i ekonomiczną w systemie ochrony zdrowia, a poprzez ogromne krajowe i unijne nakłady finansowe na infrastrukturę uzdrowiskową,
turystyczną, rekreacyjno-sportową i komunalną – ponad 5 mld zł w ostatnich
10 latach – stały się miejscowościami, które wyróżniają się pozytywnie na tle innych
miejscowości, w tym miejscowości opierających swoją działalność o turystykę. Nasze polskie uzdrowiska poziomem świadczeń leczniczych czy też poziomem infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej nie
tylko dorównują renomowanym kurortom
europejskim, ale w wielu przypadkach go
przewyższają. Uzdrowiska utrwaliły w społeczeństwie swój pozytywny wizerunek
i utożsamiane są z elitarnymi miejscowościami, które mają bardzo bogatą ofertę różnego rodzaju usług, w tym leczniczych, turystycznych, rekreacyjnych sportowych,
ale też kulturalnych.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Lepiej dzięki środkom UE
Rabka-Zdrój to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk dla dzieci
oraz dorosłych. Zaprasza gości przez cały rok, oferując znakomite
warunki do leczenia, wypoczynku i rekreacji oraz różnorakie atrakcje

Tężnia solankowa i pijalnia wód mineralnych
iekawa oferta uzdrowiskowa i turystyczna musi się wzajemnie
uzupełniać. W przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój
wyznaczonych zostało kilka celów strategicznych. Najważniejsze z nich to: tworzenie
nowoczesnej infrastruktury wspierającej
turystyczno-uzdrowiskowy charakter gminy, dbałość o wysoką jakość życia i o naj-
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wyższe standardy ekologiczne oraz tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego
w 2018 roku i kolejnych latach będziemy
m.in. modernizować oczyszczalnię ścieków,
budować bulwary spacerowe i ścieżki rowerowe nad rzekami gminy oraz baseny solankowe. A ponieważ wszystkie te zadania
wpisują się w strategię woj. małopolskiego,
zabiegamy o wsparcie ﬁnansowe na ich realizację.
Oto lista tylko niektórych inwestycji zrealizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w Rabce-Zdroju:
• budowa pijalni, tężni solankowej i kiwajki
oraz modernizacja muszli koncertowej,
• rewitalizacja Parku Zdrojowego,
• budowa skateparku i trialparku,
• modernizacja Kina Śnieżka.
Gmina dysponuje ograniczonym budżetem, dlatego trzeba rozbudowywać in-

frastrukturę turystyczną i uzdrowiskową,
ale również i tę służącą mieszkańcom
na co dzień – kanalizację, chodniki, drogi.
W 2017 r. Rabka-Zdrój pozyskała łącznie
12 034 910,76 zł ze środków z UE na zadania, które będą realizowane w latach
2018–2019. Wśród nich znajdzie się m.in.
zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką, budowa wodnego placu zabaw
w Parku Zdrojowym, budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Kolejnymi działaniami są
realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjneji likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju.
Realizacja wskazanych przedsięwzięć
ma ogromny wpływ na wzmocnienie pozycji
Rabki-Zdroju jako miejscowości o szczególnym potencjale turystycznym i uzdrowiskowym.
www.rabka.pl

Miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią

W ofercie dostępne są różne formy pobytów:
• wczasy wypoczynkowe i lecznicze
• turnusy rehabilitacyjne
• wczasy lecznicze dla emerytów i rencistów
• oferty specjalne
• pobyty refundowane przez ZUS i NFZ
Dzięki doskonałej bazie zabiegowej i laboratoryjnej „Uzdrowisko Wysowa” S.A. oferuje
leczenie:
• cukrzycy, układu moczowego (hemodializa
i dializa otrzewnowa)
• układu pokarmowego, układu
oddechowego
• układu kostno-stawowego, mięśniowego.

Wody lecznicze:
• lecznicza woda mineralna „Józef”
– na dolegliwości urologiczne
• lecznicza woda mineralna „Henryk”
– na kłopoty żołądkowe i nie tylko
• lecznicza woda mineralna „Franciszek”
– idealny towarzysz na diecie.
Aqua Kosmetyki na bazie naturalnych wód
mineralnych:
• płyn do kąpieli
• sól do kąpieli
• żel pod prysznic
• balsam do ciała
• krem do rąk i paznokci.

Sale konferencyjne z możliwością aranżacji
od 15 do 150 osób w układzie teatralnym.

„Uzdrowisko Wysowa” S.A.
38-316 Wysowa-Zdrój 149
tel.(18)353-20-54
www.uzdrowisko-wysowa.pl
www.wysowianka.pl
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Innowacyjne produkty z Uniejowa
Oryginalny pomysł na biznes, który stał się zarazem promocyjnym atutem
regionu, znalazły władze samorządowe Uniejowa. Na terenie tej niewielkiej
gminy, na bazie wody geotermalnej, która zasila miejską sieć ciepłowniczą,
powstały wyjątkowe lokalne produkty termalne: ogórek kiszony w zalewie
z solanki oraz dwie linie naturalnych kosmetyków
owstanie ogórka termalnego jest
efektem udanej współpracy samorządu, nauki i biznesu. Pierwsze pomysły na innowacyjne wykorzystanie bogatej w minerały wody
z Uniejowa pojawiły się już w 2013 roku. Do
prac włączono przedstawicieli nauki, którzy
zaprezentowali szereg możliwości wykorzystania uniejowskiej wody w medycynie,
lecznictwie oraz w przetwórstwie owoców
i warzyw. Do projektu zaproszono także
partnera biznesowego z regionu – ﬁrmę Bracia Urbanek, zapewniającą zaplecze do
produkcji ogórków kiszonych w zalewie, której głównym składnikiem jest uniejowska solanka. Recepturę produktu wraz z metodą
zakwaszania warzyw bez konieczności dodawania soli, opracowano w Instytucie
Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Ogórek termalny miał swoją międzynarodową premierę w 2016 roku, podczas
wizyty studyjnej na Zamku w Uniejowie.
Obecnie przetwory są dostępne w sprzedaży, można je nabyć: w lokalnych sklepach,
hotelach i obiektach turystycznych, a także spróbować: w większości restauracji na
terenie uzdrowiska (ogórek termalny jest
„gwiazdą” i głównym składnikiem dań V Festiwalu Smaków, na który zapraszamy do
Uniejowa w weekend 14 i 15 kwietnia).
Kosmetyki, o których mowa we wstępie, w podobnym stopniu czerpią z mineralnego bogactwa wody wydobywanej z głębokości niemal 2 km, a w dodatku pozwalają cieszyć się jej leczniczymi i pielęgnującymi właściwościami w zaciszu własnego domu. To taki kawałek Uniejowa, który można zabrać ze sobą. Na zlecenie spół-
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ki P.G.K. „Termy Uniejów” niepowtarzalną formułę kosmetyczną przygotowała firma z Łasku. Over Group Sp. z o.o. jest także producentem kosmetyków, zaopatrującym w nie hotele i obiekty turystyczne. Kosmetyki termalne kupią państwo zarówno
podczas wizyty w Uniejowie, jak i na odległość – w sklepie internetowym.
Obecna oferta zawiera 10 produktów
pielęgnacyjnych, po 5 w każdej z dwóch linii: Termy Uniejów Cosmetics, przeznaczona dla osób ceniących skuteczność naturalnych składników składa się z: kremu do
twarzy, żelu pod prysznic i szamponu
2w1, żelu do mycia twarzy, odświeżającej
mgiełki oraz płynu micelarnego. Druga linia, która okazała się absolutnym hitem na
rynku, to Termy Uniejów ZOO. Na zestaw
kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji zwierząt składają się: płyn do uszu, do
oczu i do czyszczenia łap, mgiełka kondycjonująca oraz szampon.
15 grudnia ub.r. oba produkty z Uniejowa, przy których produkcji wykorzysty-

wana jest woda geotermalna, zostały wyróżnione głosami internautów w plebiscycie „Nasze Dobre Łódzkie 2017”, organizowanym przez redakcje „Dziennika Łódzkiego”, „Expressu Ilustrowanego” i „Naszego Miasta”.
Z dobrodziejstw uniejowskiej wody
geotermalnej można także skorzystać na
miejscu – w Termach Uniejów, zażywając zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. Walory termiczne i chemiczne wody pozwalają na zastosowanie jej w profilaktyce zdrowotnej i kuracji schorzeń układów: ruchu,
mięśniowego, oddechowego, krążenia, nerwowego, pokarmowego, chorób skóry. Woda
stosowana jest również do celów rehabilitacyjnych po urazach i zabiegach ortopedycznych oraz w rehabilitacji po chorobach
neurologicznych, np. udarach mózgu czy
chorobie Parkinsona. Wodę tę można wykorzystywać do kąpieli, inhalacji i kuracji pitnych. Działa odprężająco i relaksująco.
www.uniejow.pl
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Samorządowe
sukcesy
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Już wkrótce, podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów
Polskich, które odbędzie się w dniach 10–11 kwietnia w AirPort Hotel Okęcie
w Warszawie, przedstawiciele najlepszych jednostek terytorialnych w Polsce
odbiorą zasłużone nagrody i wyróżnienia, które są efektem wysokiej pozycji
zajętej w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów

Samorządy z najwyższą punktacją
w rankingu ZPP 2017
Powiaty do 60 tys. mieszkańców
1. powiat augustowski
2. powiat ostrzeszowski
3. powiat świdwiński
4. powiat bielski (podlaskie)
5. powiat hajnowski
6. powiat gołdapski
7. powiat przasnyski
8. powiat lubański
9. powiat łobeski
10. powiat elbląski
Powiaty od 60 do 120 tys.
mieszkańców
1. powiat jędrzejowski
2. powiat słupski
3. powiat tomaszowski (lubelskie)
4. powiat piotrkowski
5. powiat ostródzki
6. powiat kwidzyński
7. powiat toruński
8. powiat kędzierzyńsko-kozielski
9 .powiat malborski
10.powiat lubartowski
Powiaty powyżej
120 tys. mieszkańców
1. powiat kartuski
powiat kielecki
2. powiat cieszyński
3. powiat wodzisławski
4. powiat myślenicki
5. powiat poznański
6. powiat żywiecki
7. powiat starogardzki
8. powiat bielski (śląskie)
9. powiat wejherowski
10. powiat chrzanowski
Miasta na prawach powiatu
1. Rzeszów
2. Nowy Sącz
3. Legnica
4. Kalisz
5. Dąbrowa Górnicza
6. Częstochowa
7. Chełm
8. Jelenia Góra
9 Słupsk
10. Piotrków Trybunalski

anking ten ma już swoją tradycję
i wielu zwolenników. Zważywszy
na kompleksowość oceny pracy
samorządów, pozycja w zestawieniu jest istotnym miernikiem efektywności pracy samorządowców i motywacją
do wzmożonej aktywności, bo dobry wynik to nie tylko puchar i dyplom, lecz także prestiż i uznanie. Jednocześnie Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów, prowadzony od 2003 roku przez Związek Powiatów Polskich, wpisuje się w działalność
ZPP promującą samorządy poprzez wskazywanie dobrych praktyk, sukcesów, inicjatyw ukierunkowanych na poprawę wyników.
Praca nad zestawieniem trwa przez
cały rok. Zwieńczeniem analiz i wyliczeń
punktacji jest ogłoszenie wyników, a w dalszej kolejności uhonorowanie samorządowych liderów okolicznościowymi dyplomami i pucharami dla zwycięzców
podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Wówczas obradom
plenarnym, sesji i panelom poświęconym
tematyce samorządowej towarzyszy uroczysta wieczorna gala. Odrębne zestawienia opracowywane są w sześciu kategoriach, z uwzględnieniem podziału jednostek terytorialnych na gminy wiejskie,
gminy miejskie i miejsko-wiejskie, miasta
na prawach powiatu oraz powiaty: do
60 tys. mieszkańców, od 60 do 120 tys.
mieszkańców i powyżej 120 tys. mieszkańców.
Klasyfikacja uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorządy i zrealizowanych przez nie projektów. Eksperci
ZPP biorą pod uwagę szereg kryteriów
podzielonych na jedenaście grup tematycznych: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające
jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
promocja rozwiązań z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, promocja
rozwiązań z zakresu edukacji, kultury
i sportu, wspieranie działań na rzecz
gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicz-
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nych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne.
Inicjatywa Związku Powiatów Polskich jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem tego rodzaju zarządzanym i aktualizowanym na bieżąco w trybie online. Samorządy nie ponoszą żadnych kosztów
związanych z udziałem, a przystępują do rywalizacji na zasadzie dobrowolności. Zgodnie z przyjętym regulaminem utrzymanie
przez dany samorząd pierwszego miejsca
w rankingu co najmniej do końca danego
roku pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego
Polskiego Samorządu”. Ponadto w ramach rankingu samorządy, które uzyskają największy procentowy udział realizacji
kategorii rankingowych, mogą otrzymać
specjalne wyróżnienie „Super Powiat/Super Gmina”, świadczące o wielopłaszczyznowym działaniu danego samorządu.
Z pełnym zestawieniem ostatniej edycji
Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów można się zapoznać na stronie:
www.ranking.zpp.pl.
I
Samorządy z najwyższą punktacją
w rankingu ZPP 2017
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
1. Bolesławiec
2. Biłgoraj
3. Płońsk
4. Czechowice-Dziedzice
5. Barcin
6. Siewierz
7. Stronie Śląskie
8. Polanica-Zdrój
9. Brwinów
Sochaczew
10. Lądek-Zdrój
Gminy wiejskie
1. Chełmiec
2. Kobylnica
3. Wielka Wieś
4. Postomino
5. Korzenna
6. Ruda-Huta
7. Tomaszów Lubelski
8. Gołcza
9. Zabierzów
10. Limanowa
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Cieszę się z wyniku
w Rankingu
Bardzo dobrze się stało,
że Związek Powiatów
Polskich wymyślił przestrzeń
do dzielenia się dobrymi
praktykami – mówi starosta
kartuski Janina Kwiecień
Powiat kartuski – malownicza Szwajcaria Kaszubska

Które obszary zarządzania powiatem
i planowania budżetu stanowią największe wyzwanie w kontekście lokalnych potrzeb i potencjału jst?
Bardzo dobrze się stało, że Związek Powiatów Polskich wymyślił przestrzeń do
dzielenia się dobrymi praktykami. Taki
ranking nie tylko zachęca do swoistego remanentu zasobów, ale pozwala podglądać
rozwiązania innych samorządów, daje
szansę skorzystania z nowej perspektywy
w ocenie własnych dokonań, mobilizuje do
działania, zaprasza do współpracy i nawiązywania kontaktów. A to bezcenne!
Pierwsze miejsce powiatu kartuskiego w Rankingu Powiatów powyżej 120 tys.
mieszkańców to niewątpliwy sukces, zważywszy na fakt, że rok temu zajęliście 3. pozycję, a dwa lata temu – 4. Jakie zmiany
najbardziej przyczyniły się do awansu?

80 Fakty

Bardzo cieszę się, że za rok 2017 powiat kartuski w rankingu w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców zajął 1. miejsce wspólnie z powiatem kieleckim i otrzymał tytuł „Dobry Polski Samorząd 2017”. Od kilkunastu lat staramy się
udoskonalać funkcjonowanie urzędu i naszych jednostek. Poprawiliśmy jakość
świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych form komunikacji z klientem.
Wprowadziliśmy bezpłatne e-kioski, system
powiadamiania SMS-ami na smartfony
oraz internetowy newsletter. Wdrożyliśmy
kodeks etyczny pracowników. W zakresie
ochrony zdrowia i pomocy społecznej
przeprowadziliśmy wiele programów na
rzecz osób niepełnosprawnych i zdrowotnych. Podjęliśmy także wiele przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz integracji społeczno-zawodowej, które mają na celu
wspieranie organizacji pozarządowych
i grup społecznych działających w tym zakresie. Dofinansowaliśmy szereg rozwiązań
ekoenergetycznych i proekologicznych. Ponadto podpisaliśmy kilka kolejnych umów
międzynarodowych na realizacje projektów
edukacyjnych i podjęliśmy nowe działania,
które przyniosły istotne efekty promocyjne
dla naszego powiatu. Wyzwaniem pozostaje
coraz lepsza interakcja z mieszkańcami,
sprawna administracja oraz nowoczesna
i digitalna obsługa życia naszych mieszkańców.
Powiat jest ceniony przez turystów.
Jakie atrakcje na nich czekają?

Powiat kartuski, nazywany często Szwajcarią Kaszubską, położony blisko Trójmiasta, stał się ważnym zapleczem rekreacyjnym tej dużej aglomeracji. Rozwijają się
u nas turystyka sezonowa i odpoczynek
weekendowy. Dla gości mamy propozycje
na pobyty urlopowe, weekendowe, rodzinne, prozdrowotne, dla chcących odpoczywać aktywnie lub stacjonarnie. I co ważne,
zapraszamy o każdej porze roku.
Łatwo do nas dotrzeć, bowiem powiat
sąsiaduje z Trójmiastem, do którego wygodnie dolecimy, dopłyniemy, przyjedziemy. Niezmotoryzowanym polecam Pomorską Kolej Metropolitarną, która szybko dowiezie nas do stolicy Kaszub. W okolicy czekają na państwa czyste jeziora,
piękne lasy i wiele ciekawych obiektów, które warto zwiedzić. Wśród atrakcji są między innymi kartuska XIV-wieczna kolegiata, Muzeum Kaszubskie, Ołtarz Papieski w
Sierakowicach, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku z domem „do
góry nogami”, kamienne kręgi i kurhany
w Węsiorach koło Sulęczyna, Muzeum
Ceramiki Neclów w Chmielnie, XIII-wieczny Kościół Mariacki w Żukowie, Wieżyca
– wzniesienie na Niżu Środkowoeuropejskim, w Koszałkowie – Kaszubskie Centrum
Sportów Zimowych, pole golfowe w Tokarach koło Przodkowa. Zapraszam zatem
do zwiedzania i aktywnego odpoczynku
– na trasy rowerowe, nordic walking, szklaki wodne, na grzyby, na ryby, na narty.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Czas dobrze wykorzystany
Nowoczesne pawilony, poradnie, wspieranie niepełnosprawnych, kilometry
zmodernizowanych dróg i chodników – ostatnie lata to dla powiatu
kieleckiego czas rozwoju i inwestycji, co zostało potwierdzone jedenastym
z rzędu zwycięstwem w rankingu Związku Powiatów Polskich
arząd powiatu w Kielcach od
wielu lat konsekwentnie realizuje swoje zadania, co rusz podnosząc samorządową poprzeczkę. – Do naszych priorytetów niezmiennie
należą: drogi, edukacja, zdrowie, inwestycje w człowieka oraz efektywna współpraca z gminami – mówi starosta kielecki Michał Godowski. – Dzięki tak prowadzonej
polityce już od jedenastu lat jesteśmy niepokonani w rankingu ZPP. To nie tylko
ogromne wyróżnienie, ale także potwierdzenie dobrej pracy.
Dzięki środkom własnym i rządowym
możliwa była realizacja szeregu inwestycji
drogowych. – Razem z samorządami
gminnymi zrealizowaliśmy w 2017 roku ponad 40 kilometrów inwestycji drogowych za
ponad 17 mln zł. Wkład finansowy gmin
w te przedsięwzięcia wyniósł blisko 5 mln
400 tys. zł, zaś powiatu prawie 6,3 mln zł
– informuje Michał Godowski.
Utworzone zostały Lokalne Punkty
Informacyjno-Konsultacyjne Powiatowego Urzędu Pracy, filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Kielcach czy też bezpłatne punkty pomocy prawnej.
W 2017 roku z inicjatywy samorządu
powiatu w gminach powstały także punkty konsultacyjne, gdzie osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą korzystać z bezpłatnych porad: mediatora, psychologa,
pedagoga i radcy prawnego. Współpraca
między samorządami widoczna jest również na innych płaszczyznach. Powiat od
lat z powodzeniem realizuje projekt „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców
w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, który umożliwia osobom niepełnosprawnym szybki powrót do aktywności zawodowej i społecznej. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach od
września 2017 r. wprowadza w życie projekt „Centrum Asystentury Społecznej
– krok w stronę samodzielności”, który zakłada organizację usług asystenta osoby niepełnosprawnej, odbywają się zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające, a także poradnictwo specjalistyczne. Całkowita wartość
projektu to prawie 1,5 mln zł. W 2017 roku
dwa domy pomocy społecznej – w Zgór-
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Powiat kielecki promuje kulturę i tradycje ludowe

Sukcesywne wsparcie jednostek OSP
sku i Łagiewnikach – otrzymały nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych.
W 2017 roku powiat realizował wiele inwestycji w lokale socjalne. Nowoczesny pawilon mieszkalny dla 34 osób powstał
w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.
Wartość inwestycji to 2,59 mln zł. Z kolei
w DPS w Łagiewnikach za 1,6 mln zł wyremontowany został oddział mieszkalny dla
18 osób. Dzięki wsparciu z RPOW w tym
roku ruszy budowa nowej szkoły w Łopusznie. – Na ten cel przeznaczymy
11,5 mln zł. To największy projekt edukacyjny w naszym województwie z udziałem
środków unijnych – wyjaśnia starosta.
PCPR w Kielcach realizuje ważny projekt „Myśląc o rodzinie” skierowany do:
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rodziców zastępczych,
dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej,

osób wykazujących bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz rodziców
z dziećmi w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
W trosce o życie i zdrowie najmłodszych mieszkańców powiatu kieleckiego starostwo rozpoczęło akcję edukacyjną, podczas której pierwszakom ze 122 szkół przekazało 2000 kamizelek. Z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego
starosta przekazał także zestawy pomocy
dydaktycznych „Autochodzik”, które pomagają przygotować dzieci do bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym. Na
wsparcie może też liczyć policja. Już w 2018
roku samorząd przekazał ponad 100 tys. zł
na zakup radiowozów. Do policji trafiło
także miasteczko ruchu drogowego, które
służy do praktycznej nauki bezpiecznych zachowań na drodze.
Powiat kielecki sukcesywnie pomaga
jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Otrzymały one zestawy urządzeń selektywnego powiadamiania i alarmowania.
Strażacy otrzymują także defibrylatory.
Przy wsparciu Starostwa Powiatowego
w Kielcach powstała książka „Strażacy
Kielc i ziemi kieleckiej” – pierwsze wydawnictwo w regionie, poświęcone bogatemu
dorobkowi jednostek OSP.
www.powiat.kielce.pl
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Rok wyborczy
bez wpływu na klasyfikację
O Rankingu Gmin i Powiatów, wyborach samorządowych oraz wykorzystaniu
przez JST środków na innowacje opowiada prezes Związku Powiatów
Polskich, Ludwik Węgrzyn
Fot. Związek Powiatów Polskich

W tym roku mamy wybory samorządowe. Czy ten fakt jakoś odbija się w Rankingu? Czy możemy mówić o tym, że im
bliżej wyborów, tym starania samorządów
są coraz większe?
Ranking prowadzony przez Związek
Powiatów Polskich ma wieloletnią tradycję. Dzięki temu, obserwując coroczne
zmagania, mogę powiedzieć, że nie zauważamy, aby rok wyborczy wpływał w jakiś specjalny sposób na wzmożoną aktywność samorządów. Samorządowcy,
którym zależy na rozwoju zarządzanych
przez siebie jednostek, na bieżąco zgłaszają
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realizowane przez siebie działania, które to
punktowane są w prowadzonym przez nas
rankingu.
Zresztą każdy z internautów może
sprawdzić, na jakim pułapie był, a także,
gdzie obecnie znajduje się dany samorząd, bowiem archiwalne edycje są cały
czas dostępne na naszych stronach i można się z nimi zapoznać. Dobrym samorządowcom zależy na pokazywaniu swojej działalności na przestrzeni całej kadencji, bo przecież dla wyborców najważniejszy jest całokształt a nie jedynie
bieżące działanie.

Warto podkreślić, że włodarze cenią sobie nasz ranking – mamy takie JST, które
są stałymi jego bywalcami. Samorządowcy-laureaci często powtarzają, że zwycięstwo
motywuje ich do podejmowania kolejnych
wyzwań i ciągłego doskonalenia działalności
dla dobra mieszkańców.
Deklarację udziału w jesiennych wyborach samorządowych składa aż 79 proc.
badanych – wynika z sondażu CBOS.
Gdyby się to potwierdziło, mielibyśmy rekord frekwencji w wyborach po 1989 roku.
Uważa pan, że w Polsce budzi się społeczeństwo obywatelskie?
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Zainteresowanie wyborami samorządowymi mnie nie dziwi. Wyjątkowo dużo
się o nich mówi. Słyszy się przy tym różne
głosy, różne padają pomysły. Nie tylko wokół samej procedury wyborczej, tego, kto
może startować, ale i np. komisarzy wyborczych. To wszystko w efekcie tylko
wzmacnia frekwencję. Niektórzy mówią, że
każda reklama, nawet zła, jest dobra, bo
przyciąga uwagę.
Z danych CBOS wynika także to, że
65 proc. badanych jest zainteresowanych
poczynaniami władz powiatowych. To
również nie jest zaskoczeniem – właśnie na
tym szczeblu samorządowym realizowane
są działania wprost przekładające się na poprawę jakości życia mieszkańców. To także na poziomie samorządu powiatowego
dostępność do kandydatów jest faktyczna.
Świadomy mieszkaniec, jeśli nawet nie
zna osobiście, to co do zasady ma szansę
porozmawiać z większością kandydujących osób, a co za tym idzie może dokonać
bardzo świadomego wyboru. Wie też, że wybór ten wprost przełoży się na konkretny
efekt: drogę, mostek, chodnik w tej czy innej miejscowości. To mobilizuje.
Jakie będą wybory samorządowe w tym
roku? Trudno prorokować. Wiele się zmienia, każda zmiana wprowadza obawy i niepokój, a rządzący swoimi decyzjami nie poprawiają opinii o procesie wyborczym.

wiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój
społeczeństwa informacyjnego, rozwój
społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, wspieranie działań na rzecz
sportu i kultury, wspieranie działań na
rzecz społecznej gospodarki rynkowej,
promocja rozwiązań ekoenergetycznych
i proekologicznych, współpraca krajowa
i międzynarodowa oraz realizacja działań
promocyjnych.
Przyjęte kategorie pozwalają na obiektywną i wielopłaszczyznową ocenę JST.
Część kryteriów dotyczy jedynie siedziby
jednostki, część jego jednostek organizacyjnych, a inne – także podmiotów zlokalizowanych na terenie danej jednostki. Na
wynik tradycyjnie mogli wpłynąć również
sami mieszkańcy, zgłaszając zrealizowane
przez siebie instalacje odnawialnych źródeł energii. Wszystkie zgłoszenia poddawane są szczegółowej, regulaminowej weryfikacji, a następnie kierowane do oceny
eksperckiej specjalistów Związku Powiatów
Polskich.
Początki rankingu sięgają 2003 r. Na
początku namawialiśmy i zachęcaliśmy
samorządy do zakładania stron interneto-

Z danych CBOS wynika, że 65 proc. badanych jest
zainteresowanych poczynaniami władz powiatowych.
To również nie zaskoczenie – właśnie na tym szczeblu
samorządowym realizowane są działania wprost
przekładające się na poprawę jakości życia
mieszkańców
Zatem nic jeszcze nie jest pewne. Widzę jednak pewne niebezpieczeństwo: to będzie
walka polityczna zamiast merytorycznego
dyskursu.
Jak zmieniały się wyniki Rankingu na
przestrzeni lat? Co ma obecnie największe
znaczenie w klasyfikacji?
Obecnie uczestniczące w rywalizacji samorządy są podzielone na sześć kategorii:
powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty
od 60 do 120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Samorządy oceniane są według prawie 100 kryteriów powiązanych w jedenaście kategorii tematycznych, tj.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, roz-

wych, e-maila do powiatu, podawania linka do BIP itd. Potem przyszedł czas na jeszcze więcej. A wszystko to rozpoczęło się
w małym pomieszczeniu na skraju Nowego Sącza. To dawne czasy, które z sympatią wspominam. To, czego wymagaliśmy od
samorządów wówczas a dziś, to przepaść. Nie do porównania z tym, czym dziś
mogą pochwalić się uczestnicy rankingu.
Jeśli chodzi o aktualnie kluczowe zagadnienia, to jednym z nich są odnawialne źródła energii. Oczywiście nadal wysoko punktowane są wszelkiego rodzaju dotacje, jakie JST zdobywają – zarówno te pochodzące z Polski, jak i Unii Europejskiej.
Skupiliśmy się na kategoriach, które nie wymagają tak naprawdę wkładu finansowego ze strony JST, a ułatwiają życie miesz-

kańcom. Bo to przecież mieszkańcy są beneficjentami rankingu.
Ranking Gmin i Powiatów jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Co to oznacza?
W każdej chwili podczas trwania rankingu każda JST może sprawdzić, za co
otrzymała punkty. Ranking na bieżąco jest
uaktualniany – nie ma tu ukrytych zgłoszeń
i wszystkie informacje pojawiają się na stronie internetowej rankingu. Każdy zatem na
bieżąco widzi, za co i ile punktów dostaje,
aby w miarę potrzeb mógł skorygować zgłoszenie czy też zaktualizować je o kolejne
działania. To transparentność – ważna
cecha rankingu.
W „Dzienniku Gazecie Prawnej” pojawił się ostatnio artykuł „Innowacje przerastają samorządy”. Minister Jerzy Kwieciński zarzuca regionom, że w porównaniu z programami krajowymi wnioskowanie i wykorzystanie pieniędzy unijnych idzie za wolno. Z czego wynika ta niewydajność i na ile zgadza się pan z tą oceną?
We wspomnianym artykule prasowym
samorządy województw same odpowiadają
na stawiane im zarzuty. Wskazują, że poziom wykorzystania funduszy wynika z harmonogramu naborów. Przypominają ponadto o formalnościach, z którymi muszą
się borykać. Trudno nie zgodzić się z tymi
argumentami.
Proszę przy tym zwrócić uwagę na to,
że nie tylko samorządy mają problemy z wykorzystaniem środków na innowacyjność.
Dotyczy to także instytucji naukowych czy
rządowych, a także przedsiębiorców. W rankingach innowacyjności Komisji Europejskiej Polska zajmuje raczej końcowe miejsce. Powinniśmy wzorować się na lepszych – bliższych i dalszych sąsiadach. Przykładem może być Szwecja, Finlandia czy
Dania. Z rankingu unijnego wynika, że innowacyjność najszybciej rozwija się na
Litwie, na Malcie, w Holandii, w Austrii
i w Wielkiej Brytanii. Na świecie UE dogania
Kanadę i USA, ale pozostaje w tyle za Koreą Południową i Japonią. Chiny odnotowują najszybsze postępy wśród konkurentów międzynarodowych. Analizując
wyniki, przedstawiciele Komisji Europejskiej
pracują nad tym, jak udzielać wsparcia różnym podmiotom, aby poziom innowacyjności wzrastał.
Tymczasem przedstawiciele partii rządzącej szukać chcą rozwiązań w centralizacji kraju. A tu trzeba przecież pomyśleć
o tym, jak zachęcać i motywować różne
podmioty do wdrażania innowacyjnych projektów. Zachętami są ulgi, ułatwienia, finanse.
Rozmawiała Agnieszka Żądło
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„Super Powiat” – piotrkowski
Drugi raz z rzędu powiat piotrkowski zdobył tytuł „Super Powiat”
w ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich

Starosta Stanisław Cubała wraz z pierwszymi tegorocznymi
stypendystami powiatu piotrkowskiego
dobyliśmy punkty w 55 z 84 kategorii, co dało nam 65-proc.
wskaźnik wypełnienia punktacji.
To, ex aequo z powiatem słupskim, najlepszy wynik, w grupie powiatów
od 60 do 120 tys. mieszkańców – mówi Stanisław Cubała, starosta powiatu piotrkowskiego. – Cieszę się, że nasza praca została dostrzeżona i dobrze oceniona, choć
rankingi nie są najważniejsze w codziennej
pracy i zarządzaniu samorządem powiatowym.
Zdaniem starosty tytuł „Super Powiatu” należy się mieszkańcom Ziemi Piotrkowskiej: od samorządowców i pracowników instytucji samorządowych, poprzez
jednostki powiatowe, szkoły, organizacje pozarządowe, kończąc na osobach budujących
swoją pracą potencjał powiatu.
Działania powiatu pozytywnie oceniają też mieszkańcy. W ostatnim badaniu
satysfakcji klienta aż 98 proc. ankietowanych
wydało pozytywną opinię na ten temat jakości usług świadczonych przez powiat. Potwierdziła to również Polska Izba Handlu
Zagranicznego, wydając pozytywną opinię
audytu nadzoru w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

Z
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Na ocenę „Super Powiatu” wpływ miała umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. W 2017 roku powiat piotrkowski pozyskał
ponad 37 milionów zł,
za które wspólnie z gminami, wyremontowano
ponad 30 km dróg. Łącznie od początku kadencji
wyremontowano blisko
120 km dróg powiatowych.
„Super Powiat” to
również prężnie działające organizacje społeczne i pozarządowe, w tym
ponad 150 kół gospodyń wiejskich oraz
130 jednostek ochotniczych straży pożarnych, wspierane przez 70 innych organizacji i stowarzyszeń. Czynnikiem aktywizującym te środowiska są granty na
dofinansowanie z budżetu powiatu zadań
w zakresie m.in. kultury i ochrony zdrowia.
W 2017 roku powiat wydał na ten cel
100 tys. zł. W roku bieżącym na granty
przeznaczono 195 tys. zł.

W zakresie profilaktyki zdrowotnej
uznanie zdobył projekt „Twoje serce
– Twoim życiem”, nagrodzony przez Ministerstwo Zdrowia i Ambasadę Norwegii
za innowacje w zakresie realizacji polityki
zdrowotnej. W ramach projektu prowadzono w Akademiach Ruchu zajęcia rekreacyjno-sportowe. Po zakończeniu finansowania projektu z Funduszy Norweskich zarząd powiatu zdecydował o finansowaniu zadania z budżetu powiatu.
Profilaktyka zdrowotna powiatu piotrkowskiego znalazła uznanie u członków kapituły konkursu Zdrowy Samorząd, którzy
za kompleksowe i innowacyjne podejście do
zagrożeń zdrowotnych oraz za szeroką
i wszechstronną współpracę z organizacjami
pozarządowymi przyznali powiatowi tytuł
„Zdrowy Powiat”.
Powiat wspiera również edukację młodzieży.
Od kilku lat realizowany
jest program stypendialny
dla uzdolnionych uczniów.
Ponadto szkoły powiatowe
organizują międzynarodowe praktyki oraz wyjazdy
studyjne dla swoich uczniów. Dla podniesienia poziomu nauczania powiat
piotrkowski nawiązał kontakt z Politechniką Łódzką.
W ramach współpracy
uczniowie szkół powiatu
piotrkowskiego będą mogli realizować część zajęć
w pracowniach Politechniki Łódzkiej.
Czy 2017 rok był najlepszym w mijającej kadencji samorządu? Zdecydowanie nie – odpowiada Starosta Stanisław Cubała.
– Jestem pewien, że ten rok
będzie dużo lepszy. Wspólnie z gminami
chcemy przebudować 40 kilometrów odcinków dróg powiatowych oraz ponad
10 kilometrów chodników – mówi starosta
powiatu piotrkowskiego. – Poza tym jest
wiele ciekawych przedsięwzięć dotyczących organizacji życia mieszkańców, które
zamierzamy zrealizować.
www.powiat-piotrkowski.pl
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Skok powiatu świdwińskiego
na podium
Powiat świdwiński, położony w sercu województwa zachodniopomorskiego, zawsze znajduje się w pierwszej dziesiątce laureatów
ogólnopolskiego konkursu „Ranking Gmin i Powiatów” w kategorii
powiatów do 60 tys. mieszkańców. W tegorocznej edycji pierwszy
raz traﬁł do pierwszej trójki
owiat świdwiński jest przyjaznym
miejscem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Remonty ulic, termomodernizacje i rozbudowa obiektów użyteczności publicznej, inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
organizacja lokalnych imprez kulturalnych
i sportowych to kolejne przedsięwzięcia realizowane przez powiat.
– Udowodniliśmy, że będąc w czołówce
nie zwalniamy tempa i wytyczamy nowe
cele, które konsekwentnie realizujemy. Jest
to dla nas wyróżnienie tym cenniejsze, że
będziemy się nim cieszyć w roku, w którym
obchodzimy 20-lecie utworzenia powiatu
świdwińskiego – mówi starosta świdwiński Mirosław Majka.
Wśród zrealizowanych przedsięwzięć
warto wymienić inwestycje drogowe, m.in.
przebudowę blisko 6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1079Z Kołacz–
Krosino. Inwestycja o wartości ponad
1,7 mln złotych została zrealizowana przy
wsparciu województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata
2014–2020. Zakończono również przebudowę drogi powiatowej nr 1088Z w miejscowości Połczyn-Zdrój – na remont ulic
Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich
pozyskano środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Przy zaangażowaniu Powiatu wybudowano nowoczesny blok operacyjny
w szpitalu w Połczynie-Zdroju. Szpital
rozbudowano o dwie sale operacyjne oraz
sale przygotowania personelu i pacjenta
oraz wyposażono w najnowszej generacji
aparaturę.
Z myślą o podnoszeniu jakości życia
mieszkańców powiat przeprowadził również
szereg działań o charakterze nieinwestycyjnym w zakresie edukacji ekologicznej,
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego czy pielęgnowania lokalnego
dziedzictwa kulturowego.

P

Mirosław Majka, starosta świdwiński

Budynek Starostwa

Park Zdrojowy w Połczynie-Zdroju

Strefa aktywności biznesowej

W roku 2017 zarząd powiatu podpisał
umowy na realizację kolejnych projektów
– finansowanych przy znacznym udziale
środków z funduszy europejskich. W centrum miasta Świdwin powstaje Centrum
Popularyzujące Naukę. To pierwsze tego
typu przedsięwzięcie w regionie i jedna z największych inwestycji powiatu. W nowoczesnym trzykondygnacyjnym budynku
mieścić się będą sale naukowo-laboratoryjne, sala ekspozycyjna oraz sala wykładowa. Odwiedzający będą mogli zdobywać
wiedzę nie tylko w teorii, ale również poprzez doświadczenie.
Komplementarnymi do utworzenia
Centrum są przedsięwzięcia z zakresu
edukacji zawodowej: rozbudowa hal warsztatowych przy Zespole Szkół Rolniczych
w Świdwinie oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Świdwinie i Połczynie-Zdroju. W ciągu 6 lat
działań wsparciem objętych zostanie niemal
200 uczniów i nauczycieli. W toku są działania zmierzające do utworzenia na terenie
powiatu strefy aktywności biznesowej. Obecnie trwają prace projektowe, a w II kwartale 2018 roku ruszy budowa. W 2020 roku
do dyspozycji przedsiębiorców zostanie oddanych 6 uzbrojonych działek inwestycyjnych o różnej powierzchni. Teren jest położony przy drodze powiatowej i zaledwie
kilkaset metrów od drogi wojewódzkiej nr
162 (Świdwin–Kołobrzeg). Już dzisiaj starosta świdwiński zaprasza do zainwestowania w strefie.
Rozpoczyna się właśnie przebudowa
dwóch strategicznych ulic Wojska Polskiego i Kombatantów w mieście Świdwin – są
to drogi powiatowe prowadzące między innymi do istniejących już terenów przemysłowych, do których każdego dnia dojeżdża
kilkuset pracowników. A dla tych, którzy
szukają wytchnienia i kontaktu z naturą powiat buduje dwie przystanie kajakowe na
rzece Redze.
www.powiatswidwinski.pl
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Samorządy kontra smog
Zaczęło się w 2016 r. od danych Światowej Organizacji Zdrowia na temat
najbardziej zanieczyszczonych miast, biorąc pod uwagę jakość powietrza.
Na 50 miejsc z najgorszym powietrzem aż 33 leżą w Polsce
Michał Tabaka
estaw otwiera Żywiec, który wyprzedza Pszczynę i bułgarski Dimitrovgad. Zaraz potem ulokowały się: Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka i Godów.
Pierwszą dziesiątkę uzupełniają jeszcze
dwa miasta z Bułgarii.
Przy przygotowaniu zestawienia brano
pod uwagę tzw. pył zawieszony PM 2,5. Są
to cząstki o średnicy 2,5 mikrometra (pra-

Z
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wie 30 razy mniej niż średnica ludzkiego
włosa). Zarówno WHO, jak i lekarze, nie
pozostawiają wątpliwości: są one bardzo
niebezpieczne dla naszego zdrowia. – Każdego roku z powodu smogu umiera w Polsce około 50 tysięcy osób. Śląskie jest jednym z trzech województw o największej
umieralności na choroby sercowo-naczyniowe. Smog kosztuje nas prawie 13 proc.
PKB. I nie chodzi tylko o leki, ale również
rehabilitację, hospitalizację czy renty. Musimy mieć tego świadomość – jasno stawia

sprawę prof. Andrzej Lekston ze Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Czas stanąć do walki
Czym tak naprawdę jest smog? Odpowiadając najprościej: to połączenie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości zanieczyszczeń pochodzących
z kominów gospodarstw domowych. W ich
skład wchodzą trujące dla człowieka pyły
i gazy: pył zawieszony PM 2,5; pył zawieszony PM10; tlenki azotu (NOx);
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dwutlenek siarki (SO2) i tlenek węgla
(CO).
Szkodliwe substancje powstają głównie
w wyniku spalania mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna i śmieci w piecach. Oddychanie nimi naraża nas między
innymi na: choroby układu oddechowego,
choroby układu krążenia, osłabienie układu odpornościowego oraz choroby układu
krwionośnego.
Brzmi groźnie? Bo tak jest. Od początku pojawienia się danych WHO było jasne, że bez kompleksowych działań się nie
obędzie. Oczywiście, jak to w Polsce bywa,
smog posłużył też do pogłębiania różnic politycznych. Po jednej stronie stanęli samorządowcy, po drugiej – administracja rządowa. Mimo że cel przecież jest ten sam:
żebyśmy byli zdrowsi.
Pierwsi celownik na smog skierowali samorządowcy. Ci z Małopolski, a potem ze
Śląskiego, w postaci prawa miejscowego
przyjęli uchwały antysmogowe. Ta śląska zakłada np. trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku.
Użytkownicy ponad 10-letnich urządzeń
będą je musieli wymienić na klasę 5. do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły
5–10 lat, powinni wymienić je do końca
2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na ryn-

dernizacji wybranych gmin z owego zbioru punktów zrealizowano tylko jeden punkt.
Reprezentanci Jednostek Samorządu Terytorialnego nie zamierzali oglądać się na
władze centralną. Tym bardziej że bój ze
smogiem wpisuje się w kalendarz wyborczy.
Mimo że jest oczywiste, iż za smog
w głównej mierze odpowiadają paleniska
domowe, to wśród instrumentów walki
o czyste powietrze nie brakuje też tych dotyczących komunikacji miejskiej. Bo jednak
im mniej aut na drogach, tym oddycha się
lepiej. Może nieznacznie, ale jednak. Koleje Śląskie zaprosiły więc kierowców – za
okazaniem dowodu rejestracyjnego – do
darmowych przejazdów w dni najbardziej
„zanieczyszczone”. Od początku 2018 r. to
już w sumie kilkanaście tysięcy osób, które skorzystały z propozycji. Z kolei Kalety
i Mińsk Mazowiecki postawiły na efektywne,
energetyczne budynki. Im mniej energii potrzeba do ich ogrzania, tym lepiej dla środowiska i mieszkańców. Powstaje wtedy
mniejsza ilość toksycznych substancji, a jednocześnie ograniczamy zużycie surowców
naturalnych.
Inni starają się koncentrować na źródłach ciepła. Nikogo nie zdziwi fakt, że zdecydowanie najbezpieczniejsze pod względem ekologicznym są te odnawialne. Przykładem stawiania na właśnie takie rozwią-

Pierwsi celownik na smog skierowali samorządowcy.
Ci z Małopolski, a potem ze Śląskiego, przyjęli uchwały antysmogowe w postaci prawa miejscowego
ku są stosowane również kotły klasy 3. i 4.
Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana
na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na
klasę 5. wydłuża się do końca roku 2027. Co
istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem,
ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5.
Podobne inicjatywy podjęły inne województwa, w tym mazowieckie i łódzkie.
Przy okazji samorządowcy notorycznie
apelowali do rządu o wprowadzenie ogólnokrajowych regulacji, między innymi dotyczących jakości sprzedawanego w Polsce
węgla. Bo co z tego, że będziemy mieli najnowocześniejszy piec. Wrzucając do niego
fatalnej jakości materiały palne, dalej będziemy skutecznie „pompować” smog.

Powietrze nie umie uciec od polityki
Rok temu rząd ogłosił 14 punktów walki z zanieczyszczonym powietrzem. Niestety
do czasu ogłoszenia programu termomo-

zania jest gmina Karlino. Tutaj już 21 budynków użyteczności publicznej wykorzystuje urządzenia wymuszające przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Ten ekologiczny sposób ogrzewania wspomagany jest
energią wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne.

Z pomocą przychodzi technologia
Skoro już korzystamy z najbezpieczniejszych dla naszego zdrowia źródeł energii, warto nieco uwagi poświęcić monitorowaniu zużycia energii. Wtedy faktycznie
mamy szansę na kontrolę nad substancjami szkodliwymi. Przykład? Od prawie pół
roku w Gdyni taki system monitoringu zainstalowano w 450 miejskich budynkach.
Do walki ze smogiem wykorzystuje się
również drony, które potrafią nadlecieć nad
komin i bardzo dokładnie sprawdzić zawartość wydobywanego z niego dymu.
Stosują go już włodarze m.in. w Bielsku-

Białej, Krakowie, Skawinie czy Katowicach,
gdzie bezzałogowy statek powietrzny działa w tandemie z elektrycznym samochodem
z profesjonalną aparaturą na dachu. To
combo pozwala badać powietrze w czasie
rzeczywistym, łącząc się z bazami danych,
np. z BDOT (bazą danych obiektów topograficznych).
– Nasz Eko Patrol to zestaw pomiarowych urządzeń jak najbardziej zdatnych do
użycia. Do tej pory ten system informacji
o środowisku był mocno rozproszony.
Walcząc efektywnie ze smogiem, musimy
precyzyjnie i konkretnie wiedzieć, gdzie kierować działania i pieniądze. Tylko wtedy
mamy szansę na sukces – przekonuje dr inż.
Jan Bondaruk, zastępca naczelnego dyrektora ds. inżynierii środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Cierpliwość rodem z Zachodu
Polska nie jest jedynym krajem, który
musi radzić sobie ze smogiem. Już 10 lat
temu w stolicy Niemiec uruchomiono strefę niskiej emisji. Dzięki temu do części Berlina wpuszcza się tylko samochody spełniające „smogowe kryteria”. Te poruszające się po mieście mają stosowne naklejki
określające poziom szkodliwości, a tym samym wstęp do określonych stref. Zmodyfikowano również system komunikacji miejskiej, by był bardziej dostępny i wygodniejszy. Jaki efekt? Po dekadzie w stolicy
Niemiec jest aż o 70 proc. mniej cząsteczek
smogowych.
W Londynie z kolei na pochwałę zasługuje doskonały system ostrzegania o jakości powietrza. W Nowym Jorku nie zainstalujesz przestarzałego pieca. Zachęci do
tego odpowiednia dotacja. W Pekinie i innych chińskich miastach stawiają na odnawialne źródła energii. I tak naprawdę każdy z tych sposobów jest godny nie tyle uwagi, co powielenia. Może najlepiej wszystkich
naraz. Tylko wtedy możemy wpaść w pułapkę. Pułapkę niezachwianej wiary, że
nowe przepisy i rozporządzenia zmienią
szybko nastawienie ludzi.
A jednak w łańcuchu antysmogowych
przepisów prawa, ekologicznych budynków,
systemów monitorowania, wreszcie dronów
fruwających nad kominami – to jednak człowiek zajmuje najważniejsze miejsce. I nawet najsprytniejsze działania nic nie dadzą,
o ile ów człowiek po pierwsze nie zrozumie,
że ten problem dotyczy każdego bez wyjątku
– także jego samego. A po drugie, że bez
zmiany nastawienia do smogu nic się nie
zmieni. Bo co nam po prawie i technologii, kiedy do kiepskiego pieca będziemy
uparcie wrzucać kiepski materiał palny? Potrzebna jest zmiana mentalności, nastawienia. Zatrważające dane medyczne mogą
być tu jednym z determinantów.
I
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Chcemy podnieść
jakość życia

Zamek w Malborku

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Malborku (2)

Rozmowa ze starostą powiatu malborskiego,
Mirosławem Czaplą

Obecnie w ramach dotacji UE zajmują
się państwo projektem poprawy efektywności energetycznej i termomodernizacji
budynków na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Malbork-Sztum. Na co
planują państwo pozyskać środki unijne
w najbliższej przyszłości?
Warto wymienić inwestycje realizowane w placówkach kształcenia zawodowego,
dla których powiat jest organem prowadzącym. Plany obejmują modernizację infrastruktury oraz zakup nowoczesnego
wyposażenia pracowni zawodowych.
Dofinansowane ze środków zewnętrznych będą również inwestycje realizowane przez Powiatowe Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Malborku, dzięki czemu podniesiona zostanie jakość i dostępność usług
zdrowotnych na terenie powiatu malborskiego.
Ponadto powiat w formule partnerskiej
zamierza przeprowadzić szereg przedsięwzięć o charakterze nieinfrastrukturalnym.
Chcemy rozszerzyć ofertę kształcenia
i zwiększyć zatrudnialność absolwentów
szkół w ramach projektu „Zostań zawodowcem”, wesprzeć osoby zagrożone ubó-
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stwem i wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Mobilny i aktywny kapitał
ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”, a także zwiększyć zatrudnialność
osób niepełnosprawnych w ramach projektu
„Aktywni bez barier”.
Które z dziedzin gospodarki funkcjonują na terenie powiatu najprężniej?
Powiat leży w obszarze Żuław, słynących z najżyźniejszych ziem w Polsce. Wysokiej jakości gleby i doskonałe warunki
przyrodnicze sprzyjają więc rozwojowi rolnictwa. Osiągane przez rolników plony są
na ogół 2-, 3-krotnie wyższe od średnich
krajowych. Uprawia się tu głównie zboża,
rzepak i buraki cukrowe. Od 1881 roku
w Malborku mieści się prężnie działająca
Cukrownia Malbork. Rozwinięta jest również nowoczesna, wydajna hodowla bydła
i trzody chlewnej.
Przeprowadzony przez Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową ranking lokuje powiat malborski wśród terenów odznaczających się dużą atrakcyjnością turystyczną. Co warto zobaczyć u państwa?
Powiat malborski jest obszarem o długiej historii. Od XIII do połowy XV wieku
stanowił centralną strefę państwa krzyżackiego w Prusach, a Malbork był główną siedzibą głowy tego państwa.
Niewątpliwie największą atrakcją naszego terenu jest położony na prawym brze-

gu Nogatu, największy w Europie, ceglany
zamek gotycki, niegdyś stolica zakonu
krzyżackiego. W roku 1997 zamek został
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. Co roku odwiedzany
jest przez ponad pół miliona turystów, na
których czeka wiele atrakcji m.in.: spektakl
„Światło i Dźwięk”, pokazy rycerskie, „Oblężenie Malborka” – wielkie widowisko
przenoszące turystę w czasy średniowieczne.
Nasz teren sprzyja rozwojowi turystyki wodnej i wędkarstwa. Do najbardziej malowniczych tras wodnych, urozmaiconych
gęstymi zaroślami nadbrzeżnymi, bogatą
roślinnością rzeczną i dużą ilością dzikiego ptactwa, należy rzeka Nogat.
Żuławy znane są z niezwykłego bogactwa zabytków. Ponad 200 miejscowości posiadających przykłady dawnej architektury stanowi o krajoznawczych walorach
tego regionu, z którym w dziedzinie tradycyjnego budownictwa ludowego może
równać się jedynie Podhale. Kościoły, kaplice, kapliczki przydrożne, cmentarze, zagrody holenderskie, aż roi się tu od materialnych świadectw minionych epok. Jednym z najważniejszych elementów krajobrazu są wszystkie typy zabudowań, jakie
ukształtowały się w ciągu ponad czterystu
lat osadnictwa menonickiego.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Augustowski ponownie najlepszy
Rozmowa z Jarosławem Szlaszyńskim, starostą augustowskim

Powiat augustowski drugi rok z rzędu
wygrał w Ogólnopolskim Rankingu Gmin
i Powiatów w kategorii powiatów do 60 tys.
mieszkańców. Co pana zdaniem zdecydowało o tym sukcesie?
Przede wszystkim należy wyznaczyć
przedsięwzięcia, które są priorytetowe dla
mieszkańców i konsekwentnie je realizować.
Nasze działania skoncentrowały się na

trzech głównych obszarach. Priorytetem jest
służba zdrowia. Dzięki wprowadzonemu
w 2015 roku programowi naprawczemu SP
ZOZ od trzech lat uzyskuje dodatni wynik
w zakresie działalności medycznej. Zaangażowanie środków własnych oraz skuteczne wykorzystanie funduszy zewnętrznych
umożliwia remonty kolejnych oddziałów
i wyposażanie ich w nowoczesny sprzęt medyczny, co pozwala na poprawę jakości leczenia pacjentów. Najlepszym tego dowodem są nagrody przyznane w 2017 roku
przez niezależne kapituły konkursowe.
Drugim ważnym dla nas obszarem jest
oświata. Zapewniamy młodzieży szeroką
ofertę edukacyjną, a także sportową. Realizowane są rozliczne autorskie programy
i projekty nakierowane na wszechstronny
rozwój ucznia. Potwierdzeniem sukcesów
naszego samorządu w polityce oświatowej
są wyniki rankingu „Perspektyw” oraz certyfikaty „Samorządowego Lidera Edukacji 2017” i „Lidera Jakości Kształcenia”.
Trzecim ważnym tematem dla powiatu jest budowa i przebudowa dróg lokalnych

oraz obiektów mostowych. Rozwój infrastruktury drogowej ma ogromne znaczenie
dla mieszkańców, dla rozwoju gospodarczego, a także dla turystyki, która na Ziemi Augustowskiej odgrywa istotną rolę.
Jakie główne cele powiat augustowski
planuje zrealizować w 2018 roku?
Będziemy kontynuować działania poprawiające jakość życia naszych mieszkańców w tych trzech priorytetowych dziedzinach. Istotnym wydarzeniem będzie
reaktywowanie Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w augustowskim szpitalu
i budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, które pozwoli jeszcze lepiej służyć pacjentom. We współpracy z samorządami gminnymi kontynuować będziemy program budowy dróg. Zaplanowaliśmy też inwestycje w placówkach oświatowych. Wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2018 rok mają wartość najwyższą w dotychczasowej historii powiatu
augustowskiego.
Rozmawiał Piotr Nowacki

Rekordowe plany inwestycyjne
powiatu przasnyskiego
Pozyskane dotacje unijne i krajowe oraz wpływy ze strefy gospodarczej
w Chorzelach pozwoliły Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu na
rekordowy plan inwestycyjny w roku 2018. Mieszkańcy będą świadkami
największego w historii powiatu i regionu inwestycyjnego boomu
tarostwo na inwestycje przeznaczy
w roku 2018 ponad 148 mln zł. Nic
dziwnego, że jednostka samorządu terytorialnego dzierży I miejsce
w kraju wśród najbardziej proinwestycyjnych powiatów.
Najwięcej funduszy (ok. 50 mln zł) pochłoną drogi i mosty. Prace budowlane, remontowe i konserwacyjne obejmą ponad
200 km dróg.
Drugą co do wartości pozycją jest
Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych, którego elementami są kryte lodowisko w Przasnyszu, zalew w Chorzelach
i w Przasnyszu z górkami zjazdowymi (inwestycje wieloletnie), dopełniające wcze-

S

śniejszą inwestycję basenu w Chorzelach.
Dużą pozycję stanowią też, powiązane ze środkami unijnymi, prace remontowe i wyposażeniowe szpitala.
Prawie 30 mln zł pochłoną nowe budynki Centrum Aktywizacji Biznesu wraz
z parkingami w Przasnyszu, Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju
Starym i sala koncertowa wraz z kinem 3D
w Przasnyszu.
Jest też kilkanaście mniejszych zadań
związanych z budową systemów alarmowania w całym powiecie oraz systemów bezpieczeństwa w budynkach domu pomocy
społecznej, starostwa, obiektów oświato-

Sala koncertowa z kinem 3D w Przasnyszu
wych, doposażeniem policji, straży, inspekcji.
www.powiat-przasnysz.pl
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Skutecznie dla JST

W samym 2017 r. wsparcie NIST otrzymało ponad 10 tysięcy pracowników
z około 1980 jednostek samorządu terytorialnego, czyli ponad 70 proc.
ogólnej liczby JST – podsumowuje dyrektor Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek

Dr Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
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Jaka idea przyświecała powołaniu
w 2015 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Narodowego
Instytutu Samorządu Terytorialnego?
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, w skrócie NIST, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzoną 3 września 2015 r. w celu
realizowania zadań na rzecz harmonijnego rozwoju samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania oraz
prowadzenia badań i analiz w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
To są główne zadania przydzielone zarządzanej przez panią jednostce?
Do najistotniejszych obszarów działania Instytutu należy m.in. opracowywanie
ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących
funkcjonowania samorządu terytorialnego.
NIST prowadzi także działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą. W obszarze działalności Instytutu znajduje się
propagowanie dobrych standardów w zakresie zarządzania jakością w samorządzie
terytorialnym.
Realizacja zadań statutowych wymaga
dużego zaangażowania zarówno ze strony
motywowanych i zaangażowanych pracowników, jak i dyrektora, który powinien
właściwie zaplanować i zorganizować pracę oraz kontrolować jej przebieg w celu zapewnienia pożądanego rezultatu. W mojej
ocenie dotychczasowa działalność Instytutu
przynosi zauważalne rezultaty. Pełne informacje dotyczące działalności Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
dostępne są na stronie internetowej Instytutu www.nist.gov.pl, do odwiedzenia której zapraszam.
Jak ocenia pani zasadność funkcjonowania Instytutu w obecnym kształcie?
Czy na podstawie dotychczasowych doświadczeń widzi pani potrzebę wprowadzenia jakichkolwiek zmian z korzyścią dla
głównych zainteresowanych, czyli samorządów terytorialnych?
Ponad dwa lata działalności dowodzą,
iż nie tylko skutecznie i efektywnie reali-
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zujemy zadania statutowe, ale także konsekwentnie budujemy swoją pozycję. To,
co nas wyróżnia na tle innych podmiotów
to z jednej strony wysoka jakość świadczonego wsparcia, a z drugiej nieodpłatny charakter realizowanych przez Instytut działań. W kolejnym roku działalności NIST będziemy skupiać się na aspekcie naukowo-badawczym, chociaż nie
zabraknie także szkoleń i konferencji dedykowanych przedstawicielom samorządu. Tak jak do tej pory, oferowane wsparcie będzie miało charakter ekspercki. Będziemy w dalszym ciągu promować dobre praktyki realizowane przez samorząd.
Czy mimo krótkiego stażu Instytutu
można już mówić o pozytywnych wynikach
państwa działalności? Co uznałaby pani za
najważniejsze plusy w bilansie „dwulatka”?
W samym 2017 r. wsparcie NIST
otrzymało ponad 10 tysięcy pracowników
z około 1980 jednostek samorządu terytorialnego, czyli ponad 70 proc. ogólnej liczby JST. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, realizując zadania statutowe,
wydaje własne opracowania dotyczące
funkcjonowania JST. Od początku działalności NIST ukazało się kilkadziesiąt
ekspertyz, opinii prawnych oraz monografii,
a także liczne opracowania i raporty z badań. Instytut publikuje biuletyn, jak również
prowadzi repozytorium dostępne na naszej
stronie internetowej.
Realne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi prowadzona przez Narodowy Instytut Samorządu
Terytorialnego e-platforma umożliwiająca odbycie służby przygotowawczej dla
nowo zatrudnionych pracowników administracji samorządowej. Od ubiegłego
roku z takiej możliwości skorzystało ponad 2200 pracowników reprezentujących
około 390 jednostek samorządu terytorialnego. W obszarze działalności Instytutu znajduje się także propagowanie dobrych standardów w zakresie zarządzania
jakością w samorządzie terytorialnym.
W grudniu 2016 r. NIST przejął funkcję
i zadania Krajowego Koordynatora CAF
dla JST realizowane dotychczas przez
MSWiA.
Jak układa się współpraca NIST z jednostkami terytorialnymi oraz ośrodkami
i organizacjami, z którymi prowadzą państwo wspólne projekty? Czego one dotyczą i jakie są ich zakładane rezultaty?
Dotychczas podpisaliśmy około 20 porozumień, w tym z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Zie-

lonogórskim, Politechniką Warszawską,
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Jednym z przykładowych działań w ramach partnerstw była m.in. realizacja
projektu Forum Zarządzania Publicznego wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, którego głównym założeniem była
współpraca partnerów instytucjonalnych
administracji publicznej, służąca zidentyfikowaniu innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej
w Polsce i za granicą. Samorządy również
inicjują prowadzenie na ich terenie działań realizowanych przez NIST.
Czy potrzeby samorządów pokrywają się z państwa celami i możliwościami?
W jakim stopniu NIST spełnia oczekiwania gmin i powiatów?

kadziesiąt ekspertyz, opinii, opracowań, raportów z badań oraz wydawnictw książkowych, które dostępne są na stronie internetowej NIST.
Jestem przekonana, że Instytut stwarza warunki do wymiany doświadczeń nie
tylko między administracją samorządową,
ale również umożliwia dialog ze środowiskiem naukowym oraz organizacjami pozarządowymi.
Wydaje się, że samorządy opanowały
już sztukę aplikowania o dotacje z różnych
programów i odnoszą wymierne korzyści.
W jakim obszarze dziś najbardziej potrzebują wsparcia o charakterze szkoleniowym?
Rok 2018 przyniesie istotne zmiany
w zakresie ochrony danych osobowych
oraz dostępie do informacji publicznej, więc
szkolenia dotyczące powyższej tematyki cieszą się dużym zainteresowaniem samorządowców. Nie maleje także zainteresowanie kodeksem postępowania admini-

Rok 2018 przyniesie istotne zmiany w zakresie
ochrony danych osobowych oraz dostępie do
informacji publicznej, więc szkolenia dotyczące
powyższej tematyki cieszą się dużym zainteresowaniem samorządowców
Analizując ankiety ewaluacyjne, należy podkreślić, że poziom naszych szkoleń
jest wysoko oceniany zarówno od strony
merytorycznej, jak i organizacyjnej. Średnia ocena z ankiet w 2017 r. w pięciostopniowej skali wyniosła 4,68. Nasza
oferta obejmowała zdywersyfikowaną tematykę szkoleń adekwatną do zmian legislacyjnych oraz ściśle odpowiadającą potrzebom JST, np. partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce samorządowej, podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji – praktyczne
aspekty, dostęp do informacji publicznej
w jednostkach samorządu terytorialnego,
program RODO w jednostce samorządowej czy wybrane zagadnienia dotyczące dyscypliny finansów publicznych. Ponadto dla przedstawicieli samorządów
zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy ponad 20 konferencji oraz seminariów poświęconych takiej tematyce jak
wdrożenie reformy oświatowej w samorządzie terytorialnym, społeczne aspekty
rewitalizacji, rejestracja stanu cywilnego
w nowej rzeczywistości informatycznej
i prawnej. Nasi eksperci przygotowali kil-

stracyjnego oraz zamówieniami publicznymi. Systematycznie wzbogacamy ofertę szkoleń o nowe zagadnienia, w tym savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego w działalności samorządowej,
źródła informacji i metody analizy danych
w procesie tworzenia, wdrażania i ewaluacji dokumentów strategicznych w JST czy
też mediacje w postępowaniu administracyjnym.
Co jest dla państwa źródłem wiedzy na
temat realnych potrzeb wspólnot lokalnych
i regionalnych oraz ich potencjału? Jak dobierane są najwłaściwsze narzędzia sprzyjające rozwojowi i wdrażaniu dobrych
praktyk w JST?
Praktyka funkcjonowania Instytutu
pozwoliła wypracować skuteczne narzędzia
analizowania potrzeb, a w ślad za tym dostosować przygotowywaną ofertę do istniejących deficytów. Analizujemy na bieżąco
zmiany w ustawodawstwie, a także zgłaszaną przez JST tematykę szkoleń. Dzięki
temu przygotowywana przez NIST propozycja szkoleń stanowi odpowiedź na
realne zapotrzebowanie.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Blisko ludzi
Chcemy i jesteśmy blisko ludzi, bo wiemy, że dla
nich najważniejsze jest to, by jeździć po przyzwoitych drogach i jeśli zajdzie taka potrzeba, być
diagnozowanym i leczonym na dobrym sprzęcie
– mówi starosta kędzierzyńsko-kozielski,
Małgorzata Tudaj

Powiat kędzierzyńsko-kozielski okazał
się najbardziej rozwojowy na Opolszczyźnie. Jakie działania państwo podejmują,
aby odnosić sukcesy w tym obszarze?
Stawiamy na jakość i konsekwentnie realizujemy przyjęte kierunki działania. Jest
ich wiele: służba zdrowia, oświata, infrastruktura. Chcemy i jesteśmy blisko ludzi,
bo wiemy, że dla nich najważniejsze jest to,
by jeździć po przyzwoitych drogach i jeśli
zajdzie taka potrzeba, być diagnozowanym
i leczonym na dobrym sprzęcie. Nasz
ZOZ czeka sprzętowa rewolucja, zdobyliśmy miliony na bardzo nowoczesną aparaturę, stale poprawiamy jakość obsługi.
Chcemy, by nasi pacjenci byli zadowoleni
z efektów leczenia. Mamy też świadomość, że w tej materii jest jeszcze wiele do
zrobienia. Postawiliśmy sobie ambitne plany przebudowy lecznicy,
w tym naszej pediatrii. Jesteśmy zdeterminowani,
by je realizować.
Od lat stawiamy też
na oświatę, bo dobrze wykształcony uczeń jest naszą wizytówką w kraju.
Cieszy nas, kiedy dowiadujemy się, że nasi absolwenci osiągają sukcesy nie
tylko w Polsce, ale i poza
granicami. Oddajemy do
użytku kilometry nowych
ścieżek rowerowych, budujemy je we współpracy
z sektorem prywatnym.
Szukamy nowych technologii, by budować dobrze i trwale. Uważam,

92 Fakty

że mieszkańcy to dostrzegają. Przy tym cenimy konstruktywną krytykę. Tym bardziej
jest to intensywne w dobie mediów społecznościowych, kiedy bezpośredniej ocenie poddawany jest właściwie każdy nasz
ruch.
Sam ranking z kolei pokazuje, w jakim
miejscu się znajdujemy na tle innych samorządów. W kraju zaliczyliśmy skok
o cztery miejsca, a także nadal trzymamy
pozycję lidera na Opolszczyźnie, więc jest
dobrze. Chciałabym podziękować członkom
zarządu powiatu, radnym, wszystkim pracownikom wydziałów oraz jednostek podległych powiatowi. W końcu ranking to odzwierciedlenie pracy każdego, kto działa dla
samorządu.
Co stanowi priorytet w działalności
probiznesowej powiatu?
Inwestując, zawsze myślimy o naszych
przedsiębiorcach. Również z nimi realizujemy wiele projektów drogowych. Wszyscy
na tym zyskujemy. Dla nas to wyższa
punktacja przy staraniu się o pieniądze
z Unii, liczba partnerów inwestycyjnych ma
spore znaczenie. W efekcie robimy nową
drogę dojazdową do miejsc pracy, z której
każdego dnia korzystają nie tylko mieszkańcy, ale i zewnętrzni kontrahenci. Ceni-

my sobie tę współpracę. Biznes kieruje się
innymi zasadami niż samorząd. To dwie odmienne płaszczyzny, ale na przykładzie naszego powiatu mogę śmiało powiedzieć, że
od lat dobrze się uzupełniamy. Wiele dziedzin z powodzeniem łączymy, tak jest też
w przypadku oświaty, gdzie duże zakłady
fundują uczniom stypendia. Naszym
uczniom zapewniamy staże, szkolenia,
praktyki, stawiamy na kształcenie zawodowe, rozwijamy współpracę z uczelniami
wyższymi. Chcemy, by wchodzili na rynek
pracy dobrze przygotowani. Z biznesem
działamy też w kulturze, przy okazji realizacji różnych przedsięwzięć plenerowych.
I tu ciekawostka, nie mamy dużych ośrodków kultury, a mimo to dla naszych mieszkańców przygotowujemy ciekawą ofertę imprez czy wydarzeń sportowych. Niektóre realizujemy sami, część przy współpracy z innymi. Tym samym pokazujemy, że dobry
pomysł i współpraca to gwarancja udanego przedsięwzięcia.
Jak co roku wydali państwo swój
słynny kalendarz. W tej edycji zdjęcia powstały we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz ośrodkami opiekuńczymi. Co było celem projektu?
To już druga edycja kalendarza. Rok
temu pokazaliśmy nasz
urząd, naszych pracowników. W tym roku postawiliśmy na szkoły i jednostki
opiekuńcze. Są więc też podopieczni domów pomocy,
którzy wyszli świetnie. To
był trudny projekt, bo nasz
fotograf pracował z osobami niepełnosprawnymi.
Efekt jest zadowalający. Powiatowy kalendarz jest tylko
jednym z takich projektów,
które nie tylko zbliżyły
mieszkańców, ale i pokazały, czym tak naprawdę
zajmujemy się każdego dnia.
Rozmawiał
Piotr Danilczuk
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Atrakcje
est jak obwarzanek, tworzy go
10 gmin: Bestwina, Buczkowice,
Czechowice-Dziedzice, Jasienica,
Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice, które otaczają miasto Bielsko-Biała. Atutem powiatu są walory turystyczne, doskonale skorelowane
z łatwym dostępem do tras komunikacyjnych północ–południe i wschód–zachód.
Beskidy odkrywają przez turystami
swój niepowtarzalny krajobraz o każdej porze roku. Sporty zimowe to niewątpliwy atut
turystyczny regionu. Perełką powiatu jest
Szczyrk, druga po Zakopanem stolica
sportów zimowych. Nowy ośrodek narciarski Szczyrk Mountain Resort oferuje
narciarzom 23 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności. Wraz z sąsiednim
ośrodkiem narciarskim Centralnego Ośrodka Sportu cały kompleks objęty jest wspólnym skipassem i liczy około 40 km tras. Goście powiatu mogą także skorzystać z tras
narciarstwa biegowego w Szczyrku, Wilkowicach i w Jaworzu.
Latem turyści mają do dyspozycji około 200 km znakowanych szlaków tury-

o każdej porze roku

J

Powiat bielski o powierzchni 458 km² leży
w południowej części województwa śląskiego,
zamieszkiwany jest przez około 160 tysięcy osób
Fot. Mirosław Frączek

Jesień w kamieniołomie w Kozach
stycznych, 110 km tras rowerowych. Miłośników sportów wodnych i wędkarstwa
przyciągają malownicze jeziora na Sole oraz
przystanie kajakowe w Czechowicach-Dziedzicach i w Kaniowie. Atrakcją jest
możliwość jazdy konnej w ośrodkach jeździeckich oraz nauka latania na paralotniach w rejonie Skrzycznego.
Gości przyciągają również wyjątkowy
mikroklimat Bystrej, gdzie leczy się choroby płuc, czy jodowo-bromowe wody gminy Jaworza, wykorzystywane przy leczeniu

chorób alergicznych oraz schorzeń układu
narządów ruchu.
Powiat szczyci się też bogatą, nowoczesną i zróżnicowaną bazą turystyczno-rekreacyjną, a także licznymi dobrami kultury oraz atrakcyjnym kalendarzem imprez
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
Każdy, kto raz skorzysta z tak bogatej
ofert turystycznej, na pewno wróci w gościnne
i malownicze strony powiatu bielskiego.
www.powiat.bielsko.pl

Perła powiatu jędrzejowskiego
Powiat jędrzejowski utrzymuje z własnego budżetu ważną placówkę kultury
– Muzeum im. Przypkowskich, z unikatową kolekcją zegarów słonecznych
– trzecią co do wielkości na świecie (po Planetarium w Chicago i Science
Museum w Oxfordzie)
uzeum im. Przypkowskich
w Jędrzejowie dysponuje
największą w Europie i trzecią co do wielkości na świecie pod względem liczebności i wartości
eksponatów kolekcją zegarów słonecznych. Powstało w oparciu o prywatne zbiory lekarza z Jędrzejowa, Feliksa Przypkowskiego, który od 1895 gromadził zabytkowe zegary słoneczne, a także literaturę i inne materiały poświęcone gnomonice, następnie znacząco rozbudowaną
przez jego syna Tadeusza Przypkowskiego. W 1962 roku Przypkowscy przekazali kolekcję państwu.
W muzeum znajdują się: biblioteka starodruków, obszerne zbiory ekslibrisu i grafiki, dawnej gastronomii, farmacji i fotografii, a także eksponaty związane z Legionami Polskimi.

M

Oprócz bieżącego utrzymania tej instytucji samorząd powiatu stara się inwestować w zabytkową materię obiektów
muzealnych, aby zachować to dziedzictwo
dla przyszłych pokoleń.
Przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie można zwiedzać zrewitalizowa-

ny Ogród Czasu. Warta prawie milion
złotych inwestycja była w 70 procentach sfinansowana przez Lokalną Grupę Rybacką Jędrzejowska Ryba, a w pozostałej części przez Powiat Jędrzejowski. Ogród powstał w latach 60. XX wieku. Ówczesny dyrektor muzeum Tadeusz Przypkowski opracował jego koncepcję wspólnie z prof. Gerardem Ciołkiem, wybitnym historykiem
sztuki ogrodowej i architektem. Serce kompozycji to lapidarium z 12 zegarami
słonecznymi, czyli Ogród Czasu. Najstarszy zegar słoneczny w ogrodzie pochodzi
z 1777 roku. Niegdyś stał w warszawskich
Łazienkach. Ogród można zwiedzać w godzinach pracy muzeum, czyli w sezonie letnim od wtorku do niedzieli w godz. 8–17,
a w sezonie zimowym o godzinę krócej.
www.jedrzejow.pl
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Biznesowa siła regionów
Przyszłość rozwoju
branży BSS (usług dla
biznesu) to już nie
jedynie wielkie aglomeracje, ale także miasta
regionalne. To one
wykazują mocny
i dynamiczny potencjał
inwestycyjny i kuszą
inwestorów. Oto
10 miast, które
najskuteczniej
zabiegają o miano
przyjaznych dla
rozwoju outsourcingu
uropa Środkowo-Wschodnia
(CEE) dysponuje ogromnym potencjałem w kontekście możliwości oferowania usług dla biznesu (BSS). Do tego segmentu zalicza się
centra usług wspólnych realizujące procesy „in-house” (Shared Services Centers),
centra outsourcingowe (Business Processing Operations) świadczące usługi na
rzecz klientów zewnętrznych, centra IT oraz
centra zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową (w tym rozwojem oprogramowania).
Polska jest regionalnym liderem zarówno pod względem liczby centrów, jak
i wolumenu zatrudnienia w branży. W całym kraju prowadzi bowiem działalność ponad 1050 centrów (co stanowi ok. 70 proc.
wszystkich centrów BSS w EWŚ), zaś zatrudnienie w sektorze przekracza 240 tysięcy
pracowników, co stanowi niemal 50 proc.
zatrudnienia w sektorze w tej części Europy.
Najlepszym dowodem na konkurencyjność Polski w regionie jest jej 1. miejsce
w rankingu EY Attractiveness Survey – Europe 2017 oceniającym atrakcyjność państw
CEE jako miejsca do prowadzenia działalności. Sektor nowoczesnych usług dla
biznesu w Polsce rozwija się dynamicznie
od ponad 15 lat, a średnioroczny wzrost zatrudnienia w ostatnich latach oscyluje między 15 a 20 proc.

E

94 Fakty

Lokalizacja i kompetencje
Głównym atutem Polski w pozyskiwaniu tego typu projektów jest przede
wszystkim wykształcona i wykwalifikowana kadra pracownicza, posługująca się
wieloma językami obcymi. Nie bez znaczenia są również: strategiczne położenie
Polski w Europie, korzystny klimat inwestycyjny oraz stabilność gospodarcza, rozwój nowoczesnej infrastruktury okołobiznesowej, poprawa jakości życia w polskich miastach, a także ekosystem wspierający działalność inwestorów z sektora.
Inwestorom z sektora usługowego Polska ma do zaoferowania szeroki wybór lokalizacji. Do tej pory najprężniej rozwijającymi się rynkami, w których zrealizowano najwięcej inwestycji o charakterze BSS
są Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań,
Trójmiasto, Katowice i Łódź, choć coraz
większym zainteresowaniem cieszą się inne
ośrodki, takie jak Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Toruń, Opole, Kielce czy Białystok.
Kraków, Warszawa i Wrocław są uznawane za dojrzałe rynki i są globalnie rozpoznawalne dzięki międzynarodowym korporacjom, które zdecydowały się ulokować
w nich swoje inwestycje. Kraków, jako jedyny
w całym regionie Europy ŚrodkowoWschodniej, znalazł się w pierwszej dziesiątce najatrakcyjniejszych miast dla sektora
według Tholons Services Globalization
Index 2017.

Co ważne, BSS rozwija się organicznie
w Polsce – wzrastające z roku na rok zatrudnienie idzie w parze z rosnącą kompleksowością procesów. Firmy coraz częściej decydują się na lokowanie funkcji
charakteryzujących się wysokim poziomem zaawansowania i wymaganej wiedzy,
co wynika z zaufania do jakości nauczania
akademickiego oraz dostępności doświadczonych kadr. Powyższe również
przekłada się na to rosnącą wielofunkcyjność centrów w Polsce; według analizy
PAIH świadczą one już ok. 1750 procesów.
W tym miejscu należy podkreślić fakt, że ponad 35 proc. centrów ulokowanych w Polsce obsługuje procesy w pięciu lub więcej
językach obcych.
Najwięcej centrów – niemal 600 – wykonuje procesy z zakresu rozwoju oprogramowania. Wsparcie IT to domena ponad 300 podmiotów. Finanse i księgowość oraz obsługa klienta są wspierane
w ponad 200 centrach. Wraz z rozwojem
rynku usług dla biznesu i rosnącym zaawansowaniem i stopniem innowacyjności
oferowanych usług tworzone podmioty
BSS coraz częściej mają charakter Centrów
Doskonałości.
Transformacja sektora oraz wdrażanie
wciąż bardziej zaawansowanych procesów
możliwe jest dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze. Dzięki jakości świadczonej
pracy, bliskości kulturowej z Europą Za-
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chodnią oraz Stanami Zjednoczonymi,
doskonałemu poziomowi znajomości języków obcych, mniejszym różnicom czasowym oraz stabilności gospodarczej, Polska stała się docelową i godną zaufania lokalizacją do lokowania centrów BSS.

Atrakcyjne biznesowo
Duże aglomeracje to kolebka biznesowych usług. To tutaj, w Krakowie czy Warszawie, rodził się outsourcing w Polsce i tu
nastąpił dynamiczny rozwój tej branży. Według analizy przedstawionej w Raporcie

wielkie podmioty świadczące usługi IT,
a w region Poznania mocno inwestują
branże: motoryzacyjna, farmaceutyczna
i produkcyjna. W Poznaniu i okolicach ulokowały się takie giganty jak Volkswagen,
Bridgestone, GSK, MAN, Franklin Templeton i wielu innych. W tym roku miasto
już po raz trzeci zostało wyróżnione nagrodą Outsourcing Stars.

Poznań
W Poznaniu znajduje się ponad
25 uczelni wyższych, gdzie studiuje ponad
120 tys. osób. Jest to ważny ośrodek naukowo-badawczy. W mieście inwestują

Stolica województwa podkarpackiego to silny ośrodek przemysłu lotniczego,
informatycznego, chemicznego, farmaceutycznego, finansowego i usługowego.
W Rzeszowie mieści się ponad 23 tys. przedsiębiorstw. Miasto otrzymało od Europejskiego Zgromadzenia Biznesu międzynarodowy certyfikat „Najlepsze Miejsce dla
Biznesu”.

Szczecin
Miasto to ośrodek innowacyjnych technologii, nauki i przedsiębiorczości. Region

Widocznym zainteresowaniem inwestorów, zarówno
Polskich, jak i zagranicznych cieszą się obecnie
miasta regionalne. W związku z tym samorządowcy
są coraz bardziej świadomi potencjału swoich
regionów, ale również oczekiwań inwestorów
Rocznym Fundacji Pro Progressio wyróżnić można nowy trend dotyczący lokowania biznesu. Widocznym zainteresowaniem inwestorów, zarówno Polskich, jak
i zagranicznych, cieszą się obecnie miasta
regionalne. W związku z tym samorządowcy są coraz bardziej świadomi potencjału swoich regionów, ale również oczekiwań inwestorów.
– By miasta regionalne przykuwały
uwagę potencjalnych przedsiębiorców, muszą oferować atrakcyjne warunki: ulgi podatkowe, ośrodki naukowo-badawcze,
atrakcyjne ekonomicznie powierzchnie biurowe. To bardzo dobry trend, który wzmacnia dynamikę rozwoju nowoczesnych usług
dla biznesu w Polsce. Jednakże nie zapominajmy, że duże miasta wciąż są w grze
i bardzo ciężko będzie przebić ich ofertę. Pamiętajmy, że im dłuższa historia biznesowa, tym większa dojrzałość i znajomość rynku i potrzeb – mówi Wiktor Doktór, prezes
Fundacji Pro Progressio.
Fundacja Pro Progressio, jak co roku,
przygotowała roczne podsumowanie dotyczące rozwoju sektora BSS w Polsce.
W raporcie, który swoją premierę miał
podczas styczniowej międzynarodowej
konferencji „The BSS Forum” w Lublinie,
wyróżniono 10 miast z potencjałem inwestycyjnym dla nowoczesnego biznesu.
Wśród nich dominują lokalizacje regionalne.

Rzeszów

bogaty jest w świetnie wykwalifikowaną kadrę, która sprawiła, że Szczecin stał się popularną lokalizacją usług BPO, SSC i ICT.
Warto podkreślić również rozwój rynku powierzchni biurowej, który liczy obecnie około 120 tys. m2 i nadal dynamicznie rośnie.

Pomorze
To region w szczególności atrakcyjny
dla rynku szwedzkiego i japońskiego. Rozgościli się tutaj tacy liderzy jak Goyello, Metsa Group czy Thomson Reuters. W samym
tylko 2016 roku powstało tu łącznie 11 inwestycji zagranicznych (9 nowych i 2 reinwestycje). W najbliższym czasie Intel planuje budowę centrum HR w Gdańsku.

Kielce
Stolica województwa świętokrzyskiego
to siedziba dla ponad 28 tysięcy firm, zarówno tych wielkich, jak i mniejszych. Jest
również ważnym ośrodkiem akademickim, który atrakcyjną ofertą edukacyjną
przyciąga uwagę studentów. Miasto skupia
się na budowaniu swojego wizerunku jako
przyjaznego dla start-upów i młodych
przedsiębiorców. Kielce stawiają na rozwój
infrastruktury i komunikacji.

Łódź
20 funkcjonujących tu uczelni tworzy wykwalifikowaną kadrę pracowników w różnorodnych, pożądanych dziedzinach. Łódź
oferuje konkurencyjne koszty najmu powierzchni biurowych w porównaniu do
wielkich miast. Z racji dobrej lokalizacji i otoczenia siecią dróg i autostrad stała się
atrakcyjna dla branży logistyki i transportu.

Bydgoszcz
Bydgoszcz to miasto, które zdobyło
pierwsze miejsce w raporcie „Doing Business in Poland 2015” przygotowanym
przez Bank Światowy. Tutaj mieszczą się oddziały takich firm jak: Nokia, SDL Poland,
Mobica Limited, PZU i Centrum Operacyjnego Banku Pocztowego. Miasto jest największym ośrodkiem akademickim w województwie kujawsko-pomorskim.

Opole
Capgemini, PWC, Asseco, Atos to tylko nieliczne z firm, które swoje ośrodki ulokowały w tym regionie. Studenci i absolwenci informatyki Politechniki Opolskiej
i Uniwersytetu Opolskiego to atrakcyjna kadra dla inwestorów z branży IT. Wśród
123 tysięcy mieszkańców Opola aż 26 tysięcy to właśnie studenci. Ze względu na
10-proc. mniejszość niemiecką w regionie
chętnie lokują się firmy zza zachodniej granicy.

Częstochowa
W 2016 roku Częstochowa znalazła się
w raporcie PAlilZ jako wschodząca gwiazda BPO. Według Young & Rubicam to
czwarte na świecie polskie miasto pod
względem siły marki. Lokalizacja przy najistotniejszych trasach komunikacyjnych
Europy, przyjazna administracja, prężna
współpraca na linii biznes–nauka–
samorząd to tylko nieliczne z atutów tego
regionu.

Lublin
Lublin to największe i najprężniej rozwijające się miasto w Polsce Wschodniej. Od
trzech lat jego atrakcyjność inwestycyjna
wśród firm z sektora BSS rośnie wyjątkowo szybko, a wszystko dzięki silnemu zapleczu akademickiemu, wykwalifikowanej
kadrze, bogatej ofercie powierzchni biurowej oraz relatywnie taniej ofercie prowadzenia działalności operacyjnej. Lublin
w szczególności cieszy się zainteresowaniem
branży bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej. Swoje centra operacyjne ulokowały tam takie firmy jak
PKO BP, Generali, Warta i Orange.
Źródło: PAIH / Pro Progressio
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Miasto wielu możliwości
Dla Częstochowy 2017 był czasem nowych inwestycji. Tereny objęte statusem
dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Odbyło się aż 11 przetargów, a w ramach listów intencyjnych zadeklarowano 861,2 mln nakładów inwestycyjnych
luczowymi dla miasta są dwie inwestycje z branży motoryzacyjnej i hutnictwa szkła. W Częstochowie, na terenie objętym
statusem KSSE, powstanie drugi oddział ﬁrmy Guardian, gdzie znajdzie zatrudnienie
ponad 150 osób. Poprzedzona miesiącami
rozmów i negocjacji inwestycja jest możliwa dzięki współpracy władz miasta Częstochowy i Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Dzięki temu Guardian
Glass przeprowadzi największą w swojej historii inwestycję kapitałową, realizowaną od
podstaw. Po ukończeniu inwestycji Guardian uruchomi nowoczesną linię powlekania
szkła, gwarantującą produkcję na poziomie
tysiąca ton dziennie.
ZF Global Electronics rozszerza swoją działalność produkcyjną na terenie Europy Środkowej i jako lokalizację dla nowej
inwestycji wybrało Częstochowę. To właśnie tu powstanie zakład produkujący elektronikę, wspierającą zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Nowy zakład zostanie
uruchomiony do końca 2019 r. Po osiągnięciu pełnej wydajności produkcyjnej
zatrudniać będzie 300 osób.
W dobie rynku pracownika nie wystarczy już posiadać atrakcyjnych terenów pod
inwestycje czy nowoczesnych powierzchni
biurowych. Najistotniejszym czynnikiem,
który przyciąga do miasta nowych inwestorów są gruntownie wykształcone i gotowe do pracy kadry. Częstochowa od lat reaktywuje szkolnictwo zawodowe i zmienia
jego wizerunek wśród młodzieży, ale przede
wszystkim ich rodziców.
Przedsiębiorcy dużą wagę przykładają
do klimatu, jaki tworzony jest przez samorząd. Istotne, aby to właśnie samorząd
wychodził naprzeciw potrzebom środowiska biznesowego, upraszczając przejście
przez procedury administracyjne, tworząc
ulgi podatkowe czy organizując konferencje, targi i inne wydarzenia gospodarcze. Tak
dzieje się w Częstochowie. To właśnie samorząd jako marka „Invest in Częstochowa” jest inicjatorem wielu wydarzeń integrujących świat nauki, szkolnictwa i biznesu.
Częstochowa promuje swoje grunty inwestycyjne w sposób nowatorski i niekon-
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W najbliższym czasie miasto będzie intensyfikowało
działania mające na celu objęcie kolejnych terenów
gminy statusem SSE
wencjonalny. Nietypowe rozwiązania w zakresie promocji miasta udowadniają, że
Częstochowa jest miastem ludzi o umysłach
otwartych, chętnie podejmujących nowe wyzwania.
Miasto Częstochowa w czerwcu tego
roku otrzymało Honorowy Medal Europejski. Nagroda przyznawana jest od 2000
roku i jeszcze nigdy w swej siedemnastoletniej historii nie została przyznana miastu. Intensywna promocja Częstochowy
pod kątem przyciągania inwestycji oraz rozwijania przedsiębiorczości, profilowania
szkolnictwa zawodowego i technicznego
to działania, które zostały zauważone.
W przypadku Częstochowy doceniona została też szczególnie skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych, działalność
przeciw wykluczeniu społecznemu, dbałość
o osoby starsze, rodziny wielodzietne, akcje szczepień i liczne projekty edukacyjne,

dające obraz miasta wyznającego najlepsze unijne wartości.
Zainteresowanie częstochowskimi terenami strefowymi nie maleje, w związku
z zaplanowanymi kolejnymi (już od stycznia) przetargami, w najbliższym czasie
miasto będzie intensyfikowało działania mające na celu objęcie kolejnych terenów
gminy statusem SSE. Wydarzenia cykliczne, takie jak Zawodowiec, Iron Oxide Festival czy Kongres Jurajski, będą kontynuowane, natomiast z pewnością modyfikacji ulegnie ich forma, by jak najlepiej spełniały zapotrzebowanie mieszkańców i promowały atrakcyjność inwestycyjną i kształcenie kadr, co ze względu na sytuację na rynku pracy jest koniecznością. Kontynuowana będzie współpraca ze szkołami średnimi, a jeszcze większy nacisk kładziony będzie na stworzenie dogodnych warunków
dla rozwoju sektora BPO.
I
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Inspiracje z całego świata
Podpis pod zdjęcie

Fot. Tadeusz Poźniak

W Klagenfurcie, naszym mieście partnerskim,
podglądnąłem kwiaty, które zdobiły latarnie.
W Bostonie zauważyłem podświetlane drzewa
i krzewy w pasach zieleni. Z Szanghaju przywiozłem pomysł budowy okrągłej kładki dla pieszych
– mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa

O Rzeszowie zaczyna być coraz głośniej. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą. To jedno z najszybciej rozwijających
się miast, które postawiło na innowacje.
Wszystko to odzwierciedlają różne rankingi, w których Rzeszów bryluje.
Zwycięstwa w rankingach nie są dla nas
celem samym w sobie. Zdajemy sobie
sprawę, że Rzeszów jest średniej wielkości
miastem w Polsce i to, że bije się w rankingach z dużo większymi i bogatszymi, jest
dla nas ogromną satysfakcją. Kilka lat
temu postawiliśmy na innowacje, stąd nasze hasło promocyjne „Rzeszów – stolica
innowacji”. Początkowo było ono odbierane
z uśmiechem. Udało się jednak przekonać
mieszkańców oraz firmy, że to dobra droga i myślę, że mamy już tego efekty. Mamy
innowacyjne firmy, kierunki studiów i profile w szkołach średnich. Innowacje widać
praktycznie na każdym kroku. I olbrzymia
zasługa w tym mieszkańców Rzeszowa, dla
których innowacyjne myślenie i działanie jest
w tej chwili normą.
Które nagrody ceni pan najbardziej?
Nie mogę wskazać jednej, ponieważ
wszystkie, które otrzymujemy, składają się
w równej mierze na obraz miasta. Cieszę
się że jesteśmy uznawani za najczystsze
i najbezpieczniejsze miasto w Polsce, że je-

steśmy jednym z najszybciej rozwijających się miast, że przybywa nam mieszkańców, że jesteśmy największym ośrodkiem
akademickim w Europie w przeliczeniu na
tysiąc mieszkańców. Chciałbym jednak
zdecydowanie podkreślić, że nie byłoby tych
wszystkich nagród, gdyby nie nasi wspaniali
mieszkańcy. To oni mają największy wpływ
na to, że Rzeszów jest tak dobrze postrzegany. To dzięki ich pracowitości, odpowiedzialności za miasto, dzięki ich pomysłom Rzeszów jest tak dobrze postrzegany
w Polsce i na świecie.
Rzeszów odnosi też wiele spektakularnych sukcesów w światowych rankingach. Został pan m.in. finalistą konkursu
„Innowacje w Polityce 2017”. Na 600 propozycji z całej Europy rzeszowski projekt
został uznany za jeden z 80 najbardziej innowacyjnych.
Zgłosiliśmy do niego nasze Punkty Obsługi Mieszkańców usytuowane w galeriach
handlowych, utworzenie jednego numeru
infolinii do urzędu oraz cykle spotkań
z mieszkańcami poszczególnych osiedli. To
właśnie z takich spotkań czerpię najwięcej
informacji o ty, co należy zrobić w mieście,
co ulepszyć, co zmienić, aby ludziom żyło
się lepiej. Bardzo cenna jest również nagroda Civitas Award 2016 za wyjątkowe
osiągnięcia m.in. w dziedzinie transportu
miejskiego. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że miasto jest wzorem doskonałości, który inspiruje i służy jako model do prowadzenia i stymulowania dalszego rozwoju
inicjatyw zrównoważonej mobilności
w Europie.

Najnowszy zaszczyt dla Rzeszowa to
pierwsze miejsce w Konkursie Smart City.
Wygraliśmy ten konkurs w kategorii
miast od 100 do 500 tysięcy mieszkańców.
Nagrodę otrzymaliśmy za realizację idei
Smart City, w tym: nowoczesny system teleinformatyczny i administracyjny, realizację
projektów: e-Podatki, e-Edukacja, e-Komunikacja, e-Budżet Obywatelski i wielu innych usług oraz za produkcję zielonej
energii.
Skąd pan bierze pomysły na te wszystkie innowacyjne pomysły, które są wprowadzane w Rzeszowie?
Z całego świata. Specjalnie nie latam
samolotem, bo z góry nic nie można zobaczyć. Wolę wyjeżdżać tam, gdzie się
oczywiście da, na delegacje samochodem.
Wystarczy być dobrym obserwatorem.
W Klagenfurcie, naszym mieście partnerskim, podglądnąłem kwiaty, które zdobiły
latarnie. W Bostonie zauważyłem podświetlane drzewa i krzewy w pasach zieleni. Z Szanghaju przywiozłem pomysł budowy okrągłej kładki dla pieszych. Z Fangchenggang, naszego partnerskiego miasta
– urządzoną zieleń w parkach i na skwerach.
Gdy byłem w Dubaju, zobaczyłem klimatyzowane przystanki. Pomyślałem sobie, że
możemy mieć takie, które dodatkowe będą
ogrzewane zimą. Takich przykładów jest
mnóstwo. Moi pracownicy również dokładają do tego swoją inwencję. Teraz czasami słyszę, że niektóre miasta od nas czerpią pomysły.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Polskie miasto
wzbija się w górę
– Niektóre polskie miasta już eksperymentują z dronami, testują ich użyteczność dla wsparcia efektywności zadań własnych samorządów, ale też pozwalają na działania komercyjne, mogące służyć mieszkańcom – mówi wiceprezes
Fundacji Instytut Mikromakro, której mottem jest hasło „Programujemy
przyszłość”
Michał Tabaka
a targach CES w Las Vegas zaprezentowano model pierwszego w historii dronu pasażerskiego – EHang184, który
ma być idealnym sposobem na miejskie korki. Jest w stanie przewieźć jedną osobę oraz
niewielki bagaż o łącznej wadze ok. 100 kg.
EHang184, zasilany energią elektryczną,
jest zdolny osiągnąć prędkość ok. 100 km
na godzinę. Maszyna maksymalnie może
spędzić w powietrzu 23 minuty, a ładowanie
jej baterii zajmuje od dwóch do czterech godzin.
To akurat przykład pomysłu rodem
z Chin. Ale w kraju nad Wisłą podobnych
inicjatyw wcale nie brakuje. Scalenie ich
w jednym miejscu, ale również wymiana
doświadczeń – to zadanie debat samorządowych pod hasłem „U-space: trzeci

N
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wymiar miasta. UE – samorządy – drony”.
Zdaniem Piotra Rutkowskiego z Instytutu Mikromakro te eksperymenty samorządów z dronami są dopiero próbą
– bardzo słuszną i godną pochwalenia –
zbierania doświadczeń. – Ale już wkrótce
miasta będą współgospodarzem przestrzeni powietrznej organizowanej na nowych zasadach – nie ma wątpliwości Piotr
Rutkowski.

Najpierw zmieńmy prawo
W ubiegłym roku weszło w życie nowe
rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa zmieniające rozporządzenie
w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze
do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań
dotyczących używania tych statków.

W ten sposób doprecyzowano istniejące przepisy, wyodrębniając statki powietrzne używane rekreacyjnie lub sportowo od bezzałogowych statków powietrznych (dronów), które są przeznaczone do
innych celów, m.in. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarobkowej.
Chociaż polskiemu rządowi należą się
brawa za wstępne uregulowanie praw i obowiązków w przestrzeni lotniczej dronów, to
eksperci jednoznacznie wskazują, że to
dopiero początek zmian w prawie.
– Trzeba dostosować do dronów planowanie przestrzenne miast, które dzisiaj
w zasadzie jest dwuwymiarowe. Jedna
z koncepcji tzakłąda tworzenie korytarzy powietrznych, które będą bezkolizyjnymi pasami do poruszania się dronów przewożących przesyłki w zastosowaniach profesjonalnych. Samorządowcy muszą także
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pamiętać o konieczności przygotowania lądowisk dla bezzałogowców, dostarczających
przesyłki do budynków. To wyzwania na najbliższy czas dla włodarzy poszczególnych
miast – uważa Piotr Rutkowski.
Ale to jeszcze nie koniec koniecznych
uregulowań, które trzeba będzie ustanowić
przed tym, jak drony już zaczną nam fruwać nad głowami. Jednym z takich przykładów jest ochrona prywatności, która
w przypadku komunikacji powietrznej
może być dodatkowo wystawiona na szkody.
– Przy opracowaniu i wdrażaniu nowych przepisów prawa dotyczących przestrzeni powietrznej trzeba będzie zadbać
o wiele rzeczy. Jedną z nich jest prywatność
mieszkańców, która w żaden sposób nie powinna być przez drony zagrożona. Są też
obszary, które z ruchu dronów są z zasady wyłączone ze względów bezpieczeństwa,
pod kątem zagrożenia terrorystycznego, np.
budynki rządowe, obiekty infrastruktury krytycznej. Ze względu na ochronę przyrody
już dzisiaj obowiązują też ograniczenia na
przykład w parkach narodowych. Nowe
prawo będzie musiało być wypadkową
różnych grup interesu – uważa wiceprezes
Fundacji Instytut Mikromakro.

Po co miastu drony?
Łukasz Sobota z Międzywydziałowego Koła Naukowego High Flyers na Politechnice Śląskiej w wywiadzie dla Portalu
Komunalnego podkreślał, że dzięki dronom
istnieje możliwość monitoringu obszarów
bądź obiektów, do których wcześniej nie
można było łatwo dotrzeć. Dron może np.
zbadać zanieczyszczenia wydobywające
się z kominów lub obszary skażone, a także pobrać próbki wody, kontrolować temperaturę i poziom hałasu.
Wskazując korzyści dla samorządów,
wynikające ze stosowania drona, Łukasz
Sobota wylicza: oszczędność zasobów
ludzkich, finansowych i czasowych. Ponadto zwraca uwagę na minimalizację
bezpośredniego zagrożenia podczas wykonywania pomiarów. – Ważna jest też
możliwość dokonania inspekcji czy monitoringu obszarów bądź obiektów dotąd
trudno dostępnych, np. terenów skażonych
albo wysokich kominów – dodaje Łukasz
Sobota.
Zgadza się z nim Sylwester Nowicki,
ekspert ds. technicznych w Sodexo On-site
Services, firmy projektującej i dostarczającej kompleksowe usługi związane z wykorzystaniem dronów. – Dzięki dronom przy
stosunkowo niewielkich nakładach finansowych możliwe jest szybkie i precyzyjne zebranie informacji z trudno dostępnych
miejsc. Ponadto urządzenie pozwala np. na
bezproblemowe inspekcje techniczne ele-

Drony mogą wspierać realizację wielu różnych zadań jednostek samorządu terytorialnego
i gospodarki komunalnej, takich jak:
• geodezja i kartograﬁa, gospodarka przestrzenna, planowanie urbanistyczne;
• zarządzanie kryzysowe, wspomaganie systemów osiągania świadomości sytuacyjnej podczas klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków, kolizji, pożarów;
• bezpieczeństwo publiczne (monitoring miejski, imprezy masowe, wspomaganie
systemów dowodzenia, detekcja zdarzeń nietypowych, wspomaganie ścigania
przestępstw, poszukiwanie osób, pojazdów);
• inspekcja infrastruktury rozległej i sieciowej, wałów przeciwpowodziowych, rzek,
monitorowanie infrastruktury krytycznej, zastosowanie systemów antydronowych;
• inspekcja budowlana obiektów wysokich i trudno dostępnych, wież, masztów,
mostów, obiektów energetycznych, wykrywanie uszkodzeń;
• wspomaganie prac logistycznych w sektorze budowlanym;
• ochrona środowiska, badanie stanu zieleni, jakości powietrza, jakości powłok
izolacyjnych, wykrywanie nielegalnych wysypisk śmieci, spalania szkodzącemu
środowisku;
• badanie stanu wód gruntowych i powierzchniowych;
• wspomaganie zarządzania transportem;
• usługi logistyczne i transportowe, zarządzanie ﬂotami;
• rolnictwo precyzyjne, inwentaryzacja upraw, lasów, hodowli;
• usługi dla mediów elektronicznych, ﬁlmów i rozrywki;
• rynek rekreacyjny i sportowy;
• Identyﬁkacja nowych trendów i zastosowań;
• Integracja z innymi systemami mobilnymi w przestrzeni publicznej;
• Integracja z systemami analizowania informacji i korelowania informacji.

wacji wysokich budynków bez konieczności rozstawiania ciężkiego sprzętu. Dzięki
wykorzystaniu drona maleje ryzyko związane z niebezpieczną pracą na wysokościach. Dodatkowe wyposażenie, np. w czujniki podczerwieni, doskonale sprawdza
się także jako narzędzie do wykrywania strat
ciepła budynków. Pozwala też na sporządzanie dokumentacji fotograficznej niezbędnej do oceny potencjalnych lokalizacji, monitorowanie rozległych obszarów peryferyjnych czy badanie integralności rurociągów gazu oraz urządzeń pokrewnych.
– Bezzałogowiec wyposażony w odpowiednie urządzenie lub zasobnik umożliwia także pobranie próbek badawczych do
oceny stopnia zanieczyszczeń pyłowych pochodzących z indywidualnych systemów
grzewczych oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych. – twierdzi Łukasz Sobota na Portalu Komunalnym.

Warunki bojowe
Najlepszym dowodem na obecność
dronów w życiu polskich miast jest program,
który ma sprawdzić bezzałogowce w warunkach bojowych. Tu nie ma miejsca na pisanie patykiem po wodzie. To przecież nie
jest scenariusz filmu science-fiction tylko rzeczywistość.
Dlatego Polski Fundusz Rozwoju zdecydował się wdrożyć w życie program
„Żwirko i Wigura”. Ma być realizowany we
współpracy z ministerstwami: rozwoju,

środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, budownictwa i infrastruktury, a także z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Urzędem Dozoru
Technicznego oraz Urzędem Lotnictwa
Cywilnego.
Bezzałogowce mają pojawić się w Warszawie i Katowicach – jednych z najbardziej
zurbanizowanych obszarów w Polsce,
gdzie wypróbowanie dronów w styczności
z różnymi przeszkodami architektonicznymi
i instalacyjnymi nie powinno stanowić
żadnego kłopotu (przy okazji nie narażając nikogo na żadne niebezpieczeństwo, wykorzystując do tego celu tereny poprzemysłowe).
– To obszary korzystne dla technologii dronów – nie ma wątpliwości Małgorzata Darowska, menadżer programu
„Żwirko i Wigura”.
„Żwirko i Wigura” to też sand boxy, tzw.
piaskownica regulacyjna, czyli prosta idea
stworzenia wydzielonego, bezpiecznego
środowiska, w którym można eksperymentować bez ponoszenia prawnych konsekwencji. To nic innego jak woda na młyn
wszystkich start-upów, które chciałyby wykorzystywać drony, ale do tej pory miały
w Polsce związane ręce. Mogłyby zacząć od
przesyłania na przykład paczek medycznych
przez bezzałogowce.
– Czas na projekty, które wyeliminują
najsłabsze ogniwo, czyli człowieka – uważa Paweł Szymański z Urzędu Lotnictwa
Cywilnego.
I
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Legnica wśród krajowych
liderów rozwoju
W prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2017 rok
Legnicę wyróżniono trzecim miejscem
wśród miast na prawach powiatów
a działania prorozwojowe, aktywność w wielu dziedzinach i innowacyjność miasto otrzymało
najwyższą notę na Dolnym Śląsku. Spośród krajowych konkurentów Legnicę wyprzedziły tylko Rzeszów i Nowy
Sącz.
– To powód do satysfakcji i dowód
uznania dla miasta, gdyż Legnica od wielu lat utrzymuje się w ścisłej czołówce
tego rankingu – mówi prezydent Tadeusz
Krzakowski.
Oceniając rywali, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów, takich jak:

Z

działania proinwestycyjne i prorozwojowe,
poprawiające jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjonowania jednostki samorządu
terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, promocja
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie przedsiębiorczości czy promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych.
Związek Powiatów Polskich ogłosił
też wyniki Ogólnopolskiego Rankingu
Energii Odnawialnej za rok 2017. Kolejny
już raz wśród liderów znalazła się Legnica. Laureatami w kategorii miast na pra-

wach powiatu są: Rzeszów, Nowy Sącz, Legnica, Tarnów i Gdańsk. Samorządy biorące udział w rankingu zostały tym razem
ocenione w zakresie promocji rozwiązań
ekoenergetycznych i proekologicznych.
Klasyfikowane były projekty związane z wykorzystywaniem m.in. energii słonecznej,
geotermalnej, wodnej, wiatru i biomasy.
Legnicy przyznano także tytuł Super
Powiatu. Jak pisze Związek Powiatów Polskich na swej stronie internetowej, to rodzaj
uhonorowania „mistrzów wśród liderów”.
Miasto otrzymało to prestiżowe wyróżnienie
ex aequo z Nowym Sączem.
I

Legnicka droga do nowoczesności
Rozmowa z prezydentem Legnicy,
Tadeuszem Krzakowskim

Po raz kolejny zorganizował pan w ratuszu spotkanie w sprawie powołania w Legnicy klastra energetycznego. Na czym ta
inicjatywa ma polegać?

100 Fakty

To inicjatywa gospodarcza o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym,
a służyć ma wytwarzaniu i równoważeniu
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu tanią energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Dzięki wspólnym działaniom
zakłada się poprawę jakości powietrza
i ograniczenie niskiej emisji oraz zrównoważenie zapotrzebowania na energię. Spotkania w tej sprawie będą kontynuowane
z udziałem m.in. lokalnych przedsiębiorców,
spółdzielni, wyższych uczelni i innych zainteresowanych podmiotów. Do wspólnych działań zapraszamy także sąsiednie
gminy. Przed partnerami tego dobrowolnego porozumienia dla zdrowej i taniej energii jest formalno-organizacyjna budowa klastra energii, dobór kluczowych partnerów
i opracowanie strategii jego rozwoju.
Jakie koncepcje smart city są wprowadzane w Legnicy?
Legnica nosi tytuł Inteligentnego Miasta 2015 roku. Od lat jestem członkiem

Rady Programowej Smart City Forum
w Warszawie i wraz z innymi prezydentami angażuję się w inicjatywy promujące inteligentne rozwiązania dla miast. Samorządy, które nadążają za nowymi technologiami, na pewno są bardziej progresywne, ale nie należy sprowadzać pojęcia
„smart” jedynie do tego. Właściwa diagnoza
i dokładne poznanie potrzeb mieszkańców
to najtrudniejsza z ról, jaką ma do spełnienia
dobry włodarz. Jestem przekonany, że
dzięki właściwej, przyjaznej komunikacji
z mieszkańcami, można wejść na właściwy,
innowacyjny i inteligentny tor rozwoju
miasta.
U podstaw idei smart city zawsze jest
człowiek i to dla niego wdrażamy inteligentne rozwiązania i nowe technologie, by
życie w mieście było po prostu lepsze. Dziś
Legnica, która wprowadziła ich cały szereg,
może stać się wzorem dla mniejszych
miast.
Rozmawiał Piotr Danilczuk

OGÓLNOPOLSKI RANKING GMIN I POWIATÓW

Tereny inwestycyjne do wzięcia
To była już druga edycja Targów Terenów Inwestycyjnych INVESTATE POLAND. Spotkali się na nich ci,
którzy dysponują terenami inwestycyjnymi (również
samorządy) oraz ci, którzy chcą zainwestować
ak znaleźć odpowiedni dla siebie teren do inwestycji? Czy trzeba przemierzyć kraj wzdłuż i wszerz w jego
poszukiwaniu? To nie jest konieczne.
Wiedzieli o tym uczestnicy Targów Terenów
Inwestycyjnych INVESTATE POLAND,
które odbyły się od 21 do 23 marca 2018
roku w Nadarzynie k. Warszawy. W nowoczesnym Międzynarodowym Centrum
Targowo-Konferencyjnym PTAK WARSAW EXPO spotkali się dysponenci terenów inwestycyjnych z potencjalnymi inwestorami. Impreza odbyła się równolegle
z Międzynarodowymi Targami Publicznego Transportu Zbiorowego oraz Targami
Transportu, Spedycji i Logistyki.
Wielkim atutem Targów INVESTATE
POLAND była konferencja poświęcona
działalności gospodarczej w Polsce, temu,

J

jak w naszym kraju inwestować, jak stawiać
pierwsze biznesowe kroki. Część spotkań
dotyczyła polskiego prawa i partnerstwa publiczno-prywatnego, stwarzającego możliwość współinwestowania przez podmioty prywatne i należące do sektora publicznego.
Nie ma żadnych wątpliwości, że było
to dla inwestorów doskonałe miejsce po-

znania możliwości inwestycyjnych istniejących Polsce, ponieważ na Targach spotkali się przedstawiciele parków technologiczno-przemysłowych, specjalnych stref
ekonomicznych, agencji rozwoju regionalnego, miast, gmin i powiatów oraz innych właścicieli gruntów inwestycyjnych,
a także banków i instytucji finansowych.
– Liczymy, że funkcjonowanie naszej
imprezy przełoży się z czasem na liczbę inwestycji biznesowych realizowanych w Polsce. Na kolejne edycje zapraszamy wszystkich inwestorów, ponieważ w Polsce po prostu warto rozpocząć działalność. Nie tylko
z uwagi na infrastrukturę czy kadrę, ale i dlatego, że partnerzy biznesowi i kontrahenci potencjalnych inwestorów już tu są – zachęcają organizatorzy imprezy.
I

Bolesławiec dobrze wykorzystuje
swoje szanse
Ranking ZPP, oceniający wiele dziedzin
życia społecznego, doskonale to podsumowuje. Miasto potraﬁło sięgnąć po niemal
wszystkie dostępne fundusze. W efekcie pozwoliło to odrobić zaległości cywilizacyjne,
rozwojowe i infrastrukturalne w mieście
arto przypomnieć, że w Bolesławcu w ostatnich latach
zdarzył się wielki boom inwestycyjny, do którego przygotowywaliśmy się przez wiele lat nie tylko mentalnie, ale tworząc również konkretne
dokumenty planistyczne oraz – przede
wszystkim – rozpoznając potrzeby mieszkańców. Doﬁnasowanie zewnętrzne pokaźnie zwiększyło budżet miasta. W efekcie dało to możliwość wykonania inwestycji, które w znacznym stopniu podwyższyły standardy życiowe mieszkańców. Uniknięcie recesji w mieście w latach kryzysu było

W

w niebagatelnej mierze rezulta- Rynek w Bolesławcu
tem wykorzystania zewnętrznych funduszy. Miasto było wtedy naj– Odbiciem tego jest szereg prestiżowiększym inwestorem na rynku.
wych nagród i wyróżnień dla Bolesławca,
Należy odnotować, że Bolesławiec przem.in. uzyskanie Dolnośląskiej Nagrody
Gospodarczej – statuetki „Gryfa” za szczeszedł trudną drogę od upadłości wielu zakładów do dzisiejszego sukcesu gospodargólnie dobrą współpracę z biznesem oraz
czego. Jeszcze kilkanaście lat temu bezrowyróżnienie międzynarodową flagą i certyfikatem atrakcyjności inwestycyjnej „Pribotna była co trzecia osoba w mieście. Dzisiaj poziom bezrobocia wynosi ok. 3 proc.,
me Business Destination” przez Europe
a liczba podmiotów gospodarczych wzroBusiness Assembly (EBA) w Londynie – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.
sła o prawie 20 proc. Dynamiczny rozwój
Bolesławca wpływa również na nowoczesny kształt całego regionu.
www.boleslawiec.eu
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Rynek PPP należy
do samorządów terytorialnych
Przez kilka lat po uchwaleniu ustawy o PPP prym wiodły projekty
sportowo-rekreacyjne. Jednak to się powoli zmienia – mówi dr Irena Herbst,
ekspert Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Dr Irena Herbst
Ekonomista. Obszar zainteresowań
obejmuje ﬁnanse publiczne, PPP,
mieszkalnictwo, gospodarowanie
nieruchomościami, ekonomię społeczną, wykorzystywanie funduszy
europejskich.
Związana przez wiele lat z sektorem
publicznym; pracowała jako Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002–2005
(odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię ﬁnansową dla
celów absorpcji środków unijnych),
wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach
1996–2002 i 2005–2006 (nadzorująca działania Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych), podsekretarz
stanu w Ministerstwie Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992–1996 (odpowiedzialna za
reformę ﬁnansowania budownictwa).
Współautorka rządowych programów ﬁnansowania mieszkalnictwa
(1992–2002) i wspierania przedsiębiorczości „Kapitał dla Przedsiębiorczych” (2002) oraz ustaw:
O niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego (1995),
Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (2003), Funduszu Poręczeń
Unijnych (2004) oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie
Publiczno-Prywatnym (2005).
Autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu, partnerstwu
publiczno-prywatnemu, ﬁnansowaniu podmiotów ekonomii społecznej.
Założycielka i wieloletnia prezes zarządu Fundacji Centrum PPP
– obecnie ekspert i doradca zarządu
Fundacji.
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Jaka jest obecnie skala wykorzystania
przez samorządy instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego?
Polski rynek PPP jest w istocie rynkiem
samorządów terytorialnych. Na 140 umów
zawartych w formule PPP tylko jedna dotyczy projektu rządowego, nota bene świetnego projektu budynku sądu w Nowym Sączu.
Które z sektorów są wiodące pod
względem wykorzystania PPP?
Przez kilka lat po uchwaleniu ustawy
o PPP prym wiodły projekty sportowo-rekreacyjne. Jednak to się powoli zmienia
i obecnie przewagi można oczekiwać po
stronie sektorów efektywności energetycznej, w tym oszczędności energii cieplnej
i elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnego,
czyli projektów modernizacji infrastruktury zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i ich oczyszczania.
W jednym z wywiadów były minister
infrastruktury Cezary Grabarczyk przewidywał, że po wątpliwościach PiS-u do
transakcji z holdingiem Jana Kulczyka „nie

powstanie już nigdy żaden odcinek drogi
w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego”. Czy pani zdaniem rzeczywiście
obecna władza będzie odchodzić od tego
modelu inwestowania? Czy to w ogóle kiedykolwiek jest realne?
Jesteśmy skazani na PPP. Nie tylko nie
zmieniłam zdania w tej kwestii, ale wręcz
utwierdziłam się w tym przekonaniu. Wbrew
pesymistycznym oczekiwaniom, także
moim, obecny rząd najlepiej jak do tej pory
odrabia lekcję z promocji PPP. W zeszłym
roku uchwalona została rządowa polityka
rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Głośno w mowie i na piśmie domagaliśmy się tego latami od poprzednich rządów. Strategia przewiduje uruchomienie instytucji i procesów wspierania PPP, takich
jak certyfikacja umów na wstępnym etapie
ich przygotowania, opracowanie standardów analiz i niezbędnych ocen, w tym testu PPP, wsparcie w pokrywaniu kosztów
przygotowania projektów. Przygotowano
– po szerokich konsultacjach społecznych
– postulowaną przez uczestników rynku
PPP nowelizację ustawy o PPP. Obecnie jest
ona procedowana w Sejmie. Ze środków
unijnych realizowany jest duży projekt
promujący rozwój PPP w Polsce. Inicjatywa ma charakter partnerski i prowadzona
jest wspólnie przez MIiR, Konsorcjum
Lewiatana z Fundacją Centrum PPP, a także Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich. W ramach tego
projektu prowadzone są masowe szkolenia
zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządu terytorialnego, opracowuje się
wzorce dobrych praktyk, standardy zachowań, organizuje się debaty. Trudno mi
w to uwierzyć, ale to prawda. Mam nadzieję,
że dysponując już wiedzą, w jaki sposób realizować projekty PPP, nie stracimy odwagi,
by właśnie w ten sposób prowadzić w Polsce inwestycje.
Czy projekt ustawy o zmianie ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym ma
szansę poprawić transparentność procesów
decyzyjnych w samorządach, a także podnieść efektywność inwestycji i świadczenia
usług publicznych w Polsce?
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Nie tylko w mojej opinii, stosowanie formuły PPP sprzyja poprawie transparentności procesów decyzyjnych tak w samorządach, jak i na szczeblu krajowym, pozwala na zwiększenie efektywności inwestycji
i poprawę jakości świadczenia usług publicznych. Wyraźnie pokazują to badania
portfeli PPP w krajach Europy i świata.
Zwracał na to także uwagę NIK po przeprowadzeniu kontroli polskiego rynku PPP.
Jaka jest rola Centrum Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego w koordynowaniu współpracy na linii samorząd i rząd a
biznes? Na co ze strony Fundacji mogą liczyć urzędnicy w regionach?
Przez wiele lat Fundacja Centrum PPP
prowadziła szeroką promocję PPP w Polsce, często niejako w zastępstwie instytucji
ustawowo odpowiedzialnych za takie działanie. Obecnie robimy w dużej mierze to
samo, ale w ramach partnerskiego projektu wspierania PPP, o którym mówiłam
wcześniej. Należą do niego szkolenia,
warsztaty, wzorce dobrych praktyk, debaty itd. Dodatkowo właśnie uruchamiamy
platformę wymiany opinii i informacji dla
podmiotów prywatnych, symetrycznie do
działającej przy MIiR platformy dla podmiotów publicznych.
W tym roku, w lipcu mija dokładnie
10 lat od powstania CPPP, którego była

Wizualizacja inwestycji „Nowa ambasada RP w Berlinie” planowanej w trybie
partnerstwa publiczno-prywatnego
pani założycielką. Jak z perspektywy czasu ocenia pani działalność fundacji?
Pierwsze, co mi przychodzi do głowy,
to jakiś rodzaj dumy z tego, że wytrwaliśmy w swoich działaniach. Uparcie promowaliśmy partnerstwo publiczno-prywatne, często wbrew tzw. zdrowemu rozsądkowi, nakazującemu raczej porzucenie
nadziei na rzeczywiste angażowanie się kolejnych rządów w promocję korzystania
z tej formuły realizacji usług publicznych.
Udało się nam nawet, co prawda po wie-

lu latach starań, doprowadzić do bardzo
istotnych nowelizacji ustawy PPP, które pozwoliły na wprowadzenie do prawa polskiego zasad liczenia ryzyka czy prawa do
zaliczania części – kosztów inwestycji – wypłacanego przez podmiot publiczny wynagrodzenia podmiotowi prywatnemu do
wydatków majątkowych. To bardzo ważne regulacje i bez nich rozwój PPP nie byłby możliwy.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Jest w nas dobra energia
O obchodach wyprawy na Kijów oraz dobrym miejscu w Rankingu
ZPP opowiada nam Kazimierz Smal, wójt gminy Ruda-Huta
Pana gmina już kolejny raz znalazła się
w czołówce rankingu Związku Powiatów
Polskich. Które inwestycje zdecydowały
o dobrej pozycji w zestawieniu?
Inwestycje są najważniejsze, ale nie one
jedyne decydują w rankingu ZPP, który się
składa aż z 80 kategorii. Oczywiście pozyskanie środków zewnętrznych, m.in. na
przebudowę biblioteki publicznej oraz dróg
gminnych, podniosło naszą pozycję. Ale
gdyby nie kompleksowe działania w każdej
dziedzinie, jak choćby promocja aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych, wspieranie inicjatyw integrujących społeczność lokalną, udzielanie wsparcia finansowego osobom likwidującym pokrycia azbestowe czy współpraca partnerska z innymi podmiotami, nie
uzyskalibyśmy szóstego miejsca w rankingu w kategorii gmin wiejskich. Również zdobycie dotacji unijnych na realizację projektów związanych z OZE pozwoliło nam
zająć czwarte miejsce w rankingu energii od-

nawialnej. W 2018 roku dodatkowo planujemy montaż 526 paneli oraz 53 kotłów
na biomasę, na co pozyskaliśmy z RPO WL
ponad 2 mln zł.
Gminy Ruda-Huta i Hrubieszów wspólnie organizują uroczystości związane z pobytem na ich ziemiach króla Bolesława
Chrobrego podczas wyprawy na Kijów
w 1018 roku. Jaka jest geneza tej inicjatywy i na kiedy zaplanowane są uroczystości?
Połączył nas Bug. Rzeka, która teraz
jednoczy gminy Hrubieszów i Ruda-Huta,

w 1018 roku była naturalną przeszkodą
dla wojsk Bolesława Chrobrego podczas
wyprawy na Kijów. Według legendy władca miał wypoczywać w cieniu rosnącego
w Hniszowie na terenie gminy Ruda-Huta
dębu, nazwanego od zdrobnienia jego
imienia – „Bolko”. Przez Bug przeprawił
się zaś w okolicach Gródka na terenie gminy Hrubieszów, więc nasza współpraca
poprzedzona podjęciem stosownych
uchwał i porozumienia jest jak najbardziej
uzasadniona. Obchody 1000-lecia pobytu Bolesława Chrobrego na naszych ziemiach trwają przez cały 2018 rok, zaś ich
kulminacją będą obchodzone 18–19 sierpnia br. imieniny dębu, zwane Bolkowaniem. Będzie to już 14. edycja tej corocznej
uroczystości przyciągającej do gminy
Ruda-Huta tysiące osób, które zachwycają
się ogromem i potęgą pomnikowego
drzewa.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Nie zapomnieliśmy
o równowadze

Chcieliśmy wciąż stawiać na rozwój, ale nie tracić przy tym swoich
walorów – środowiska naturalnego, przyrody, czystości powietrza i zieleni
– mówi Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica

Ponad 100 tysięcy złotych dotacji
państwa gmina przekaże na rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Słupsku. Skąd taka nietypowa decyzja?
Chcieliśmy wesprzeć działania szpitala w zakresie zakupu sprzętu medycznego,
który jest niezbędny do funkcjonowania i zabezpieczenia potrzeb medycznych naszych
mieszkańców. Na lutowej sesji Rady Gminy Kobylnica została podjęta stosowna
uchwała w tej sprawie. 100 tysięcy pozwoli zarządowi na dokonanie zakupu aparatów do znieczulenia, natomiast kolejnych
50 tysięcy złotych – zostanie przeznaczonych na wsparcie przy tworzeniu oddziału transplantologii szpiku kostnego.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Słupsku w obecnej chwili prowadzi wiele działań i przedsięwzięć, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów pacjentów.
Przyszłe plany inwestycyjne pociągają za
sobą duże koszty, których placówka sama
nie jest w stanie udźwignąć. Pacjentami
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słupskiego szpitala są również mieszkańcy
gminy Kobylnica, więc naturalna wydaje się
decyzja o wspieraniu miejsca, które pomaga
naszej społeczności.
Jakie inne wydatki i inwestycje zaplanowali państwo na ten rok?
Rok 2018 będzie kolejnym, w którym
gmina Kobylnica utrzyma proinwestycyjny nurt. Przyjęty na grudniowej sesji projekt budżetu na ten rok zakłada wydatki na
zadania inwestycyjne w kwocie 36 milionów
złotych. Jest to prawdziwy rekord.
W 2018 roku planuje się rozpoczęcie
lub kontynuację 104 przedsięwzięć i zadań.
Chodzi o działania ważne i potrzebne: kanalizację, oczyszczalnie ścieków, dotyczące południowo-zachodniej części gminy.
W miejscowościach Bzowo, Kczewo, Ścięgnica, Słonowiczki, Słonowice, Zębowo,
Płaszewo, Zagórki i Wrząca w ciągu najbliższego roku pojawią się elementy infrastruktury technicznej, które działają już
w pozostałych miejscowościach naszej
gminy. Modernizujemy w tym czasie sporo sieci wodociągowych, które na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat uległy sporemu zużyciu i wymagają renowacji. Będziemy
jedną z nielicznych gmin w Polsce, która będzie skanalizowana w 95 proc.
Nie ustajemy w kontynuacji działań
związanych z budową i modernizacją dróg
łączących poszczególne miejscowości.
Oprócz tego dość znaczne środki pozwolą nam na zainwestowanie w przebudowę
całych układów komunikacyjnych – w Ścięgnicy, Luleminie. Wspólnie z powiatem słupskim połączymy miejscowości drogami
o wysokim standardzie, w różnych częściach
naszej gminy.
Gminę czekają też przedsięwzięcia w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalne-

go. Jego przygotowanie trwało wiele lat. Teraz widzimy efekty – zbiorniki na wody opadowe w kilku miejscowościach. Realizowane
są już projekty związane z termomodernizacją, która pozwoli na znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii i oświetleniowym.
Gmina Kobylnica zwyciężyła w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej za 2017 rok. Czy mieszkańcy potrafią
docenić dofinansowanie systemów OZE?
To pytanie należałoby skierować do samych mieszkańców. Nam trudno jest na nie
odpowiedzieć. Dla mnie istotne jest to, że
gmina wciąż potrafi prowadzić politykę
opartą o zrównoważony rozwój.
W ostatnich kilkunastu latach jesteśmy
świadkami dynamicznych zmian, rozwoju na naszym obszarze, zwłaszcza sektora budownictwa i gospodarki. Dzięki trafnym decyzjom udaje nam się jednak ograniczać ewentualne uciążliwości związane
z rozwojem tych sektorów. Nie chcieliśmy
bowiem powtórzyć błędów wielu polskich samorządów, które w trakcie tak intensywnego rozkwitu zapomniały o zrównoważonym rozwoju. Chcieliśmy wciąż
stawiać na rozwój, ale nie tracić przy tym
swoich walorów – środowiska naturalnego, przyrody, czystości powietrza i zieleni. To się udaje. Dla nas jest to konsekwentne podążanie w obranym wcześniej, mądrym kierunku, natomiast dla
mieszkańców to argumenty, które uświadamiają, że komfortowo i pomyślnie żyje
im się w naszej gminie. Widząc taką politykę i podejście do rozwoju, jesteśmy doceniani przez kolejne osoby, które właśnie
tutaj się osiedlają.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Ciągły rozwój z myślą o mieszkańcach
Szeroko zakrojone zadania inwestycyjne oraz innowatorskie
przedsięwzięcia – tym może pochwalić się największa obszarowo
w powiecie limanowskim, atrakcyjna pod względem
turystycznym i kulturowym gmina Limanowa
omimo bieżących wydatków, które pochłaniają znaczną część środków samorządu, realizowanych
jest wiele inwestycji mających na
celu podniesienie standardu życia mieszkańców. Są to zadania związane m.in. z gospodarką kanalizacyjno-ściekową, budową
oczyszczalni ścieków, poprawą istniejącej
oraz powstaniem nowej infrastruktury drogowej. Przy budżecie gminy wynoszącym
w 2017 roku 117,4 mln zł na inwestycje wydatkowano 30,4 mln zł.
Znaczną część środków z gminnego budżetu pochłaniają inwestycje w oświacie. Na
terenie gminy działa aż 15 szkół podstawowych i pomimo kosztów ich utrzymania
realizowane są nowe zadania inwestycyjne.
Najlepszym tego przykładem jest dobiegająca końca rozbudowa jednej z placówek.

P

Wójt gminy Limanowa Władysław Pazdan
W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny społeczeństwa budowane są hale i stadiony
sportowe, przyszkolne place zabaw oraz siłownie zewnętrzne.
Pełna urokliwych zakątków gmina Limanowa zachęca turystów do odwiedzenia
miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz noclegów w gospodarstwach agroturystycz-

nych, które serwują regionalne produkty.
W okresie zimowym amatorzy białego
szaleństwa mogą szusować na stokach
Łysej Góry, natomiast latem udawać się na
piesze wędrówki po szczytach Beskidu
Wyspowego. Z myślą o turystach na terenie gminy powstaje nowa infrastruktura turystyczna.
Gmina mocno stawia na kulturę. Realizuje projekty skierowane do młodszych
i starszych mieszkańców, np. nowatorski
Przegląd „MaGa – Młodzi artyści gminy
atakują”, podczas którego dzieci odkrywają
swe talenty, organizowane są liczne przeglądy kulturalne dla Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów regionalnych i twórców ludowych.
www.gminalimanowa.pl

Mediateka dla pokoleń
Na terenach rewitalizowanego Starego Miasta i Podzamcza w Piotrkowie
Trybunalskim powstaje nowoczesna mediateka – miejsce łączące chwalebną
przeszłość miasta z ambicjami teraźniejszości i perspektywami przyszłości
ediateka stanie się nowoczesnym, trzykondygnacyjnym obiektem z podziemnym parkingiem. Swoim
kształtem bryła będzie nawiązywać do
otwartej księgi. Miejsce to nie będzie jednak
przechowalnią książek. Mediateka stanie się
płaszczyzną integracji i szansą rozwoju dla
piotrkowian.
– W dobie zanikania relacji międzyludzkich chcieliśmy stworzyć miejsce integracji pokoleniowej oraz międzypokoleniowej. W jednym miejscu zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi piotrkowianie
będą mogli poszerzać swoje horyzonty i rozwijać pasje – mówi o idei budowy tego
obiektu prezydent Krzysztof Chojniak.
W nowoczesnych wnętrzach mediateki mieszkańcy będą mogli korzystać m.in.
z centrum nauki, do stworzenia którego
mają zostać zaangażowane piotrkowskie firmy, interaktywnej pracowni przedstawiającej

M

bogate dzieje Piotrkowa, biblioteki z wolnym dostępem do księgozbioru, pracowni
eksperymentów i warsztatów, multimedialnej auli konferencyjnej z funkcją sali kinowej, sali zabaw czytelniczych i edukacyjnych dla dzieci, pracowni gier komputerowych oraz strefy gastronomicznej.
Nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek ma być gotowy późną jesienią. Ściany budynku będą przeszklone, co pozwoli na stworzenie osi widokowej wychodzą-

cej na Zamek Królewski. Taki zabieg nie jest
przypadkowy, ponieważ ta inwestycja jest
kluczowym elementem rewitalizacji najstarszej części Piotrkowa Trybunalskiego.
Prace przywracające świetność terenom
Starego Miasta oraz Podzamcza w 800-letnim grodzie trybunalskim wykonywane są
od ponad 10 lat. W tym czasie zrewitalizowano Rynek Trybunalski, uliczki Starówki,
a także dziesiątki kamienic. Kolejnym etapem prac jest rewitalizacja społeczna, która realizowana jest poprzez program „Młode Stare Miasto”.
– Mediateka jest jego jednym z elementów. Dzięki projektowi MSM chcemy
stworzyć na Podzamczu atrakcyjne osiedle
mieszkaniowe i tchnąć w tę okolicę nowe życie. Nowoczesne centrum nauki i kultury
idealnie wpisuje się w taką strategię – podkreśla prezydent Chojniak.
www.piotrkow.pl
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Laptop jak piórko

HP EliteBook x360 1030 G2 to najsmuklejszy i najlżejszy
na świecie konwertowalny laptop biznesowy, z możliwością obrotu ekranu o 360° w pięciu trybach oraz baterią pozwalającą
na ponad 16 godzin pracy. Urządzenie wyposażono w dotykowy
ekran z rozdzielczością Ultra HD (3840 x 2160p) oraz bardzo
jasnym wyświetlaczem.
Komputery EliteBook x360 mają wszechstronne zabezpieczenia, takie jak ochrona przed atakami na system BIOS, HP
Sure Start Gen3 czy HP Sure Click, blokujące zainfekowane
witryny internetowe. Hakerów wizualnych w bezpiecznej odległości trzyma z kolei rozwiązanie HP Sure View.
Dołączony do zestawu rysik HP Active Pen umożliwia pisanie odręczne, a klawiatura HP Collaboration Keyboard pozwala udostępniać projekty naciśnięciem jednego przycisku. HP
EliteBook x360 1030 jest idealnym komputerem dla profesjonalistów spędzających wiele czasu w podróży.
JA

Stylowe huby
Na polski rynek trafiła właśnie nowa seria hubów USB-C firmy Xtorm, umożliwiających łatwe
„doposażenie” komputerów przenośnych w złącza, w które nie są one standardowo wyposażone (lub których mają zbyt mało). W skład serii
Xtorm Connected wchodzi pięć modeli – od najprostszych, oferujących dodatkowe porty USB, po
zaawansowane, oferujące również czytniki kart pamięci oraz porty HDMI i Ethernet.
Cechami wspólnymi wszystkich nowości są
eleganckie i odporne na uszkodzenia aluminiowe
obudowy w kolorze space gray (idealnie pasującym do obudów wielu nowoczesnych komputerów przenośnych), złącze USB-C (którym podłączamy je do komputera) oraz obsługa standardu
USB 3.0 (pozwalającego na przesyłanie danych
pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami z prędkościami sięgającymi 5 Gbps, czyli nawet 10 razy
szybciej niż w przypadku USB 2.0).
JA
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NOWE TECHNOLOGIE

Leżak do ładowania

Ładowarka Hama „Turbo Fast” 15 W to urządzenie,
które dzięki zastosowaniu technologii Wireless Turbo Fast
Charge może ekstremalnie szybko naładować telefon, nawet cztery razy szybciej w porównaniu do tradycyjnych
technologii. Działanie ładowarki jest dziecinnie proste
– wystarczy położyć telefon na stacji, a ładowanie rozpocznie się automatycznie, bez niewygodnego kabla, który przeszkadza na biurku. Gdy tylko podniesiemy smartfon, proces ładowania zatrzymuje się.
Warto też wiedzieć, że uzupełniając baterię za pomocą
technologii indukcyjnej, chronimy wrażliwe styki telefonu. Produkt ten automatycznie rozpoznaje podłączone
urządzenie i dostosowuje do niego szybkość ładowania.
Dzięki temu akumulator smartfona jest oszczędniej eksploatowany, a tym samym wydłuża się jego żywotność. Jest
to niewątpliwie duży plus, zwłaszcza że przy ładowaniu
indukcyjnym bateria służy dłużej i unikamy częstego ładowania urządzenia.
JA

Ekologiczny do biura
Epson Workforce Pro WF-8510 DWF
to zaawansowane centrum zarządzania dokumentacją w biurze czy sekretariacie. Automatyczny druk dwustronny z szybkością
34 str./min w mono i w kolorze w rozmiarze do A3+ zapewnia czytelne, wielkoformatowe wydruki.
Zastosowana technologia druku atramentowego zapewnia niski koszt eksploatacji m.in. dzięki obniżeniu kosztów zużycia
energii aż o 80 proc. i redukcji czynności eksploatacyjnych oraz serwisowych. Stwarza
prawdziwie ekologiczne miejsce pracy. Kolorowy ekran dotykowy 12,7”, przypominający wyświetlacz smartfona, pozwala
na intuicyjną obsługę przez każdego pracownika.
Zintegrowany, szybki, automatyczny
skaner z ADF wraz dołączanym bezpłatnie
oprogramowaniem sprawdza się przy kopiowaniu i archiwizacji. Dodatkowym atutem są funkcje skanowania do różnych lokalizacji, w tym Microsoft SharePoint,
oraz zgodność z książką adresową LDAP.
JA
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MOTORYZACJA

Renault ZOE
Renault ZOE jest pierwszym samochodem
ﬁrmy Renault zaprojektowanym wyłącznie
jako pojazd elektryczny. Pomyślany został
jako małe, miejskie auto
Wojciech Ostrowski
ego seryjna produkcja rozpoczęła się
w 2012 roku na płycie podłogowej
modelu Clio. Jest on też pierwszym
samochodem elektrycznym, który
przekroczył prędkość 200 km/h. Jednak
prędkość maksymalna samochodu seryjnego wynosi 135 km/h.
Niewątpliwą zaletą Renault ZOE jest
możliwość ładowania z wielu źródeł, w tym
z domowego gniazdka 230 V. Trwa to jednak od 13,5 do 30 godzin. O wiele szybciej,
bo tylko 60 minut trwa ładowanie z publicznych terminali. Zastosowanie nowego
akumulatora Z.E. 40Z umożliwiło zwiększenie zasięgu auta do 400 km. Dotyczy to
jednak szczególnych warunków na drodze
i wyłącznie jednej wersji.

J
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Inteligentny układ ładowania umożliwia korzystanie z terminali o różnej mocy.
Dostosowuje się on do maksymalnej dostępnej mocy prądu jedno- lub trójfazowego
do 43 KW. Czas ładowania zależy od typu
terminalu i rodzaju akumulatora, jednak już
w 30 minut możliwe jest uzyskanie zasięgu nawet do 120 km.
Wnętrze wyposażono w system multimedialny Renault R-LINK Evolution
z dotykowym ekranem. Umożliwia on
planowanie trasy przejazdu, słuchanie
wybranej muzyki, pobieranie aplikacji,
w tym aktualności, gier, maili i sieci społecznościowych. Opcjonalnie dostępne
są również: system wspomagania parkowania tyłem, wycieraczki z czujnikiem
deszczu i automatyczny włącznik świateł
mijania.

Nowy akumulator, więcej energii
Nowy akumulator samochodu Renault
ZOE gromadzi 41 kWh energii. To prawie
dwa razy więcej niż w poprzedniej wersji.
Chociaż maksymalny zasięg szacuje się na
400 km, to w realnych warunkach jazdy może
to być około 300 km. Dotyczy to wersji R90
i Q90. Natomiast w wersjach R240 i Q210
zasięg wzrośnie maksymalnie do 240 km.
Wersje R i Q różnią się systemami ładowania i zastosowanym napędem. Wersja R może być ładowana mocą maksymalnie 22 KW. Napęd w tej wersji ma większą sprawność, a ładowanie wiąże się
z mniejszymi stratami. Samochody w wersji Q mogą być za to ładowane mocą do
43 kW. Jednak ich napęd charakteryzuje się
mniejszą sprawnością, co przekłada się na
mniejszy zasięg.

MOTORYZACJA

Samochód Renault ZOE sprzedawany jest wraz z akumulatorem trakcyjnym. W takim przypadku ceny rozpoczynają się od ponad 120 tysięcy złotych dla najprostszej
wersji. Możliwa jest również opcja z wynajmowaniem akumulatora. Wówczas cena samochodu jest niższa o około
3 tysiące złotych. Konieczne jest jednak dokonywanie comiesięcznych opłat za wynajęcie akumulatora, w wysokości kilkuset złotych. Cena zależy od rodzaju ogniwa i rocznego przebiegu.
Firma Renault musi obecnie intensywnie myśleć o przyszłości swojej produkcji. Rząd Francji zapowiedział bowiem,
że od 2040 roku nie będzie można rejestrować w tym kraju nowych samochodów osobowych o napędzie spalinowym.
I

– zasięg nawet do 400 km
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TARGI

Gdzie na targi?

Kielce

18
TARGI PRACY 2018
20–22 DREW-DOM 2018
– Targi Budownictwa Drewnianego
20–22 HEALTH & BEAUTY 2018
– Międzynarodowe Targi Zdrowia i Urody
20–22 GOOD GAME 2018
– Międzynarodowe Targi Gier
20–21 REHexpo 2018 – Targi Rehabilitacji
i Sprzętu Rehabilitacyjnego
21–22 DOM I OGRÓD 2018
–Targi Budownictwa, Giełda Ogrodnicza
21–22 DOM i OTOCZENIE 2018
– Budownictwo, Instalacje, Wnętrza
21
Kariera IT – Poznań 2018
23–26 INSTALACJE 2018
– Międzynarodowe Targi Instalacyjne
23–26 EXPOPOWER 2018
– Międzynarodowe Targi Energetyki
23–26 GREENPOWER 2018
– Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
24–25 SilesiaKOMUNIKACJA 2018
– Targi Transportu Publicznego
24–25 TRANSPORTEX 2018
– Targi Transportu i Spedycji

Kielce

maj 2018

Warszawa
Kielce
Kielce

8–10 POLAGRA-FOOD 2018 – Międzynarodowe
Targi Wyrobów Spożywczych
8–10 AUTOSTRADA-POLSKA 2018
– Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
8–10 MASZBUD 2018 – Międzynarodowe Targi
Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych
8–10 ROTRA 2018
– Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego
9–11 STACJA PALIW 2018 – Międzynarodowe Targi
– Technika, Paliwa, Ekologia, Energia, Myjnie
11–13 ŁÓDZKI SALON MOTORYZACYJNY 2018
12
Kariera IT 2018
12–13 SKARBY ZIEMI 2018
– Giełda Minerałów i Biżuterii
14–15 INNO-TECH EXPO 2018 – Międzynarodowe
Targi Innowacji i Nowych Technologii
18–20 BIOcontracting 2018 – Międzynarodowe Targi
dla Branży Ekologicznej
19–20 Aerofestival 2018
– Targi Lotnicze, Pokazy Lotnicze, Konferencja
22–25 PLASTPOL 2018 – Międzynarodowe Targi
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
24
Wystawa Komunikacja i Transport w Mieście 2018
26
Kariera IT 2018
26
Zielone Agro Show 2018 – Wystawa Rolnicza

kwiecień 2018
5–8
5–8
6–8
6–8
7–8
7
9–11
10–12
10–12
10–12
10–12
10–12
10–12
10–12
10–12
10–12
10–12
10–12
10–12
11
13–15
13–14
13–15
14–15
14–15
16

17–18
17–18
18–19
18
18–20

POZNAŃ MOTOR SHOW 2018
TTM 2018 – Targi Techniki Motoryzacyjnej
DREMASILESIA 2018 – Targi Maszyn
i Narzędzi do Obróbki Drewna
MÓJ DOM 2018 – Opolskie Targi Budownictwa
SIBEX Częstochowa 2018 – Targi Budowlane
Kariera IT – Katowice 2018
EURO-TRADE 2018
PNEUMATICON 2018 – Targi Pneumatyki,
Hydrauliki, Napędów i Sterowań
STOM-BLECH & CUTTING 2018
– Targi Obróbki Blach i Cięcia
SPAWALNICTWO 2018 – Międzynarodowe
Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa
EXPO-SURFACE 2018 – Targi Technologii
Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni
STOM TOOL 2018
– Salon Technologii Obróbki Metali
CONTROL-STOM 2018
– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
WIRTOPROCESY 2018
– Targi Wirtualizacji Procesów
STOM-LASER 2018
– Targi Laserów i Technologii Laserowych
WorldFood Warsaw 2018
– Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów
TEiA 2018 – Targi Elektroniki i Automatyki
Dni Druku 3D 2018
STOM-ROBOTICS 2018
– Salon Robotyki Przemysłowej
Career EXPO Wrocław 2018 – Targi pracy
REGIONALIA 2018
– Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych
Międzynarodowe Targi Turystyki Przemysłowej 2018
Electronics Show 2018
– Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej
MOTO SESSION 2018 – Targi Motoryzacyjne
BUDUJEMY NOWOCZEŚNIE 2018
– Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz
PRACA KARIERA ROZWÓJ 2018
– Ogólnopolskie Targi Pracy dla Studentów
i Absolwentów Szkół Wyższych
PACKAGING INNOVATIONS 2018
– Międzynarodowe Targi Opakowań
Mazury HoReCa 2018
DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
– POZNAŃ BIZNES PARTNER 2018
Career EXPO Poznań 2018 –Targi pracy
TECHCONFEX 2018 – Targi Maszyn,
Technologii i Surowców do Produkcji Odzieży,
Tapicerki i Konfekcji Technicznej
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Poznań
Poznań
Sosnowiec
Opole
Częstochowa
Katowice
Kraków
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce

Kielce
Wrocław
Warszawa
Zabrze
Nadarzyn
Lublin
Kalisz

Kielce
Warszawa
Ostróda
Poznań
Poznań

Łódź

Lublin
Kraków
Kielce
Nadarzyn
Sosnowiec
Koszalin
Nowy Sącz
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Sosnowiec
Sosnowiec

Poznań
Kielce
Kielce
Kielce
Warszawa
Łódź
Rzeszów
Bydgoszcz
Kielce
Nadarzyn
Poznań
Kielce
Łódź
Białystok
Ułęż

Zdrowe serce

drogą do lepszego życia

Medinet Sp. z o.o.
Szpital Kardiochirurgiczny
Wrocław
ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
Rejestracja:
tel. 71 32 09 417, 71 32 09 416
Izba przyjęć: tel. 71 32 09 418
Sekretariat: tel. 71 32 09 450

