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Inwestycja miała na celu stworzenie nowoczesnej placówki medycznej świadczącej
kompleksowe usługi, w tym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych,
stomatologii, okulistyki, ginekologii, kardiologii oraz diagnostyki endoskopowej (gastroskopia
i kolonoskopia).

Przychodnia przy ul. Klaudyny 26B została udostępniona dla pacjentów 2 lipca br. w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Natomiast finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia usługi specjalistyczne będą dostępne po zakontraktowaniu
świadczeń.

Placówka zostanie wyposażona w nowo-
czesną aparaturę, umożliwiającą wyko-
nywanie precyzyjnych badań, w tym aparat
OCT z funkcją angiografii, perymetr, tono-
metr impresyjny, lampę szczelinową z so-
czewkami, keratometr ręczny, laser okulis-
tyczny, aparat USG z opcją UBM, detektor
tętna płodu, unit stomatologiczny, elektro-
kardiograf oraz endoskop.

NOWA PLACÓWKA SPZZLO Żoliborz
Przychodnia przy ul. Klaudyny 26 B w Warszawie

www.spzzlo.pl
Dyrektor SPZZLO Żoliborz: Małgorzata Zaława-Dąbrowska
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Firmy zrzeszone w Polskim
Związku Faktoringu osiągnęły
w I kwartale obroty na poziomie
53 mld zł, co oznacza, że przy-

padło im 25 proc. więcej wierzytelności
niż w analogicznym okresie roku ubie-
głego. 

– To doskonałe narzędzie, które może
zastąpić coraz trudniejszy do zdobycia
kredyt bankowy. Więcej – jest dla niego nie
tylko alternatywą, ale przedsiębiorcy mogą
z nich korzystać równolegle – tłumaczy Ar-
tur Żak, prezes zarządu brokera faktorin-
gowego Idalion Finanse. 

Trzeba jednak pamiętać, że często jest
mylony z odzyskiwaniem należności. Fak-
toring dotyczy wierzytelności bieżących,
a nieprzeterminowanych. Firmy faktorin-
gowe z egzekucją długów nie mają wiele
wspólnego.

JA

Faktoring coraz istotniejszy
Choć faktoring nie jest jeszcze w Polsce tak powszechny jak w innych krajach, 
błyskawicznie zyskuje na popularności

Ranking DESI śledzi coroczny
postęp państw członkowskich
Unii Europejskiej w zakresie go-
spodarczej i społecznej konku-

rencyjności cyfrowej. Składa się na niego
ocena pięciu obszarów: stopnia rozwoju in-
frastruktury teleinformatycznej (łączność),
umiejętności cyfrowych społeczeństwa (ka-
pitał ludzki), korzystania z treści interne-
towych, komunikacji i przeprowadzania
transakcji przez internet (korzystanie z in-
ternetu), digitalizacji przedsiębiorstw i han-
dlu elektronicznego (integracja technologii
cyfrowych) oraz dostępu do usług admi-
nistracji elektronicznej i e-zdrowia (cyfro-
we usługi publiczne).

Z opublikowanego pod koniec maja ze-
stawienia jasno wynika, że zarówno ak-
tywność w internecie, jak i ogólne umiejęt-
ności cyfrowe Polaków znacznie odbiega-
ją od średniej europejskiej. Państwa, które

osiągnęły najlepsze wyniki w zestawieniu,
czyli Dania, Szwecja i Finlandia, uzyskały
punktację niemal dwukrotnie wyższą od
Polski. Tylko cztery kraje osiągnęły gorszy
wynik – są to Włochy, Bułgaria, Grecja i Ru-
munia.

Pocieszające jest to, że Polska wpraw-
dzie pozostała na ubiegłorocznej 24. pozycji,
ale jej punktacja nieco wzrosła – z 42,1
punktów rok temu do 45 punktów obecnie.
Poczyniła także umiarkowane postępy w za-
kresie korzystania z połączeń wideo, sieci
społecznościowych i zakupów przez inter-
net w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z ko-
lei pod względem dostępu obywateli do
elektronicznych usług bankowych i finan-
sowych nie ruszyła się z miejsca, pozosta-
jąc na 19. pozycji.

Okazuje się, że podstawowe kompe-
tencje cyfrowe posiada zaledwie 46 proc.
polskiego społeczeństwa, w stosunku do

średniej wynoszącej 57 proc. dla całej Unii
Europejskiej. Jednak i w tym przypadku od-
notowano niewielką poprawę – wzrost
wyniósł 2 proc. w porównaniu z 2017 ro-
kiem. W całej Unii Europejskiej najgorzej
pod kątem aktywności w internecie i kom-
petencji cyfrowych wypadły osoby bez wy-
kształcenia lub z wykształceniem podsta-
wowym (tylko 31 proc. z nich posiada pod-
stawowe umiejętności cyfrowe) oraz miesz-
kańcy obszarów wiejskich i osoby starsze
(49 procent). 

Wyniki rankingu DESI znajdują od-
zwierciedlenie w tegorocznym „Raporcie
Aasa – Aktywność starszych pokoleń w in-
ternecie oczami młodych 2018”, opraco-
wanym na podstawie badania zrealizowa-
nego przez Kantar Public w kwietniu br. Wy-
nika z niego, że problem wykluczenia cy-
frowego, zwłaszcza osób między 45. a 70.
rokiem życia, jest dostrzegany przez młod-
sze pokolenia.

Ponad połowa, bo aż 55 proc. osób
w wieku 15-35 lat uważa, że ich rodzice, te-
ściowie i dziadkowie nie radzą sobie w in-
ternetowej rzeczywistości. Co czwarta mło-
da osoba jest zdania, że dla jej rodziców, te-
ściów i dziadków najtrudniejszymi czyn-
nościami w sieci są: korzystanie z banko-
wości internetowej, robienie zakupów w sie-
ci, a także oglądanie materiałów wideo oraz
korzystanie z komunikatorów.

Są jednak obszary, w których Polacy
i Polki radzą sobie lepiej. Indeks DESI zwra-
ca uwagę na fakt, że społeczeństwo polskie
plasuje się powyżej średniej, jeżeli chodzi
o czytanie wiadomości w internecie, z wy-
nikiem 79 proc. w stosunku do 72 proc. dla
Unii Europejskiej. �

Z Internetem na bakier
Polska znalazła się na jednej z ostatnich pozycji w tegorocznym Indeksie Gospodarki 
i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI), zajmując 24. miejsce na 28 krajów Unii Europejskiej
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Wkonkursie wzięło udział 81
gmin, które w sumie nade-
słały 103 oferty. Do II etapu
konkursu zakwalifikowano

65 działek, wytypowanych przez Centra Ob-
sługi Inwestora – partnerów PAIH. Naj-
więcej ofert zgłoszono z województw: wiel-
kopolskiego, mazowieckiego i kujawsko-
-pomorskiego. Najmniej ofert nadesłano
z województw: dolnośląskiego i podla-
skiego. Najbardziej aktywne (mierzone
liczbą gmin, które przystąpiły do konkur-
su) okazały się gminy z województw: wiel-
kopolskiego, kujawsko-pomorskiego, ma-
zowieckiego, śląskiego. Na konkurs napły-
nęły w sumie 64 nowe oferty, najwięcej z wo-
jewództw: kujawsko-pomorskiego, lubu-
skiego i wielkopolskiego.

Przedstawiciele Centrów Obsługi In-
westorów spośród nadesłanych ofert wybrali
tereny, które przeszły do II etapu konkur-

su. W konkursie wybrany zostanie jeden
zwycięski teren w każdym województwie.
Nagrodzone działki będą promowane
przez PAIH wśród inwestorów polskich i za-
granicznych zainteresowanych rozpoczę-

ciem bądź rozszerzeniem działalności go-
spodarczej w Polsce.

Celem Konkursu jest wyłonienie i pro-
mocja najlepszych terenów pod inwestycje
produkcyjne, a w efekcie przyczynienie się
do zwiększonego napływu inwestycji do Pol-
ski.

Konkurs jest organizowany pod pa-
tronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Technologii.

Źródło: PAIiH

Wybierają grunty
Polska Agencja Inwestycji 
i Handlu S.A., we współ-
pracy z marszałkami woje-
wództw oraz Regionalnymi
Centrami Obsługi Inwe-
stora zakończyła pierwszy
etap VIII edycji ogólnopol-
skiego konkursu „Grunt na
Medal” 2018 promującego
tereny kompleksowo przy-
gotowane pod inwestycje
produkcyjne

Na stanowisku dyrektora zarzą-
dzającego BASF Polska z dniem
1 maja zastąpiła go Katarzyna
Byczkowska. Nowa dyrektor

pracę w BASF rozpoczęła w 2005 roku
w Wielkiej Brytanii jako kierownik sprzedaży
na Europę Północną.

Karierę zawodową rozpoczęła w Dow
Chemical, gdzie przez 10 lat pracowała na róż-
nych stanowiskach w Warszawie i Londynie.
Ukończyła studia na Politechnice Wrocław-
skiej (magister inżynierii chemicznej) oraz stu-
dia MBA na Uniwersytecie w Calgary.

JA

Nowa dyrektor BASF Polska
Andreas Gietl po 2,5 roku spędzonym w Polsce 
wrócił do centrali BASF w Ludwigshafen, gdzie jako 
Senior Vice President przejął odpowiedzialność 
za management consulting 

Katarzyna Byczkowska
– dyrektor zarządzająca BASF Polska

Fot. materiały prasowe
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Dane Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej pokazują
znaczną dynamikę wzrostu ze-
zwoleń na pracę wydanych cu-

dzoziemcom. Największą grupę stanowią
Ukraińcy, którzy w 2017 r. otrzymali ponad
192 tys. takich zezwoleń. Według danych
„Barometru imigracji zarobkowej” przy-
gotowanego na zlecenie Personal Service
prawie 40 proc. dużych polskich firm za-
trudnia pracowników z Ukrainy. Mimo na-
pływu dużej liczby osób z nieodległych nam
kulturowo krajów byłego ZSRR, polskie
przedsiębiorstwa nadal zmagają się z bra-
kiem rąk do pracy. 

Pracownicy spod Czomolungmy
Po Ukraińcach i Białorusinach trzecią

najliczniejszą grupą pracujących w Polsce
cudzoziemców są Nepalczycy. W 2017 r.
wydano im ponad 7 tys. zezwoleń na pra-
cę, a ich liczba w porównaniu z 2016 rokiem
wzrosła prawie 6-krotnie. Pracodawcom
najbardziej doskwierają procedury admi-
nistracyjne, dlatego apelują do władz o dal-
sze uproszczenia procedur zatrudnienia pra-
cowników z państw takich jak Indie, Nepal,
Filipiny czy Bangladesz. – Niskie bezrobocie
w połączeniu z niechęcią Polaków do wy-
konywania określonych prac sprawia, że fir-
mom brakuje rąk do pracy. Jest to sytuacja
ciekawa i zupełnie nowa dla polskiego
biznesu. Po raz pierwszy od urynkowienia
polskiej gospodarki w ’89 pracodawcy lob-
bują za uproszczeniem procedur zatrud-
niania obcokrajowców. Mimo przepisów
ułatwiających zatrudnienie, które weszły
w życie w styczniu tego roku, 37 proc. przed-
siębiorstw badanych w 1Q 2018 r. w „Ba-
rometrze imigracji zarobkowej” deklaruje,
że największą barierą dla zatrudnienia
pracowników z Ukrainy są kwestie admi-
nistracyjne – mówi Tadeusz Zając, ekspert
Pracodawców RP. – Kiedy już dojdzie do
zatrudnienia pracownika z zagranicy, po-
zostaje szereg procedur, choćby związanych
z bhp, które należy przemyśleć i dostoso-
wać do obecnych realiów – dodaje. 

Przepisy tego nie regulują
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo

pracownika zawsze spoczywa na praco-
dawcy. Zgodnie z art. 2373 § 2 k.p. firma
musi zapewnić przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

przed dopuszczeniem go do obowiązków.
W § 1 z kolei jest mowa o potrzebnych
umiejętnościach, a także przepisach i za-
sadach bezpieczeństwa i higieny pracy,
bez których znajomości pracownik nie
może wykonywać swoich obowiązków.
Przepisy zatem nie precyzują języka, w ja-
kim musi być przeprowadzane szkolenie,
natomiast jasno wskazują, że pracownik ma
zasady bhp znać. – Firmy różnie radzą so-
bie z tymi zapisami. W przypadku pra-
cowników na przykład z Ukrainy czy Bia-
łorusi, dość często szkolenie prowadzone
może być prowadzone w języku polskim,
ponieważ jest on dla nich zrozumiały.
Czasem jedynie materiały szkoleniowe
przekazywane są w języku ojczystym.
Szczególnym wyzwaniem jest przeszkole-
nie osób na stanowiskach związanych ze
sporym ryzykiem – takich jak pracownicy
magazynu, kiedy pracodawca zatrudnia
osobę, która nie  mówi w języku polskim
– Anna Figiel, zastępca dyrektora ds. za-
sobów ludzkich w Grupie InterCars, czło-
nek Koalicji Bezpieczni w Pracy. – W takich
przypadkach przygotowujemy materiały
w języku ojczystym pracownika lub, je-
śli znają dobrze angielski, to po angielsku.
W przypadku stanowisk managerskich,
biurowych, gdzie współpraca z dostawca-
mi czy innymi spółkami z Grupy wymaga
znajomości angielskiego i jest to standar-
dem, a ryzyka na stanowisku pracy są
znacznie niższe, jest to zdecydowanie
prostsze. Jednak w przypadku pracowników

magazynów, konieczne może być wynaję-
cie tłumacza bądź – jeśli pracownicy są out-
sourcowani – zapewnienie przez agencję
pracy tymczasowej koordynatora, który
zna język ojczysty pracowników – dodaje. 

Pracodawca musi mieć pewność, że
wszelkie procedury związane z zatrudnie-
niem zostały poprawnie zrealizowane
i udokumentowane. Jeśli doszłoby do wy-
padku, a pracownik wykazałby, że z winy
pracodawcy nie znał zasad bezpieczeństwa,
firma zostaje narażona na wysokie kary i od-
szkodowania. 

Bhp to nie tylko szkolenia 
Problem polityki bezpieczeństwa wzglę-

dem osób nieznających języka polskiego jest
dużo szerszy, bhp bowiem to nie tylko szko-
lenia, ale szereg zasad i procedur, które róż-
nią się w zależności od branży. – Pracow-
nik podczas szkolenia przeważnie nie jest
w stanie przyswoić wszystkich ważnych in-
formacji związanych z bezpieczeństwem
pracy. Dlatego w branży budowlanej czy
produkcyjnej, oprócz szkoleń wstępnych,
w pomieszczeniach czy przy maszynach sto-
suje się różnego rodzaju znaki i komunikaty,
które mają za zadanie przypomnieć o za-
sadach zachowania bezpieczeństwa. Za-
trudniając obcokrajowców, musimy za-
dbać, aby te komunikaty były zrozumiałe
również dla nich – przypomina Andrzej
Smółko, przewodniczący Koalicji Bez-
pieczni w Pracy, prezes CWS-boco Polska.
– Różnorodność pochodzenia pracowników
sprawiła, że firmy muszą szukać „uniwer-
salnego” języka, który byłby zrozumiały dla
pracowników z Polski, Ukrainy, ale także
z Nepalu czy Bangladeszu. Tradycyjne ta-
blice informacyjne zmienia się w piktogra-
my i infografiki, które są łatwe do zrozu-
mienia niezależnie od używanego języka
– dodaje Smółko. 

Wraz z rosnącą liczbą zezwoleń na pra-
cę wzrasta liczba cudzoziemców zgłoszonych
do ubezpieczeń społecznych. W 2008 r. do
ZUS  zostało zgłoszonych ok. 65 tys. ob-
cokrajowców, w 2014 r. – 124 tys., a na ko-
niec III kwartału 2017 r. – już 423 tys. Bio-
rąc pod uwagę szybkie starzenie się społe-
czeństwa i wyzwania demograficzne z tym
związane, większa obecność cudzoziemców
na polskim rynku pracy może również
mieć pozytywny wpływ na finanse pu-
bliczne. �

Nie tylko Ukraińcy i Białorusini
Według danych MRPiPS w 2017 roku prawie 7 tys. Nepalczyków otrzymało pozwolenie na
pracę w Polsce. Niskie bezrobocie, a co za tym idzie – brak rąk do pracy – skłaniają polskie
firmy do szukania wsparcia za granicą
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Producent z 11-proc. udziałem
w światowym rynku telewizorów
zaprezentował modele C76 i P66.
Ten pierwszy, czyli następca modelu

C70, zdobywcy prestiżowej nagrody EISA,
to inteligentny telewizor 4K, który dzięki roz-
wiązaniom takim jak: Wide Color Gamut,
HDR Pro, system dźwięku opracowany

wspólnie z JBL, zapewnia doskonałe wra-
żenia audiowizualne. P66 to z kolei nowo-
czesna linia klasy średniej, której najwięk-
szymi atutami są: najlepsza dostępna jakość
obrazu i dźwięku oraz inteligentne funkcje.
To najcieńszy i najbardziej technologicznie
zaawansowany telewizor w swojej klasie.

JA

Światowy potentat prezentuje najnowsze produkty
TCL Electronics, trzeci producent telewizorów na świecie,
podczas briefingu prasowego 28 czerwca br. w Warszawie,
przedstawił nowości produktowe dedykowane na rynek
polski w 2018 roku 

Jayway Peng, Managing Director of
TCL Poland 

Fot. materiały prasowe

Program Kongresu odzwierciedla potrzebę integralnego po-
dejścia do bezpieczeństwa żywności, czyli wskazuje na ści-
słe, nierozerwalne powiązanie wszystkich etapów i uwa-
runkowań łańcuchów technologicznych, logistycznych

i funkcjonalnych. Zgranie tych elementów, właściwy nadzór nad
żywnością oraz dochowanie wierności tradycjom i kulturze pro-
duktów żywnościowych kreuje jej jakość. Tematem przewodnim bę-
dzie oczywiście jakość i bezpieczeństwo żywności.

Podczas Kongresu będzie można spotkać przedstawicieli
producentów surowców dla przemysłu przetwórczego, przetwór-
ców, banki, handlowców (firmy handlowe, eksporterów, sieci han-
dlowe, dystrybutorów), dyrektorów eksportu, dyrektorów odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe prowadzonego biznesu,
firmy logistyczne, przedstawicieli służb nadzoru rynku, jednostki
certyfikujące, konsultantów, firmy ubezpieczeniowe, przedstawi-
cieli nauki.

Podczas Kongresu odbędzie się kilkanaście wykładów, które
będą obejmowały zagadnienia takie jak: certyfikacja, logistyka, opa-
kowania, dietetyka czy produkcja pierwotna. Przykładowo o pro-
gramach certyfikacji IFS jako narzędziu wspierającym łańcuch spo-
żywczy opowie Marek Marzec, dyrektor biura IFS na Europę Środ-
kową i Wschodnią, a o innowacyjnych rozwiązaniach w zarządzaniu
łańcuchem dostaw zgodnie z koncepcją Short Supply Chain wy-
kład wygłosi Christian Jochum z Austrian Chamber in Agriculture.
Nie zabraknie prezentacji produktów innowacyjnych, które zostaną
wyeksponowane na targowych stoiskach. 

W ramach wydarzeń towarzyszących Kongresowi we foyer Cen-
trum Konferencyjnego odbędzie się wystawa innowacyjnych tech-
nologii, produktów, opakowań i rozwiązań logistycznych. Celem
wystawy jest zapoznanie uczestników Kongresu z osiągnięciami
poszczególnych wystawców. Uczestnikami Kongresu będą m.in.
przedstawiciele prasy fachowej, reprezentanci producentów pro-
duktów spożywczych, sieci handlowych, firm handlowych i logi-
stycznych, którzy mogą być zainteresowani zakupem produktów
prezentowanych na wystawie.

Tradycyjnie już Kongres organizowany jest przez biuro CEE
International Food Standard – IFS przy pomocy i współpracy Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i CSCMP Poland.

Więcej informacji na stronie foodcongress.org

O żywności multidyscyplinarnie
Zbliża się jubileuszowa piąta edycja Kongre-
su Bezpieczeństwa Żywności, zaplanowa-
nego w tym roku na 6 listopada w Warsza-
wie. W ramach wydarzenia połączone 
zostaną kwestie ekonomiczne, społeczne 
i prawne, a także dotyczące nauk technicz-
nych, środowiskowych i przyrodniczych



8 Fakty

FAKTY, LUDZIE, OPINIE

Głównym organizatorem tego-
rocznego Kongresu było Sto-
warzyszenie Gmin Uzdrowi-
skowych RP. Współorganizato-

rami konferencji  były Stowarzyszenie Unia
Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza
„Uzdrowiska Polskie” oraz miasto Augu-
stów. Partnerami wiodącymi kongresu byli
firma Profitroom oraz Uzdrowisko Dru-
skienniki na Litwie.

W imieniu gospodarzy i organizatorów
kongresu uroczystego otwarcia Kongresu
dokonali Jan Golba (prezes zarządu SGU
RP), Wojciech Walulik (burmistrz miasta
Augustowa) oraz Ričardas Malinauskas
(mer Druskiennik).

Asklepiosy i Ambasador
Tradycją Kongresów Uzdrowisk Pol-

skich jest przyznawanie Statuetek Askle-
piosa. Statuetka Asklepiosa to szczególna
nagroda przyznawana instytucjom i oso-
bom zaangażowanym w rozwój lecznictwa
uzdrowiskowego i uzdrowisk. Podczas
XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich Sta-
tuetki Asklepiosa otrzymali:  lek. med.
Mariola Kucia-Kręblaś (Naczelny Lekarz
Uzdrowisk Województwa Lubelskiego, za
zaangażowanie i wkład w rozwój lecznic-
twa uzdrowiskowego), Jerzy Terlecki (bur-
mistrz Polanicy-Zdroju, za zasługi na rzecz
rozwoju gmin uzdrowiskowych) oraz Ro-
man Jałako (wiceprezes zarządu Stowa-
rzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich, za za-
sługi dla rozwoju i funkcjonowania uzdro-
wisk oraz działalność na rzecz lecznictwa
uzdrowiskowego).

Kongres Uzdrowisk Polskich był oka-
zją do wręczenia przez burmistrza Augu-
stowa Wojciecha Walulika tytułu Amba-
sadora Augustowa. Wyróżnienie tym ra-
zem otrzymał prezes zarządu BiaVita
Polska Sp. z o.o. Lech Fronckiel za zasługi
na rzecz budowania marki uzdrowiska. Sa-
natorium Uzdrowiskowe Augustów Bia-
Vita Polska S.A. otrzymało także medal za
zasługi dla powiatu augustowskiego przy-
znawany przez zarząd powiatu w Augu-
stowie. 

Jakie zagadnienia?
Problematyka konferencji podczas

Kongresu dotyczyła m.in. możliwości roz-
woju nowych form lecznictwa uzdrowi-
skowego oraz turystyki zdrowotnej
w uzdrowiskach. Jak pogodzić funkcje
uzdrowiskowe z rozwojem gospodarczym

gmin uzdrowiskowych dyskutowali przed-
stawiciele samorządów, administracji rzą-
dowej i przedsiębiorców. Ważne miejsce w
dyskusjach kongresowych zarezerwowane
zostało dla koncepcji rozwiązań systemo-
wych w zakresie organizacji lecznictwa
uzdrowiskowego.  

Podczas pierwszego panelu kongreso-
wego podjęto próbę odpowiedzi na pyta-
nie, czy uzdrowiska i ich potencjał dają szan-
sę rozwoju nowych form lecznictwa uzdro-
wiskowego oraz turystyki zdrowotnej. Jak
pogodzić funkcje uzdrowiskowe z rozwo-
jem gospodarczym gmin uzdrowiskowych
dyskutowali paneliści w drugim dniu kon-
gresu. Uczestnicy trzeciego panelu chcie-
liby dowiedzieć się, jak wykorzystać po-
tencjał turystyki zdrowotnej w polskich
uzdrowiskach. Na temat koncepcji roz-
wiązań systemowych w zakresie organiza-
cji lecznictwa uzdrowiskowego dyskutowali
uczestnicy panelu czwartego. 

Ponadto uczestnicy Kongresu Uzdro-
wisk Polskich udali się na sesję wyjazdową
do Uzdrowiska Druskienniki na Litwie
w celu zapoznania się z rozwiązaniami or-
ganizacyjnymi, dzięki którym udało się
pogodzić funkcje lecznictwa uzdrowisko-
wego z funkcjami turystycznymi i rekre-
acyjno-sportowymi.

Tradycyjnie organizowana podczas
Kongresu Uzdrowisk Polskich wystawa
sprzętu medycznego, kosmetyków wytwa-
rzanych na bazie naturalnych surowców
leczniczych oraz innowacyjnych rozwiązań
dla hoteli i gmin uzdrowiskowych była oka-
zją do zapoznania się z najnowszymi tren-
dami i osiągnięciami w tym zakresie. �

XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich zakończony
W dniach 14–17 czerwca 2018r. w Augustowie i Druskiennikach odbył się XXVII Kongres
Uzdrowisk Polskich. Tematem przewodnim Kongresu była próba odpowiedzi na pytanie,
czy uzdrowiska XXI wieku to spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse
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Podczas spotkania goście
odpowiedzą na pytania,
jak nowe technologie
zmienią świat biznesu,

nauki oraz medycyny w kolej-
nych latach. Organizatorem wy-
darzenia jest Business Insider
Polska, wspierany przez pozo-
stałych 18 podmiotów tej marki
z innych krajów.

Konferencja Business Insi-
der Inside Trends będzie podzie-
lona na trzy strefy tematyczne: fin-
tech, life-science oraz business 4.0.
Podczas dwóch dni, w których
weźmie udział nawet 1000 osób ze
świata mediów, nauki, marketin-
gu i biznesu, przewidziano wy-
stąpienia, debaty oraz
warsztaty z prelegentami,
do grona których należą
m.in. Kevin Mitnick, naj-
bardziej znany haker świa-
ta i autor książek „Sztuka
podstępu” oraz „Sztuka
infiltracji”, Igor Bogicevic,
CTO i założyciel Seven
Bridges Genomics, firmy
budującej bazę danych ge-
nomów. Jej analiza może
ułatwić zapobieganie epi-
demiom, zmniejszyć kosz-
ty obsługi medycznej i wy-
kluczyć testowanie leków
na ludziach, zastępując to
działanie specjalnym al-
gorytmem. Ponadto poja-
wi się Juraj Vaculik współ-
założyciel i CEO AeroMobil, spółki
tworzącej latające samochody, Tho-
mas Krogh Jensen, dyrektor zarzą-
dzający Copenhagen FinTech, or-
ganizacji, która chce stworzyć w sto-
licy Danii hub fintech dla branży fi-
nansowej czy Atanas Raykov, Di-
rector Business Development CIS &
CEE w Viber, firmie oferującej po-
pularny na całym świecie komunika-
tor. W konferencji weźmie udział
również prof. Felix Oberholzer-Gee,
odpowiedzialny w Harvard Business
School za badania nad strategiami
biznesowymi, szczególnie w obszarze
mediów.

– W dzisiejszych cza-
sach niemal każda branża
musi się mierzyć z szybkim
tempem postępu technolo-
gicznego. Rynek mediów
i reklamy już przeszedł swo-
ją transformację, choć ko-
lejna, nawet większa zmiana
dopiero nadciąga wraz ze
wzrostem popularności in-
terfejsów głosowych, rze-
czywistości rozszerzonej
i big data. Sposób, w jaki
opracowujemy naszą stra-
tegię marketingową już  bar-
dzo się zmienił, ale nadal
mamy przed sobą sporo na-
uki – mówi Jovan Protic,
COO Grupy Onet-RAS Pol-

ska. – Technologia blockchain,
kryptowaluty i sztuczna inteli-
gencja na zawsze zmienią także ry-
nek finansowy. Wiele się o tym
mówi, ale rzadko możemy znaleźć
proste odpowiedzi i zrozumiałe in-
formacje, które moglibyśmy za-
stosować w opracowywaniu stra-
tegii dotyczących segmentu fin-
tech. Jedzenie, które będziemy
jeść będzie produkowane przy
ogromnym udziale technologii
i danych, a diagnostyka medyczna
jest aktualnie w okresie transfor-
macji i będzie w większym stopniu
wykorzystywać rozwiązania tech-
nologiczne. Leki, które będziemy

przyjmować będą
jeszcze lepiej dosto-
sowane do naszego
genomu – podkreśla
Jovan Protic.

– Zapraszamy
do poznania no-
wych trendów, bez-
pośrednio od eks-
pertów w tej dzie-
dzinie. Inside Trends
to konkretne i prak-
tyczne rady, które
można zastosować
w 2–3 letniej per-
spektywie, w  przy-
szłości – mówi Jo-
van Protic. �

Poznamy trendy w światowym biznesie
Najbardziej znany haker świata Kevin Mitnick, twórca latającego samochodu Juraj Vaculik
czy założyciel firmy tworzącej algorytmy zastępujące testowanie leków na ludziach Igor
Bogicevic to pierwsi potwierdzeni prelegenci Business Insider Inside Trends, które odbę-
dzie się 18 i 19 października 2018 roku w Centrum Praskim Koneser w Warszawie

Kevin Mitnick

Igor Bogicevic

Juraj Vaculik
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Od ponad 15 lat wydawca „Ma-
gazynu Gospodarczego FAK-
TY”, Wydawnictwo Maxmedia,
realizuje projekty promocyjne,

współpracując z Krajową Izbą Gospo-
darczą, Business Centre Club, Kancelarią
Prezydenta RP, największymi organizacja-
mi branżowymi i izbami gospodarczymi
w kraju. Jednym z takich projektów jest kon-
kurs Firma Dobrze Zarządzana, który co-
rocznie odbywa się od 2015 roku. Ma on
na celu uhonorowanie organizacji i ich wła-
ścicieli, menadżerów czy włodarzy, którzy
efektywnie i ambitnie radzą sobie w swo-
ich dziedzinach.

W tej edycji do programu zostało no-
minowanych ponad 200 podmiotów, do
grona laureatów wytypowano łącznie

26 firm, spółdzielni i samorządów. Laure-
aci zostali podzieleni na siedem kategorii te-
matycznych: budownictwo i nieruchomo-
ści, spółdzielnie, technologie, produkcja
i handel, usługi i dobra luksusowe, rolnic-
two i samorządy. Uroczyste przekazanie sta-
tuetek odbyło się w czwartkowe popołudnie
14 czerwca.

Gala konkursu 
Firma Dobrze Zarządzana 2018

Niepowtarzalna atmosfera Teatru Sa-
bat i jego wyjątkowych, secesyjnych po-
mieszczeń, przypominających klimat ob-
razów Toulousa, sprawiały, że goście mo-
gli na chwilę oderwać się od codzienności.
– Podczas dzisiejszej gali ludzie ciężko pra-
cujący w zaciszu swoich gabinetów, urzę-

dów czy też w terenie zostaną docenieni na
scenie Teatru Sabat. Będą to przedstawiciele
firm i organizacji, które potrafią świetnie od-
naleźć się w świecie rynkowej konkurencji,
zawiłości podatkowych, meandrów poli-
tycznych, wymagań technologicznych oraz
kwestii pracowniczych – zapowiedział kon-
feransjer, którym tego wieczoru był dzien-
nikarz i aktor Grzegorz Czepułkowski.

Statuetki wręczali redaktor naczelny
„Magazynu Gospodarczego FAKTY” Ma-
riusz Gryżewski oraz Jadwiga Szermach,
prezes Polisy-Życie Ubezpieczenia, głów-
nego partnera gali i pierwszego w historii
konkursu laureata konkursu Firma Dobrze
Zarządzana. Oprócz statuetek laureaci
otrzymali drewniane skrzynki z winem,
ozdobione grawerem z logo Firmy Dobrze

Dobre zarządzanie kluczem 
do zdobycia statuetki FDZ

Już po raz trzeci redakcja „Magazynu Gospodarczego FAKTY” wręczała sta-
tuetki „Firma Dobrze Zarządzana” dla najlepszych podmiotów gospodarczych 
i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Uroczysta gala miała miejsce
14 czerwca w stylowych wnętrzach Teatru Sabat w Warszawie
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Kategoria spółdzielnie. Od lewej: Jadwiga Szermach (prezes zarządu Polisa-Życie
Ubezpieczenia), Jan Grabowiecki (prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW”), Andrzej Nowakowski (prezes zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Pionier” w Kutnie), Dariusz Podroużek (dyrektor Spółdzielni Mieszkaniowej
„Metalowiec” we Wrocławiu), Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny „Magazynu
Gospodarczego FAKTY”). Na gali nieobecny był przedstawiciel Spółdzielni
Muszynianka, również nagrodzonej w tej kategorii

Kategoria technologie. Od lewej: Edward Kostrubiec (prezes i właściciel Zakładu
Obróbki Metali KOMECH), Paweł Wołoszyn (szef produkcji i infrastruktury
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.), Anna Walewicz-Styczeń (dyrektor HR i prokurent
ANKOL Sp. z o.o.), Krzysztof Jajkowicz (właściciel StyleMed Sp. z o.o.),
Jadwiga Szermach (prezes zarządu Polisa-Życie Ubezpieczenia),
Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny „Magazynu Gospodarczego FAKTY”).
Laureatem w tej kategorii była również firma PREVAC Sp. z o.o.

Zarządzanej, ufundowane przez kolejnego
partnera gali – przedsiębiorstwo Odkupienie
Win. Ponadto każda z firm została zapre-
zentowana gościom nie tylko w prezenta-
cji multimedialnej, ale także indywidualnymi
laudacjami przygotowanymi przez kapitu-
łę konkursu.

– Cieszymy się, że mamy możliwość
zaprezentować i docenić ludzi sukcesu,
świadomych wartości swojej i swoich
współpracowników, mających wizję, umie-
jących kreować nowe rozwiązania oraz ko-
rzystających z doświadczeń innych, ale tak-
że stawiających sobie duże wymagania.
Tych, którzy wiedzą, jak powinien wyglą-
dać dobrze prowadzony biznes, dobrze za-
rządzana spółdzielnia czy jednostka sa-
morządu terytorialnego. Ludzi, którzy
mają jasno wytyczony cel i wiedzą, jak go
osiągnąć – podsumował Mariusz Gry-
żewski.

Loteria i „Przeboje świata” 
w Teatrze Sabat

Po części oficjalnej konferansjer prze-
prowadził losowanie wizytówek. Na gości
czekał wprost grad możliwych do wygrania
nagród ufundowanych przez sponsorów.
Wśród niespodzianek znalazły się pobyty
w hotelach Słoneczny Zdrój i w Chotyni,
voucher do pracowni Spicco Su Misura,
a także alkohol ufundowany przez Odku-
pienie Win i Magazyn VIP. Zestawy ko-
smetyków sponsorowały marki APIS
i Bielenda, a książki – Edipresse Polska. Ze-
stawy kibica ucieszyły dwie obdarowane
przez firmę 99rent osoby. Z kolei partner gali
– firma Polisa-Życie Ubezpieczenia – przy-
gotowała nagrody niespodzianki. Co jest
w środku, wylosowani mogli się przekonać,
zaglądając do jednego z sześciu zestawów.
Miłym akcentem był spontaniczny gest dy-
rekcji teatru Sabat, która na koniec loterii
wizytówkowej zaproponowała przekazanie
dwuosobowego zaproszenia na spektakl
w dowolnie wybranym terminie.

O tym, że warto uczestniczyć w przed-
stawieniach Sabatu, można było się prze-
konać chwilę później, kiedy rozpoczęło
się widowisko „Przeboje świata”. Było od-
twarzane specjalnie dla gości „Magazynu
Gospodarczego FAKTY”. Muzyczno-ba-
letowa podróż po świecie, pełna pięknych
barw i dźwięków, uprzyjemniała czas pod-
czas bankietu. W ten sposób dobrze za-
rządzane firmy i samorządy z Polski dzię-
ki znanym utworom światowej muzyki
rozrywkowej mogły przenieść się między in-
nymi do Ameryki, Rosji, Szwecji, krajów la-
tynoskich, Izraela, Francji, Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii i wielu innych ciekawych
miejsc. Na koniec goście wrócili do Polski,
na parkiet Teatru Sabat, gdzie dobra za-
bawa i muzyka nie miały granic. �
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Kategoria samorządy. Od lewej:
Mikołaj Pawilcz (wójt gminy

Narewka), Arkadiusz Kosiński
(burmistrz gminy Brwinów), Marek

Banaszek (zastępca burmistrza
miasta Józefów), Jadwiga

Szermach (prezes zarządu
Polisa-Życie Ubezpieczenia),

Krzysztof Harmaciński
(wójt gminy Iława), Bogdan Zdyb

(wójt gminy Wilków), Zbigniew
Dec (zastępca wójta gminy

Zarszyn), Mariusz Gryżewski
(redaktor naczelny „Magazynu

Gospodarczego FAKTY”)

Kategoria usługi i dobra luksusowe.
Od lewej: Józef Czerniejewski
(właściciel firmy Natalia Gold),
Arkadiusz Jankowski (współwłaściciel
Work Room) oraz Grzegorz Rąpel
(dyrektor hotelu „Słoneczny Zdrój”),
Jadwiga Szermach (prezes zarządu
Polisa-Życie Ubezpieczenia),
Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny
„Magazynu Gospodarczego FAKTY”)

Kategoria produkcja i handel.
Od lewej: Bogdan Bartol (prezes

zarządu BARTEX Bartol Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa), Danuta

Jakubowska (PR manager Przed-
siębiorstwa Farmaceutycznego

LEK-AM Sp. z o.o.), przedstawiciel
firmy BTBB Sp. z o.o. w imieniu

prezesa firmy Tadeusza
Wrześniaka,Jadwiga Szermach

(prezes zarządu Polisa-Życie
Ubezpieczenia), Mariusz

Gryżewski (redaktor naczelny
„Magazynu Gospodarczego

FAKTY”)
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Kategoria rolnictwo. Od lewej: Paweł Zakrzewski (prezes zarządu DLF Seeds Sp. z o.o.),
Bogdan Szumański (prezes zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.), Paweł
Zakrzewski syn (prezes zarządu APZ Sp. z o.o.), Jadwiga Szermach (prezes zarządu
Polisa-Życie Ubezpieczenia), Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny „Magazynu
Gospodarczego FAKTY”)

Kategoria budownictwo i nieruchomości. Od lewej: Mariusz Gryżewski (redaktor
naczelny „Magazynu Gospodarczego FAKTY”), Maciej Romaniuk (dyrektor generalny
Zakładu Remontowo-Budowlanego Stanisław Romaniuk), Eugeniusz Gorczowski
(prezes PB Jaekel Bud-Tech Sp. z o.o. Spółka komandytowa, właściciel Hotelu
Gorczowski), Jadwiga Szermach (prezes zarządu Polisa-Życie Ubezpieczenia)

Partnerzy gali. Od prawej: Mikołaj Jankowski (właściciel Odkupienia Win),
Edyta Poszalska (Spicco de Misura), Jadwiga Szermach (prezes zarządu
Polisa-Życie Ubezpieczenia)

Laureaci konkursu 
Firma Dobrze Zarządzana 2018:

BUDOWNICTWO:
• PB Jaekel Bud-Tech Sp. z o.o. 

Spółka komandytowa HOTEL 
GORCZOWSKI

• Zakład Remontowo-Budowlany 
Stanisław Romaniuk

SPÓŁDZIELNIE DOBRZE 
ZARZĄDZANE:
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„ROW”
• Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Pionier” w Kutnie
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Metalowiec” we Wrocławiu
• Spółdzielnia Pracy „Muszynianka” 

w Krynicy-Zdroju

TECHNOLOGIE:
• ANKOL Sp. z o.o.
• Zakład Obróbki Metali KOMECH
• Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
• StyleMed Sp. z o.o.
• PREVAC Sp. z o.o.

PRODUKCJA I HANDEL:
• BTBB Sp. z o.o.
• BARTEX Bartol Sp. z o.o. 

Sp. Komandytowa
• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 

LEK-AM Sp. z o.o.

USŁUGI I DOBRA LUKSUSOWE:
• NATALIA GOLD 

– Józef Czerniejewski
• Work Room
• Hotel „Słoneczny Zdrój”

ROLNICTWO:
• Małopolska Hodowla 

Roślin Sp. z o.o.
• DLF Seeds Sp. z o.o.
• APZ Sp. z o.o.

SAMORZĄDY DOBRZE 
ZARZĄDZANE:
• Gmina Narewka
• Gmina Brwinów
• Gmina Iława
• Gmina Wilków
• Gmina Zarszyn
• Miasto Józefów

PARTNERZY GALI:
• Polisa-Życie Ubezpieczenia
• Odkupienie Win
• Spicco Su Misura
• APIS

Fakty 13
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Gala FDZ nieoficjalnie
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Pod hasłem „Future of Quality”
21 marca w Łodzi odbył się IV Eu-
ropejski Kongres Jakości, w któ-
rym swój udział miało również

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM.
Licznie zgromadzeni uczestnicy – przed-
stawiciele świata biznesu i nauki oraz pre-
legenci – promowali wdrożone w swoich or-
ganizacjach rozwiązania, przedstawiali
case studies i poznawali najnowsze trendy
związane z systemami zarządzania jakością.

Nietuzinkowe wystąpienie inaugura-
cyjne wygłosił dr Mateusz Grzesiak, mię-
dzynarodowy trener biznesu szkolący
w siedmiu językach, psycholog, autor 14
bestsellerowych książek z zakresu psycho-
logii, sprzedaży i zarządzania. Wspólnie
z uczestnikami szukał odpowiedzi na py-
tania, czym tak właściwie jest jakość. 

W części szkoleniowej przeprowadzo-
no dwa ciekawe panele dyskusyjne. Jeden
z nich poprowadziła dr Rosak-Szyrocka.
Wspólnie z zaproszonymi do rozmowy pa-
nelistami zastanawiała się, jak stres wpły-
wa na naszą skuteczność i wydajność
oraz dlaczego warto uzyskać równowagę,
czyli tzw. work-life balance. Swoimi do-
świadczeniami i różnymi perspektywami wi-
dzenia z uczestnikami Kongresu podzieli-
li się także Danuta Hanna Jakubowska, PR
Manager Przedsiębiorstwa Farmaceu-
tycznego LEK-AM Sp. z o.o., Aldona Dy-
buk, dyrektor ds. promocji i PR Energy

Events oraz Adam Różycki, prezes zarzą-
du Grupy Producentów Agros Sp. z o.o.

Po części merytorycznej, kulminacyj-
nym punktem gali finałowej było wręcze-
nie certyfikatów Jakość Roku® 2017. Dy-
plomy i statuetki wręczali członkowie ka-
pituły w asyście Jakuba Mielczarka, sekre-
tarza województwa łódzkiego. Przedsię-
biorstwo Farmaceutyczne LEK-AM otrzy-
mało w tym roku, jako jedna z nielicznych
firm, certyfikat w kategorii ekologia za wa-

chlarz działań proekologicznych wprowa-
dzonych przez firmę w trosce o środowisko,
a także statuetkę Certyfikat Jakość Roku
Srebro. 

Biznes pod rękę ze sztuką
21 kwietnia 2018 roku w Hotelu Bel-

lotto przy ul. Senatorskiej 13/15 w War-
szawie miała miejsce gala Polish Busi-
nesswomen Awards. Uroczystość rozpo-
częła się od występu tenora o niebywałym
temperamencie scenicznym i wokalnym –
Łukasza Karaudy. W  kategorii wybitna oso-
bowość statuetkę otrzymały Grażyna Wolsz-
czak za dorobek artystyczny i promowanie
kultury, Dorota „Doda” Rabczewska za
działalność charytatywną oraz Jacek Ro-
zenek za kreowanie aktywnych, przedsię-
biorczych postaw i prowadzenie rozwija-
jących szkoleń i warsztatów.

Spośród firm branży farmaceutycznej
nagrodzone zostało Przedsiębiorstwo Far-
maceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. Statuet-
kę opatrzoną napisem „Lider w działaniach
prozdrowotnych” odebrała Danuta Han-
na Jakubowska, PR Manager firmy. 

Konkurs Polish Businesswomen Awards
to kolejny przykład bliskich więzi łączących
biznes i artystów, co firma LEK-AM od lat
uwzględnia w swojej  strategii.

Statuetka FDZ po raz drugi 
14 czerwca 2018 r. w stylowych wnę-

trzach Teatru Sabat w Warszawie redakcja
„Magazynu Gospodarczego FAKTY” wrę-
czała statuetki „Firma Dobrze Zarządza-
na” dla najlepszych podmiotów gospo-
darczych i jednostek samorządu teryto-
rialnego w Polsce. W tej edycji do progra-
mu zostało nominowanych ponad 200
podmiotów, a do grona laureatów wyło-
niono łącznie 26 firm, spółdzielni i samo-
rządów. 

Laureaci zostali podzieleni na siedem
kategorii tematycznych. W kategorii pro-
dukcja i handel zostały nagrodzone trzy fir-
my, w tym po raz drugi statuetkę i tytuł „Fir-
ma Dobrze Zarządzana”  otrzymało Przed-
siębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp.
z o.o. 

www.lekam.pl

Jakość LEK-AMu doceniona
Od 18 lat firma LEK-AM nie tylko otrzymuje nagrody za wysoką jakość 
produkowanych leków OTC i suplementów diety, ale jest również wyróżniana
przez różne organizacje biznesowe jako wzór przedsiębiorstwa

Wręczenie certyfikatów Jakość Roku® 2017

Statuetkę Firmy Dobrze Zarządzanej
w imieniu zarządu odbiera Danuta
Hanna Jakubowska, PR Manager 

Fot. Impact Production



NAJWIĘKSZA W POLSCE 
HUTA SZKŁA RĘCZNIE FORMOWANEGO 

Huta Szkła 
Gospodarczego
Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.

Ładna 30A, 33-156 Skrzyszów
Telefony: 14 674 85 20, 14 626
96 96, 14 674 57 52 

Fax: 14 674 51 60
e-mail: office@glassworks.pl 
www.glassworks.pl

Jeżeli szukasz: 
• szkła dekoracyjnego (wazony, kielichy dekoracyjne, 

świeczniki),
• szkła stołowego (np. kieliszki, dzbanki, salatery),
jesteś we właściwym miejscu!

Współpracując z nami, możesz korzystać z tysięcy naszych
projektów lub zlecić nam realizację własnego pomysłu.
Możesz przy tym liczyć na naszą radę i techniczne wsparcie.
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Jak ważne w zarządzaniu firmą jest na-
dążanie za postępem i zmianami rynko-
wymi?

– Od 30 lat współpracujemy z firmami
z Europy Zachodniej, które wysoko stawiają
nam poprzeczkę. W efekcie stale doskona-
limy jakość i przykładamy szczególną wagę
do terminowej realizacji zleceń, a przy
tym staramy się być konkurencyjni cenowo.
Wśród naszych stałych kontrahentów są
duże światowe koncerny, dla których je-
steśmy licencjonowanym dostawcą. Żeby
cieszyć się zaufaniem tak poważnych pod-
miotów, musimy być dla ich partnerem, któ-
ry nie podważy ich jakości i renomy. Po-
niekąd pod ich presją robimy wszystko, żeby
być nowoczesnym zakładem o niepodwa-
żalnej jakości i nieposzlakowanej opinii. Po-
ważni kontrahenci płacą za przemyślaną
technologię i dobrze wykorzystany czas pro-
dukcji, więc nie możemy sobie pozwolić na
słabą organizację pracy. Ciągle kupujemy
nowe maszyny i kompleksowo monitoru-
jemy proces produkcyjny za pomocą kom-
puterów. To pozwala nam analizować pra-
cę zespołu, wyniki i wszelkie niedociągnię-
cia, aby w porę reagować i korygować to, co
nie działa tak, jak powinno. Bez nowocze-
snego systemu zarządzania nie mielibyśmy
stosownej wiedzy, jak działać skutecznie i jak
optymalizować wyniki. Wizytacje zagra-
nicznych przedstawicielstw są dla nas nie-
zwykle budujące, bo po zwiedzeniu naszej
firmy i przyjrzeniu się produkcji zgodnie

twierdzą, że mogą się od nas uczyć.
Szkoleniowcy, którzy przybyli nas
szkolić w zakresie koncepcji lean
managament, uznali, że jego zało-
żenia są u nas praktykowane, tyle że
nie pod brandem lean, bo wypra-
cowaliśmy je samodzielnie. Jestem
dumny, że w swojej dziedzinie nie
muszę nikogo naśladować, a wręcz
inni korzystają z naszego dorobku
i na nas się wzorują.

Co jest warunkiem utrzymywania
wiodącej pozycji w branży i stałych kon-
trahentów?

– Żeby utrzymywać się w czołówce,
trzeba nieustannie inwestować w szeroko
rozumiany rozwój. To konieczne, aby po-
zostawać atrakcyjnym partnerem dla li-
czących się klientów. Wielu przedsiębiorców
tego nie rozumie. Jeszcze inni w pewnym
momencie tracą zapał. Przestaje im zale-
żeć na inwestowaniu w firmę, bo nie mają

następców i nie widzą celu. Myślę, że w cią-
gu najbliższych 5, może 10 lat wiele firm zo-
stanie zamkniętych lub sprzedanych za nie-
wielkie pieniądze, bo firma, w którą się nie
inwestuje, traci na wartości. Rynek sam do-
kona selekcji – przetrwają perełki, które sta-
wiają na nowoczesność i nie mają się cze-
go wstydzić w konfrontacji z globalną
konkurencją. Profesjonalnie zarządzana
firma, idąca z duchem czasu, zawsze będzie
atrakcyjna i znajdzie nabywcę, nawet jeśli
nie ma naturalnego sukcesora. Warto mieć
wizję i dbać o to, by marka nie została za-
przepaszczona, lecz by trafiła w dobre

ręce. Polski rząd powinien dołożyć starań,
aby polskie produkty przetrwały i nie zostały
przejęte przez zagraniczny kapitał. Ratuj-
my polski biznes, tak jak ratujemy dzie-
dzictwo kulturowe. Przedsiębiorczość też
jest wspólnym dobrem, o które trzeba za-
biegać. Sam mam szczęście pracować
z ludźmi, którzy są ze mną około 20 lat i są
przygotowani, żeby mnie zastąpić. Dlate-
go staram się ograniczać swoją rolę w fir-
mie i stopniowo przekazywać pałeczkę
młodszym. To sprawdzeni ludzie, którzy nie
bazują na informacjach z Internetu, ale na
własnej wiedzy, kreatywności i doświad-
czeniu, a to dziś niestety coraz rzadsze.

Co oprócz wiedzy i kreatywności po-
winno odznaczać dobrego menedżera?
Trzeba mieć też szczęście?

– Dodałbym ambicję, pracowitość
i konsekwencję w działaniu. Jeżeli ma się cel
i upór w dążeniu do niego, realizacja jest
wielce prawdopodobna. Sam pomysł, na-

wet najlepszy, to za mało. Szczęście tak na-
prawdę ma każdy, tylko niektórzy je omi-
jają albo nie chcą się schylić po pieniądze,
które leżą i czekają, aż ktoś je podniesie.
Szczęściu trzeba dać szansę i dopomóc cięż-
ką pracą oraz zaangażowaniem. Wtedy suk-
ces jest w zasięgu. Najlepiej kiedy – jak ja
– lubi się swoje zajęcie i nie szczędzi się cza-
su na pracę. Entuzjazmu ani pomysłów mi
nie brakuje. Mam nadzieję, że zdrowie po-
zwoli mi jeszcze jakiś czas z tego korzystać,
bo życie zbyt szybko mija.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Ratujmy 
polski biznes
Ratujmy polski biznes, tak jak ratujemy 
dziedzictwo kulturowe. Przedsiębiorczość 
też jest wspólnym dobrem, o które trzeba 
zabiegać – mówi Edward Kostrubiec, 
właściciel Zakładu Obróbki Metali KOMECH

Bez nowoczesnego systemu zarządzania 
nie mielibyśmy stosownej wiedzy, jak działać
skutecznie i jak optymalizować wyniki
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StyleMed
ul. Partyzatów 2
32-700 Bochnia
tel. 883 500 901

stylemed.gmbh@gmail.com
www.stylemed.eu

FACHOWE DORADZTWO

SOLIDNE WYKONAWSTWO

KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG 

CAŁOŚCIOWE ROBOTY REMONTOWE
I INSTALACYJNE POMIESZCZEŃ 

MEDYCZNYCH, BIUROWYCH 
I MIESZKALNYCH 

WYKŁADZINY TERMOZGRZEWALNE
INSTALACJE KLIMATYZACJI

SERWIS
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Co składa się na efektywne przy-
wództwo, prowadzące firmę do sukcesu?

Efektywność naszego zarządza-
nia odzwierciedla stopień realizacji posta-
wionych celów i przyjętej strategii. Przy-
wództwo opieramy na autorytecie lidera,
zmotywowanego i zaangażowanego
w działaniu. Przekazujemy naszym pra-
cownikom pasję i entuzjazm, dbamy o do-
bre relacje w zespole, wymagamy, ale
też wspieramy. Jasno definiujemy cele i na-
gradzamy, gdy zostaną osiągnięte. Sukce-
sy i mocna pozycja spółki ANKOL są efek-
tem ogromnego potencjału i zaangażowa-
nia naszego zespołu pracowników. Jednak
oprócz umiejętności zarządczych liczy się
właściwa motywacja, zdobywanie i wyko-
rzystywanie wiedzy oraz nieustanne do-
skonalenie w każdym obszarze biznesowej
aktywności. 

W wielu konkursach biznesowych
ANKOL święci triumfy jako firma ucho-
dząca za wzór zarządzania i konkuren-
cyjności. Co oprócz nagród gospodar-
czych jest dla państwa najważniejszym do-
wodem dobrze obranej drogi?

Jesteśmy rozpoznawalni jako wiary-
godny i odpowiedzialny partner dla wy-
magającej branży lotniczej. 27-letnia dzia-
łalność w tym sektorze gospodarki już jest
sukcesem. W dobie szybko zmieniających
się uwarunkowań prawno-ekonomicznych
na świecie i wciąż nowych technologii liczy
się umiejętność szybkiego reagowania na
zmiany oraz wykorzystania zdobyczy na-
ukowo-technicznych. Potrafimy szacować
zagrożenia rynkowe, wyciągać wnioski i pla-
nować bezpieczne działania. Inwestujemy
w rozwój technologiczny, wdrażamy inno-
wacje zapewniające skuteczność i szybkość
działania. Nasze doświadczenie w branży,
nieustanne poszukiwanie wiedzy oraz do-
skonalenie we wszystkich obszarach za-
rządzania przekłada się na jakość, profe-
sjonalizm i rzetelność. 

Potwierdzeniem naszego projakościo-
wego podejścia do biznesu jest m.in. Na-
groda The BIZZ – Pinnacle 2018 otrzy-
mana podczas międzynarodowej gali w Pra-

dze. Dbając o wizerunek marki, nie sku-
piamy się tylko na biznesie. Czujemy
odpowiedzialność wobec środowiska,
w którym żyjemy i działamy. Wspieramy
stowarzyszenia i fundacje działające na
rzecz potrzebujących. 

W maju bieżącego roku wzięłam
udział w projekcie artystyczno-charyta-
tywnym, z którego dochód przeznaczony
został na Fundację Ewy Błaszczyk ,,Ako-
go?”. Do projektu pt. „Polki mają głos” zo-
stały zaproszone wybitne Polki ostatnie-
go 100-lecia. Inicjatywa ta została zreali-
zowana przez artystę Sebastiana Skal-
skiego. Synergia przedsiębiorczości z we-
wnętrzną potrzebą niesienia pomocy nie-
sie satysfakcję i potwierdza słuszność
obranej drogi.

Tworzą państwo udany duet w życiu
prywatnym i zawodowym. Czy fakt, że
ANKOL jest firmą rodzinną, uznają pań-
stwo za atut? 

Tworzymy duet, w którym nie ogra-
niczamy się w zakresie podziału obszarów
zarządzania. Działamy spójnie, wzmac-
niając się oraz motywując się do osiąga-
nia wysokiej skuteczności i sukcesu w biz-
nesie. Nasze życie prywatne i zawodowe
scala się i przeplata, ale dzięki takiemu po-
łączeniu mamy wspólne cele, wizje, radość
z osiąganych sukcesów, a w chwilach
trudnych – wzajemne wsparcie. 

Odpowiedzialność za biznes w takich
firmach jest wyzwaniem dla rodziny. Fir-
mując wszystkie działania osobistą mar-
ką ANKOL, musimy dążyć do zapew-
nienia ciągłości działania biznesu, jego sta-
tusu i zyskowności. To wymaga perma-
nentnego doskonalenia w oparciu o in-
nowacyjne, skuteczne działanie, rozwój ka-
pitału ludzkiego oraz najnowszą techno-
logię wspomagającą procesy zarządcze.
Podsumowując, rodzinny, odpowiedzial-
ny, konsekwentny i realizowany z wielkim
zaangażowaniem biznes daje naturalną
przewagę konkurencyjną.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

Zapewnić ciągłość marce ANKOL
O biznesowej pomyślności i skuteczności w rodzinnej firmie
opowiadają Anna i Czesław Koliszowie, prowadzący firmę
ANKOL, która zajmuje się obrotem specjalnym towarami,
usługami i technologiami głównie dla lotnictwa wojsko-
wego i cywilnego
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Anna Kolisz jako wybitna Polka 100-lecia
podczas gali „Polki mają głos” w Warszawie

Anna i Czesław Koliszowie – laureaci 
międzynarodowej nagrody The BIZZ 
– PINNACLE 2018 przyznanej przez 
WORLDCOB w Pradze
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Co jest największą siłą firmy PREVAC?
Mocnymi stronami PREVAC są m.in.

system zarządzania, jakość produktów
oraz elastyczność we współpracy z klientem.
W każdym obszarze działamy zgodnie z po-
lityką jakości według normy ISO 9001. Spo-
ro energii i zaangażowania poświęcamy fi-
lozofii TQM, czyli zarządzaniu organiza-
cją poprzez jakość. W prawidłowej realizacji
zleceń wspieramy się systemem informa-
tycznym klasy ERP, umożliwiając zarówno
szybką, prostą i intuicyjną ewidencję wy-
ników prac, jak również sporządzenie róż-
nego rodzaju analiz umożliwiających sku-
teczne zarządzanie. Management jest więc
u nas bardzo usystematyzowany i proja-
kościowy. Takie podejście skutkuje bardzo
wysokim standardem produk-
tów. Sama technologia nie po-
zwala nam na najmniejszy „na-
nobłąd”. Kluczem do naszej
przewagi konkurencyjnej jest
wysoka elastyczność. Klienci
podkreślają, że różnimy się tym
od konkurencji, która oferuje go-
towe rozwiązania. My „szyje-
my” indywidualne aparatury
według oczekiwań odbiorcy. 

Jak bardzo innowacyjna
musi być firma dostarczająca
sprzęt do opracowywania in-
nowacyjnych rozwiązań? 

Technologie starzeją się bar-
dzo szybko. Powiedziałbym, że
gusta i nastroje kobiet nie zmie-
niają się tak szybko jak trendy

w nowych technologiach. Prowadzenie
PREVAC wymaga od nas sporej wiedzy
technologicznej oraz ciągłego uzupełniania
tej wiedzy, dostosowywania się do trendów.
Na co dzień pracujemy z materiałami,
technologiami, parametrami, które są eks-
tremalne. Stabilność i dokładność mierzona
jest tu w nanometrach, Angstremach czy
mikroradianach. Temperatury od kilku
Kelwinów do tysięcy stopni Celsjusza.
Osiągane ciśnienia aż po próżnię zbliżoną
do kosmicznej, napięcia od części dzie-
siętnych po kilkadziesiąt tysięcy voltów, prą-
dy od femto aż po tysiące amperów czy czę-
stotliwości sięgające gigaHerzów – to dla
firmy chleb codzienny. Można więc po-
wiedzieć, że innowacyjność to drugie imię
naszej firmy.

Jaki wpływ ze względu na profil dzia-
łalności i ofertę ma firma PREVAC na roz-
wój innowacyjności? Jak wiele polskich
firm rozwija swój potencjał badawczy z wy-
korzystaniem państwa aparatury i opro-
gramowania?

Produkujemy aparatury naukowo-ba-
dawcze, które służą do opracowywania wy-
nalazków. Na naszych aparaturach po-
wstają nowe technologie, które kreują lep-
sze jutro. Jesteśmy na samym początku
przekuwania idei w namacalny produkt.
Dzięki badaniom na naszym sprzęcie po-
wstają głównie nowe materiały, np. nowe ga-
tunki stali, stopów lekkich, katalizatorów,
polimerów i szeroko pojętych tworzyw
sztucznych, warstwy refleksyjne na szkle ar-
chitektonicznym czy optycznym, powłoki
antyścieralne na narzędziach, zegarkach,
poliwęglanach i innych obiektach, lakiery na
bazie nanorurek, ubrania membranowe,
specjalne kleje umożliwiające klejenie prze-
różnych materiałów, np. karoserii samo-
chodowych. Mają zastosowanie w produkcji
mikro- i nanoelektroniki czy sztucznej in-
teligencji, produkcji ogniw fotowoltaicznych
czy wodorowych. Aparatura i jej kompo-
nenty mają również duże znaczenie
w medycynie: przy produkcji zastawek
serca, stentów, implantów – całkowicie bio-
zgodnych, eliminujących reakcje uczule-
niowe i odrzuty wszczepów, leczeniu no-
wotworów przy użyciu najnowocześniejszej
terapii protonowej. PREVAC ma również

swój udział w badaniach
przestrzeni kosmicznej.
Zrealizowaliśmy instala-
cje aparatur już w ponad
60 krajach. W Polsce nasz
sprzęt obecny jest w wielu
laboratoriach instytutów
badawczych, uniwersyte-
tów i centrów naukowo-
rozwojowych. Jesteśmy
również głównym dostaw-
cą aparatur do pierwszego
w Polsce Narodowego
Centrum Promieniowania
Synchrotronowego – SO-
LARIS w Krakowie. 

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

„Szyjemy” indywidualne aparatury
Nasze rozwiązania graniczą z możliwościami materiałowymi, 
technologicznymi i intelektualnymi, z czego jesteśmy znani na całym świecie
– mówi dr Andreas Glenz, właściciel firmy PREVAC
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Wioletta Gryżewska

Wostatnich latach nie tylko pod
presją rynku pracy, ale rów-
nież spłaszczenia struktur
w wielu firmach, rozwoju

technologicznego czy rozwoju innowacyj-
nych gałęzi gospodarki zmieniona została
definicja roli menadżera. Obecnie jego
rola nie sprowadza się tylko i wyłącznie do
zarządzania, ale również zdecydowanie
bardziej do wielowymiarowego oddziały-
wania na zespół oraz jego identyfikację z ce-
lami firmy.

Przywództwo wielowymiarowe
Oczekiwania względem menadżerów

systematycznie ulegają zmianom. Wynika

to nie tylko ze zmian rynkowych, ale rów-
nież rosnącej roli lidera zespołu oraz ko-
nieczności zdecydowanie szerszego spoj-
rzenia na pracowników czy firmę. Warto
mieć na uwadze, że w firmach coraz więk-
sze znaczenie zaczyna odgrywać koncep-
cja menadżera mającego całościowy widok
(czyli 360 stopni) na to, co dzieje się w jego
zespole, a także to, w jaki sposób oddzia-
łuje to na firmę. 

Trzeba mieć świadomość, że przekro-
jowe spojrzenie wymaga bardzo uniwer-
salnego zestawu narzędzi służących do za-
rządzania. W takiej sytuacji mówi się o przy-
wództwie wielowymiarowym, które z roku
na rok staje się coraz bardziej popularne
w przedsiębiorstwach (nie tylko korpora-
cjach, ale również w sektorze MSP). Wy-

magania rynku spowodowały, że przy-
wództwo 360 stopni stało się wręcz ko-
niecznością. 

Przywództwo 360 stopni jest przy-
wództwem zorientowanym na zespół,
w którym to menadżer jest liderem dyspo-
nującym bardzo szerokim wachlarzem
umiejętności, a także zachowań. Warto wie-
dzieć, że wielowymiarowe przywództwo nie
odnosi się tylko i wyłącznie do delegowa-
nia zadań oraz ich egzekucji, ale również do
wsparcia członków zespołu, wzmacniania
ich zaangażowania oraz poczucia zaan-
gażowania w sprawy firmy czy przekazy-
wania umiejętności i kompetencji. Mena-
dżer musi umieć we właściwy sposób mo-
tywować oraz rozwijać swój zespół, a tak-
że potrafić w odpowiedni sposób zarządzać

Menadżer
po nowemu

W ostatnich dekadach zdecydowanie zmieniła się koncepcja 
dotycząca roli menadżera zespołu
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informacją. Bardzo ważne są również tech-
niki oraz umiejętności wywierania wpływu,
można nimi oddziaływać na cały zespół
albo poszczególne osoby. 

Szef z autorytetem z Facebooka
Obecnie już na etapie rekrutacji po-

tencjalny menadżer jest sprawdzany pod ką-
tem zestawu zachowań oraz narzędzi, ja-
kimi dysponuje. Idealny menadżer powinien
mieć umiejętność budowania swojego au-
torytetu w wielu obszarach. Menadżer po-
winien zatem do tego celu wykorzystać nie
tylko władzę formalną, ale przede wszyst-
kim osobowość, pasje, codzienne zacho-
wania, uczestnictwo w różnego rodzaju ak-
tywnościach poza pracą czy uprawiane
sporty. Jest to bardzo ważne, szczególnie
gdy powszechna stała się działalność ludzi
w social mediach. Pracownicy dzięki temu
będą w stanie bardzo szybko sprawdzić
swoich menadżerów, a następnie porównać
ich do swoich wyobrażeń o tym jak „szef”
powinien wyglądać i się zachowywać. Na-
leży mieć świadomość, że młodsze poko-
lenie jest zdecydowanie mniej skłonne
ufać, a co dopiero podporządkowywać
się autorytetom. 

Większości osób może wydawać się to
niemożliwe, ale wszystkie wymienione
wcześniej cechy można wypracować. Fir-
my obecnie idą w kierunku kształcenia me-
nadżerów nie tylko i wyłącznie pod kątem
merytorycznym, ale również wyposażają
ich w bardzo efektywne narzędzia służą-

ce do budowania autorytetu wśród pra-
cowników. 

Młodsze pokolenie nie uznaje auto-
rytetu osoby wynikającego tylko i wy-
łącznie z zajmowanego stanowiska w fir-
mie. Kolejnym bardzo istotnym wnio-
skiem, który płynie z filozofii przywództwa
360° jest fakt, że doświadczenie, a także po-
zycja ekspercka danego menadżera nie jest
najbardziej istotnym źródłem budowania
autorytetu. Bardzo często zdarza się, że
wręcz utrudnia w skutecznym zarządza-
niu. Menadżer powinien być z jednej
strony psychologiem, z drugiej – posiadać
zdolności przywódcze, HR-owe, handlo-
we oraz wiedzę ekspercką. Obecnie niestety
niewiele firm dba o to, by ich menadże-
rowie dysponowali tak szerokim wachla-

rzem kompetencji. Braki są widoczne
w sektorze MSP, w którym przeważnie do-
minuje bardzo autokratyczny styl zarzą-
dzania.

Idealny menadżer
Mówiąc o przywództwie 360° należy

zawsze brać pod uwagę szereg elementów,
które dopiero wtedy, gdy są połączone oraz
spójne ze sobą, dadzą obraz idealnego,
kompletnego menadżera. Do tych ele-
mentów należy koniecznie zaliczyć:
• rozwój pracowników oraz wspieranie ich
kreatywności,
• umiejętne budowanie autorytetu,
• efektywne spełnianie funkcji menadżer-
skich (czyli planowanie, analiza, kontrolo-
wanie i motywowanie),
• zarządzanie sytuacyjne oraz delegowa-
nie zadań,
• uświadomienie poszczególnym pracow-
nikom, w jaki sposób ich praca przekłada
się na wyniki całej firmy, a także realizację
celów. 

Warto również zdawać sobie sprawę, że
w przywództwie 360° menadżer nie pełni
funkcji lokomotywy, tylko znajduje się w cen-
trum danego zespołu oraz tworzy osobną
oś obrotową, wokół której będzie kręciła się
aktywność oraz praca tego zespołu. 

Od IT do wszystkich
Nie wszyscy wiedzą, że prekursorami

takiego podejścia do zarządzania są firmy
z branży IT, które z jednej strony stawiają

swoim menadżerom bardzo wysokie wy-
magania, a z drugiej cały czas mają stycz-
ność z niedoborem ludzi. Firmy z branży
IT mają problemy związane z motywowa-
niem oraz lojalnością pracowników wobec
firmy. W branży tej największą motywacją
nie jest wysokość pensji, ale możliwość do-
skonalenia umiejętności oraz rozwoju. Do-
brzy informatycy mogą obecnie przebierać
w ofertach pracy, dlatego rotacja pracow-
ników wykreowała zupełnie nowe potrze-
by, a także oczekiwania w stosunku do ze-
społów oraz ich liderów. Przywództwo
360° stało się odpowiedzią na presję coraz
wyższej jakości pracy, zmniejszenie rotacji,
utrzymanie pracowników w firmie, a także
zwiększenie poziomu identyfikacji z pra-
codawcą.

Oczywiście wymienione wyżej proble-
my można rozszerzyć także na inne bran-
że, w szczególności reklamę, media, a tak-
że start-upy, w których bardzo często pa-
nują kumpelskie relacje, co ma swoje plu-
sy, ale przynosi duży problem z pozycjo-
nowaniem danej osoby, a także stanowiska
w grupie. Zadaniem danej firmy, a także za-
trudnionych przez nią doradców od HR
oraz zarządzania powinno być przekona-
nie menadżerów do zmiany w ich zacho-
waniu, a także nauczenie umiejętności się-
gania po zdecydowanie twardsze techniki
menadżerskie. Ważna jest również nauka
menadżerów właściwego dyscyplinowa-
nia. Bardzo dobry menadżer nie powinien
przesadzać w żadną ze stron. Nie może być
ani zbyt miękki, ani zbyt twardy. Kluczowa
jest umiejętność wypośrodkowania stoso-
wanych technik w zależności od sytuacji. 

Ryzyka związane z supermenadżerem
Firmy muszą koniecznie unikać sytu-

acji, w której menadżer danego zespołu, jako
jedyny, będzie miał wiedzę ekspercką oraz
ściśle jej strzegł. Taki model może dopro-
wadzić tylko i wyłącznie do frustracji pra-
cowników oraz przekonania, że w tej firmie
nie ma żadnych możliwości rozwoju. W re-
zultacie pracownik będzie się starał zmie-
nić pracę. Ponadto zaakceptowanie właśnie
takiego rodzaju zachowań może spowo-
dować, że następni menadżerowie będą bar-
dzo chętnie replikowali taki styl zarządza-
nia. Kultura w korporacji, a także sektora
MSP powinna być skoncentrowana na
pracownikach oraz ich rozwoju w taki
sposób, by mogli oni znaleźć odpowiednie
miejsce nie tylko w firmie, ale również w ze-
spole. Menadżer w tym wypadku powinien
pełnić rolę motywującą oraz koordynują-
cą. Gdy firma postawi na rozwój pracow-
ników, nie tylko zwiększy się ich satysfak-
cja oraz motywacja do pracy, ale przede
wszystkim produktywność. 

Ostatnią kwestią, na którą trzeba zwró-
cić uwagę, omawiając przywództwo 360
stopni są zmiany, a także wzrost różno-
rodności pokoleniowej na rynku pracy.
Menadżer w wieku 50 lat, który zarządza
grupą 25-latków, musi budować swój au-
torytet w zupełnie inny sposób niż ten, któ-
ry znał do tej pory. Stwierdzenie „ja pracuję
w firmie 30 lat, więc trzeba mnie słuchać”
nie działa już tak samo jak jeszcze 10–15 lat
temu. Takim podejściem obecnie nie da się
w żaden sposób zbudować autorytetu
przywódcy w pokoleniach, które właśnie
wchodzą na rynek pracy. Zdecydowanie
bardziej skuteczna będzie relacja oraz
świadomość, że przełożony ma pasję, dba
o kondycję, uprawia sport lub ma konto na
portalu społecznościowym, w którym
przedstawia swoje życie. �

W firmach coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać
koncepcja menadżera mającego całościowy widok
(czyli 360 stopni) na to, co dzieje się w jego zespole, 
a także to, w jaki sposób oddziałuje to na firmę
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W pracy z powodzeniem łączy pan za-
miłowanie do sztuki i talent artystyczny
z biznesem. Co jest kluczem do sukcesu
rynkowego, który idzie w parze z pasją?

Cytując klasyka, Wergiliusza, „Praca wy-
trwała zwycięża wszystko”. Natomiast pra-
ca wytrwała w połączeniu z komponenta-
mi, o których pani wspomniała, czyli ta-
lentem artystycznym, zamiłowaniem do
sztuki oraz szczerą pasją, pozwoliły mi osią-
gnąć rynkowy sukces. Ponadto, co będę za-
wsze podkreślał, dla mnie priorytetem jest
usatysfakcjonowanie moich wymagających
klientów. To udaje się osiągnąć dopiero wte-
dy, gdy jakość obsługi oraz jakość propo-
nowanych wyrobów są na bardzo wysokim
poziomie. O te elementy dbają moi wielo-
letni, profesjonalni i zaufani pracownicy,
a nasze ponadczasowe precjoza niewątpli-
wie wyróżniają się spośród konkurencji. 

Prowadzenie firmy od 1979 r. nauczy-
ło mnie tego, że jeśli chcę wyróżniać się na
rynku, muszę być elastyczny, otwarty na
zmiany i innowacyjny. Nie starać się wpa-
sowywać w aktualne trendy, ale raczej je wy-
przedzać. Takie myślenie i działanie na prze-
strzeni ubiegłych lat spowodowało, że
w przyszłym roku moja firma będzie świę-
tować 40-lecie swojej działalności.  

W ciągu ostatnich lat stworzył pan wie-
le kolekcji biżuterii. Czy ma pan swoje ulu-
bione materiały? 

Fascynującym materiałem, który od lat
przykuwa moją uwagę, jest zdecydowanie
bursztyn. Ten naturalny, podatny na ob-
róbkę kamień jubilerski zachwyca swoją ory-
ginalnością i różnorodnością. Jeden od dru-
giego się różni, przez co stworzona z nie-
go biżuteria staje się niepowtarzalna – a to

szczególnie uwielbiają kobiety. Każda z pań
chce być wyjątkowa i jedyna w swoim
rodzaju. Uważam, że piękno wyrobów
z bursztynu zadowoli nawet najbardziej wy-
sublimowane gusta.

Jak określiłby pan styl, który definiuje
pana markę?

Staram się, aby marka mojej firmy, Na-
talia Gold, z jednej strony była kojarzona
z wytwornymi wyrobami, które dopełnią
wieczorową stylizację, dodając jej szyku, ale
także z biżuterią subtelną i odznaczającą się
delikatnością, którą każdy może nosić na
co dzień. Ten uniwersalny i użyteczny cha-
rakter biżuterii jest dla mnie bardzo istot-
ny. Przyszłością wyrobów jubilerskich jest
właśnie minimalizm. Dopiero w prostocie
odnajdujemy prawdziwe piękno.

Co daje panu najwięcej satysfakcji
w codziennej pracy? 

Uwielbiam sam proces kreacji arty-
stycznej i tworzenia, ale największą satys-
fakcję przynoszą mi chwile ostatecznej ak-
ceptacji przedstawionych pracownikom
projektów, które następnie zostają przeka-
zane do realizacji. 

Jak podchodzi pan do otrzymanych
nagród, tak licznych, że trudno je zliczyć?
Które z nich ceni pan najbardziej?

Co do otrzymywanych na przestrzeni
lat nagród, to muszę stwierdzić, że w ostat-
nim czasie nabrałem do nich dystansu,
a szczególnie do tych komercyjnych. Naj-
bardziej cennymi tytułami, odznakami
– spośród 140 zdobytych na przestrzeni lat
– są  m.in. tytuł Mistrza Rzemiosła Arty-
stycznego oraz Złota Odznaka „Zasłużo-
nego Działacza Kultury”, którą otrzymałem
od ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego. Kolejnymi bardzo ważnymi dla
mnie nagrodami są Nagroda Gospodarcza
Prezydenta RP , odznaka „Złoty Krzyż Za-
sługi”, tytuł „Wiktoria Znak Jakości Przed-
siębiorców – Osobowości XX-lecia Kon-
kursu M.Z.J”, nadany przez Warszawską
Izbę Przedsiębiorczości w 2017 roku. Na ko-
niec rozmowy chciałbym jeszcze dodać, że
otrzymane nagrody są ważne, ale dla mnie
zdecydowanie najważniejsza jest satysfak-
cja moich klientów. 

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Minimalizm w precjozach
Staram się, aby marka mojej firmy,
Natalia Gold, z jednej strony była kojarzona z wy-
twornymi wyrobami, które dopełnią wieczorową
stylizację, dodając jej szyku, ale także z biżuterią
subtelną i odznaczającą się delikatnością, którą
każdy może nosić na co dzień – mówi Józef 
Czerniejewski, właściciel firmy Natalia Gold
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Lokalizacja w Chorzowie, bardzo
dobry dojazd z dróg: A4 Kraków-
Katowice-Wrocław (2 km) i DTŚ
Katowice-Gliwice (1,5 km) oraz

bezpośrednie sąsiedztwo Katowic sprawiają,
że hotel jest doskonale skomunikowany.

Na gości hotelowych czeka 60 miejsc
noclegowych w stylowo urządzonych, kom-
fortowych, jedno- i dwuosobowych poko-
jach oraz apartamencie. Do wyboru są trzy
standardy: deluxe, standard i economy.
Wszystkie pokoje mają klimatyzację, TV, te-
lefon oraz minibar. W każdym zapewnio-
ny jest bezpłatny dostęp do Internetu. Ho-
tel jest przystosowany do przyjęcia osób nie-
pełnosprawnych.

Hotel Gorczowski to doskonałe miej-
sce na organizację szkoleń, konferencji, ban-
kietów firmowych oraz imprez integracyj-
nych, a także targów branżowych i poka-
zów motoryzacyjnych. Cztery hotelowe

sale bankietowe dają możliwość spotkań
w gronie od kilku do 150 osób. Przestron-
ne centrum bankietowo-konferencyjne po-
zwala natomiast na organizację wszelkie-
go rodzaju eventów liczących od kilku do
500 uczestników. Wszystkie sale bankieto-
wo-konferencyjne są klimatyzowane oraz
wyposażone w nowoczesny sprzęt konfe-
rencyjny: ekrany, projektory, flipcharty, sys-
temy nagłośnieniowe, mikrofony, bezpłat-
ną strefę Wi-Fi. 

Klimatyczne wnętrza restauracji Hotelu
Gorczowski wraz z przeszklonym patio z wi-
dokiem na park są ponadto idealnym
miejscem na rodzinny obiad, romantycz-
ną kolację, a także na organizację przyjęć
okolicznościowych i weselnych. Serwo-
wane są dania kuchni polskiej i międzyna-
rodowej, a także tradycyjne dania regio-
nalnej kuchni śląskiej. W ofercie znajdują
się kiełbasy i wędliny z własnej wędzarni.

Hotel zapewnia także cateringi na terenie
Chorzowa oraz najbliższych miast aglo-
meracji górnośląskiej.

Strefa SPA Hotelu Gorczowski za-
prasza do skorzystania z profesjonalnie
wyposażonej siłowni wraz z ofertą tre-
ningów personalnych, strefy relaksu
z wanną z hydromasażem i wielofunkcyjną
sauną. Gabinet kosmetologii estetycznej
oferuje szeroki zakres masaży i zabiegów
przywracających młodszy wygląd, kory-
gujących defekty urody i niedoskonałości
ciała. To miejsce dla wszystkich, którzy ce-
nią profesjonalizm, a także oczekują sku-
tecznych rozwiązań estetycznych i pielę-
gnacyjnych. 

Zaplecze restauracyjne, baza noclego-
wa oraz obszerny parking hotelu pozwalają
na kompleksową obsługę gości indywidu-
alnych, imprez okolicznościowych oraz
firmowych na najwyższym poziomie. �

Luksus plus nutka oddechu
Hotel Gorczowski to biznesowy hotel w standardzie czterech gwiazdek, 
miejsce dla osób ceniących komfort i wygodę



www.zrb-romaniuk.pl

Mieszkam tu, gdzie czuję się dobrze

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

fax: 83 344 27 49
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Czy to prawda, że jesteście najstarszą
spółką w Polsce i czy w związku z tym hoł-
dujecie tradycjom?

Czy najstarszą, tego nie wiem, ale na
pewno jedną z najstarszych. Firma zosta-
ła powołana w 1872 roku. Na przestrzeni
tych 146 lat wielokrotnie zmieniała się or-
ganizacja firmy i jej nazwy, ale podstawo-
wymi kierunkami działalności zawsze były
hodowla i nasiennictwo buraka pastewne-
go, zbóż, kukurydzy, traw i roślin bobo-
watych drobnonasiennych. 

Wspomniał pan o początkach, czyli
o hodowli buraka pastewnego. Jak ona wy-
gląda dzisiaj?

Niestety, znacznie gorzej niż 146 lat
temu. Znaczenie buraka pastewnego w ży-
wieniu zwierząt, zwłaszcza krów, zmalało
niemal do zera. W temacie eksportu też nie
za bardzo jest o czym wspominać. Zatem
czołowa pozycja hodowli i produkcji z cza-
sów powstawania naszej firmy powoli
schodzi na margines działalności. Ponieważ
jesteśmy w tej chwili jedyną aktywną ho-
dowlą buraka pastewnego w Polsce – z tego,
co wiem, również i w Europie – dlatego kon-
tynuujemy tradycję i prowadzimy aktywną
działalność na tym polu i zgłaszamy kolejne
odmiany do badań w COBORU. Staramy
się również wykorzystać ten gatunek do ce-
lów energetycznych, ale sprawa nie jest taka
prosta.

Czy zgodnie z waszym szyldem fak-
tycznie prowadzicie swoją działalność ho-
dowlaną tylko na terenie Małopolski?

Obowiązująca obecnie nazwa istnieje
od początku 2014 roku. Jak wspomniałem
wcześniej, wielokrotnie zmieniała się or-
ganizacja firmy i jej nazwa, jest to organizm
żywy, nazwy i obszar działania zmieniają się
w sposób dynamiczny. Dzisiaj prowadzimy
swoją działalność  hodowlaną w całej po-
łudniowej Polsce – w pasie od Wrocławia
do Zamościa. 

Przejdźmy do waszej głównej działal-
ności, czyli hodowli. 

Hodowli roślin czy koni?
Może dzisiaj poświęćmy więcej uwa-

gi hodowli roślin. 
Aktualnie prowadzimy hodowlę za-

chowawczą i twórczą 87 odmian roślin
uprawnych w 23 gatunkach. W ten sposób
wpisujemy się z największym wkładem
w program utrzymania bioróżnorodności.

To chyba nie jest proste zadanie?
Na pewno jest to sukces nas wszystkich,

czyli zespołu oddanej i świetnie wyszkolo-
nej kadry hodowców, ściśle współpracują-
cych ze wszystkimi jednostkami badaw-
czymi, pracującymi na potrzeby hodowli ro-

Nasiona 
kiełkują, 

my pęczniejemy
z dumy

Małopolska Hodowla Roślin zajmuje się twórczą i zachowawczą hodowlą 
roślin rolniczych, reprodukcją nasienną, obrotem materiałem siewnym 
oraz działalnością rolniczą i usługową. Rozmawiamy z jej prezesem, 
Bogdanem Szumańskim
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Prezes zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin Bogdan Szumański

Labirynt kukurydzy, Kobierzyce 2017



ślin. Czynnie uczestniczymy w kilkunastu pro-
gramach badawczych, dzięki którym możemy re-
alizować projekt wdrażania postępu biologicznego
w rolnictwie. W dziedzinach, w których realizo-
wane programy nie wyczerpują w całości naszych
oczekiwań, sami sponsorujemy takie badania. Sta-
ramy się nie ograniczać tylko do rejestracji nowych
odmian, ale dążymy do tego, aby w znaczący spo-
sób wyróżniały się konkretnymi cechami na tle in-
nych. 

Otrzymaliśmy wiele nagród i odznaczeń za na-
szą działalność hodowlaną. Przytoczę tutaj jeden
przykład nagrody, którą przyznano nam w tym
roku za nowo zarejestrowaną odmianę koniczy-
ny łąkowej „Pasieka”. Od samego momentu roz-
poczęcia prac nad tą odmianą założyliśmy, że ma
być przyjazna dla pszczół. Jej kwiatostan jest tak
zbudowany, że pszczoła bez większych prze-
szkód może korzystać z nektaru produkowanego
przez rośliny.

Jesteśmy świadomi, że niezmiernie istotny jest
stały rozwój działu hodowli roślin, poszerzanie
i ukierunkowanie naszej oferty pod oczekiwania
producenta i przemysłu. Z tego względu monito-
rujemy proces hodowli i reagujemy na sugestie,
ulepszając produkty i dostosowując je do indywi-
dualnych oczekiwań naszych odbiorców. Uwzględ-
niamy potrzeby różnych systemów uprawy roślin.
Ukierunkowujemy się także na wytwarzanie nowych
odmian dla rolnictwa intensywnego, zrównowa-
żonego, niskonakładowego i ekologicznego.

Jak to wszystko realizujecie?
Chcąc sprostać współczesnym wymaganiom

w hodowli roślin, ciągle staramy się usprawniać
metody, które mają pozwolić na otrzymanie no-
wych odmian w krótszym czasie oraz niższym na-
kładem kosztów. Hodowla nowej odmiany jest pro-
cesem długotrwałym, trwającym od 12 do 15 lat,
pracochłonnym i bardzo kosztownym. Dzięki fun-
duszom pochodzącym z opłat licencyjnych i sa-
mych licencji możemy wdrażać nowoczesne me-
tody hodowli, pozwalające wprowadzać coraz to
lepsze odmiany dla polskiego rolnictwa. Nowo-
czesne  techniki pozwalają wprowadzić na rynek
nową odmianę nawet o 3–4 lata wcześniej niż
w przypadku wykorzystania selekcji w konwen-
cjonalnych programach hodowlanych.

A jak dbacie o jakość swoich produktów?
Na tym polu również mamy swoje sukcesy.

W roku 2015, jako pierwsza firma z naszej bran-
ży, wprowadziliśmy certyfikat ISO 9001. Uzyskanie
certyfikatu nie było celem samym dla siebie. Jest
to przypieczętowanie realizacji polityki jakości ofe-
rowanych nasion, którą realizujemy już od daw-
na. Nasze nasiona wyhodowane są z pasją i dba-
łością o wszystkie cechy użytkowe, w oparciu o wie-
loletnie doświadczenie oferujące pewność i rze-
telność. Cały czas tworzymy nowe koncepcje w sfe-
rze produkcji nasiennej, tak aby rolnicy  kupują-
cy u nas nasiona dostali najlepszy produkt w ko-
jarzącym się z dobrą marką naszej firmy, odpo-
wiednim opakowaniu.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Założycielem firmy jest młody,
ambitny, aktualnie dwudzie-
stoczteroletni przedsiębiorca Pa-
weł Zakrzewski, który od naj-

młodszych lat związany jest z rolnictwem.
W głównej mierze przedsiębiorstwo zajmuje
się handlem materiału siewnego jak również
usługami koparko-ładowarki.

Kontrahenci i towar
Początkowo firma sprzedawała towar

na cele paszowe, jednak na początku tego
roku przekwalifikowała się i dostała po-
zwolenie na obrót materiałem siewnym.
W znacznej mierze kontrahentami APZ
są firmy z Niemiec, Francji, Belgii i Wę-
gier, jednak na rynku krajowym zakłąd
także ma swoich odbiorców: zarówno
w innych przedsiębiorstwach o cha-
rakterze rolniczym, jak i małych go-
spodarstwach z regionu.

APZ nastawiony jest głównie na
sprzedaż traw takich jak: wiechlina łą-
kowa, kupkówka pospolita czy życica
trwała. Jednak duży odsetek zbytu ma
także w gorczycy białej, pszenicy, face-
lii czy koniczynie czerwonej. Wszystkie
zakupione, a następnie sprzedawane
materiały są bardzo dobrej jakości, by
jak najlepiej satysfakcjonowały odbior-
cę.

Kadra
W firmie zatrudnione są obecnie

trzy osoby. Dwie z nich pracują w ma-
gazynie. Ich zadaniem jest przygoto-
wanie materiału do wysyłki i ich wcze-
śniejsza obróbka oraz przyjmowanie za-
kupionego towaru i jego składowanie. Ko-
lejna osoba zajmuje się wystawianiem fak-
tur, archiwizacją dokumentów oraz logi-
styką. Pomimo niewielkiej kadry firma do-
brze prosperuje i powoli się rozwija.

Budynki i maszyny
Hala magazynu na początku istnienia

firmy miała 700 m² powierzchni. Ze wzglę-
du na większe zapotrzebowanie do skła-
dowania towaru, w latach 2016–2017 prze-
szła rozbudowę i aktualnie ma 1600 m²
wielkości. Aktualnie trwają kolejne prace bu-
dowlane, w wyniku których powstać ma bu-
dynek o powierzchni 400 m² przeznaczo-

ny pod czyszczenie posiadanych nasion. Fir-
ma cały czas inwestuje, aby osiągnąć za-
mierzone cele.

Magazyn wyposażony jest w urzą-
dzenie do czyszczenia nasion. Jednak fir-
ma stara się o dofinansowanie i wyposa-
żenie w nowoczesną linię technologiczną,
co znacząco podniesie komfort pracy, wy-
dajność i jakość produktu. 

Cel
Firma APZ w przyszłości będzie chcia-

ła zwiększyć swój asortyment oferowany
klientom na rynku krajowym i międzyna-
rodowym. Głównym krótkoterminowym ce-
lem firmy jest poprawa i zwiększenie wy-
dajności w produkcji materiału nasienne-

go, a także rozszerzenie plantacji prze-
znaczonych pod kwalifikacje. 

Firma planuje nawiązać nowe kontak-
ty z gospodarstwami rolnymi oraz produ-
centami, co pozwoli na osiągniecie kolej-
nego etapu rozwoju firmy. Kolejnym celem,
który należy do długoterminowych, jest roz-
wój infrastruktury. Firma chciałaby osiągnąć
wyższy poziom. Do tego rozwoju będzie po-
trzebowała zwiększonych powierzchni ma-
gazynowych, jak również stworzenia no-
woczesnej linii technologicznej do obrób-
ki i przetwarzania materiału nasiennego, co
pozwoli na produkcję materiału o wysokiej
jakości.

Zarząd spółki postawił sobie ambitne
cele, które zostały przyjęte do realizacji.
Stopniowo zaczyna je wdrażać do co-
dziennego funkcjonowania zakładu, tak by
kolejny sezon zacząć z nowym, większym
zaangażowaniem.

Misja
Misją APZ jest innowacyjny i zrów-

noważony rozwój w branży rolniczej, za-
pewniający stały i długofalowy wzrost war-
tości organizacji zarówno na rynku krajo-
wym, jak i międzynarodowym. Tę pozycję
osiąga, dostarczając kontrahentom wyso-
kiej jakości produkty w korzystnych cenach.
Dodatkową wartością jest obsługa klienta
na wysokim poziomie, by zapewnić pełną
satysfakcję ze współpracy. �

APZ gwarancją jakości
Firma APZ Sp. z o.o. powstała w listopadzie 2015 roku. Siedziba firmy mieści
się w stolicy Warmii i Mazur – Olsztynie, natomiast magazyn – w oddalonej
o 80 km miejscowości Prątnica

Plantacje firmy APZ

Magazyn w Prątnicy
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Piotr Mieszkowski

Forma ruchu społeczno-gospo-
darczego i metoda gospodaro-
wania, która obejmuje wszelkie in-
stytucje spółdzielcze i to, jak od-

działują one na społeczeństwo – oto krót-
ka definicja spółdzielczości. Jej kolebką jest
Wielka Brytania, w której w 1844 roku
w Rochdale powstała spółdzielnia spo-
żywców, dziś uznawana w świecie za wzór
kooperatywizmu. 

Krótka historia 
spółdzielczości w Polsce

Historia polskiej spółdzielczości sięga
czasów rozbiorów. Działalność ta ożywiła
się po odzyskaniu niepodległości, jednak
w czasach PRL została podporządkowana
centralnemu planowaniu i upartyjniona.
Kiedy w roku 1989 skończyły się czasy PRL,
sektor spółdzielczy znów się ożywił i od
tego czasu przeszedł wiele zmian. Zmia-
ny te wymusiła transformacja ustrojowa,
a w późniejszych latach niezbędne było do-
stosowanie prawa do przepisów unijnych.

Tych przemian, polegających na dostoso-
waniu do warunków konkurencji na ryn-
kach Unii Europejskiej, nie przetrwało
wiele spółdzielni powstałych za komuny.
W grze pozostali najsilniejsi, którzy umie-
li odnaleźć się w nowej rzeczywistości i na
wolnym rynku. Powstały także nowe spół-
dzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
zaś zmalała liczba spółdzielni produkcyj-
nych.

Spółdzielnie w Polsce 
Spośród 18,5 tys. spółdzielni działają-

cych obecnie w Polsce 17,65 proc. (3.276)
stanowią spółdzielnie zajmujące się rol-
nictwem i łowiectwem oraz związaną z tym
działalnością usługową. W sektorze prze-
twórstwa przemysłowego funkcjonuje 11,63
proc. ogółu spółdzielni, z czego 521 zajmuje
się produkcją artykułów spożywczych
i napojów, 107 – włókiennictwem, 297
– produkcją odzieży i wyrobów futrzarskich,
212 – produkcją metalowych wyrobów
gotowych (z wyjątkiem maszyn i urządzeń),
a 217 – produkcją mebli. Prawie 5 proc.
spółdzielni (915) to spółdzielnie działają-

ce w budownictwie. 5,48 proc. (1.016)
spółdzielni zajmuje się handlem hurtowym
i komisowym, a 12,12 proc. (2.248) han-
dlem detalicznym. W sektorze pośrednic-
twa finansowego obecnych jest 942 spół-
dzielni, co stanowi 5,08 proc. ogółu. 

Najbardziej liczną grupę spółdzielni
stanowią spółdzielnie mieszkaniowe. Ob-
sługą nieruchomości zajmuje się 6.714
spółdzielni (36,2 proc. wszystkich). Ich ak-
tywa w latach 1990–2000 były około czte-
rokrotnie większe w stosunku do średniej
ogółem dla całej spółdzielczości. Majątek
obrotowy był w tym okresie 2-, 3-krotnie
większy. 

Najmniejszym potencjałem charakte-
ryzują się spółdzielnie z sekcji edukacja, ad-
ministracja publiczna, ubezpieczenia spo-
łeczne. Z punktu widzenia przychodów ogó-
łem największe średnie obroty osiągają
spółdzielnie produkcyjne.

W Polsce ok. 18 proc. wszystkich
działających spółdzielni, których liczbę
szacuje się na blisko 19 tys., to spółdziel-
nie usługowe oraz rolnicze, a także ło-
wieckie. Przetwórstwem przemysłowym

Jakie perspektywy 
przed polską spółdzielczością?

Mimo trudności, jakie wystąpiły po 1989 roku, polska spółdzielczość nadal 
ma duże szanse rozwojowe. Mocne strony polskich spółdzielni to przede
wszystkim znajomość lokalnego rynku, duże doświadczenie w branży 
oraz lojalni klienci
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zajmuje się blisko 12 proc. polskich spół-
dzielni. Rynek polskich spółdzielni bu-
dowlanych szacuje się na ok. 5 proc., zaś
ok. 6 proc. spółdzielni działa w sektorze
handlowym, szczególnie w handlu hurto-
wym. Dużą część polskiej spółdzielczości
zajmuje obsługa nieruchomości, czyli spół-
dzielnie mieszkaniowe, która ma ponad 36-
procentowy udział w całym polskim ryn-
ku spółdzielczym. Z kolei sektor finanso-
wy to zaledwie 5 proc. polskiej spółdziel-
czości. 

Sytuacja polskiej spółdzielczości
Polska spółdzielczość – pomimo pro-

blemów, jakie napotkała po transformacji
ustrojowej i później po wejściu Polski do
struktur UE – nie jest wcale na straconej po-
zycji i wciąż ma szansę się rozwijać, nadą-
żając za światowym postępem. 

Do atutów polskiej spółdzielczości
eksperci zaliczają duże doświadczenie i zna-
jomość specyfiki lokalnego rynku. Jednak
sprawę psuje niełatwa sytuacja finansowa
wielu polskich spółdzielni i fakt, że ich człon-
kowie często nie garną się do wzięcia od-
powiedzialności za decyzje podjęte gre-
mialnie. 

Często szwankuje także polityka mar-
ketingowa lub wręcz jej brakuje. Problemem
bywa także polityka kadrowa. W wielu
spółdzielniach rodem z minionej epoki
wciąż niestety stosowana jest „polityka
prorodzinna”, czyli mówiąc krótko obsa-
dzanie stanowisk rodziną, zamiast poszu-
kać na rynku sprawdzonych, doświadczo-
nych menedżerów, handlowców, dyrekto-
rów czy specjalistów od budowania wize-
runku, choć tu zawsze można wynająć
agencję public relations. 

Koniec końców przetrwają najlepsi,
którzy zrozumieli, że bez dobrego marke-
tingu nie ma biznesu. Oni wiedzą, że do do-
brego prowadzenia biznesu, popartego
sukcesami, niezbędne jest zainwestowanie
w nowoczesne metody zarządzania, które
są w stanie wprowadzić wykształceni i kom-
petentni menedżerowie.

Okiem eksperta
Co jest problemem w rozwoju spół-

dzielczości w Polsce? Zdaniem Artura
Nowaka Gocławskiego, założyciela, prezesa
i członka zarządu ANG Spółdzielni Do-
radców Kredytowych, która skupia 850
członków, to przede wszystkim przestarzałe,
wymagające dostosowania do obecnych re-
aliów prawo. – Ale nie tylko, gdyż także dzia-
łacze wielu spółdzielni działających w Pol-
sce nie są żadnymi zmianami w prawie za-
interesowani i chcą utrzymania obecnych
przepisów dotyczących spółdzielczości.
Jako przykład skostniałej instytucji, której
członkowie nie są zbyt otwarci na zmiany

wskazałbym Krajową Radę Spółdzielczą,
która jest instytucją archaiczną, wręcz za-
betonowaną i zamkniętą na zmiany. Czar-
no widzę przyszłość polskiej spółdzielczo-
ści przy obecnym prawie i podejściu do nie-
go także samych spółdzielców – mówi
Artur Nowak Gocławski.

Z kolei jako dobry przykład działania
na rzecz polskiej spółdzielczości Artur
Nowak Gocławski wskazuje Agencję Roz-
woju i Promocji Spółdzielczości (ARiPS),
kierowaną przez Joannę Brzozowską-Wa-
bik. Agencja ta jest jednostką organizacyj-
ną Związku Lustracyjnego Spółdzielni
Pracy, powołaną w celu realizacji działań na
rzecz promocji ruchu spółdzielczego, upo-
wszechniania wiedzy na temat tej formy
przedsiębiorczości, działań w zakresie eko-
nomii społecznej, a w szczególności reali-
zacji projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych w imieniu ZLSP. Agencja
Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP
działająca w Krakowie powstała w 2000
roku w ramach projektu finansowanego
przez szwedzką organizację KF Project Cen-
tre, który zatytułowany był „Lokalny roz-
wój spółdzielczości w dwóch krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej”, a którego
partnerem był Związek Lustracyjny Spół-
dzielni Pracy. 

Ciekawą inicjatywą Związku Lustra-
cyjnego Spółdzielni Pracy jest prowadzenie
rankingu najlepszych spółdzielni pracy i ran-
kingu spółdzielni wychodzących z kryzysu.
Celem tych zestawień jest ustalenie spo-
łecznych i ekonomicznych efektów dzia-
łalności spółdzielni pracy w Polsce oraz wy-
łonienia i promowania 100 najbardziej
efektywnych spółdzielni pracy i 10 spół-
dzielni wychodzących z kryzysu, a także do-
starczenia firmom informacji na temat ich
konkurencyjności na rynku. Udział w ran-
kingu jest dobrowolny i bezpłatny.

Szanse
Spółdzielczość przez realizację swoich

zadań może przynosić wiele pozytywnych
efektów ekonomicznych i społecznych,
które są szczególnie istotne dla lokalnych
społeczności. Do korzyści, jakie może osią-

gać społeczność lokalna ze spółdzielczej for-
my gospodarowania można zaliczyć: po-
prawę jakości kapitału społecznego (wyła-
nianie się grup interesu społecznego i eko-
nomicznego, które stanowią grunt dla
wzmocnienia więzi społecznych, wzajem-
nej współpracy i zaufania), pozyskiwanie ka-
dry dla lokalnych samorządów, a także
wzmacnianie zachowań demokratycznych
w społecznościach lokalnych (umożliwia-
jących lepsze zarządzanie tymi społeczno-
ściami), wzmacnianie lokalnych rynków
(pracy, kapitału, towarów i usług), budo-
wanie solidarności w społecznościach lo-
kalnych, wykorzystywanie lokalnych zaso-
bów, w tym tworzenie lokalnych miejsc pra-
cy, redukowanie nierówności społecznych
(nierówności szans, nierówności docho-
dowych), rozwój infrastruktury technicznej
i społecznej. 

W gospodarce rynkowej spółdzielczość
ma do zrealizowania wiele funkcji i zadań,
które są trudne do zastąpienia przez inne
podmioty gospodarcze czy struktury or-
ganizacyjne. Ta forma gospodarowania
ma szczególne znaczenie w dwóch sferach.
Chodzi o obszary wiejskie (spółdzielczość
wiejska) oraz o sferę socjalną i rynek pra-
cy (tutaj swoje pole działania mają tzw. spół-
dzielnie socjalne i spółdzielnie pracy). 

Oprócz tego spółdzielczość w wielu kra-
jach Europy, z sukcesem funkcjonuje i kon-
kuruje na rynku z podmiotami komercyj-
nymi, w takich sektorach gospodarki jak bu-
downictwo, bankowość, handel, rzemiosło
czy turystyka. W przypadku spółdzielczo-
ści wiejskiej mamy na uwadze te podmio-
ty spółdzielcze, które działają w sferze rol-
nictwa, w pozostałych segmentach agro-
biznesu oraz zaspokajają różnego rodza-
ju potrzeby ludności wiejskiej (konsump-
cyjne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe).
Współczesny sektor żywnościowy oraz
wielofunkcyjna wieś wymagają dobrze zor-
ganizowanej spółdzielczości bankowej,
spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, spół-
dzielni handlowych oraz wyspecjalizowa-
nych spółdzielni przetwórstwa rolno-spo-
żywczego, a nawet spółdzielni turystyczno-
wypoczynkowych. �

Co jest problemem w rozwoju spółdzielczości 
w Polsce? Zdaniem Artura Nowaka Gocławskiego, 
założyciela, prezesa i członka zarządu ANG Spółdzielni
Doradców Kredytowych, która skupia 850 członków, 
to przede wszystkim przestarzałe, wymagające 
dostosowania do obecnych realiów prawo
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Dzisiejsze zasoby Spółdzielni to
200 budynków mieszkalnych,
w których zamieszkuje ponad
20 tysięcy mieszkańców; 8 han-

dlowo-usługowych wolnostojących pawi-
lonów oraz 585 garaży. Spółdzielnia dzia-
ła w obrębie trzech organizacyjnie wy-
dzielonych administracji położonych na
76,4 hektarach. Ponadto zarządza 10
wspólnotami mieszkaniowymi posiadają-
cymi 261 mieszkań.

Strategiczne cele Spółdzielni to reno-
wacja budynków, wymiana instalacji we-
wnętrznych, modernizacja terenów wokół
budynków oraz kontynuowanie budow-
nictwa mieszkaniowego. W ostatnich latach
oddano do użytku 16 budynków wieloro-
dzinnych o łącznej liczbie mieszkań 249,
a aktualnie trwa kolejna inwestycja – z 25 lo-
kalami mieszkalnymi. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców, Spół-
dzielnia wybudowała ponad 2300 nowych
miejsc parkingowych.

W 2000 roku Spółdzielnia przystąpiła
do kompleksowej termomodernizacji  bu-
dynków. Efektem tych prac było zmniej-
szenie zakupu ciepła o ponad 40 proc. Ter-
momodernizację wszystkich budynków
mieszkalnych zakończono w roku 2010, na-
tomiast pawilony wolnostojące w roku
2012. Uwieńczeniem tych działań był przy-

znany w konkursie na najciekawszą inwe-
stycję i wydarzenie gospodarczo-społecz-
ne tytuł „Kutnowski Hit 2006 roku za ter-
momodernizację budynków”. 

Gospodarka energią cieplną jest waż-
nym ogniwem w działalności spółdzielni,
a dominującym w obszarze finansowym.
Jak wcześniej zaznaczyliśmy, w celu
oszczędności energii cieplnej przeprowa-
dziliśmy termomodernizację budynków,
regulację instalacji c.o. oraz cyrkulacji
c.w.u. Rozliczanie kosztów energii cieplnej
odbywa się na podstawie wskazań po-
dzielników kosztów z odczytem radio-
wym, które zainstalowane są we wszystkich
lokalach. 

Ponadto wszystkie lokale zarówno
mieszkalne, jak i użytkowe wyposażone są
w wodomierze z odczytem radiowym. Jest
to dużym udogodnieniem dla mieszkańców,
ponieważ odczytu niezbędnego do rozli-
czenia dokonuje się bez potrzeby comie-
sięcznego wchodzenia pracowników do
mieszkań.

Obsługę mieszkańców Spółdzielnia
zapewnia 72 pracownikami, wszyscy za-
trudnieni są na podstawie umowy o pracę.
O wzorowych warunkach pracy, stabilno-
ści zatrudnienia, przestrzeganiu prawa
pracy i zarządzaniu według zasad dialogu
świadczy fakt przyznania Spółdzielni

w 2018 roku certyfikatu „Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom” w konkursie organi-
zowanym przez Komisję Krajową NSZZ
„Solidarność” pod patronatem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

RSM „Pionier” prowadzi szeroko za-
krojoną politykę informacyjną. Spółdziel-
nia ma własną stronę internetową, za po-
średnictwem której udostępnia dane o bie-
żącej działalności. Współpracuje również z
lokalnymi mediami. Przedstawiciele Spół-
dzielni uczestniczą aktywnie w sesjach za-
równo Rady Miasta Kutna, jak i Rady Po-
wiatu.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Pionier” to wiarygodna i przyjazna or-
ganizacja, która realizuje oczekiwania
członków i użytkowników lokali, działają-
ca w ich interesie, uzyskująca wysoki poziom
zadowolenia z oferowanych usług. Wszyst-
kie działania Spółdzielni powodują stały
wzrost standardu zamieszkiwania, we-
wnętrzne zintegrowanie społeczności spół-
dzielców oraz wysoką kulturę organizacji
i dobrą jakość zarządzania. Zasoby Spół-
dzielni utrzymane są w odpowiednim sta-
nie technicznym, zapewniającym miesz-
kańcom bezpieczne użytkowanie budynków
i otoczenia.

www.pionier.kutno.pl

Prymuska z Kutna
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier”, obchodząca w tym roku
swoje 60-lecie, zarejestrowana została w Sądzie Powiatowym dla miasta
Łodzi 22 października 1958 roku. Czerpiąc doświadczenie z tradycji ruchu
spółdzielczego i swojej 60-letniej działalności, oferuje wysoki poziom usług
oraz sprawne zarządzanie



SPÓŁDZIELNIA DOBRZE ZARZĄDZANA 2018

Fakty 41

Na szczęście dla naszej spół-
dzielni, posiadającej dobrze
zorganizowaną kadrę pracow-
ników (a ludzie to zawsze naj-

większy potencjał dla każdego działania)
i sprawdzoną, racjonalną współpracę z or-
ganami samorządowymi, próby politycz-
nego ingerowania, niszczenia spółdziel-
czości, spełzają na niczym. Nieodwracal-
ne straty występują ponoszą małe spół-
dzielnie, nieposiadające funduszy zasobo-
wych, majątku wspólnego. 

Niemniej w przyszłości zmiany mogą
dotknąć samych członków (mieszkańców).
Dotyczy to przede wszystkim ogra-
niczenia wielkości np. funduszy
udziałowego i zasobowego, które są
dotąd pewnym zabezpieczeniem
przed nieprzewidywanymi stratami
w majątku spółdzielni i upadłością,

nie licząc ograniczenia w dysponowaniu
funduszem remontowym danej nierucho-
mości, co w spółdzielniach dawało możli-
wość długookresowego planowania re-
montów i modernizacji budynków oraz ma-
jątku wspólnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalo-
wiec” we Wrocławiu niebawem obcho-
dzić będzie 60 lat istnienia. Aktualne suk-
cesy wiąże z dobrze zorganizowanym sys-
temem współdziałania z organami samo-
rządu spółdzielni: radą nadzorczą i rada-
mi osiedli. Przez 60 lat działalności utrzy-
maliśmy, co jest ewenementem na dużą ska-
lę, wybory członków rady nadzorczej przez
części walnego zgromadzenia (dawniej: ze-
brania grup członkowskich), zachowując

bezpośredniość i proporcjonalność wybo-
ru. Ponadto obowiązuje u nas rotacyjny wy-
bór członków na kolejne ustawowe kaden-
cje. Daje to olbrzymią korzyść ciągłości wła-
dzy samorządowej. Przecież w spółdziel-
niach emocje nie mogą odgrywać roli nisz-
czycielskiej, bo dziś spycha się nas ciągle do
obrony wspólnego dobra.

Spółdzielnia dobrze zarządzana to
zarządca, który musi nie tylko zadbać
o utrzymanie stanu technicznego budynków
i otoczenia (komfort zamieszkania), ale tak-
że troszczyć się o rozwój małych społecz-
ności samorządowych (u nas rady osiedli),
które organizują najróżniejsze formy życia
społecznego, kulturalnego i oświatowego,
zastępując w tym zakresie samorządy miej-
skie i państwo. 

Właśnie otrzymaliśmy tytuł „Spół-
dzielni Dobrze Zarządzanej”. „Spółdziel-
nia Dobrze Zarządzana” powinna dać
sobie więc radę, ale na pewno nie jest łatwo.

Dla przykładu – kiedyś zarządcy spół-
dzielni mieszkaniowych budowali 60–70
proc. mieszkań, dziś 6–7 proc. W dużym za-
kresie budownictwo przejęli deweloperzy,
ale taka sytuacja wynikała również z ogra-
niczeń ustawowych: niemożności budo-
wania mieszkań spółdzielczych, co w prak-
tyce sprowadzało się do budowania wspól-
not. To było absurdalne, zważywszy, że tra-
cono spółdzielcze tereny. W tym szaleństwie
zamęczania spółdzielni był zapis, że spół-
dzielnia musi budować tylko po kosztach,
cedując całe ryzyko na swoich członków. Na
dowód, że potrafimy budować i rozwijać
spółdzielnię mimo „dobrej zmiany” są na-
sze dwie inwestycje: galeria Tarasy Grabi-
szyńskie (10 tys. m2), spełniająca potrzeby
dużego osiedla, oraz wieżowiec z garażem
podziemnym i 60 mieszkaniami tylko dla
członków i ich rodzin. Inaczej byłoby to, jak
napisałem wyżej, nieracjonalne.

Jerzy Kruk, 
prezes zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej Metalowiec we Wrocławiu

60 lat dobrego zarządzania
Nieprzerwane zmiany przepisów spółdzielczych (ostatnio 20 lipca 2017 roku),
naruszające, niestety, w dużej części podstawowe prawa członków, np. nie-
szanowanie prywatnej własności członków, na co zwracał już wielokrotnie
uwagę Trybunał Konstytucyjny, spowodowały, że zamiast doskonalić zarzą-
dzanie, musimy dostosowywać formy i rozwiązania w zakresie zarządzania,
aby utrzymać jego wysoki poziom
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Za sprawą czystego środowiska,
dogodnego położenia, a także
atrakcji zlokalizowanych na tym
terenie gmina Zarszyn jest miej-

scem niezwykłym. Poszczycić się może
zabytkami o długoletniej historii. Naj-
większymi turystyczno-sakralnymi atrak-
cjami są drewniany kościół Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny z XVII w.
z dzwonnicą oraz drewniana zabudowa wo-
kół rynku w miejscowości Jaćmierz. 

Gmina z typowo rolniczej zmienia się
w gminę turystyczną, a to dzięki realizo-
wanym projektom i inwestycjom. Lokalny
samorząd wykazuje się przedsiębiorczością
i inicjatywą, jest otwarty na współpracę

z różnymi środowiskami. 
Gmina Zarszyn podpisała już 49 umów

partnerskich z miejscowościami na Słowacji,
Ukrainie i Chorwacji. W ten sposób zor-
ganizowano wiele imprez kulturalnych
i sportowych, powstało wiele produktów tu-

rystycznych, takich jak ścieżka dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego, Bajkowa Kra-
ina Pogranicza, Kraina Odrzechowskich
Zbójników, Polsko-Słowackie Centrum
Turystyki Taborowo-Konnej w Odrzecho-
wej ze stadniną koni huculskich i krytą ujeż-
dżalnią, galeria rękodzieła w Odrzechowej
czy świetlica dziedzictwa kulturowego z pra-
cownią tkacką w Odrzechowej. W 2017 roku
gmina Zarszyn za dobrą kooperację z pod-
miotami zagranicznymi zdobyła nagrodę
w konkursie „Wzorowa Gmina” dla naj-
lepszych samorządów województwa pod-
karpackiego w kategorii współpraca mię-
dzynarodowa. 

Koń huculski i inne atrakcje
Gmina na wiele sposobów prezentuje

swoje dziedzictwo przyrodnicze i kulturo-
we. Jednym z nich jest powstałe na terenie
gminy Ekomuzeum „Beskidzkie Wędro-
wanie”, które pokazuje nie tylko zabytki, ale

skupia również lokalnych artystów. Innym
przykładem jest Zakład Doświadczalny
Instytutu Zootechniki w Odrzechowej,
w którym prowadzona jest państwowa
hodowla konia huculskiego, ekologiczna ho-
dowla bydła i kóz starej polskiej rasy kar-
packiej. Ciekawą formą spędzania czasu
wolnego są również questy („Na Jaćmier-
skim rynku”, „Od świętego Jana do świę-
tego Nepomucego”, „Śladami II Czecho-
słowackiej Samodzielnej Brygady Po-
wietrznodesantowej”, „Poszukiwacze wie-
lokulturowej historii pogranicza”, „Bocia-
nim Śladem przez Zarszyn i Posadę”). To
atrakcyjna forma zwiedzania miejsc zwią-
zanych z lokalną historią, kulturą i trady-
cjami regionu. 

Dorobek kulturalny i tradycja naszego
regionu podtrzymywane są przez koła go-
spodyń wiejskich oraz liczne stowarzy-
szenia. Ich członkowie aktywnie włączają się
w organizację imprez kulturalnych, pre-

Dobre położenie na Podkarpaciu
Gmina Zarszyn położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie
sanockim. Zajmuje powierzchnię 105 km2 (10540 ha), na której zamieszkuje
ok. 9.347 mieszkańców. Dostępności komunikacyjnej sprzyja lokalizacja gminy
Zarszyn przy drodze krajowej nr 28 relacji Zator-Medyka oraz prowadzący
przez centralną część gminy szlak kolejowy: Stróże-Jasło-Krosno-Sanok-Zagórz

Zarszyn z lotu ptaka
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zentując obrzędy i życie wsi oraz częstując
uczestników przysmakami kuchni regio-
nalnej. 

Działalność artystyczną na terenie
gminy prowadzą: Regionalny Zespół Lu-
dowy „Ziemia Sanocka” w Nowosielcach,
Orkiestra Dęta „Lutnia” w Zarszynie, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy
OSP w Jaćmierzu, zespół wokalno-instru-
mentalny „Iskra” działający przy OSP
w Długiem. Wszystkie działają przy ochot-
niczych strażach pożarnych. Skupiają one
w swoich szeregach dzieci i młodzież, któ-
rzy w ramach warsztatów uczą się gry na
instrumentach, śpiewu i tańca.

Lokalne imprezy przyciągają swoją
atrakcyjnością i zachęcają do odwiedzenia
gminy. Wśród tych szczególnie wartych
uczestnictwa są między innymi: pokaz i za-
wody zabytkowych sikawek konnych, Po-
żegnanie Lata z Koniem Huculskim, pie-
szy i narciarski Rajd Śladami Dwóch Kar-
dynałów. Odbywają się tutaj liczne wysta-
wy, przeglądy czy jarmarki. Ponadto w miej-
scowości Pastwiska powstaje Regionalne
Centrum Pamięci Kardynała Karola Woj-
tyły, a w nim pamiątki związane z jego po-
bytem w naszej gminie.

Edukacja na poziomie
Na terenie gminy funkcjonuje: siedem

szkół podstawowych, w tym w dwóch
szkołach podstawowych odziały gimna-
zjalne, Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Nowosielcach, Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Zarszynie z czterema
filiami, oraz dwie świetlice środowiskowe dla
dzieci. W najbliższym czasie planowane jest
również utworzenie i wyposażenie żłobka
samorządowego w Nowosielcach oraz
budowa Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zarszynie. 

Gmina Zarszyn należy do jednej z naj-
bardziej usportowionych w województwie
podkarpackim. Dba o rozwój zarówno
dzieci, jak i młodzieży. W ciągu ostatnich
kilku lat wyremontowano szkoły, wybu-
dowano orlik, boisko wielofunkcyjne. Po-
wstała nowa infrastruktura, w tym Mia-
steczko Ruchu Drogowego w Jaćmierzu,
na którym zarówno dzieci, jak i młodzież
mogą poznawać zasady ruchu drogowe-
go poprzez naukę znaków drogowych
oraz zagadnień z egzaminu na kartę ro-
werową. 

Na orliku przeprowadzane są turnieje
i zajęcia pod okiem animatorów. Dzieci
z gminy Zarszyn i gmin sąsiednich korzy-
stają z zajęć w dwóch akademiach piłkar-
skich: „Orzełek” Bażanówka i AktivPro. Po-
nadto na terenie gminy powstały siłownie,
„Fitness Park” na wolnym powietrzu, a dla
najmłodszych mieszkańców gminy w każ-
dej miejscowości wybudowane zostały pla-

ce zabaw. Wychodząc naprzeciw osobom
w wieku senioralnym w styczniu 2018 r.
w miejscowości Zarszyn otwarto Dom Po-
bytu Dziennego „Senior +”, który umoż-
liwia im korzystanie z usług w zakresie in-
tegracji społecznej oraz daje adekwatną do
ich potrzeb pomoc.

Intensywnie w infrastrukturę
Władze gminy podejmują liczne dzia-

łania, wpływające na poprawę bezpie-
czeństwa oraz wygodę życia mieszkańców.
Są to na przykład: budowa sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, modernizacja i re-
mont dróg i chodników, budowa oświetle-
nia, rozbudowa oczyszczalni ścieków ob-
sługującej wszystkie miejscowości gminy
i wprowadzenie segregacji odpadów ko-
munalnych czy też utworzenie miejsc o cha-
rakterze turystyczno-rekreacyjnym. W ostat-
nich latach przeprowadzono również ter-
momodernizację oraz remonty budynków

użyteczności publicznej, w tym: domów kul-
tury oraz szkół podstawowych. Na dachach
niektórych z nich zamontowane zostały
ogniwa fotowoltaiczne. W miejscowości
Odrzechowa wybudowana została bioga-
zownia rolnicza o mocy 500 kW, która
wytwarza energię elektryczną i cieplną,
w szczególności z substratów odpado-
wych z produkcji roślinnej oraz zwierzęcej
(w wyniku ich fermentacji powstaje biogaz).
Ponadto wybudowano i przeprowadzono
remont obiektów małej architektury, zago-
spodarowano i urządzono tereny zielone
wraz z miejscami postojowymi oraz wy-
budowano kaplice cmentarne. 

Celem przeprowadzonych inwestycji
i remontów jest zaspokojenie potrzeb
mieszkańców w zakresie wypoczynku i re-
kreacji oraz podniesienie atrakcyjności tu-
rystycznej gminy.

www.zarszyn.pl
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Miasteczko Ruchu Drogowego w Jaćmierzu

Ścieżka dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w Posadzie Zarszyńskiej
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Gmina Narewka położona jest
w malowniczej południowo-
wschodniej części województwa
podlaskiego i rozciąga się na

prawie 34 tysiącach hektarów. Większość jej
powierzchni stanowią lasy Puszczy Biało-
wieskiej, zgrupowane w ramach Obszaru
Chronionego Krajobrazu, oraz liczne re-
zerwaty przyrody. 

Północną część gminy zajmuje zbior-
nik wodny Siemianówka o powierzchni
3.250 hektarów powstały po spiętrzeniu wód
rzeki Narew. Akwen stanowi dużą atrakcję
dla wędkarzy i miłośników sportów wod-
nych. Przez gminę przepływa także urokli-
wa rzeka Narewka, która jest głównym szla-
kiem kajakowym w Puszczy Białowieskiej. 

Liczne oznakowane szlaki turystyczne
zarówno piesze, jak i wodne oraz rowero-
we, w tym Green Velo, tworzą ciekawą sieć
umożliwiającą dotarcie do miejsc najcen-
niejszych przyrodniczo, kulturowo i histo-
rycznie. W sezonie zimowym można ko-
rzystać z oferty tras do nart biegowych. Przy
szlakach gęsto rozmieszczono miejsca
ogniskowe i odpoczynku, punkty obsługi ro-
werzystów czy też tablice informacyjne – to
dla tych, którzy odwiedzą Puszczę Biało-
wieską latem. 

Dobra baza do odpoczynku
Gminne inwestycje w infrastrukturę

i bazę rekreacyjną przyciągają zwolenników
aktywnego wypoczynku. Doskonałymi

miejscami na kolonie dla dzieci i młodzie-
ży są Ośrodek Edukacji Ekologicznej
z 48 miejscami noclegowymi, zapleczem ga-
stronomicznym oraz salami wykładowymi,
wyposażony w sprzęt do turystyki wodnej
i rowerowej, oraz Ośrodek Turystyczno-
-Rekreacyjny i Kulturalny na Starym Dwo-
rze z amfiteatrem, wiatami ogniskowymi,
kortami tenisowymi, boiskami do koszy-
kówki, siatkówki oraz badmintona, placem
zabaw dla dzieci, plażą, miejscami parkin-
gowymi dla aut osobowych i autobusów, za-
pleczem sanitarnym, polem namiotowym
oraz placem pod karawaning. Inne atrak-
cyjne miejsce to mająca siedzibę w Narewce
stanica kajakowa wraz z bazą turystyczną,

dzięki której wznowiono spływy kajakowe
rzeką Narewką. 

Z kolei Baza Turystyczna to obiekt
składający się z trzech domków rekreacyj-
nych dla łącznej liczby 48 gości, dostoso-
wanych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, z pełnowymiarowym boiskiem o na-
wierzchni syntetycznej oraz siłownią ze-
wnętrzną. Uzupełnieniem wyposażenia są
rowery, narty biegowe oraz wyciskacz pod
szlaki narciarskie.

Wszystkie domki wyposażone są
w małe AGD, meble oraz system rezerwa-
cji on-line. 

Ponadto w gminie zarejestrowanych jest
ponad 60 kwater agroturystycznych.

To, co warto chronić

Dzięki walorom przyrodniczym 
gmina Narewka ma duży potencjał 
turystyczny, sprzyjający rozwojowi 

różnorodnych form rekreacji – od agroturystyki 
przez turystykę krajobrazową po kwalifikowaną i specjalistyczną

Rzeka Narewka

Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny i Kulturalny na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka
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W celu bezkolizyjnego funkcjonowania
samej stanicy kajakowej oraz pozostałych
ośrodków turystyczno-rekreacyjnych pro-
wadzących swą działalność na terenie gmi-
ny powstał Punkt Informacji Turystycznej,
który umożliwia profesjonalną obsługę
turysty. Gmina inwestuje również w małą
infrastrukturę turystyczną w postaci wież wi-
dokowych oraz wiat ogniskowych umiej-
scowionych w poszczególnych w miejsco-
wościach. 

Dbałość o przyrodę zobowiązuje wła-
dze samorządowe do opracowywania pro-
gramów rewitalizacyjnych oraz inwesto-
wania w odnawialne źródła energii. Za-
stępuje się węglowe kotłownie olejowymi lub
na gaz propan-butan, a także instalowane
są pompy ciepła. Osobom prywatnym
stworzono szansę montażu kolektorów
słonecznych do c.w.u. oraz paneli foto-
woltaicznych. 

Już 110 gospodarstw domowych i 7 obiek-
tów komunalnych korzysta z energii sło-
necznej, a kolejne 44 instalacje kolektorów
słonecznych i 49 fotowoltaicznych są mon-
towane. Prawie 80 proc. mieszkańców ko-
rzysta ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
a dla zabudowy rozproszonej wybudowa-
no 243 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Sieć wodociągowa jest doprowadzona nie-
mal do każdego gospodarstwa domowego. 

100 sukcesów w Narewce
Gmina Narewka to doskonałe miejsce

do inwestowania i zakładania biznesu. Na
jej terenie funkcjonuje ponad 100 pod-
miotów gospodarczych, których zakres
działania obejmuje zarówno działalność tu-
rystyczną i agroturystyczną, handlową,
usługową, jak też sferę budownictwa, trans-
portu i przeładunku. Przy zmodernizowa-

nym w 2013 roku kolejowym przejściu
granicznym w Siemianówce, które wypo-
sażono w pełną obsługę służb granicznych
i punkt kontroli fitosanitarnej, zlokalizo-
wano 29-hektarową Podstrefę Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W gminie
funkcjonuje 8 terminali przeładunkowych
towarów masowych zlokalizowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktu-
ry kolejowej z dostępem do „szerokiego”
toru. Swoją działalność zainicjował również
punkt przeładunkowy kontenerów w Chry-
zanowie. Działa zakład produkcyjny firmy
Pronar Sp. z o.o., specjalizującej się w pro-
dukcji przyczep wielkogabarytowych i kół
do pojazdów wolnobieżnych oraz zakład
Ceramiki Budowlanej Lewkowo Sp. z o.o.,
producenta czerwonej ceramiki ogólno-
budowlanej. Gmina Narewka to doskona-
łe miejsce na ulokowanie biznesu z per-
spektywą współpracy z krajami Europy
Wschodniej i Azji. 

Z myślą o inwestorach w sąsiedztwie
Zbiornika Wodnego „Siemianówka” oraz
w miejscowościach m.in. Stare Masiewo
i Nowe Masiewo zlokalizowano uzbrojo-

ne w drogi, kanalizację, wodociągi, sieć ener-
getyczną i telekomunikacyjną tereny inwe-
stycyjne pod budownictwo letniskowe,
pensjonatowe i hotelarskie. Położone są one
w sąsiedztwie leśnych kompleksów Puszczy
Białowieskiej.

Zbilansowane możliwości
Oferta kulturalno-sportowa gminy Na-

rewka jest bogata w liczne imprezy cykliczne.
Najważniejsze z nich to Noc Kupały pre-
zentująca folklor i tradycje południowo-
wschodniego Podlasia, plener malarski
gromadzący sporą rzeszę artystów i Puchar
Centralnej Polski Modeli Wodnosamolo-
tów, w którym zawsze uczestniczy duża licz-
ba fanów modelarstwa.

Wszystkie inwestycje infrastrukturalne
i liczne wydarzenia kulturalno-sportowe są
ukierunkowane na podniesienie komfortu
życia mieszkańców, a mieszkają tu ludzie
mili, otwarci na innowacje i jednocześnie
podtrzymujący lokalne tradycje, dumni ze
swojej historii i wielokulturowości. 

Samorząd gminy Narewka stawia na
zrównoważony rozwój, gdzie potrzeby go-
spodarki, środowiska naturalnego i miesz-
kańców wzajemnie się uzupełniają. Syste-
matycznie inwestuje w przebudowę sieci
dróg lokalnych, tworzy warunki do inwe-
stowania i aktywnego relaksu dla osób star-
szych oraz modernizuje obiekty szkolno-
przedszkolne. Gmina Narewka jest ideal-
nym miejscem do zamieszkania dla tych,
którzy szukają cichej i bezpiecznej przystani
w pięknym otoczeniu przyrody.

Urząd Gminy Narewka
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
tel. 85 682 98 80; fax: 85 682 98 85

sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
www.narewka.pl

www.turystyczna.narewka.pl
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Stanica Kajakowa w Narewce

Narewka – widok z lotu ptaka
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Michał Tabaka

Współcześnie trudno znaleźć
gminę, która nie ma swojej
witryny w Internecie. Już
w 2012 roku 96 proc. jedno-

stek samorządowych wskazywało stronę
www jako ważną płaszczyznę działań pro-
mocyjnych. Co istotne, wyniki badania
wskazały, że to nie tylko najczęściej wyko-
rzystywany, ale zarazem bardzo szybko roz-
wijający się kanał dystrybucji informacji. Aż
52 proc. respondentów deklarowało zwięk-
szenie intensywności w wykorzystywaniu
oficjalnych serwisów w dwóch latach po-
przedzających badanie.

Dziś własne www to tylko jeden z ka-
nałów komunikacyjnych z mieszkańcami.
Samorządy chętnie dywersyfikują swój
przekaz. Do ich dyspozycji są nie tylko zna-
na od lat ulotka czy plakat, ale wiadomość
e-mail, informacja na stronie BIP czy tele-
fon. Bo przecież prawie wszyscy mamy
komputery, tablety, smartfony i streaming,
czemu więc samorządy nie miałyby tego
wykorzystać do informowania nas o swo-
jej działalności i przydatnych nam spra-
wach?

Powrót do historii
Na potrzeby tej analizy warto jednak

w myślach cofnąć się w czasie o 15 lat i przy-

pomnieć sobie, co wyznaczało rytm sa-
morządowej działalności. Nasza demo-
kracja jest bardzo młoda. Uczymy się
smaku kiełbasy wyborczej z dłuższą datą
spożycia, ale też tego, jak współcześnie roz-
mawia się z władzą. Tą centralną, ale po re-
formie administracyjnej też tą z naszych
małych ojczyzn – samorządową.

Wtedy (dzisiaj ciągle trochę też) sa-
morządowcy kierowali się tym, kiedy może
się zacząć, a kiedy skończyć kadencja.
Rozpisana na cztery lata kreśliła czas in-
westycji, zaciskania pasa i ewentualnej
wzmożonej aktywności względem miesz-
kańców. 

Parę lat po utworzeniu samorządu
terytorialnego szczebla wojewódzkiego
(1998 r.) nastąpiły dwa równoległe proce-
sy, które wiele zmieniły także w kontekście
komunikacji władzy z mieszkańcami. Pierw-
szy to po prostu rozwój technologiczny.
Pojawia się coraz więcej nowoczesnych roz-
wiązań i mechanizmów. Co ważne: nie na
użyteczność jedynie wojska, ale po-
wszechnie, praktycznie dla każdego.

Drugim aspektem, który ewidentnie
miał wpływ na kreującą się rzeczywistość
była polska  akcesja do europejskiej wspól-
noty. Od 2007 r. jesteśmy w pełni benefi-
cjentem unijnej siedmiolatki (2007–2013),
co przekłada się na każdy aspekt życia –
sposób kontaktowania się z mieszkańcami
także. Tylko w pierwszym „polskim” bu-

dżecie Unii Europejskiej na usprawnienie
kontaktu na linii obywatel-administracja, na
informatyzację i rozwój społeczeństwa in-
formacyjnego wydatkowaliśmy przeszło
13 miliardów złotych. 

Pieniądze przede wszystkim uczą
Od samego początku naszego funk-

cjonowania w ramach UE nie brakuje
przykładów, jak polskie gminy nie chcą prze-
gapić tej szansy. Te sprytniejsze łączą siły,
bo wiedzą, że wtedy efekt jest jeszcze lep-
szy. Niekiedy w tym celu zawiązują stowa-
rzyszenia, jak chociażby w przypadku Sto-
warzyszenia Rozwoju i Współpracy Re-
gionalnej „Olza”, gdzie członkami są:
Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów,
Istebna, Strumień, Wisła. I ten podmiot wła-
śnie jest beneficjentem projektu europej-
skiego w sprawie przystosowania systemu
informatycznego administracji samorzą-
dowej do kompleksowego świadczenia
usług drogą elektroniczną.

Koncepcja projektu zakładała popra-
wę życia mieszkańców poprzez zmniejszenie
uciążliwości przy załatwianiu spraw ad-
ministracyjnych dzięki wdrożeniu Systemu
Elektronicznego Obiegu Dokumentów po-
zwalającego na przetwarzanie i obsługę
pism w formie dokumentów elektronicz-
nych. Taki zresztą system podejmują też
inne gminy. Na Śląsku gminne projekty
w tym zakresie mogą dodatkowo dołączyć

Władza zabiega 
o uwagę 

mieszkańca

Musieliśmy przejść okres, w którym mieszkańcy traktowani byli przez
swoich lokalnych włodarzy w pierwszej kolejności jako wyborcy. Czyli raz
na cztery lata. Na szczęście wszystko ewoluuje – komunikacja społeczna
również. To już nie przedwyborczy incydent, a realizacja stałej strategii.
Od pierwszego do ostatniego dnia kadencji
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do Systemu Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej. 

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że na
początku – w dobie, kiedy jeszcze podpis
elektroniczny nie mógł być nawet używa-
ny – elektroniczny obieg działał na pół
gwizdka. Przynajmniej w kontekście całko-
witej zamiany tradycyjnego, papierowego
dokumentowania. Dublowanie działań na
tym poziomie tak naprawdę widoczne jest
do dzisiaj. 

W dłuższej perspektywie taki mecha-
nizm jednak przynosi oczekiwany skutek.
Zgodnie z analizą pn. „Badanie wpływu in-
formatyzacji na działania administracji
publicznej w Polsce w 2011 r.”, zleconą
przez ówczesne MSWiA, w efekcie infor-
matyzacji w 40 proc. urzędów wzrosła
sprawność załatwiania spraw.

Telefon – podstawowa sprawa
Rozwój technologiczny ma istotne

znaczenie w pracy samorządu. Jeszcze
podczas obowiązywania poprzedniego bu-
dżetu europejskiej Wspólnoty (2007–2013)
telefon komórkowy, a po nim smartfon sta-
ły się czymś powszechnym, co w ogromnym
stopniu zmieniło komunikację na linii sa-
morząd-mieszkaniec. 

Bo skoro prawie każdy Polak ma w kie-
szeni telefon, to jaki jest sens informowa-
nia go o nadciągających zagrożeniach sta-
rymi metodami, czyli przez sygnały syren
alarmowych? To jakby cofanie się w czasie.
I nikt z tego nie ma pożytku. 

Nie trzeba dzwonić, 
można napisać

Kontakt za pomocą telefonów ko-
mórkowych stał się coraz popularniejszy.
Pierwsza rzecz to koszty, które w rocznych
budżetach raczej miały i mają kosmetycz-
ny charakter. Druga rzecz to powszechność.
Wreszcie: na telefon przecież nie trzeba wca-
le dzwonić. Można też wysłać SMS, któ-
rego odbiorca odczyta, nie mając stałego
dostępu do Internetu. Mieszkaniec musi je-
dynie wyrazić chęć otrzymywania tą dro-
gą informacji. Jakich? Przeróżnych.

Np. mieszkańcy Dobrego Miasta dzię-
ki usłudze „INFO-SMS” na komórki do-
stają powiadomienia o wynikach meczów
sportowych i repertuar lokalnego kina,
a zapisani do MielecSMSinfo – zesta-
wienia najniższych cen paliwa w mieście
– wyjaśnia na łamach „Pulsu Biznesu” An-
drzej Ogonowski, Brand & PR Director
w SMSAPI, platformie do masowej wy-
syłki SMS. 

Rozwiązanie nie jest drogie. Mieszka-
niec nie ponosi żadnych kosztów. Uru-
chomienie platformy wysyłającej kilkaset
krótkich wiadomości tekstowych to kwestia
raptem 50 zł. 

Czas social mediów
Mimo że system SMS wydaje się ide-

alny, to korzysta z niego tylko kilkaset
gmin. Większości takie rozwiązanie nie
obchodziło, a teraz nie obchodzi jeszcze
bardziej. Bo po tym, gdy sposób komuni-
kowania się, także z administracją, całko-
wicie zmienił telefon komórkowy, nad-
szedł czas social mediów. 

–  Obecnie miasta funkcjonują po-
dobnie jak firmy. Inwestują, zatrudniają lu-
dzi, rozrastają się i promują. I tak jak zna-
komita większość firm usługowych korzy-
sta z social mediów, tak i miasta często je
wykorzystują, by być w kontakcie ze swoimi
mieszkańcami, a także turystami – mówi Re-
nata Gajoch-Bielecka z FreshMaila.

Polskie samorządy mają w tym przy-
padku takie samo podejście jak przedsię-
biorstwa. Skoro obsługi social mediów
(od Facebooka przez Instagram i YouTu-
be’a, do Twittera) absolutnie nie można po-
zostawić przypadkowi, to w samorządach
na te potrzeby powstają nowe stanowiska
pracy, a nawet całe zespoły robocze. Sa-
morządowcy na szczęście dosyć szybko zo-
rientowali się, że nie jest sztuką mieć kon-
to np. na Facebooku. Na efekt możemy li-
czyć dopiero wtedy, gdy w mediach spo-
łecznościowych dobrze się zaprezentujemy,

a nie z samego faktu, że w ogóle tam je-
steśmy. 

Aplikacja, czyli autonomia przekazu
Rozwój ekosystemów komórkowych

zdeterminował do wytężonej pracy twórców
aplikacji. Pojawiły się elektroniczne kalku-
latory liczące godziny snu czy zjedzone ka-
lorie. Nie ma żadnego problemu, żeby
znaleźć aplikację ułatwiającą zakup biletu
do kina czy wyszukanie w danym mieście
kawiarni.

Bardzo dobrze potrafiły znaleźć się w
tym ładzie niektóre polskie miasta. Do-
skonałym przykładem jest rozwiązanie
praktykowane w Warszawie, Gdańsku,
Krakowie i Płocku. Skierowane zostało
głownie do przyjezdnych, ale nie tylko. Cho-
dzi o aplikację Footsteps. Po jej urucho-
mieniu ustawiamy swój status, po czym
aplikacja pokaże nam 10 najbardziej inte-
resujących miejsc z danej kategorii, pasu-
jących do naszego profilu. Takich przykła-
dów na aplikacyjną aktywność samorzą-
dowców w Polsce jest naprawdę sporo.

Skoro są narzędzia, 
to stwórzmy kampanię

Dla nikogo nie może być zaskoczeniem,
że w porównaniu z sytuacją sprzed 15, a na- �

Skoro prawie każdy Polak ma w kieszeni telefon, 
to jaki jest sens informowania go o nadciągających 
zagrożeniach starymi metodami, czyli przez sygnały
syren alarmowych? To jakby cofanie się w czasie
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wet 10 lat obecnie samorządy mają zde-
cydowanie więcej mechanizmów i rozwią-
zań, także w kształtowaniu stosownej
i przede wszystkim efektywnej komunika-
cji z mieszkańcami. Są telefony komórko-
we, strony internetowe, oczywiście trady-
cyjne gazety, pojawiają się e-gazety. Nie-
którzy dalej celują w nagrania wideo i albo
startują z własną telewizją, albo zachęca-
ją do subskrybowania własnych kanałów na
YouTube. Oczywiście nie zapominamy o so-
cial mediach.

Bywa, że od przybytku głowa boli.
I w naszym kraju też nie brakuje przykła-
dów, że mimo mnogości potencjalnych na-
rzędzi w kraju nad Wisłą są ciągle samo-
rządowcy, którym na tym nie za bardzo za-
leży, którzy nie widzą potrzeby wysyłania ko-
munikatów do mieszkańców. Na szczęście
więcej jest tych samorządowców, którzy
zdają sobie sprawę, że tak naprawdę dobry
kontakt z mieszkańcami muszą budować
już dzień po wyborach.

Samorządowcy pokazują, że te liczne
instrumenty można z powodzeniem łączyć
w jedną orkiestrę. Przykładem jest zakoń-
czona już kampania informacyjna na tere-
nie województwa śląskiego pt. „Mogę za-
trzymać smog”. Była pokłosiem wcześniej-
szych regulacji legislacyjnych: w woje-
wództwie śląskim przyjęto – w formie pra-
wa miejscowego – uchwałę antysmogową.
Chociaż inicjatorem był samorząd woje-
wództwa śląskiego, to brało w niej udział
co najmniej kilkanaście gmin żywo zainte-
resowanych walką o czyste powietrze. 

Mieszkańcy za pomocą różnych na-
rzędzi i na różnych polach eksploatacji byli
informowani i przekonywani, że bój z za-
bójczym smogiem trzeba zacząć w swoich
głowach i swoich czterech ścianach. 

Jaka przyszłość? 
Jeszcze bardziej skomunikowana

Wiedza mieszkańców o poczynaniach
swoich lokalnych włodarzy będzie coraz
większa. O tym, że jest taka potrzeba, naj-
lepiej świadczy fakt popularności budżetów
obywatelskich, które zdobyły serca wielu in-
dywidualnych pomysłodawców, jak i or-
ganizacji pozarządowych. Po tym, jak
wprowadzono je w miastach, teraz po taki
mechanizm sięgają samorządy wojewódz-
kie. 

Rozwój technologii już dokonał zmian
w komunikacji na linii mieszkaniec-samo-

rządowiec. Ale to przecież nie jest koniec.
Za chwilę ruszy rządowy projekt mDoku-
ment pozwalający stokenizować w na-
szym smartfonie takie dokumenty jak do-
wód osobisty i prawo jazdy. W Katowicach
i Warszawie na terenach poprzemysło-
wych testowane jest wykorzystywanie dro-
nów do zadań publicznych, np. w kwestii
dostarczania materiałów medycznych. 

Tak więc od technologii samorządow-
cy nie uciekną. Warto, aby kolejne rozwią-
zania witali z otwartymi ramionami i szu-
kali możliwości ich wykorzystania. Ci, któ-
rzy zaśpią – tylko stracą. �

�
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Rozwój technologii już dokonał zmian w komunikacji
na linii mieszkaniec-samorządowiec. Ale to przecież
nie jest koniec



Niezależne grono ekspertów związa-
nych z „Dziennikiem Gazetą Prawną”
przyznało gminie Iława tytuł „Perły Sa-
morządu”. Uznano państwa za samorząd
przyjazny zarówno turystom, jak i inwe-
storom. Co by pan dodał do tego uzasad-
nienia? 

Nasza gmina od wielu lat buduje wi-
zerunek samorządu przyjaznego turystom,
nie zapominając o pozytywnym klimacie dla
inwestorów. Często powtarzamy hasło:
„U nas możesz świetnie wypocząć i zrobić
dobry biznes”. Stawiamy przy tym na
szybkość podejmowania decyzji w samym
urzędzie gminy. Jest to moim zdaniem klu-
czowe zagadnienie dla inwestora, a jedno-
cześnie wyraz szacunku do niego. Dlatego
każdy inwestor niezależnie od tego, czy
mały, czy duży, ma w naszym urzędzie swo-
jego opiekuna, który pomaga mu od po-
czątku do końca procesu inwestycyjnego.
Mam tutaj na myśli pomoc w uzyskaniu np.
decyzji środowiskowej, pozwolenia na bu-
dowę, uzgodnień dotyczących zjazdów
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Au-
tostrad itp. Stosujemy tutaj również zasa-
dę elastycznego dopasowania naszego
czasu pracy do potrzeb inwestora. Zdarza
się, że ja osobiście i moi pracownicy zo-
stajemy po godzinach, jedziemy z poten-
cjalnymi inwestorami w teren, prezentuje-
my i wyjaśniamy możliwości wynikające
z planu zagospodarowania przestrzenne-
go, a także te dotyczące budowy niezbęd-
nej infrastruktury, czyli drogi dojazdowej,
wodociągu, kanalizacji, gazu itp. Mamy
przy tym profesjonalne i życzliwe podejście
do inwestora. Staramy się podpowiadać
i wskazywać potencjalne korzyści lokaliza-

cji. Nie ukrywamy także zagrożeń. Uczci-
wość wobec przedsiębiorców to podstawa
sukcesu. Uważam również, że nasza go-
towość dopasowania się do potrzeb przed-
siębiorców, a także stwarzanie atmosfery
życzliwości to dodatkowa zachęta do in-
westowania w naszej gminie. 

Jak sprofilowana jest oferta bizneso-
wo-inwestycyjna gminy Iława? 

Gmina Iława – zarówno w zasobach
komunalnych, jak również prywatnych – po-
siada kilkaset hektarów gruntów pod in-
westycje, często już uzbrojonych w pod-
stawowe media. Są to grunty przeznaczo-
ne pod centra logistyczne, położone przy
drodze krajowej nr 16 we Franciszkowie,
grunty przemysłowe, pod usługi uciążliwe
i nieuciążliwe, usługi sportowe oraz wiele
gruntów pod usługi turystyczne. Oferuje-
my także szereg działek mieszkaniowo-
usługowych, często atrakcyjnie położo-
nych, w pobliżu jezior, lasów. Zachęcamy
do osiedlania się w naszej gminie.  

Osią i głównym czynnikiem rozwoju tu-
rystycznego u nas jest oczywiście Jeziorak
– najdłuższe jezioro w Polsce. To tutaj w se-
zonie przybywają tysiące żeglarzy i ama-
torów sportów wodnych. Można świetnie
wypocząć, zwolnić tempo, poddać się uro-
kom malowniczych krajobrazów, podziwiać
wspaniałą przyrodę, w tym jeziora, piękne
lasy, faunę i florę. Tutaj oprócz zróżnico-
wanej bazy noclegowej, do dyspozycji go-
ścia są nowoczesna infrastruktura, profe-
sjonalna obsługa turystyczna, system eko-
marin, pomostów. Posiadamy kilkadziesiąt
kilometrów szlaków pieszych, rowerowych,
konnych. Zapraszam amatorów wędrówek
pieszych i rowerowych, a także wędkarzy.
Nigdzie tak wybornie nie smakuje sandacz
jak na ziemi iławskiej. 

Jednomyślne absolutorium to na-
dzieja na kolejną kadencję?

Zawsze podkreślam, że absolutorium
to wspólny sukces całej społeczności lokalnej
naszej gminy, a więc radnych, sołtysów, or-
ganizacji pozarządowych, działaczy spor-
tu i kultury, członków OSP i wielu innych
środowisk, których nie sposób tutaj wy-
mienić. Myślę, że jest to wyraz akceptacji
Rady Gminy dla naszych działań. Nie
zwalniamy tempa inwestycyjnego. Do-
dam, że w ciągu tylko dwóch lat obowią-
zywania nowej strategii rozwoju udało się
już zrealizować bądź rozpocząć ponad 70
proc. zadań i działań wynikających ze
strategii. To duży sukces. Jeśli mieszkańcy
zadecydują, że powinienem kontynuować
konsekwentną politykę rozwoju naszej gmi-
ny, to gotów jestem podjąć to wyzwanie. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Do dyspozycji inwestora
Zdarza się, że ja osobiście i moi pracownicy zostajemy 

po godzinach, jedziemy z potencjalnymi inwestorami w teren, 
prezentujemy i wyjaśniamy możliwości wynikające z planu 
zagospodarowania przestrzennego, a także te dotyczące 

budowy niezbędnej infrastruktury – tłumaczy 
wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Rezerwat jezioro Jasne w Siemianach
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Położenie Brwinowa kusi inwesto-
rów poszukujących terenów pod
budowę centrów logistycznych
i zakładów produkcyjnych w stre-

fie przemysłowej – 444 km autostradą A2
od granicy z Niemcami i tylko 25 km do
Warszawy.

Korzystne położenie
Bliskość autostrady A2 oraz możliwość

korzystania z podmiejskich linii kolejo-
wych PKP i Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej to niewątpliwe atuty gminy Brwinów.
Obecnie PKP PLK modernizuje linię ko-
lejową nr 447 na trasie Warszawa Włochy –
Grodzisk Mazowiecki przebiegającą przez
Brwinów. W Parzniewie powstaje nowy
przystanek PKP, który ułatwi dojazd pra-
cownikom pobliskich zakładów po pół-
nocnej stronie torów, a także zachęci de-
weloperów do budowy domów wieloro-
dzinnych po południowej stronie torów. 

Naprzeciw oczekiwaniom inwestorów
wychodzą zrealizowane przedsięwzięcia,
m.in. wybudowana w 2017 r. obwodnica wsi
Moszna, która pozwoliła na wyprowa-
dzenie większości samochodów ciężaro-
wych z Moszny oraz z drogi Moszna – Do-
maniew, a także z samego Domaniewa

w kierunku węzła autostrady A2. Tiry z te-
renu Millenium Logistic Park Pruszków II
oraz okolicznych firm omijają łukiem za-
budowania wsi. W ramach tej inwestycji
powstała zupełnie nowa droga z ciągiem
pieszo-rowerowym i oświetleniem ulicz-
nym oraz dwa ronda – na skrzyżowaniach
z drogami Moszna – Brwinów i Moszna –
Pruszków. 

Osobista pomoc władz
Brwinów jest gminą przyjazną dla in-

westorów, których wspiera począwszy od
etapu pozyskiwania gruntów pod inwesty-
cje i przy załatwianiu niezbędnych for-
malności – czasami nawet modyfikując pla-
ny zagospodarowania przestrzennego. In-
westorzy mogą liczyć na sprawną obsługę
i bezpośrednie rozmowy z burmistrzem
gminy Brwinów Arkadiuszem Kosińskim
i zastępcą burmistrza Sławomirem Wa-
lendowskim, którzy osobiście angażują się
w pomoc inwestorom. Oferta działań po-
dejmowanych na rzecz inwestorów jest sze-
roka i obejmuje m.in. pomoc w znalezieniu
działki budowlanej lub nieruchomości do
nabycia, pomoc w negocjacjach z dostaw-
cami mediów technicznych (energia elek-
tryczna, gaz, woda, kanalizacja itp.), pomoc

w naborze pracowników, uzbrajanie dzia-
łek na potrzeby inwestora (biznesu) – do ne-
gocjacji.

Atutem Brwinowa jest znacząca ilość
terenów objętych planami zagospodaro-
wania oraz przychylne nastawienie władz
samorządowych. W ostatnich latach sa-
morząd przeznacza na inwestycje od 25 do
50 procent budżetu – buduje sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjne, tworzy i rozbudo-
wuje bazę oświatową, sportową oraz kul-
turalną. W ubiegłym roku w Brwinowie zo-
stała otwarta pasywna hala sportowa. Bu-
dynek na miarę XXI w. służy uczniom w ra-
mach lekcji wf., a po zajęciach szkolnych jest
miejscem sportowej aktywności miesz-
kańców. Hala sportowa otrzymała presti-
żowy certyfikat „Budynek pasywny o spraw-
dzonej jakości” oraz tytuł „Sportowy Obiekt
Roku 2017”.

Sprawdzony partner
Atrakcyjne położenie gminy Brwinów

przyciąga wielu przedsiębiorców. Na prze-
niesienie swojej siedziby do gminy Brwinów
oraz budowę centrum logistycznego zde-
cydowała się firma ULMA Construccion,
światowy lider w produkcji deskowań i rusz-
towań. Od stycznia 2014 r. w Parzniewie
swoją siedzibę ma Formika – jeden z naj-
nowocześniejszych zakładów w Europie,
produkujący opakowania dla przemysłu
mleczarskiego, farmaceutycznego i ko-
smetycznego. Centrum dystrybucyjne Je-
ronimo Martins Polska także wybrało na
swoją siedzibę przemysłowe tereny Parz-
niewa. Powierzchnia magazynowa nowe-
go centrum wynosi 21,5 tys. metrów kwa-
dratowych. Otwarty w grudniu 2014 r.
obiekt obsługuje 120 sklepów sieci Bie-
dronka w Warszawie i okolicach.

Spółka Millenium Logistic Park zbu-
dowała w Mosznie swoje centrum logi-
styczne. Jest to największy park logistycz-
ny MLP w Polsce. Wkrótce w Parzniewie
rozpocznie się budowa kolejowego termi-
nala przeładunkowego szwajcarskiej firmy
Hupac.

Gmina Brwinów 
otwarta na inwestorów
Atrakcyjna lokalizacja gminy Brwinów zachęca inwestorów poszukujących
terenów pod budowę centrów logistycznych i zakładów w strefie przemysło-
wej, a także przyciąga deweloperów rozważających budowę nowych osiedli
mieszkaniowych

Rondo na obwodnicy zbudowanej przez gminę we wsi Moszna Fot. SKYPRO.media



SAMORZĄD DOBRZE ZARZĄDZANY 2018

W Kaniach przy trasie Prusz-
ków – Grodzisk Maz. znajduje się
największy zakład produkcyjny
światowego lidera branży kosme-
tycznej L’Oréal Kosmepol, gdzie
wytwarzane są m.in. farby do wło-
sów oraz środki do pielęgnacji
twarzy i ciała.

Do mieszkania i rekreacji
Gmina Brwinów przyciąga

także deweloperów. Obecnie po-
wstaje Osiedle Brwinów Platinum
Park – nowa inwestycja firmy
Brwinów Platinum Park MBD
Sp. z o.o. sp. k. zlokalizowana w Brwino-
wie. Trwa także kolejny etap budowy Osie-
dla Pszczelin, którego inwestorem jest
Eko-Bud Deweloper, który w ostatnich la-
tach wybudował w Brwinowie 22 wieloro-
dzinne budynki mieszkalne. 

W sąsiedztwie osiedla Twój Parzniew
Miasto Ogród II gmina Brwinów obecnie
buduje ul. Wolności na odcinku od ul. So-
lidarności do ul. Młodości w Parzniewie.
Budowa tej nowej drogi zapewni alterna-
tywny wyjazd z osiedli oraz rozwiąże pro-
blem miejsc parkingowych w rejonie. Gmi-
na Brwinów sfinansowała tę inwestycję ze
środków własnych w wysokości ponad
2 mln zł. 

W kilku miejscach na terenie gminy
Brwinów trwają budowy ścieżek rowero-
wych, a jeszcze w tym roku ma ruszyć ko-
lejna inwestycja z myślą o miłośnikach
dwóch kółek: budowa torów easy- i mini-
pumptrack, na które gmina Brwinów uzy-
skała dotację z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Docelowo w ich są-
siedztwie powstaną kolejne obiekty zielonej
strefy rekreacji, umożliwiające mieszkańcom
i gościom zarówno urozmaicone, aktywne
spędzanie czasu, jak też wypoczynek i relaks.

Sukcesy
Gmina Brwinów jest laureatem wielu

nagród i wyróżnień. Przez kolejne lata

zdobywała tytuł „Gmina Fair
Play” – Certyfikowana Lokali-
zacja Biznesu. To wyróżnienie
świadczy o tym, że polskie i za-
graniczne firmy mogą bez
obaw inwestować w gminie
Brwinów i liczyć na pomoc
i doradztwo ze strony meryto-
rycznie przygotowanych pra-
cowników. 

Agencja INC Rating w 2017 r.
przyznała gminie Brwinów dłu-
goterminowy rating krajowy AA-,
a co za tym idzie – stabilną per-
spektywę ratingu. Rating gminy

odzwierciedla wyniki operacyjne gminy
Brwinów, jej wysoką zdolność do finan-
sowania inwestycji ze środków własnych,
dobrą sytuację płynnościową budżetu
oraz relatywnie niski w stosunku do środ-
ków operacyjnych poziom obsługi za-
dłużenia. Wyniki ratingu dały jeszcze wię-
cej powodów do zadowolenia, gdyż oce-
na AA- świadczy o bardzo niskim pozio-
mie ryzyka. 

W 2017 r. gmina Brwinów zdobyła cer-
tyfikat najwyższej jakości „Teraz Polska”.
Tym samym znalazła się w gronie najlep-
szych gmin, które dzięki swym walorom wy-
różniają się wśród innych oraz mogą być
wzorem do naśladowania. �
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Które z obszarów działalności gminy
traktuje pan w tej chwili priorytetowo?

Najważniejszymi celami gminy Brwi-
nów jest tworzenie podstaw do zrówno-
ważonego, trwałego i wielofunkcyjnego
rozwoju gminy poprzez m.in. budowę in-
frastruktury technicznej i społecznej. Aby
osiągnąć wyznaczone cele, gmina Brwinów

uchwaliła programy wskazujące działania
rozłożone w czasie. Podstawę do długo-
okresowej i skoordynowanej strategii in-
westycyjnej gminy stanowi „Wieloletni Plan
Inwestycyjny gminy Brwinów na lata 2014–
2020”, który dotyczy kierunków i sposobów
wydatkowania środków inwestycyjnych
w okresie najbliższych kilku lat. Wśród za-
dań ujętych przez Urząd Gminy Brwinów
są m.in. adaptacja zabytkowego pałacu
w parku na cele kulturalne – swoją siedzi-
bę będzie miał tam Gminny Ośrodek Kul-
tury, remont targowiska czy przebudowa in-
frastruktury drogowej. 

Co zmieniła w ostatnich latach bliska
odległość autostrady A2 pod względem in-
westycyjnym?

Zakończenie w 2012 r. budowy auto-
strady ze zjazdem w Pruszkowie stało się

wielką szansą Brwinowa. Otworzyło to
możliwości inwestowania na naszych te-
renach przemysłowych, które nagle zna-
lazły się w odległości 1,5–2 km od zjazdu
z autostrady, co skłania inwestorów do na-
bywania i zagospodarowywania działek
położonych m.in. w Parzniewie, Koszaj-
cu czy Mosznie. Nasze tereny inwestycyjne
cieszą się dużym zainteresowaniem. Prze-
kształciliśmy kilkaset hektarów gruntów
o charakterze rolniczym w tereny prze-
mysłowe. Są one własnością Skarbu Pań-
stwa i zyskują nowych nabywców. Jako sa-
morząd wsłuchujemy się w potrzeby
przedsiębiorców, bo dzięki nim mamy
nie tylko większe dochody, lecz także
atrakcyjne miejsca pracy. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Wsłuchujemy się w potrzeby
mieszkańców i przedsiębiorców

Rozmowa z burmistrzem gminy Brwinów 
Arkadiuszem Kosińskim

Ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Sochaczewskiej w Brwinowie
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Co dla pana stanowi o jakości działań
urzędu miasta skierowanych bezpośrednio
do mieszkańców i jak Józefów wywiązu-
je się z tych założeń?

Józefów znalazł się na 7. miejscu w ran-
kingu polskich miast, w których żyje się naj-
lepiej. To dlatego, że zwracamy uwagę na
to, aby poziom zadowolenia naszych
mieszkańców z życia był odpowiednio wy-
soki. Dzieci mają do dyspozycji liczne pla-
ce zabaw, zajęcia na basenie, dobrze wy-
posażone hale sportowe, miasteczko ruchu
drogowego. Dostęp do publicznych przed-
szkoli jest dużo lepszy niż w innych mia-
stach. Młodzież może korzystać z boisk, bo-
gatej oferty sportowej, skate parku, placów
do kalisteniki, a wkrótce też do parkoura.
Józefowskie szkoły cieszą się dobrą opinią
– realizują programy prozdrowotne, spor-
towe, oferują wymianę zagraniczną i wo-
lontariat. Jeśli porównamy to, co mamy dzi-
siaj ze stanem sprzed przemiany ustrojowej,
kiedy to cała infrastruktura dla dzieci za-
mykała się w dwóch szkołach, jednym
przedszkolu i jednej huśtawce – uważam,
że odnieśliśmy sukces.

Zarządzanie miastem trochę przypo-
mina kierowanie dużą firmą, gdzie trzeba

pogodzić oczekiwania klientów – czyli
mieszkańców, obiektywne potrzeby, jakimi
w skali miasta są np. edukacja, bezpie-
czeństwo, gospodarka komunalna oraz
przychody i wydatki. Trzeba też być goto-
wym na podejmowanie decyzji na granicy
ryzyka, żeby zapewnić rozwój miasta, ale nie
podejmować decyzji pochopnych. Moim
zdaniem odnosimy na tym polu sukces dzię-
ki doświadczeniu. Bo do zarządzania mia-
stem potrzebna jest wizja i pasja, połączo-
na z kompetencjami, wiedzą i profesjona-
lizmem. I pracownicy Urzędu Miasta mają
te wszystkie cechy.

Jakie miejskie inwestycje są w tej
chwili priorytetowe dla pana?

Obecnie, we współpracy z pięcioma są-
siednimi gminami, pracujemy nad rozwo-
jem sieci dróg rowerowych. Dzięki pro-
jektowi „Wybierzmy rower”, którego Jó-
zefów jest liderem, na terenie tych gmin po-
wstanie ponad 45 km ścieżek rowero-
wych i 3,5 km ciągów pieszo-rowerowych.

Kontynuujemy też budowę oczysz-
czalni, i to mimo wielu przeszkód „natury
formalnej”. To inwestycja konieczna, dzię-
ki której miasto i mieszkańcy będą mieć kon-
trolę nad swoimi wydatkami, ale przede

wszystkim nad jakością oczyszczania na-
szych ścieków. W tym roku planujemy
również rozpocząć budowę nowej sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej
nr 1 i dodatkowego boiska sportowego na
terenach, na których trenuje miejski klub
sportowy MLKS Józefovia. 

Dla mnie szczególnie bliskie i ważne
w tym roku są dwie inwestycje. Obie są in-
nowacyjne i przełomowe i obie wiążą się
z rewitalizacją ważnych dla Józefowa bu-
dynków. Pierwsza to adaptacja pięknego
„świdermajera” na Dom Nauki i Sztuki.
Świdermajery to zanikające już zabytki ar-
chitektury drewnianej, bardzo typowe dla
naszego regionu. Jeden z nich – położo-
ny w centrum miasta – zostanie zmoder-
nizowany i stanie się centrum integracji po-
koleniowej, miejscem, w którym będą
prowadzone zajęcia artystyczne dla dzie-
ci, naukowe dla dorosłych i wykłady dla
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Plac wo-
kół budynku również przejdzie przemianę
– będzie to przestrzeń otwarta dla wszyst-
kich józefowian. Drugi ważny projekt to
adaptacja starego budynku przy ulicy
Wyszyńskiego 11 na Dom Seniora. Chce-
my stworzyć miejsce spotkań, ale też re-
habilitacji. Starsi mieszkańcy Józefowa
będą mogli tu przyjść, aby napić się kawy,
poczytać gazetę, porozmawiać ze znajo-
mymi, ale też przejść zabiegi i ćwiczenia
rehabilitacyjne, zmierzyć ciśnienie czy
poprosić o pomoc w przyjęciu leków.
W budynku będzie pracował wykwalifi-
kowany personel medyczny – lekarz, pie-
lęgniarki i rehabilitanci.

W tym roku Józefów dysponuje rekor-
dowym budżetem na inwestycje. Zadbali-
śmy o wyrównanie kolejnych dróg, poło-
żenie kolejnych kilometrów sieci wodocią-
gowo-kanalizacyjnej, ale możemy też my-
śleć o innych niż infrastrukturalne projek-
tach. Widzimy ogrom potrzeb, mamy pew-
ne pomysły jak je rozwiązać, ale przede
wszystkim, jak zawsze, jesteśmy otwarci na
sugestie mieszkańców.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Sukces dzięki doświadczeniu
Zarządzanie miastem trochę przypomina kierowanie dużą firmą, gdzie
trzeba pogodzić oczekiwania klientów – czyli mieszkańców, obiektywne 
potrzeby, jakimi w skali miasta są np. edukacja, bezpieczeństwo, 
gospodarka komunalna, a także przychody i wydatki – mówi burmistrz 
Józefowa Stanisław Kruszewski



Od wschodu i południa graniczy
z gminą Namysłów, od zacho-
du i północy z gminą Bierutów
i gminą Dziadowa Kłoda (wo-

jewództwo dolnośląskie). Gmina Wilków
zajmuje obszar 101 km², a zamieszkuje ją
4.428 osób.

Gmina Wilków położona jest z dala od
dużych aglomeracji miejskich i uciążliwe-
go przemysłu. Jest gminą typowo rolniczą.
Przeważają tu grunty o bardzo dobrej i do-
brej przydatności do produkcji rolnej.
Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,13. 

Pomimo znaczących przekształceń
środowiska na terenie gminy znajdują się
obszary cenne przyrodniczo. Podstawowym
elementem przyrodniczej struktury prze-
strzennej gminy jest Dolina Widawy, peł-
niąca funkcje ekologiczne, hydrologiczne
i klimatyczne.

Przez gminę przebiega droga woje-
wódzka nr 451 relacji Oleśnica–Namysłów
oraz zelektryfikowana linia kolejowa zna-
czenia krajowego nr 143 relacji Kalety
– Wrocław Główny. Układ komunikacyjny
uzupełniają drogi powiatowe oraz drogi
gminne. Stosunkowo bliska odległość (ok.
60 km) od dużych ośrodków miejskich Wro-
cławia i Opola oraz dogodne połączenie
z autostradą A4 stanowią istotny atut
gminy. Gmina umiejętnie wykorzystuje
środki zarówno krajowe, jak i unijne na po-
prawę infrastruktury i życia mieszkańców.
Jest aktywnym członkiem Lokalnej Grupy
Działania Dobra Widawa. 

Na terenie gminy z końcem 2012 r. zo-
stała oddana do użytkowania Farma Wia-
trowa Pągów o łącznej mocy 52.275 MW.
Farma składa się z najnowocześniejszych
i najwyższych turbin wiatrowych, jakie do
tej pory zainstalowano w Polsce. Z po-

czątkiem roku 2015 rozpoczęła pra-
cę Farma Wiatrowa w Wilkowie
o łącznej mocy 10 MW, złożona
z 5 elektrowni wiatrowych, każda
o mocy 2 MW. 

W gminie Wilków odbywa się
szereg wydarzeń kulturalnych. Do
najciekawszych należą: Festiwal Kul-
tury Ludowej w Wilkowie o zasięgu

ponadregionalnym, występy artystyczne
dzieci i młodzieży z Centrum Twórczości
Dzieci i Młodzieży „Galiczyna” ze Lwowa
czy też Gminne Dożynki.

www.wilkow.pl

Wilków z naturą
i kulturą

Gmina Wilków leży w północno-
-zachodniej części województwa 
opolskiego, na Równinie 
Oleśnickiej, w granicach 
administracyjnych 
powiatu namysłowskiego

Atrakcje:

• Hotel JAKUBUS w Jakubowicach to miejsce, gdzie natura łączy się z nowo-
czesnością, gdzie spokój i cisza inspirują do działania, gdzie komfort odpoczynku
konkuruje tylko z różnorodnością atrakcji. Na powierzchni ok. 40 ha znajduje się
kilka obiektów hotelowych, szkoła jeździecka i jeździecki klub sportowy. Na terenie
obiektu organizowane są zawody o randze krajowej i międzynarodowej „Silesia
Equestrian”.
• Nad Stawami. To gospodarstwo agroturystyczne, które mieści się przy niewiel-
kim gospodarstwie rolnym ze stawami karpiowymi, położone na obrzeżu wsi Dęb-
nik w dorzeczu Widawy. Ze względu na niską jakość gleb w tej części gminy, a co
się z tym wiąże ekstensywne rolnictwo, środowisko naturalne jest czyste i nieska-
żone działalnością człowieka. 
• Gorzelnia z płatkarnią w Pszenicznej. Zabytek techniki zachowany niemal
w niezmienionej formie architektonicznej, posiadający unikalny, w całości sprawny
ciąg technologiczny z maszyną parową i kotłem. Z uwagi na wartości historyczne
i techniczne obiekt wpisany został do rejestru zabytków, dzięki czemu objęto go
ścisłą ochroną prawną i konserwatorską.

SAMORZĄD DOBRZE ZARZĄDZANY 2018
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Mąż bije żonę. Ona wzywa poli-
cję. Robi obdukcję lekarską.
Mężczyznę sąd skazuje na rok
więzienia. Oprawca wychodzi

po kilku miesiącach za dobre sprawowanie.
I co dalej? Wraca do domu, lekceważąc są-
dowy zakaz zbliżania się do żony, by wy-
mierzyć sprawiedliwość. Żona tym razem nie
ryzykuje wezwania policji, bo wie, że to nic nie
da. 

Inny przykład. Miasteczko czy dzielnicę
w dużym mieście terroryzuje banda oprysz-
ków. Mieszkańcy domagają się ochrony.
Ktoś się tym wreszcie zajmuje. Bandyci tra-
fiają do pudła. Świadkowie żyją w strachu. Co
będzie, gdy skazanych wypuszczą? Banda, gdy
odzyskuje wolność, rozprawi się z ludźmi, któ-
rzy swoimi zeznaniami doprowadzili do ich
skazania. Nic więc dziwnego, że w takich sy-
tuacjach panuje często zmowa milczenia. Lu-
dzie boją się mówić. Po latach Archiwum X
docieka prawdy, która okazuje się przeraża-
jąca. 

Czy jest na to jakiś sposób? Jest. Z po-
mocą przychodzi elektronika. Wypuszczo-
nemu z więzienia oprawcy zakłada się ob-

rączkę, której nie może zdjąć, a była
ofiara przestępcy zostaje zaopatrzo-
na w specjalny telefon. Gdy chętny do
zemsty opryszek znajdzie się w po-
bliżu ofiary, telefon dzwoni, a ope-
rator informuje odbiorcę o grożącym
mu niebezpieczeństwie. Na miejsce
zdarzenia udaje się patrol policji.
Czuwa nad tym System Dozoru
Elektronicznego. Przy licznych kom-
puterach siedzą operatorzy, śledzą-
cy każdy krok potencjalnego na-
pastnika. Informują zagrożonych
o sytuacji w ich otoczeniu. Można
w ten sposób zapobiegać też przy-
padkowym spotkaniom ofiary i opraw-
cy. Ten ostatni też jest zaopatrzony
w telefon, przez który zostaje poin-
formowany, żeby np. przeszedł na
drugą stronę ulicy lub zmienił kieru-
nek poruszania się.

Między ludźmi można w ten
sposób działać dosyć skutecznie. A co
będzie, gdy do sprawy włączy się
zwierzę? Mieszkaniec stanu Ohio

wracał wieczorem do domu ze stacji kolejo-
wej. Ze zdumieniem zauważył, że krok w krok
za nim posuwa się świnia. Próbował ją od-
gonić, ale bezskutecznie. Zwierzę nie zamie-
rzało ustąpić. W końcu zadzwonił na policję.
Funkcjonariusz, który odebrał telefon, doszedł
do wniosku, że gość jest pijany i patrolu nie

wysłał. Po drugim telefonie w tej samej spra-
wie zmienił jednak zdanie. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia policjanci stwierdzili, że fak-
tycznie świnia nie daje obywatelowi spokoju.
Musieli ją zatrzymać i przewieźli na poste-
runek w bagażniku radiowozu. Następnego
dnia zgłosił się właściciel świni i wyjaśnił, że
jego podopieczna jest przyjaźnie nastawiona
do ludzi i chodzi za nimi jak pies. I przywią-
zuje się do każdego spotkanego na ulicy.

Bardziej dramatyczną sytuację przeżył ro-
werzysta na Alasce. Skręcił w boczną ścież-
kę przy lesie, na której natknął się na klępę (sa-
micę łosia) z dwójką małych. Matka ruszyła
do ataku, przewróciła rowerzystę i stratowa-
ła jego rower. Niefortunnego turystę uratowała
ekipa lokalnej telewizji, która odgrodziła go
od szarżującej klępy samochodem. 

Bliskie spotkania trzeciego stopnia prze-
żywa też sołtys bieszczadzkiej wsi. Na jego po-
dwórko przychodzi dwa razy dziennie niedź-
wiadek, by pożywić się z korytka dla kur czy
świń. Robi to z dokładnością zegarka szwaj-
carskiego, a gospodarz nie odmawia mu po-
częstunku. Miłośnicy przyrody przestrzegli
sołtysa, że w ten sposób przyzwyczaja niedź-
wiadka do wygodnictwa, a może się zdarzyć,
że przyprowadzi on do darmowego stołu swo-
ich kolegów. 

W podwarszawskich miejscowościach
mieszkańcy przyzwyczajają się powoli do wi-
doku dzików. Wiem coś na ten temat z wła-
snego doświadczenia. Jeszcze gorzej jest
w miejscowościach nadmorskich. Winni temu
są turyści i mieszkańcy dokarmiający dziki
chlebem. Znane są przypadki, że świnki sta-
ją w poprzek drogi i zatrzymują autokary tu-
rystyczne, domagając się myta w postaci po-
siłku. 

Zwierzęta myślą. Po co mają się uganiać
po lesie w poszukiwaniu pożywienia, skoro jest
go pod dostatkiem w pobliżu ludzkich siedzib?
W Chicago czy Waszyngtonie żyje już po kil-
kadziesiąt szakali, które żywią się tym, co znaj-
dują w śmietnikach. Czasami zapolują na bie-
gające po parkach króliki. Miasto nie jest więc
tak nieprzyjaznym środowiskiem, jak nam się
wydaje. Dowodzą tego również ptaki gnież-
dżące się w budynkach i na drzewach. Po-
dobno równie dobrze czują się w miejskiej
przestrzeni pszczoły. Trzeba tylko zadbać, żeby
między nami i zwierzętami nie dochodziło do
kolizji interesów i niebezpiecznych starć.
Może skorzystać z elektroniki i zaopatrzyć
zwierzęta w obrączki, przy pomocy których
ostrzegalibyśmy się o zbliżającym zagrożeniu.
Ale co będzie, gdy zwierzęta nauczą się te ob-
rączki rozbrajać? �

Bliskie spotkania

Czesław Rychlewski

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Miasto nie jest tak nie-
przyjaznym środowiskiem,
jak nam się wydaje.
Trzeba tylko zadbać,
żeby między nami i zwie-
rzętami nie dochodziło do
kolizji interesów i niebez-
piecznych starć.
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Maciej Otrębski

Jest się czym martwić. Sytuacja na
Półwyspie Koreańskim. Zerwanie
umowy z Iranem przez USA. Sytu-
acja w Turcji. Załamanie w Argen-

tynie. Reakcją na to jest polityka tweetów –
skłonność do użycia siły, a nie argumentów.
– Polska, od 27 lat rosnąca gospodarczo,
po raz pierwszy nie jest wymieniana jako kraj
odporny na zawirowania. Z naszego re-
gionu takim krajem są Czechy – powiedział
ekspremier Jan Krzysztof Bielecki.

Plan Putina
Stary-nowy prezydent Rosji Władimir

Putin zbytnio się tym nie przejmuje. Na
nową kadencję opracował plan rozwoju go-
spodarczego dla swojego kraju, zgodnie
z którym Rosja ma się stać piątą gospodarką
świata. W dekrecie zapisano podniesienie
rozwoju technologicznego kraju, obniżenie
poziomu ubóstwa, utrzymanie inflacji na
poziomie 4 proc. i zwiększenie średniej dłu-

gości życia do 78 lat. Są też zadania dla
szkolnictwa wyższego. Ma ono znaleźć się
w czołówce 10 najbardziej wydajnych pod
tym względem krajów świata. A dla zwy-
kłych obywateli jest obietnica przyspiesze-
nia w budownictwie mieszkaniowym, po-
prawa w służbie zdrowia i upowszechnie-
nie cyfryzacji. 

Rosja ma się też częściowo uniezależ-
nić od oparcia dochodów z eksportu na su-
rowcach. Dochody z innych branż w tym
zakresie mają wynieść w 2024 roku 250 mld
dol. rocznie. Agencja Bloomberg oszaco-
wała, że Rosja powinna wyłożyć na te cele
około 160 mld dolarów. Władimir Putin nie
raczył jednak podać, skąd będą pochodzić.
Nieoczekiwanie z pomocą Putinowi przy-
szedł Donald Trump. Wycofanie się Ame-
ryki z umowy antynuklearnej z Iranem musi
spowodować – i już spowodowało – wzrost
cen ropy na światowych rynkach. W re-
zultacie Rosja więcej zarobi.

Zdaniem analityków rynku paliwowe-
go zapowiadane przez administrację Trum-

pa zaostrzenie amerykańskich sankcji wo-
bec Iranu i Wenezueli może być korzystne
dla Rosji i innych państw wrogich USA,
gdyż w efekcie spowoduje wzrost cen ropy
na światowych rynkach. Podczas wystą-
pienia w waszyngtońskim Ośrodku Studiów
Strategicznych i Międzynarodowych Patrick
Pouyanné, dyrektor wykonawczy francu-
skiego giganta petrochemicznego Total
SA, czwartej największej firmy petroche-
micznej na świecie, powiedział, że „nie był-
by zaskoczony, gdyby z powodu groźby po-
nownego wprowadzenia amerykańskich
sankcji wobec Iranu i spadku wydobycia
tego surowca w Wenezueli, w ciągu kilku
najbliższych miesięcy cena baryłki prze-
kroczyła 100 dolarów”.

Chiński zwrot
Kończy się era masowego eksportu

chińskiej tandety. Rada Państwa ChRL
ogłosiła, że rozwój kraju będzie oparty na
wyższej jakościowo produkcji. Decyzję
podjęto, jak głosi komunikat, „po poważ-

Polityka tweetów
Były premier Jan Krzysztof Bielecki podczas Europejskiego Kongresu Gospo-
darczego w Katowicach powiedział, że nad światową gospodarkę nadciągają
czarne chmury, czyli splot niekorzystnych czynników. Według niego 10 lat 
dobrej koniunktury to wystarczająco dużo, by doszło do jej spadku
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nym przeanalizowaniu nowej wydajności,
sytuacji i problemów”. W roku 2018 wzrost
gospodarczy Chin ma sięgnąć 6,5 proc. 

Starzejące się społeczeństwo Chin
zgłasza już brak rąk do pracy. Jest to rezultat
ograniczeń wprowadzonych odgórnie w za-
kresie liczby posiadanych dzieci. W rodzi-
nie chińskiej mogło być ich dotąd zaledwie
dwoje (wcześniej tylko jedno). To ma się
zmienić. Chińska Rada Państwa zleciła ba-
dania, by sprawdzić, jakie skutki przynie-
sie zniesienie tych ograniczeń. Decyzja
ma być podjęta jeszcze w tym roku.

Zgodnie z nowymi regulacjami rodzi-
ny mają same określać liczbę posiadanych
dzieci. – Nawet jeśli limity dotyczące uro-
dzeń zostaną zniesione w tym roku, to i tak
jest to zbyt późno podjęta decyzja. Jest jed-
nak lepsza niż jej brak – powiedział Chen
Jian, wiceprezes Chińskiego Towarzystwa
ds. Reform Gospodarczych i były szef
Krajowej Komisji Planowania Rodziny.
Według niego zniesienie kontroli urodzeń
wpłynie w znaczący sposób na odwrócenie
obserwowanej w Chinach tendencji doty-
czącej spadku liczby narodzin. Może też od-
wrócić niekorzystną strukturę ludności.
W wyniku powszechnego zabiegania o to,
by w rodzinie rodzili się chłopcy, którzy
w przyszłości zaopiekują się starymi rodzi-
cami, obecnie brakuje na rynku małżeńskim
30 mln kobiet. – Kwestie związane z popu-
lacją Chin będą główną przeszkodą w re-
alizacji przez prezydenta Xi Jinpinga wizji
zbudowania nowoczesnego kraju do 2035
roku – powiedział Chen Jian.

Wojna celna
Chiński minister handlu Zhong Shan

powiedział, że jakakolwiek wojna handlo-
wa przyniesie katastrofę Chinom, Stanom
Zjednoczonym i reszcie świata. Odniósł się
w ten sposób do wprowadzonych przez
USA ceł na stal i aluminium. Dodał, że
„Chiny nie dążą do wojny handlowej i nie
będą jej inicjować”, jednocześnie zapew-
niając, że Państwo Środka poradzi sobie
z każdym wyzwaniem i będzie zdecydo-
wanie bronić swoich interesów.

Szefowa Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego Christine Lagarde podczas
otwarcia wiosennych obrad MFW powie-
działa, że polityka Stanów Zjednoczonych
dotycząca ceł może wywołać wojnę han-
dlową. Byłaby ona zgubna dla inwestycji
i światowej wymiany handlowej. – Wojna
handlowa byłaby niszczycielska nie tylko dla
USA i Chin, ale też dla wszystkich krajów,
ponieważ gospodarki stanowią teraz sys-
tem naczyń połączonych – ostrzegła.

Tymczasem Chiny zdecydowały się
zakupić w Stanach Zjednoczonych ogrom-
ne ilości produktów żywnościowych. „To
jedna z najlepszych rzeczy, jaka przydarzyła

się naszym rolnikom w ciągu wielu lat” – za-
tweetował prezydent Trump. Porozumienie
w tej sprawie sugeruje, że cła na import chiń-
skiej stali i aluminium nie wejdą na razie
w życie. – Zgodziliśmy się wstrzymać cła
i postaramy się wykonać porozumienie ra-
mowe – ogłosił minister finansów USA Ste-
ven Mnuchin, który przewodził rozmo-
wom po stronie amerykańskiej. Dodał, że
w kontekście zwiększenia eksportu do Chin
ustalono konkretne liczby, ale ich nie ujaw-
nił.

„Konsultacje handlowe pomiędzy Chi-
nami a Stanami Zjednoczonymi w Wa-
szyngtonie są w zgodzie nie tylko z intere-
sem obu krajów, ale też całego świata” –
oceniła chińska agencja Xinhua, uznając
waszyngtońskie rozmowy za szczere, sku-
teczne i konstruktywne. – Najważniejszym
skutkiem tej rundy konsultacji Chiny-USA
jest to, że obie strony osiągnęły konsensus,
by nie rozpoczynać wojny handlowej
i przestać nakładać na siebie wzajemnie cła
– powiedział wicepremier Liu He.

Europejska odpowiedź
Jeśli Biały Dom wprowadzi cła na im-

port stali i aluminium, Bruksela może na-
łożyć cła na niektóre produkty sprowadzane
ze Stanów Zjednoczonych do Europy.
Komisja Europejska przygotowała już listę
takich produktów. Znalazły się na niej

m.in. jeansy i inne ubrania, kosmetyki,
motory i łodzie turystyczne – poinformo-
wał Bloomberg. Szef Komisji Europej-
skiej Jean-Claude Juncker, występując w nie-
mieckim programie telewizyjnym, zapo-
wiedział: – Będziemy nakładać cła na Har-
leya-Davidsona, na burbon i na błękitne
dżinsy Levi's.

Z informacji Bloomberga wynika, że
chodzić może także o produkty rolne o łącz-
nej wartości 951 mln euro. Na liście zna-
lazły się m.in. sok pomarańczowy i kuku-
rydza. – Komisarze będą dyskutować o na-
szej reakcji, która będzie szybka, stanowcza
i proporcjonalna, a także w pełni zgodna
z zasadami Światowej Organizacji Handlu
– powiedział rzecznik KE Margaritis Schi-
nas. Podkreślił przy tym, że KE nie zamie-
rza chować głowy w piasek. – Gdy ktoś po-
dejmuje jednostronne działania, które wy-
stawiają na ryzyko tysiące europejskich
miejsc pracy, musimy działać – oświadczył.

Po takiej szybkiej i ostrej reakcji przed-
stawicieli UE Trump skomentował sprawę
na Twitterze. „Jeśli UE zdecyduje się pod-
nieść i tak już ogromne opłaty taryfowe i ba-
riery dla amerykańskich firm, które tam ro-
bią biznesy, to my po prostu wprowadzimy
opłatę na ich samochody, swobodnie spro-
wadzane do naszego kraju” – napisał. Tak
toczy się tweetowa gra, a gospodarka się
chwieje. �

Fakty 57

Kończy się era masowego eksportu chińskiej tandety.
Rada Państwa ChRL ogłosiła, że rozwój kraju będzie
oparty na wyższej jakościowo produkcji. Decyzję podjęto,
jak głosi komunikat, „po poważnym przeanalizowaniu
nowej wydajności, sytuacji i problemów”. W roku 2018
wzrost gospodarczy Chin ma sięgnąć 6,5 proc.
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Zygmunt Słomkowski

Wmaju Komisja Europejska
podwyższyła swoją lutową
prognozę wzrostu PKB
w tym roku o 0,1 proc. – do

4,3 proc. Komunikat KE podkreśla, że jest
to piąte miejsce na unijnym obszarze.
Stwierdza też, że inwestycje i konsumpcja
będą głównymi czynnikami wzrostu go-
spodarczego, wspieranymi przez szybki
wzrost płac, wysoki poziom zaufania kon-
sumentów oraz unijne fundusze struktu-
ralne. Jednak w przyszłym roku przewidu-
je zahamowanie wzrostu PKB do 3,7 proc.

Plusy na dziś
W raportach kwietniowym i majowym

paneliści portalu www.focus-economics.com
stwierdzili, że dane z końca 2017 roku i po-
czątku 2018 roku potwierdzają, iż w tym
roku nastąpi solidny wzrost aktywności go-
spodarczej Polski. Wzrost tegorocznego
PKB szacują na 4,1 proc. (0,1 proc. więcej

niż przewidywała prognoza marcowa), a w
2019 roku – 3,4 proc. 

Zdaniem autorów obu miesięcznych ra-
portów (FocusEconomics Consensus Fo-
recast – Central & Eastern Europe) w tym
roku popyt wewnętrzny wzrośnie o 4,4 proc.,
zaś w 2019 roku – o 3,7 proc. Zwiększają-
cy się napływ funduszy UE, który wzmoc-
ni inwestycje, oraz optymistyczne nastro-
je biznesu zapewne zachęcą do inwesto-
wania, zaś silny wzrost płac i zatrudnienia
przyczynią się do wydatków konsumpcyj-
nych. Zwracają uwagę, że mimo napływu
pracowników z zagranicy na rynku pracy
trwa kontynuowany wzrost płac. Jednakże
ograniczenie zapotrzebowania zewnętrz-
nego na import stanie się bardziej umiar-
kowane i ekspansywna polityka fiskalna
przed wyborami samorządowymi na jesieni
i parlamentarnymi w przyszłym roku do-
prowadzą do poszerzenia deficytu budże-
towego. Paneliści FocusEconomics pod-
trzymują optymistyczne spojrzenie na pro-
dukcję przemysłową, przewidując jej wzrost
w tym roku o 5,8 proc. i w następnym o 4,8

proc., choć jest to stosunkowo dużo mniej
niż na początku 2018 r. Wzrost inwestycji
prognozują na 7,8 proc. w tym roku i 4,9
proc. w przyszłym.

Kolejne rady
OECD (Organizacja Współpracy Go-

spodarczej i Rozwoju), której Polska jest tak-
że członkiem, w opublikowanym w marcu
„Przeglądzie Gospodarczym – Polska
2018” również pozytywnie ocenia naszą te-
goroczną gospodarkę. Podkreśla, że jest ona
silna dzięki odbiciu inwestycji, wzrostowi
konsumpcji w wyniku zwiększenia wydat-
ków socjalnych i poprawy sytuacji na ryn-
ku pracy. Raport podkreśla działania w kie-
runku uszczelnienia systemu podatkowe-
go oraz ograniczania nierównowagi fi-
nansów publicznych.

Podczas prezentacji tego raportu za-
stępca sekretarza generalnego OECD Mari
Kiviniemi stwierdziła: „Polska ma silną po-
zycję. Dynamiczny rynek pracy wraz
z programem Rodzina 500 plus spowo-
dowały, że rozwój gospodarczy jest bardziej

Zagraniczne centra finansowe
oraz eksperci analizujący
naszą gospodarkę utrzymują
pozytywne prognozy, czasem
nawet je wzmacniają. Między-
narodowy Fundusz Walutowy
w kwietniu przewidywał
wzrost PKB w tym roku 
o 4,1 proc., a w 2019 r. 
– o 3,5 proc., gdy nieco wcze-
śniej było to odpowiednio 
3,3 i 3 proc. Podobnie Bank
Światowy prognozował 
w kwietniu 4,2 proc., 
zaś w styczniu było to 4 proc.
MFW obniżył wysokość długu
publicznego w stosunku do
PKB w 2018 r. z 53,8 proc. 
do 50,8 proc., a w 2022 r. 
– z 51,3 proc. do 46,2 proc.

Szczytowy rok?
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inkluzywny. Wielu ludzi korzysta obecnie
z nowych szans i ma do swojej dyspozy-
cji większe dochody”. Autorzy raportu
stwierdzają, że jednocześnie polska go-
spodarka pozostaje zrównoważona, inflacja
utrzymuje się na niskim poziomie, po-
dobnie jak stan zadłużenia państwa. Na na-
stępne lata prognozy gospodarcze są re-
latywnie optymistyczne. Głównym moto-
rem wzrostu mają pozostać konsumpcja
prywatna, zwiększenie eksportu oraz in-
westycji, które powinny wzrosnąć dzięki
szybszemu wykorzystaniu środków z bu-
dżetu Unii Europejskiej, oraz niskie stopy
procentowe.

Raport obejmuje również ostrzeżenia
i rady. I tak: spadek nierówności i ubóstwa
może sprzyjać zwiększeniu urodzeń w sta-
rzejącym się społeczeństwie, ale „świad-
czenia mogą skłonić kobiety o niższych kwa-
lifikacjach do pozostania poza rynkiem pra-
cy, co może skutkować m.in. niższą eme-
ryturą w przyszłości”. Negatywnymi skut-
kami grozi również obniżony do 60 lat wiek
emerytalny dla kobiet. Dlatego OECD
postuluje poszerzenie opieki nad dziećmi,
zwłaszcza na obszarach wiejskich, aby
umożliwić łączenie pracy z życiem ro-
dzinnym i zwiększyć udział kobiet w za-
trudnieniu. Zaleca też, aby uświadamiać
pracowników, że dłuższa praca ma ko-
rzystny wpływ na wysokość emerytury.

Analitycy OECD zwracają uwagę na
niedostateczne wydatki na rozwijanie in-
nowacji. Wytykają też biznesowi ograni-
czone zaangażowanie w szkolnictwo za-
wodowe oraz w poprawę umiejętności
pracowników, co osłabia dążenia do po-
prawy produktywności w małych i średnich
przedsiębiorstwach. Raport docenia zwięk-
szenie wydatków na świadczenia socjalne.
Stwierdza jednak, że konieczny jest wzrost
tych środków lub zmiana ich przeznacze-
nia, aby umożliwić zwiększenie nakładów
na priorytetowe obszary, takie jak infra-
struktura publiczna, opieka zdrowotna
oraz szkolnictwo wyższe i badania nauko-
we.

Ratingi bez zmian
Polscy analitycy z zadowoleniem przy-

jęli ostatni komunikat agencji ratingowej
S&P, która do niedawna najostrzej oceniała
polskie finanse. Wprawdzie nie podwyższyła
ratingu, ale przedstawiła oceny, które w nie-
dalekiej przyszłości mogą to sprawić. Ko-
munikat agencji, przedstawiając czynniki
przemawiające za podwyższeniem per-
spektywy ratingu, wymienił wyższy i zrów-
noważony wzrost gospodarczy (przewiduje
wzrost PKB w 2018 roku o 4,5 proc.). Ko-
munikat S&P stwierdził, że podwyżka per-
spektywy ratingu odzwierciedla opinię ana-
lityków agencji, iż ekspansja polskiej go-

spodarki będzie trwać dłużej, niż poprzed-
nio szacowano, i skorzysta w większym stop-
niu z sytuacji fiskalnej. „Rewizja (tej opinii)
wskazuje również na nasze rosnące prze-
konanie, że reformy administracji podat-
kowej wygenerowały wzrost dochodów pu-
blicznych na poziomie ok. 0,5 proc. PKB.
Wreszcie uważamy, że rząd będzie w sta-
nie poradzić sobie z ryzykami związanymi
z przegrzewaniem się gospodarki oraz
skomplikowanymi relacjami z UE” – ar-
gumentuje agencja S&P.

Agencja wskazała jednocześnie, że dy-
namika polskiego PKB ostatecznie spadnie
o 2 proc. w stosunku do prognozowanego
przez S&P długoterminowego poziomu po-
tencjalnego. Przyczyny to kurczące się za-
soby pracy, presja płacowa oraz niepewne
otoczenie globalne. Komunikat S&P przy-
znaje też, że trudność przewidzenia per-
spektywy rozwoju polskiej gospodarki
w dłuższym terminie wynika z negatywnej
sytuacji demograficznej oraz „wątpliwości
instytucjonalnych związanych z członko-
stwem Polski w UE, co może sprowadzić
ryzyko na szeroki strumień transferów ka-
pitałowych płynących z UE”. Raport do-
daje: „Ostatnie decyzje w kierunku osła-
bienia niezależności i autorytetu Trybuna-
łu Konstytucyjnego oraz ciał sądowni-
czych mogą zaciążyć na długoterminowym
potencjale wzrostu poprzez narażenie na
szwank poszanowania praw własności
i równego traktowania przez prawo po-
tencjalnego inwestora”.

Mimo wszystko S&P nie podniosła pol-
skiego rankingu, utrzymując go na pozio-
mie BBB+. Rankingu nie skorygowała też
Moody’s, dająca dwa poziomy wyżej (A2),
oraz Fitch (A-) – o jeden poziom niżej niż
Moody’s. Ale dość istotne jest, że trzy naj-
większe agencje ratingowe utrzymują nasze
perspektywy jako stabilne.

My i inni
Często lubimy porównywać nasze

dane gospodarcze i finansowe z sąsiadami
i innymi członkami Unii Europejskiej. Jest
kilka punktów do zadowolenia, choćby tem-
po rozwoju czy udział przemysłu w PKB.
Finansowi decydenci podkreślają też nie-
które kwestie finansowe. Ostatnie dane opu-
blikowane przez Eurostat (Europejski
Urząd Statystyczny) ukazują jednak, że po-
wody do satysfakcji są słabe. I tak nasz de-
ficyt budżetowy (1,7 proc.) był w ub. roku
wyższy niż średnia unijna (1 proc.) Co wię-
cej, na tle UE jest większy niż 2 lata temu
(1,6 proc.). Wśród 28 krajów UE zajęliśmy
pod tym względem 8., najgorsze miejsce.
Dodajmy, że w 2017 roku nadwyżkę bu-
dżetową miało 12 krajów, a jeden – budżet
zrównoważony. Z danych Eurostatu wy-
nika, że polskie wydatki państwowe rosną

zbyt szybko w stosunku do dochodów. Na-
tomiast pozytywnie wyglądamy pod wzglę-
dem zadłużenia. Oscyluje ono na pozio-
mie ok. 50 proc. PKB, co na tle innych kra-
jów jest niezłym wynikiem. Wystarczy
wymienić Grecję, która osiągnęła prawie
180 proc.

W ostatecznym rachunku nie do koń-
ca zadowalające są ogłoszone w kwietniu
dane Eurostatu o produkcji przemysłowej
w UE. W lutym br. w porównaniu do da-
nych przed rokiem produkcja ta wzrosła
o 7,5 proc. Tylko Łotwa odnotowała wię-
cej – 8,7 proc. Kwietniowe informacje
wskazały, że na początku tego roku pro-
dukcja ta zaczęła hamować w większości
krajów unijnych. Wśród kilku wyjątków zna-
lazła się Polska: w lutym w stosunku do
stycznia produkcja wzrosła o 1,3 proc., choć
przed nami znalazły się Łotwa, Holandia,
Chorwacja i Hiszpania, a Francja odno-
towała tyle co Polska. Ale w całej UE skur-
czyła się o 0,7 proc., a w Eurolandzie na-
wet 0,8. Trzeba jednak przypomnieć, że jest
to nadal więcej niż w poprzednim roku.
W sumie nie jest to dla nas pomyślna wia-
domość. W marcu bowiem produkcja
przemysłowa sprzedana wzrosła rok do
roku o 1,8 proc., gdy rynek przewidywał ok.
3 proc. Zaskoczeni komentatorzy uznali, że
spowolnienie pojawiło się u nas, a powo-
dem jest zahamowanie produkcji w części
krajów UE, głównie w Niemczech, gdzie
w lutym ich eksport zmniejszył się w sto-
sunku do stycznia o 3,2 proc.

Jednak szybko należało skorygować te
oceny. Ogłoszony w kwietniu wskaźnik
PMI, który ukazuje aktywność przemysło-
wą, wzrósł u nas w kwietniu do 53,9 pkt.,
po raz pierwszy w tym roku poprawiając to
notowanie. Według autorów tej punktacji
w kwietniu PMI wzrósł głównie dzięki
szybkiemu wzrostowi produkcji, zwięk-
szeniu liczby zamówień i dłuższemu cza-
sowi oczekiwania na dostawy. Zatrudnie-
nie też rosło, ale powoli, natomiast poziom
zapasów nieco się zmniejszył. Dla porów-
nania PMI dla Czech spadł z 57,3 do 57,2
pkt., czyli do poziomu najniższego od
września 2017. Węgry zaliczyły spadek
z 57 do 53,3 pkt. (najgorszy wynik od grud-
nia 2016 r.).

Postęp okazuje się silny także w zagra-
nicznych inwestycjach. Cytowany przez
„Rzeczpospolitą” raport ośrodka anali-
tycznego fDi Markets z grupy „Financial Ti-
mes” podał, że w 2017 roku inwestorzy za-
graniczni zadeklarowali uruchomienie pro-
jektów o wartości 14,8 mld dol. Bezpośred-
nie inwestycje zagraniczne wzrosły rok do
roku o 49 proc. Pod tym względem Polska
znalazła się na 3. miejscu w Europie – wy-
przedzały nas tylko Rosja (15,9 mld dol.)
i Wielka Brytania (33,2 mld dol.). �
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Pracodawcy RP
Minęły dwa lata pracy obecnego rzą-

du. Spróbujcie, państwo, odsiać telewizyj-
nych recenzentów od tych zajmujących się
prawdziwą treścią. Został ktoś, czy trzeba
przełączyć się na kanał przyrodniczy? Nie
szkodzi. To dobra okazja, żeby do wniosków
dojść na własną rękę – zwraca uwagę An-
drzej Malinowski, prezydent Pracodawców
RP. W biznesie kluczowa jest skuteczność.
Zakładanych celów nie osiągnie się bez do-
brego zarządzania, trafnych ocen ryzyka,
przemyślanego finansowania itd. Kryterium
skuteczności sprawdzi się także przy oce-
nie dwóch lat pracy obecnego rządu. To
wszak zarząd gigantycznej firmy, którą
jest nasz kraj.

Jak cele – wyrażone w Strategii na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju – były realizo-
wane? Po szczegółową ocenę należy sięgnąć
do opracowań przygotowanych m.in. przez
Pracodawców RP. Z „Raportu legislacyj-

nego 7 grzechów głównych stanowienia
prawa w Polsce” oraz „Raportu (de)regu-
lacyjnego” wynika, że potencjał jest. I to spo-
ry. Dobre pomysły zmieniają się w całkiem
niezłe ustawy. Są pierwsze – oby nie jedy-
ne – wymierne efekty budżetowe. Niestety
osiągane postępy są niweczone przez ab-
surdalne koncepcje wyciągane z kapelusza.
Pomysły wprowadzane bez konsultacji
społecznych, bez rachunku ekonomiczne-
go. Wręcz – bez pomyślunku. Co zatem
zrobić, aby to poprawić? Trzeba mocniej
chwycić w garść ster nawy państwowej. Mó-
wiąc bardziej dosadnie – wziąć towarzystwo
za kołnierz.

Obowiązuje SOR i tego się trzeba
trzymać. Ktoś uważa strategię za mało zna-
czący świstek? Odesłać go z boiska na try-
buny. Tam jest jego miejsce. Ten mecz może
wygrać tylko dobrze prowadzona drużyna,
nie koncert solistów. Dlatego tak ważna jest
kwestia silnego przywództwa. Tu można

najmniejszym kosztem osiągnąć najwięk-
sze postępy. W jaki sposób? Może wy-
starczyłyby „rozmowy dyscyplinujące”
z obecnymi graczami. Ludzie odpowie-
dzialni nie działają na oślep. Mają cel. Dla-
tego dążenie do maksymalnej skuteczno-
ści w realizacji SOR powinno być jedynym
kryterium przy najbliższych ocenach. Na-
poleon Bonaparte ujął tę kwestię najprościej
jak można: „Stado baranów prowadzone
przez lwa jest groźniejsze niż stado lwów
prowadzone przez barana”. I tym musimy
się kierować w zmaganiach o silną polską
gospodarkę.

Konfederacja Lewiatan
Projektowane zmiany Prawa teleko-

munikacyjnego i Ustawy o radiofonii i te-
lewizji koncentrują się wokół dwóch za-
gadnień: zwiększenia uprawnień prezesa
UKE w odniesieniu do porządkowania wid-
ma radiowego oraz zwiększenia wiary-

Czasami całkiem
niezłe pomysły

wdrażane są
w Polsce bez od-
powiednich kon-
sultacji i później

trzeba nowelizować ledwo
co uchwalone ustawy. Dotyczy

to m.in. programu Mieszkanie Plus,
którego realizacja ma zapewnić Polakom

tanie mieszkania na wynajem. Problem jednak
w tym, że większość tych lokali ma powstać w małych

miejscowościach, gdzie trudno o dobrze płatną pracę. Najemców może nie
być stać na opłacenie nawet niskiego czynszu. Czy nie lepiej byłoby budować

te mieszkania w dużych miastach, gdzie praca czeka na ludzi?

Kluczowa
skuteczność
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godności uczestników i składanych przez
nich ofert podczas procedury selekcyjnej
przydziału widma, a więc przetargu, aukcji
lub konkursu.

Zaproponowane zmiany są kierunko-
wo zgodne z postulatami płynącymi już od
dłuższego czasu z rynku telekomunikacyj-
nego. Jednocześnie Konfederacja Lewiatan
zaznacza, że część propozycji wykracza
poza zakres implementacji oraz budzi po-
ważne wątpliwości prawne Związku Pra-
codawców Prywatnych Mediów (członka
Konfederacji Lewiatan), w szczególności
możliwość zmiany koncesji bez zgody
strony, na warunkach określonych w nowo
projektowanym art. 38 b Urt (co zostało
szczegółowo opisane w Stanowisku Związ-
ku z dnia 20 kwietnia 2018 r., przesłanym
do resortu). Przydzielenie częstotliwości wy-
cenianych przez rynek telekomunikacyjny
na wiele milionów złotych (a w ostatniej au-
kcji – nawet miliardów) jest wydarzeniem
o tak doniosłym znaczeniu, że musi wy-
magać rzeczywistego potencjału uczestni-
ków i rzetelności ich działań, w tym w od-
niesieniu do składanych ofert.

Jak wynika z powszechnie dostępnych
informacji, na brak dostatecznych zabez-
pieczeń w tym zakresie wskazywała również
Komisja Europejska w postępowaniu pro-
wadzonym od 2016 roku. Z kolei kwestia
działań prowadzących do uporządkowania
i rearanżacji poszczególnych pasm, a tym
samym zwiększenia efektywności wykorzy-
stania widma, staje się coraz bardziej istot-
na i pilna wobec planów wdrożenia sieci 5G.
Zgodnie z przyjętym na poziomie europej-
skim planem działań pierwsze komercyjne
wdrożenie sieci 5G na dużą skalę powinno
nastąpić już w 2020 roku. Podstawowym wa-
runkiem realizacji tego celu jest dostępność
częstotliwości, przede wszystkim z kluczo-
wego zakresu 3400–3800 MHz. Pasmo to
jest obecnie wykorzystywane w bardzo
małym stopniu, ale jest niedostępne z po-
wodu rozproszonych przydziałów upraw-
nień do częstotliwości (rezerwacji często-
tliwości i pozwoleń radiowych) oraz sto-
sowania bardzo różnych, historycznych
aranżacji kanałów radiowych, niezgod-
nych z decyzjami harmonizującymi ten za-
kres.

Biorąc powyższe pod uwagę, popiera-
my cel proponowanej nowelizacji ustaw
i liczymy na szybkie wdrożenie odpowied-
nich zmian, w tym w odniesieniu do aktów
wykonawczych.

Forum Obywatelskiego Rozwoju
Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

w Polsce jest niższa niż w Europie Za-
chodniej, ponieważ jesteśmy biedniejszym
krajem. Przy mieszkaniach obowiązują te
same zasady co przy innych dobrach – bo-

gate społeczeństwa stać na więcej. Dlate-
go państwo przede wszystkim powinno
wspierać wzrost PKB, a jak pokazują do-
tychczasowe doświadczenia Polski i innych
krajów, liczba mieszkań też będzie rosła. Po-
stawiony przez rząd cel osiągnięcia unijnej
średniej 435 mieszkań na 1000 mieszkań-
ców w 2030 roku nie wymaga żadnych dzia-
łań z jego strony. Przy utrzymaniu do-
tychczasowego tempa budowy cel ten zre-
alizuje sam sektor prywatny.

W ramach programu „Mieszkanie
Plus” rząd PiS wszedł w rolę inwestora fi-
nansującego budowę mieszkań. Jednak
program zamiast wspierać rozwój pol-
skiej gospodarki może go hamować: Znacz-
na część mieszkań jest planowana w ma-
łych miejscowościach, z których Polacy wy-
jeżdżają i w których płace są relatywnie ni-
skie, zamiast w dużych aglomeracjach,
które stanowią magnes dla migracji we-
wnętrznych. Siłą napędową współczesnych
gospodarek są duże aglomeracje, których
głębokie rynki pracy, wysokie zagęszczenie
aktywności gospodarczej i dyfuzja innowacji
podnoszą produktywność przedsiębiorstw.
Z perspektywy pracowników oznacza to
więcej miejsc pracy i wyższe zarobki. Z plu-
sów, jakie dają duże miasta, korzysta wciąż
niewiele ponad jedna czwarta mieszkańców
Polski, podczas gdy w Europie Zachodniej
jest to prawie połowa.

Budowa mieszkań w socjalnym filarze
Mieszkania Plus, w ramach którego ziemię
pod inwestycje miał wydzierżawiać Krajo-
wy Zasób Nieruchomości, głównie w mniej-
szych miejscowościach, nie ruszyła. Dalsze
losy programu pozostają niejasne, ale
w KZN jedynie 13 proc. mieszkań było pla-
nowanych w Warszawie, a w pozostałych
przypadkach były to miejscowości, w któ-
rych wynagrodzenia brutto są przeciętnie
o 2 tys. zł niższe niż w stolicy. Budowę roz-
począł quasirynkowy filar prowadzony
przez BGK Nieruchomości, który więcej in-
westycji zamierza lokować w dużych mia-
stach. Jego plany przedstawiają się znacz-
nie lepiej niż KZN. 28 proc. mieszkań pla-
nowanych jest w Warszawie, ok. 30 proc.
w miastach o relatywnie wysokich wyna-
grodzenia brutto (o 1 tys. zł niższych niż
w Warszawie), ale już pozostałe 42 proc. sta-
nowią miasta, w których wynagrodzenia
brutto są o 2 tys. zł niższe niż w stolicy.

Państwo nie powinno budować miesz-
kań, tylko pełnić rolę bezstronnego regu-
latora. Jeżeli już rząd PiS inwestuje w bu-
dowę mieszkań, to powinien je lokalizować
w dużych aglomeracjach, aby ułatwiać
Polakom migracje. Każde inne podejście bę-
dzie marnowaniem zasobów. Poza tym in-
westując w mieszkania i jednocześnie re-
gulując ich budowę, państwo wchodzi
w konflikt interesów. Przykładem tego jest

obecny kontrowersyjny projekt tymczaso-
wej selektywnej deregulacji planowania
przestrzennego pod kątem Mieszkania
Plus. Państwo powinno skupić się na
uproszczeniach dla inwestorów prywatnych,
np. udrażniając proces przyznawania po-
zwoleń na budowę i warunków zabudowy.

Krajowa Izba Gospodarcza
Podczas posiedzenia Prezydium KIG

został powołany nowy Komitet ds. Inno-
wacji Technologii i Różnorodności, a jego
przewodniczącym został Maciej Sadowski
(prezes fundacji Startup Hub Poland).
Komitet będzie kontynuował prace zapo-
czątkowane przez Zygmunta Grajkow-
skiego, ale temat innowacji poszerzy o za-
gadnienia innowacji społecznych oraz sy-
tuację migrantów na polskim rynku pracy.

Zakres działań:
• promocja różnorodności w innowacyj-
nych branżach polskiego przemysłu i przed-
siębiorczości start-upowej,
• podniesienie konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw (ze specjalnym uwzględ-
nieniem organizacji członkowskich KIG) na
rynkach globalnych poprzez: wdrażanie in-
nowacyjnych rozwiązań technologicznych,
wzajemną kooperację oraz edukację,
• działania na rzecz otwarcia polskich
uczelni wyższych, większej cyrkulacji ta-
lentów, przyciąganie polonijnych naukow-
ców i międzynarodowych specjalistów do
uczelni w kraju,
• rozwój i doskonalenie polityki zachęca-
nia talentów technologicznych i przedsię-
biorców do wyboru Polski jako kraju pro-
wadzenia działalności gospodarczej,
• promocja migracji technologicznej jako
wartościowego importu na rzecz gospodarki
oraz rodzaju inwestycji bezpośredniej, któ-
rą przedstawiciele globalnej klasy kre-
atywnej dokonują na rzecz wybranej przez
siebie gospodarki,
• ochrona praw pracowniczych i promo-
cja bezpiecznego środowiska pracy, w tym
dla pracowników migrantów, w szczegól-
ności dla kobiet migrantek i osób mających
niepewne zatrudnienie,
• promocja niedyskryminującego prawa
i praktyk oraz regulacji na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju w obszarze high-tech,
• osiągnięcie wyższego poziomu wydaj-
ności gospodarczej poprzez dywersyfikację,
modernizację technologiczną i innowacje
w oparciu o transfer najlepszych praktyk,
• zapewnienie kobietom pełnego i efek-
tywnego udziału w procesach decyzyjnych
na wszystkich szczeblach w życiu ekono-
micznym, naukowym i publicznym oraz
równe szanse w pełnieniu funkcji zarząd-
czych.

CZR

Fakty 61



62 Fakty

GOSPODARKA

Czesław Rychlewski

Jak podano w raporcie Euler Her-
mes, firmy budowlane wypadają
często z rynku. W większości przy-
padków nie są to małe podmioty,

tylko przedsiębiorstwa o obrotach od
kilkunastu do ok. 30 mln zł. W branży bu-
dowlanej rośnie liczba przedsiębiorstw

mających problemy z wypłacalnością.
W kwietniu było ich dwa razy więcej niż
przed rokiem. Euler podkreśla, że w bu-
downictwie brakuje wszystkiego. „Nie
tylko pracowników czy materiałów, ale tak-
że czasu na realizację kontraktów, jak i wy-
starczających marż z ich realizacji. Są już
więc pierwsze przypadki firm opuszcza-
jących inwestycje, dla których zapłacenie
kary za niewykonanie kontraktu wiąże się

z mniejszymi stratami niż kontynuowanie
ich realizacji”.

PKB wzrósł w pierwszym kwartale br.
o 5,1 proc. Rządowe prognozy na bieżący
rok są znacznie skromniejsze, bo wynoszą
3,8 proc. Większość ekonomistów ocenia,
że głównym motorem wzrostu gospodar-
ki pozostała na początku br. konsumpcja
gospodarstw domowych. Przy mniej ko-
rzystnym popycie zagranicznym.

Kapryśny 
rynek

Kwiecień br. był dla gospodarki pomyślny. Produkcja przemysłowa wzrosła 
o 9,3 proc. rok do roku. Najlepsze wyniki osiągnięto m.in. w produkcji koksu 
i rafinacji ropy naftowej, maszyn i urządzeń, mebli, wyrobów z metali i urzą-
dzeń elektrycznych. Dobrze też się działo w budownictwie. Osiągnęło ono
poziom wzrostu 20 proc., podobny jak w rekordowym roku 2011. Widoczne
są już jednak bariery w rozwoju tej branży. Brakuje pracowników i rosną
ceny surowców
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Silnik słabnie
Wzrost konsumpcji jednak hamuje,

co oznacza, że główny silnik napędzający
gospodarkę słabnie. Prawdopodobnie przy-
czynił się do tego zakaz handlu w co dru-
gą niedzielę. Nie potwierdziły się przewi-
dywania, że konsumenci zrekompensują
mniejsze zakupy w niedzielę zwiększonymi
w piątek i sobotę. W kwietniu sprzedaż de-
taliczna wzrosła w stosunku do roku ubie-
głego tylko o 4,6 proc. W porównaniu z po-
przednim miesiącem zakupy zmalały
o 5,3 proc. Maleje też wskaźnik ufności kon-
sumenckiej (BWUK), syntetycznie opisu-
jący obecne tendencje konsumpcji indywi-
dualnej. W maju był niższy o 1,9 pkt.
proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca
i ukształtował się na poziomie 5,9. Ozna-
cza to, że prawie połowa konsumentów nie
widzi przyszłości w różowych barwach.

Źle się dzieje też na rynku walutowym.
Polski złoty był pod koniec maja jedną z naj-
bardziej słabnących walut świata. Szybciej
spadały tylko waluty Brunei, Turcji i Ko-
morów. To złe wiadomości dla cen towa-
rów importowanych, w tym ropy naftowej.
Cena benzyny bezołowiowej może się zbli-
żyć do 6 zł za litr. Będzie to miało wpływ na
wzrost inflacji w ogóle. Na dodatek słabnie
tempo wzrostu gospodarki niemieckiej, co
ograniczy nasz eksport do tego kraju.
Słabnący złoty to także zła wiadomość dla
frankowiczów. Frank wszedł na poziom naj-
wyższy od października ubiegłego roku. 

Nie ma też zdecydowanego przyspie-
szenia w inwestycjach. Produkcji przemy-
słowej będzie sprzyjało zasilenie rynku
wewnętrznego z budżetu dotacją 1,3 mld
zł na tzw. wyprawki szkolne, ale to da tyl-
ko krótkotrwały efekt. Ceny produkcji
przemysłowej będą rosły umiarkowanie.
W kwietniu było to 1,1 proc. rok do roku. 

Mały, bądź śmiały
Narodowy Bank Polski ma dobre pro-

gnozy dla małych i średnich firm. W maju
opublikował wyniki monitoringu, który
dowodzi, że sprzyjać im będzie popyt na
rynku i osłabienie niepewności. – Małe
i średnie przedsiębiorstwa mają teraz po-
wody do optymizmu. To, w jakim stopniu
uda im się wykorzystać koniunkturę, zale-
ży m.in. od mądrego podejścia do zarzą-
dzania płatnościami i ryzykiem. I od tego,
czy nowe przepisy – zamiast pomagać – nie
zaszkodzą rozwojowi biznesu – powiedział
dla portalu WNP Leszek Niemycki, wice-
prezes zarządu Deutsche Bank Polska.
– Faktycznie optymizm przedsiębiorców jest
zauważalny. Przejawia się m.in. w zwięk-
szonym zapotrzebowaniu na kredyty czy
dużym zainteresowaniu zabezpieczaniem
pozycji walutowych. Głównie eksportu, co
oznacza, że firmy mają większe zamówie-

nia zza granicy, a jednocześnie spodziewają
się silniejszej aprecjacji złotówki w przy-
szłości. Ten dobry nastrój powinien się
utrzymać przez co najmniej rok, a nawet
dwa lata. I to praktycznie we wszystkich
branżach.

Nie obejdzie się jednak bez problemów.
Są nimi zatory płatnicze. Sytuacja w tej dzie-
dzinie jest najgorsza od 2,5 roku – dowo-
dzi Indeks Należności Przedsiębiorstw.
Znalazł się on już poniżej 90 punktów, po
raz pierwszy od 10 kwartałów. Najnowsze
badanie pokazuje, że mocno wzrósł prze-
ciętny okres oczekiwania na zapłatę. Ak-
tualnie wynosi on 3 miesiące i 24 dni. To ha-

muje gospodarkę. Tworzy się łańcuch nie-
spłaconych należności, krępujący działal-
ność firm. Prawie 30 proc. badanych musi
z tego powodu ograniczać inwestycje. Są
i gorsze konsekwencje tego stanu rzeczy. Jak
podała spółka Euler Hermes, w kwietniu
w Polsce upadło 76 firm – o 9 więcej niż
przed rokiem. Jeszcze więcej, bo 336 firm,
zgłosiło niewypłacalność. Jest to wynik
gorszy niż rok wcześniej (o 15 proc.).

Przynęta na inwestorów
Rząd próbuje zaradzić słabnącemu

zainteresowaniu naszym krajem inwesto-
rów zagranicznych. W tym celu prze-
kształcił całą Polskę w Specjalną Strefę Eko-
nomiczną. Oznacza to, że wszyscy inwe-
storzy otrzymają ulgi podatkowe. W ciągu
roku będzie to kosztowało budżet 675
mln zł. 

Do tej pory w Polsce działało 14 SSE.
Zajmowały one 0,08 proc. powierzchni kra-
ju. Ich działalność nie we wszystkich ko-
mentatorach budziła entuzjazm. Zwraca-
no uwagę, że tworzone w SSE miejsca pra-
cy są zbyt drogie. Eksperci z Fundacji Ka-
leckiego wyliczyli np. że zdobyte w ten spo-
sób jedno miejsce pracy kosztuje 139 tys. zł.
Ich zdaniem konkurowanie niskimi kosz-
tami siły roboczej i preferowanie obcego ka-
pitału nie ma przyszłości. Najwyższa Izba
Kontroli już w 2009 roku wytknęła rządo-
wi, że nie analizuje on opłacalności funk-
cjonowania SSE. W raporcie z kontroli na-
pisano: „Mimo pozytywnego obrazu SSE

w regionach rząd nie wie, czy ich działal-
ność jest dla gospodarki opłacalna. Skala,
procedura oraz rezultaty zmian granic
stref wskazują również na faktyczny brak
kontroli rządu nad tym zjawiskiem”.

Zanim Mateusz Morawiecki został
premierem, też nie podchodził do SSE z en-
tuzjazmem. W swojej Strategii na rzecz od-
powiedzialnego rozwoju tłumaczył, że
nasz kraj nie może być „montownią azja-
tyckich śrubek”, że nie możemy utknąć
w „pułapce średniego wzrostu”. Nowa wi-
zja SSE częściowo wychodzi temu naprze-
ciw. Preferowane inwestycje mają być in-
nowacyjne, wnoszące nową wiedzę i szko-

lące załogi. Ekspert Fundacji Kaleckiego Fi-
lip Konopczyński twierdzi jednak, że w bu-
dżecie zabraknie pieniędzy na ulgi, gdy osła-
bienie złotego spowoduje wzrost kosztów
obsługi zadłużenia zagranicznego Polski. 

W zakresie innowacji czołową rolę
odgrywać będzie cyfryzacja. A w tej dzie-
dzinie mamy ogromne zaległości. Według
raportu Komisji Europejskiej Polska zaję-
ła 24. miejsce wśród 28 państw członkow-
skich UE. Pod uwagę wzięto umiejętności
cyfrowe społeczeństwa, informatyzację
przedsiębiorstw oraz usług publicznych. Za
najbardziej ucyfrowione państwa uchodzą
Dania, Szwecja, Finlandia i Holandia, z wy-
nikiem zbliżonym do 70 punktów (na 80
możliwych). W ogonie są: Rumunia, Gre-
cja, Bułgaria, Włochy oraz Polska (z re-
zultatami oscylującymi wokół 30 punktów).
„Rozwój Polski w wymiarze łączności po-
zostaje niesymetryczny. Polska czyni powolne
postępy w zakresie zasięgu stałych łączy sze-
rokopasmowych, szczególnie na obszarach
wiejskich oraz pozostaje w tyle w porównaniu
do dynamicznego rozwoju mobilnych usług
szerokopasmowych – podkreślono w ra-
porcie Komisji Europejskiej. – Co więcej,
władze lokalne często pobierają od opera-
torów telekomunikacyjnych wysokie opła-
ty za miejsca pod instalacje, a to znacznie
podnosi koszty ich utrzymania”.

Trzeba więc postawić na tworzenie
podstaw do rozwoju innowacyjności. A od
tego zależeć będzie tempo wzrostu go-
spodarczego. Zaklęcia nie wystarczą. �

Rząd próbuje zaradzić słabnącemu zainteresowaniu
naszym krajem inwestorów zagranicznych. W tym celu
przekształcił całą Polskę w Specjalną Strefę Ekono-
miczną. Oznacza to, że wszyscy inwestorzy otrzymają
ulgi podatkowe. W ciągu roku będzie to kosztowało
budżet 675 mln zł
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Największe firmy angażują się
kapitałowo w proces interna-
cjonalizacji, a także skutecznie
implementują procesy handlo-

we w nowo tworzonych projektach zagra-
nicznych. Możemy pochwalić się ekspor-
towymi sukcesami i zaufaniem ze strony
konsumentów, wśród których przywiązanie
do najwyższej jakości buduje się latami. Klu-
czowym obszarem działalności jest oczy-
wiście skuteczna sprzedaż produktów lub
usług, co nie jest możliwe bez zbudowania
rozpoznawalności czy tożsamości danej
marki. Nakłady na działania marketingo-
we ułatwiają stworzenie odpowiedniej toż-
samości brandu oraz dotarcie do najważ-
niejszych grup docelowych niezależnie od
tego, czy biznes realizuje się w Polsce, czy
też za granicą. Z naszej perspektywy wy-
zwaniem nadal są rynki, na których prze-
łamywanie hegemonii lokalnych marek
jest możliwe dzięki skutecznej konkurencji
nie tylko cenowej, ale przede wszystkim ja-
kościowej.

Nie można jednak zapominać, że Pol-
ska jest atrakcyjnym rynkiem dla zagra-
nicznych inwestorów. Naszym głównym
atutem jest położenie geograficzne. Jeste-
śmy największym krajem w Europie Środ-

kowej i swoistym łącznikiem pomiędzy
zachodem i wschodem Starego Konty-
nentu. Decyzja o zorientowaniu działań na
konkretny rynek nie jest jednak łatwa nawet
dla największych korporacji. Optymaliza-
cja zysków w relacji do potencjalnych strat,
dywersyfikacja biznesu oraz długofalowa
strategia rozwoju to czynniki, które należy
wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem ja-
kichkolwiek działań. Każdy rynek rządzi się
bowiem swoimi prawami, a konsumenci
różnią się od siebie w wielu obszarach.

Opłacalność inwestycji
Zanim zagraniczna marka pojawi się

w naszym kraju, poszukując nowych ryn-
ków zbytu, musi przeprowadzić komplek-
sowy audyt, który uwzględnia wyzwania,
możliwości oraz analizę konkurencji. Jak
największa ilość zgromadzonych danych
ułatwia podjęcie ostatecznej decyzji oraz
wdrożenie działań mających na celu im-
plementację marki na zupełnie nowym
gruncie. Niektóre firmy launchują swoją
obecność poprzez lokalne ośrodki zarząd-
cze, które operują w korelacji z zagranicz-
ną centralą. Innym rozwiązaniem jest
współpraca z krajowym dystrybutorem, do-
skonale znającym dany rynek oraz posia-

dającym odpowiednie zasoby, aby marka
zaistniała w świadomości odbiorców. Uła-
twia to podejmowanie decyzji w zakresie od-
powiedniej lokalizacji punktów dystrybu-
cyjnych czy centrów sprzedażowych. Z per-
spektywy biznesowej najważniejsza jest
opłacalność takiego posunięcia. Składa
się na to szereg czynników, począwszy od
logistyki i doboru nieruchomości, na naj-
mie i znajomości procesów sprzedażo-
wych skończywszy. 

W polskim systemie gospodarczym
istnieje wiele zjawisk, które z perspektywy
zagranicznego inwestora mogą wydawać się
nie do końca zrozumiałe. Wystarczy wspo-
mnieć, że rynek ulic handlowych jest ogra-
niczony, a dominacja centrów handlo-
wych – niepodważalna. Jest to kolejny ar-
gument, który potwierdza zasadność współ-
pracy z wyłącznym dystrybutorem marki.
Proces wprowadzania marki na rynek jest
z reguły rozłożony na kilka lat, szczególnie
jeśli chodzi o zwrot z poczynionej inwestycji.
W przypadku brandów odzieżowych, któ-
re konkurują ze sobą nie tylko jakością, de-
signem czy nowoczesnymi technologiami,
zadanie wydaje się o tyle trudniejsze, że kon-
sumenci mogą wybierać spośród bardzo
szerokiej oferty, ale również w zakresie miej-
sca realizacji zakupów. W erze cyfryzacji za-
kupy przez Internet można robić z dowol-
nego miejsca na świecie. Polska jest nadal
rynkiem rozwijającym się, lecz odbiorcy są
coraz bardziej świadomi, śledzą zagraniczne
trendy i chcą, aby ich gusta były zaspoka-
jane, a produktowe nowości, dostępne np.
w Stanach Zjednoczonych, w iście za-
wrotnym tempie trafiały na rodzime półki
sklepowe. Jakość może obronić się sama,
ale ważne, aby marka była w stanie opo-
wiedzieć własną historię, wprowadziła
konsumenta w swój świat pozytywnych
emocji oraz mogła pochwalić się niepod-
ważalnym dziedzictwem.

Zróżnicowane kanały dotarcia
Oferta skierowana zarówno do multi-

brandowych salonów, jak i sklepów spe-
cjalistycznych pozwala dotrzeć z przekazem

Dystrybucja 
zagranicznych marek w Polsce
Rodzimi producenci konsekwentnie wyrabiają sobie coraz lepszą pozycję na
Zachodzie. Rozpoznawalność polskich marek za granicą rośnie, co przekłada
się zarówno na realne korzyści biznesowe, jak i wizerunkowe
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do różnych odbiorców. Kolejnym atutem
jest różnorodność, czyli bogata propozycja
asortymentowa. Linie butów do biegania,
które są wzbogacone o unikalne kolabo-
racje, zindywidualizowane kolekcje czy
modele typowo lifestyle’owe, trafią nie tyl-
ko do pasjonatów sportu, lecz także osób,
które cenią dobry wygląd, styl, a także chcą
wyróżnić się na tle innych. Najważniejszą
wartością jest jednak wspomniane dzie-
dzictwo. Za każdą marką stoi historia, lecz
zdecydowanym przywilejem jest budowa-
nie marketingowej narracji w oparciu o 120-
letnią historię, a nie kilkuletnią obecność na
selektywnie dobranych rynkach.

Proces implementacji marki na danym
rynku nie kończy się jednak w momencie,
w którym pierwsze partie produktów trafią
do sprzedaży i szerokiej dystrybucji. Zop-
tymalizowanie sieci sprzedaży zawsze sta-
nowi wyzwanie, a dodatkowo należy pa-
miętać o tym, że pierwsze miesiące każdy
inwestor traktuje jak próbę generalną. Re-
alnie dopiero po 3–4 latach można ocenić,
czy wprowadzenie marki na rynek było uda-
ne, i można je rozpatrywać w kategoriach
sukcesu.

Udział zagranicznych inwestorów w na-
szej gospodarce z roku na rok jest coraz
większy. Zachęca ich zapewne rosnąca
zamożność Polaków. Statystyki GUS z koń-
cówki ubiegłego roku wskazały, że Polacy
wydali na zakupy ponad 10 proc. więcej niż
rok wcześniej w analogicznym okresie.
Jest to fakt, który zagraniczne marki starają
się wykorzystać, ale należy umieć znaleźć
odpowiednie kanały dotarcia, aby przeko-
nać je do słuszności podejmowanej decy-
zji. Sprowadzenie do naszego kraju za-
granicznego brandu wiąże się nie tylko
z otwarciem sklepu czy punktu usługowe-
go, ale również budowaniem świadomości
na jego temat wśród rodaków, co z kolei
wiąże się z uruchomieniem odpowiednie-
go kapitału, a także zasobów ludzkich, któ-
re będą w stanie przyspieszyć cały proces.

Innym wyzwaniem jest nakreślenie
planu rozwoju oraz weryfikacja możliwo-
ści gospodarczych, które mogą być deter-
minowane wyłącznie specyfiką danego
rynku. Kapitał, odpowiednie doświadcze-
nie oraz znajomość realiów są w stanie prze-
łożyć się na skuteczną ekspansję. Nie moż-
na także zapominać o badaniach rynkowych
oraz kompleksowym biznesplanie, który
uwzględni projekt rozwoju struktury orga-
nizacyjnej przedsiębiorstwa. Ważnym ele-
mentem jest także tożsamość. Trudno wy-
obrazić sobie sytuację, w której design
sklepów w Polsce jest zupełnie inny niż np.
w Niemczech. Pewne standardy muszą
być powielane, ponieważ całość jedno-
znacznie wpływa na wizerunek, który co do
zasady powinien być po prostu spójny.

Biznesowa stabilność
Polska rośnie w siłę przede wszystkim

dlatego, że jest dużym rynkiem o rosnącej
sile nabywczej konsumentów. Atutem jest
także stabilność, ponieważ zdecydowanie
łatwiej jest prowadzić biznes w kraju, któ-
ry należy do Unii Europejskiej. Dla wielu
marek jesteśmy swego rodzaju przyczółkiem
przed ekspansją na rynki wschodnie. Firmy
chętnie szukają franczyzobiorców nieza-
leżnie od trendów gospodarczych. To po ich
stronie jest ryzyko ewentualnego niepo-
wodzenia, podczas gdy franczyzodawca
może jedynie stracić potencjalne zyski.
Jest to idealny model biznesowy przede
wszystkim ze względu na to, że zawsze jest
możliwe obniżenie nakładów na inwesty-
cje. Podaż może jednak przewyższyć popyt,
gdy franczyzobiorcy nie będą palić się do
wprowadzania na lokalny rynek zagra-
nicznej marki, np. w przypadku niepewnej
sytuacji gospodarczej lub ewentualnego kry-
zysu finansowego.

Każda marka w okresie rynkowego
funkcjonowania przechodzi różne fazy,
zależne od stopnia jej znajomości przez

klientów, postawy wobec niej czy też war-
tości sprzedaży jej produktów. Istnieje wie-
le pojęć określających wspomniany okres od
fazy launchu, przez okres akceptacji, kon-
solidacji, rozwoju, aż po zdobycie silnej po-
zycji na danym rynku. Stworzenie wyróż-
niającego się wizerunku na poziomie lo-
kalnym stanowi zawsze wyzwanie, przed
którym staje również brand zakorzeniony
w globalnej świadomości. Faza przejścio-
wa polega na zachęceniu potencjalnych na-
bywców do utożsamiania się z marką oraz
zaakceptowania jej w zaproponowanej
formie. Następnym etapem jest imple-
mentacja strategii zrównoważonego roz-
woju, a także wzrost sprzedaży poprzez
ugruntowanie pozycji. Silna pozycja ryn-
kowa minimalizuje ryzyko osłabienia, ale
czujność należy zachować zawsze, ponie-
waż ze szczytu zdecydowanie łatwiej jest
spaść, niż utrzymać się na nim przez lata.

Grzegorz Grzegorczyk
Sales & Marketing Director WPC Sport,

wyłącznego dystrybutora marki
Saucony w Polsce
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Wpublikacji Ministerstwa Fi-
nansów ujęto aspekty obej-
mujące podatek dochodo-
wy, podatek od towarów

i usług oraz podatek od czynności cywil-
noprawnych. W ten sposób resort pozor-
nie wyszedł naprzeciw tym, którzy chcą roz-
liczyć się w rzetelny sposób z transakcji kryp-
towalutowych, a dotychczas mieli szereg
wątpliwości co do zasad rozliczeń. Anali-
za przedstawionych rozwiązań ukazuje
jednak liczne absurdy dotyczące ich sto-
sowania w praktyce.

Podatek dochodowy 
od osób fizycznych 

W przypadku podatku dochodowego
od osób fizycznych dochody uzyskane z ty-
tułu obrotu kryptowalutami podlegają
opodatkowaniu na zasadach ogólnych,
natomiast sposób ich opodatkowania za-
leży od źródła uzyskania dochodu oraz od
formy opodatkowania wybranej przez po-
datnika prowadzącego pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą. „Przychód z obrotu

kryptowalutami generowany jest zarówno
w przypadku sprzedaży kryptowaluty, czy-
li np. zamiany kryptowaluty na walutę
tradycyjną, choćby na złotówki (PLN), jak
i w przypadku zamiany kryptowaluty na
inną kryptowalutę, towar lub usługę. Za-
miana kryptowaluty traktowana jest tutaj
jako forma jej odpłatnego zbycia – analo-
gicznie, jak ma to miejsce w przypadku za-
miany jakichkolwiek innych praw mająt-
kowych”.

Istnieją dwa źródła przychodów z ob-
rotu kryptowalutami. Mogą to być przy-
chody z tytułu praw majątkowych lub z po-
zarolniczej działalności gospodarczej, przy
czym działalność ta musi spełniać określone
warunki (m.in. być prowadzona przez po-
datnika w sposób zorganizowany i ciągły,
we własnym imieniu oraz mieć zarobkowy
charakter). W pierwszym przypadku przy-
chód powstaje już w momencie otrzyma-
nia lub pozostawienia do dyspozycji po-
datnika waluty tradycyjnej lub kryptowaluty.
Natomiast za przychód z działalności go-
spodarczej uznaje się kwoty należne, choć-

by nawet nie zostały faktycznie otrzymane;
za datę powstania przychodu uważa się
dzień zbycia prawa majątkowego, a więc
dzień sprzedaży lub zamiany danej kryp-
towaluty.

Poza tym w razie obrotu kryptowalu-
tą w ramach działalności gospodarczej
również rodzaj prowadzonych przez po-
datnika ksiąg podatkowych ma wpływ na
sposób rozliczania oraz księgowania uzy-
skiwanych przychodów i ponoszonych
kosztów. W podatkowej księdze przychodów
i rozchodów, ze względu na jej uproszczo-
ny charakter, można ewidencjonować za-
pisy wyłącznie na podstawie ściśle okre-
ślonych dokumentów, m.in. rachunków
i faktur. A więc „wyciąg z konta bankowe-
go czy z historią transakcji giełdowych z in-
ternetowej giełdy kryptowalut nie może sta-
nowić dowodu księgowego, a w konse-
kwencji nie może zostać zaewidencjono-
wany w podatkowej księdze przychodów
i rozchodów”.

Nie oznacza to jednak, że takie przy-
chody automatycznie nie zostaną uznane.

Czy i jak rozliczać
kryptowaluty w skarbówce? 
Na początku kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało 
wytyczne dotyczące obowiązku raportowania obrotu kryptowalutami 
do urzędów skarbowych

66 Fakty

GOSPODARKA



Podatnik może je uwzględnić w trakcie roku
podatkowego w bieżącej zaliczce na podatek
lub rocznym rozliczeniu podatku docho-
dowego, jeżeli znajdzie sposób, dzięki któ-
remu rzetelnie udokumentuje powstanie da-
nego przychodu albo poniesienie kosztu po-
datkowego. „Wydatki na zakup kryptowa-
lut powinny być ujmowane w kosztach uzy-
skania przychodów w momencie ponie-
sienia wydatku, a więc z uwzględnieniem
daty i ceny zakupu, przy czym w tym
przypadku nie jest możliwe stosowanie me-
tody FIFO”.

W sytuacji natomiast, gdy podatnik pro-
wadzi księgi rachunkowe, wyciągi bankowe
będące potwierdzeniem dokonanych tran-
sakcji z zakresu obrotu kryptowalutami
mogą zostać uznane za dowód księgowy.
W przepisach nie ma bowiem zamknięte-
go katalogu dokumentów księgowych, któ-
re mogą stanowić podstawę zapisów. W tej
sytuacji możliwe jest również stosowanie
przez podatnika metody FIFO celem usta-
lenia wartości określonych towarów.

Podatek 
od czynności cywilnoprawnych 

„Umowa sprzedaży oraz zamiany
kryptowaluty, stanowiącej prawo majątko-
we, podlega również opodatkowaniu po-
datkiem od czynności cywilnoprawnych
(PCC). W przypadku umowy sprzedaży
obowiązek zapłaty tego podatku dotyczy ku-
pującego, natomiast przy umowie zamia-
ny – solidarnie obu stron czynności. Wy-
sokość podatku od czynności cywilno-
prawnych wynosi 1 proc. wartości rynko-
wej nabywanego prawa majątkowego.
Umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut
objęta podatkiem VAT jest wyłączona z opo-
datkowania podatkiem od czynności cy-
wilnoprawnych w takim zakresie, w jakim
podlega opodatkowaniu VAT, lub jeżeli
przynajmniej jedna ze stron czynności jest
zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej
czynności”.

Dlaczego również w tym drugim przy-
padku? Ponieważ art. 2 pkt 4 lit. b ustawy
o PCC wyraźnie wskazuje, że nie podlegają
podatkowi PCC czynności cywilnoprawne
(w tym na kryptowalucie), jeżeli przy-
najmniej jedna ze stron jest zwolniona
z opodatkowania podatkiem od towarów
i usług z tytułu dokonania tej czynności. 

Transakcje na e-walucie co do zasady
podlegają zaś pod system podatku VAT, ale
stosujemy do nich zwolnienie. W konse-
kwencji należy interpretować ww. przepis
w ten sposób, że dopuszcza on niepodle-
ganie owych transakcji pod podatek PCC.

Gdybyśmy rozpatrywali wariant z opo-
datkowaniem owych transakcji podatkiem
PCC, to pojawiłby się duży problem, na któ-
ry Ministerstwo Finansów, publikując wy-

tyczne, nie zwróciło szczególnej uwagi.
Zakup jednej jednostki kryptowaluty wy-
maga często dziesiątek, a nawet setek po-
mniejszych transakcji. Opodatkowanie ich
PCC sprawiłoby zaś, że podatnicy obra-
cający kryptowalutami musieliby składać
w urzędzie skarbowym deklaracje PCC do-
tyczące każdej transakcji. To z kolei nie-
wątpliwie wywołałoby chaos organizacyj-
ny i spotęgowałoby jeszcze przewlekłość
działań organów skarbowych. Ten przykład
pokazuje, jak absurdalne są miejscami mi-
nisterialne wytyczne dotyczące kryptowa-
lut.

Podatek od towarów i usług (VAT)
Obrót kryptowalutami w odniesieniu do

VAT podlega opodatkowaniu jako odpłat-
ne świadczenie usług. „Oznacza to, że
sprzedaż i wymiana kryptowaluty na wa-
lutę tradycyjną i odwrotnie, a także wymiana
jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega
opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnie-
nia z VAT. 

W związku z tym należy pamiętać, że
co do zasady podatnik nie ma prawa do od-
liczenia VAT od nabywanych towarów
i usług związanych z działalnością w za-
kresie wydobywania, czyli tzw. miningu,
i obrotu kryptowalutami. Obowiązek po-
datkowy w zakresie podatku VAT powsta-
je zarówno w momencie sprzedaży i wy-

miany kryptowaluty na walutę tradycyjną,
jak i w momencie wymiany jednej krypto-
waluty na inną”.

Podsumowanie
Ministerialne wytyczne wyraźnie wska-

zują, że zarówno sprzedaż kryptowaluty
w postaci jej wymiany na walutę tradycyj-
ną, jak i zamiana jednej kryptowaluty na
inną wiąże się ze skutkami podatkowymi na
gruncie PIT, VAT oraz PCC. 

Z całą pewnością opublikowanie oma-
wianych wytycznych ma swoje dobre stro-
ny – przede wszystkim potwierdza, że
działalność kryptowalutowa jest legalna.
Niemniej jednak praktyczna analiza po-
wyższych rozwiązań wskazuje, że z pozo-
ru jasne i klarowne wskazówki, zamiast wy-
jaśniać wątpliwości, powodują jedynie ich
narastanie. 

W tej sytuacji fiskus powinien wydać in-
terpretację ogólną.

radca prawny Robert Nogacki
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Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się
w ochronie majątku oraz doradztwie strate-

gicznym dla przedsiębiorców
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Dolina blockchainowa w Polsce? 

Jeszcze w styczniu premier
Morawiecki o kryptowalutach
mówił: albo zakażemy, albo
uregulujemy. W kwietniu oka-
zało się, że wybrał tę drugą
opcję. Podczas konferencji
Blockchain Connect Warsaw
2018 entuzjaści żywili na-
dzieję, że jeśli tylko premier
poszedłby dalej, Polska mia-
łaby szansę znaleźć się
w czołówce państw rozwijają-
cych blockchain.
Tak twierdzi m.in. Bogdan Szafrański, członek rady nadzorczej Polskiego Funduszu
Rozwoju. Jego zdaniem oparte o blockchain źródła finansowania inwestycji, również
tych w infrastrukturę, mogą za kilka lat zdominować rynek i należy je bacznie obser-
wować. – Polska ma szansę znaleźć się w czołówce państw rozwijających tę tech-
nologię – mówi Szafrański. 
Z kolei prof. Krzysztof Piech, ekonomista z Uczelni Łazarskiego, uważa, że szturmem
zdobywająca rynek technologia jest ważniejsza od inwestycji w samochody elektro-
niczne, a w Polsce mogłaby powstać dolina blockchainowa. 
– To jest kapitał, plus technologia, plus know-how. Jeśli nasz kraj by się otworzył na
tego typu nowych inwestorów, to naprawdę można byłoby taką nową dolinę block-
chainową zrobić. Jeśli Szwajcarzy mogli zrobić dolinę kryptowalutą, my możemy zro-
bić coś bardziej zaawansowanego, ale to wymaga decyzji premiera – mówi
ekonomista z Uczelni Łazarskiego.
Póki co premier Morawiecki zapowiedział, że będzie ostrzegał Polaków przed ryzy-
kiem inwestowania w kryptowaluty. 
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Aktualna strategia resortu finansów
w zakresie uszczelniania budże-
tu i poprawy ściągalności po-
datków może niepokoić nie tylko

tych, którzy świadomie dopuścili się prze-
stępstw podatkowych, jakie stanowić mo-

gły dla nich podstawowe źródło dochodów,
ale głównie tych, którzy nieświadomie po-
pełniają błędy w rozliczeniach. 

Niepoprawne deklarowanie podstaw
opodatkowania, niezależnie, czy to w po-
datkach dochodowych czy podatku VAT,
może zostać uznane za wykroczenie lub
przestępstwo podatkowe. O klasyfikacji
takiego błędu oczywiście decyduje kwota
uszczuplenia. Warto jest rozważyć zlecenie
takiej usługi profesjonalistom, którzy przy
diagnozie nieprawidłowości nie wymierzą
sankcyjnego podatku i kary grzywny.   

W punkcie V Deklaracji Praw Podatnika
Departamentu Skarbu USA wskazuje się,
że każdy podatnik świadomy swoich obo-
wiązków jest odpowiedzialny wyłącznie
za zapłatę podatku we właściwej wysoko-
ści obliczanej zgodnie z prawem – ani wię-
cej, ani mniej. Wzbudza to refleksję, że to
tylko jeden prosty obowiązek zapłaty po-
datku w prawidłowej wysokości. Jednakże
przechodząc na grunt realiów, które wyni-
kają z konstrukcji rodzimego systemu po-
datkowego, ta refleksja nie jest aż tak en-
tuzjastyczna. Właściwe obliczony podatek
to niebagatelnie trudne wyzwanie dla każ-
dego podatnika –  zarówno osób fizycznych,
jak i tych największych przedsiębiorstw.

Podatkowe skojarzenia
Przestrzeń systemów podatkowych to

obszar badań wielu dyscyplin naukowych,
mających na celu ocenę ich funkcjonowa-
nia, określenia stopnia wypełniania roli fi-

skalnej, jak też znaczenia w życiu społecz-
nym każdego obywatela. 

Nie prowadząc badań naukowych, po-
tencjalna większość ankietowanych zapy-
tana o stosunek do podatków odpowie, że
czuje do nich niechęć. W Polsce podatni-
cy narzekają na wysokość obciążeń po-
datkowych, niską jakość prawa podatko-
wego, które jest często niezrozumiałe oraz
zbyt uciążliwe i drogie pod kątem wypeł-
niania formalnych obowiązków. Zasady
rozliczeń generują wysokie koszty zaplecza
doradczego, prawno-podatkowego i księ-
gowego. Natomiast strona fiskalna nadal
wydaje się nieufna, rzadko rozstrzygająca
na korzyść podatnika, czasem postrzega-
na jako przyczynek ograniczania aktywności
gospodarczej. 

Niejeden podatnik wezwany do orga-
nu podatkowego na złożenie wyjaśnień lub
przedłożenie dokumentów źródłowych
czuje po prostu strach pomimo faktu, że
płaci regularnie należne budżetowi daniny.
Niewielu jest ludzi, którzy na myśl o wizy-
cie myślą, że administracja podatkowa
rzeczywiście będzie przyjazna. 

Niewątpliwe podjęte w ostatnim czasie
zostały działania, które mają takie oczeki-
wania podatników spełnić. Nowoczesna
KAS powinna chronić uczciwych przed-
siębiorców przy jednoczesnej eliminacji
przestępców podatkowych. Trudno jed-
nak jest skonstruować system, który z jed-
nej strony ma na celu dynamiczne zwięk-
szenie wpływów podatkowych i eliminację

Usługa audytu bezpieczeństwa
podatkowego wciąż oferowana

jest przez niewiele firm 
na polskim rynku
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oszustw przy jednoczesnym tworzeniu do-
godnych warunków uiszczania podatków
przez przedsiębiorców w poczuciu równo-
ści i możliwości finansowych ich pono-
szenia. Przy obecnym poziomie obciążeń
publicznoprawnych niektóre branże nadal
działają w poczuciu niskiej opłacalności. 

Prawo podatkowe nie przewiduje rów-
nież odrębnych uregulowań dla oszustów,
stąd też ono samo w sobie stanowi źródło
ryzyka, że wobec tej grupy egzekwowanie
należnych podatków stawia organy po-
datkowe na przegranej pozycji. Z drugiej
strony  to zaostrzone reguły fiskalne doty-
kają głównie tych, którzy regularnie odda-
ją daniny, nie osiągając konkurencyjnej
pozycji w obrocie gospodarczym, jak ci
pierwsi. 

Strategia bez zysku podatkowego 
Pojęcie optymalizacji podatkowej więk-

szości kojarzy się z efektywnym zarządza-
niem finansami oraz minimalizowaniem
obciążeń podatkowych w granicach wy-
znaczonych przez prawo. Wydaje się, że
każda strategia bez naruszenia przepisów
materialnego prawa podatkowego powin-
na być uznawana za legalne działanie. Z ta-

kim stanowiskiem nie zawsze godzą się fi-
skus czy sądy administracyjne rozpatrują-
ce wydane rozstrzygnięcia organów pierw-
szych i drugich instancji.

W parze z konstytucją biznesu idzie za-
powiedź resortów, że walka z oszustwami
podatkowymi to priorytet. Rząd stara się być
przyjazny wobec uczciwego przedsiębior-
cy, choć nie kryje swojej opinii o podmio-
tach, które szukają optymalnych rozwiązań
podatkowych, np. w ramach instytucji in-
dywidualnej interpretacji podatkowej. 

Trudno uznać, że wnioskodawca zwra-
cający się o wydanie przez krajową infor-
mację skarbową stanowiska w zakresie
prawidłowości stosowania prawa jest po-
tencjalnym oszustem. Tym bardziej w świe-
tle szeregu zmian przepisów podatkowych
zwracanie się o pomoc wydaje się sprawą
naturalną. Niewątpliwie w konstrukcji
przedstawianego stanu faktycznego dane-
go wnioskodawcy, czytając wybraną inter-
pretację, można doszukać się intencji, czy
poznanie stanowiska organu podatkowe-
go posłuży do lepszego rozumienia i pra-

wa podatkowego, czy też do jego naduży-
cia. Stąd też aparat skarbowy postrzega, że
strategię podatkową utożsamić można
z możliwością uniknięcia niektórych zo-
bowiązań podatkowych dzięki angażowa-
niu profesjonalistów, którzy doskonale
identyfikują luki prawne bądź niejednolitą
linię interpretacyjną czy orzeczniczą. Po-
datnicy pozostają często w poczuciu, że ob-
rany schemat działań pozwoli wygenerować
zadawalające zyski, których nie trzeba
opodatkowywać. 

W świetle zaostrzonej polityki podat-
kowej każdy pomysł biznesowy, mający na
celu obejście prawa podatkowego bądź
oparty na czynnościach pozornych, które-
go wynikiem  ekonomicznym będzie wy-
łącznie kwota „zaoszczędzonego podatku”,
stanowić może działanie o znamionach
przestępstwa podatkowego. 

Eliminować czy akceptować ryzyko?
Wielu przedsiębiorców pozytywnie po-

strzega zapowiedzi aparatu skarbowego
o strategii zmniejszania postępowań kon-
trolnych. Nie musi to oznaczać, że w rze-
czywistości kontroli będzie mniej. Fiskus
w celu ujawniania oszustw podatkowych ma

inne uprawnienia ustawowe, które mogą
dopomóc w skutecznym ściganiu pod-
miotów dopuszczających się oszustw po-
datkowych. Przybierają one postać cho-
ciażby doraźnych działań funkcjonariuszy
wywodzących się z kontroli skarbowej oraz
operacyjno-rozpoznawczych w ramach
wywiadu skarbowego. Analityka rozbu-
dowywana przez nieistniejące już urzędy
kontroli skarbowej stanowi jedno z waż-
niejszych ogniw obecnych urzędów celno-
skarbowych.  Bardzo aktywne działania
w tym obszarze podejmują również jednostki
CBA. Z doniesień prasowych o sukcesach
organów ścigania można wywnioskować, że
zarzuty dopuszczenia się przestępstwa po-
datkowego usłyszeć można bez uprzedniej
kontroli skarbowej. Niepotrzebna jest dziś
decyzja określająca kwotę zobowiązania po-
datkowego w innej wysokości niż ujęta
przez podatnika w deklaracji.  

Z wywiadów przeprowadzonych przez
audytujących wynika jednak, że osoby po-
zostające w zarządach spółek, a także dy-
rektorzy finansowi audytowanych pod-

miotów często boją się wyników zewnętrznej
weryfikacji podatkowej. Trzeba jedno-
znacznie stwierdzić, że audyt bezpieczeń-
stwa podatkowego nie ma celu zdyskredy-
towania kompetencji osób, którym przypi-
sana jest w firmie– odpowiedzialność po-
datkowa. 

Audyt bezpieczeństwa podatkowego jest
niestandardowym i efektywnym sposo-
bem eliminowania niezgodnych z prawem
zdarzeń gospodarczych, mających swoje
odzwierciedlenie w księgach podatkowych.
W ramach tej usługi wszystkie błędy zostają
precyzyjnie omówione oraz ocenione pod
kątem wadliwości lub nierzetelności do-
kumentacji podatkowej. 

Zlecająca firma otrzyma wykaz reko-
mendacji i zaleceń praktycznych w zakre-
sie możliwości skorygowania ujawnionych
niezgodności. Audyt może dotyczyć wy-
branego tytułu podatkowego lub też cało-
ści rozliczeń za analizowany okres i być
przeprowadzony w oparciu o całość do-
kumentacji źródłowej. Tu należy zauważyć,
że nie jest on tożsamy z badaniem spra-
wozdania finansowego przez biegłych. Za-
sięg audytu jest znacznie szerszy.

Osoby wykonujące czynności weryfi-
kacyjne to specjaliści z różnych dziedzin, po-
siadający doświadczenie w doradztwie po-
datkowym, audycie, finansach, zajmujący
się zagadnieniami fiskalnymi zarówno na-
ukowo, jak i w codziennej pracy. Dzięki temu
doskonale znają specyfikę biznesu, jak
i kompetencje organów władzy publicznej. 

Narzędzia audytu bezpieczeństwa po-
datkowego to specjalistyczne programy
informatyczne, pozwalające dokonywać
zagregowanej analizy danych z JPK, prze-
pływów pieniężnych czy też powiązań ka-
pitałowych. Stanowi to istotny element
wewnętrznej e-kontroli ksiąg podatkowych.
Wyniki zautomatyzowanego przetwarzania
badanych danych służą ekspertom do dal-
szej analizy niekorzystnych zjawisk podat-
kowych, jakie ujawniane zostają po kom-
pleksowym odtworzeniu celowości, prze-
biegu i skutków zdarzeń. W efekcie zleca-
jący otrzymują wytyczne, dzięki którym
w przyszłości będą mogli samodzielnie
identyfikować niepoprawne rozliczenia. 

Niewątpliwie audyt nie rodzi skutków
fiskalnych, a jedynie jest formą inwestycji
w doskonalenie kompetencji kadry. Przy-
czynia się do budowania wiarygodności i
pozytywnego wizerunku rzetelnej podat-
kowo firmy w otoczeniu publiczno-go-
spodarczym. �
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Sejm i Senat przyjmując ustawę
o zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwa osoby fizycznej, od-
powiedziały na zgłaszane potrze-

by uregulowania problemu kontynuowania
działalności po śmierci osoby fizycznej
prowadzącej jednoosobowe przedsiębior-
stwo. 

Decyzję taką należy ocenić pozytywnie.
Przepisy mają pomóc zarządzać majątkiem
służącym do wykonywania działalności
gospodarczej, określanym jako „przedsię-
biorstwo w spadku”, w okresie przejścio-
wym, tj. od dnia śmierci przedsiębiorcy, do
zasadniczo (poza wyjątkami) okresu dwóch
lat po śmierci. 

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że
ustawa nie stanowi automatycznego roz-
wiązania, bo bez podejmowania określo-
nych działań przez spadkobierców (a cza-
sami i za życia jednoosobowego przedsię-
biorcy przez niego samego), wiele rozwią-
zań po prostu się nie ziści. To spadkobier-
cy muszą podjąć decyzję, czy chcą konty-

nuować prowadzenie firmy rodzinnej i jak
ona będzie dalej funkcjonowała na rynku.  

Pomoże zarządca
Ustawodawca nie pozostawił jednak

spadkobierców samych, proponując im
pomoc zarządcy sukcesyjnego powołane-
go przez nich samych lub przez przedsię-
biorcę jeszcze za jego życia. W okresie przej-
ściowym będzie możliwość przy pomocy za-
rządcy podjęcia decyzji, co dalej z przed-
siębiorstwem. Niewątpliwie zyskaliśmy
dzięki ustawie pomoc dla spadkobierców po
śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy.
W szczególności mamy więcej czasu, by
podjąć decyzję, co dalej z biznesem. 

Osobiście liczę, że ustawa wywoła też
inny skutek, a mianowicie wielu przedsię-
biorców jednoosobowych, prowadzących
przedsiębiorstwa o znacznych rozmiarach,
zastanowi się, czy aby już za życia nie uło-
żyć kwestii sukcesyjnych, wykorzystując
np. rozwiązania prowadzenia biznesu w for-
mie spółek kapitałowych, tak by nie zosta-

wiać spadkobierców z całym przedsiębior-
stwem po ich śmierci. 

Nowe reguły
Nie budzi wątpliwości to, że regulacja

kwestii związanych z sytuacją przedsię-
biorstwa po śmierci jego właściciela, który
prowadził je w ramach jednoosobowej
działalności gospodarczej była wyczeki-
wana. Efektem tego jest jej powszechna ak-
ceptacja, zaznaczana praktycznie przez
wszystkie środowiska związane z biznesem
i okołobiznesowe. 

Chciałbym wyraźnie podkreślić: inną
kwestią jest to, czy uregulowanie danej sfe-
ry jest pożądane i oczekiwane, a inną, czy
już konkretne uregulowania (i w jakim
stopniu) spełniają te oczekiwania oraz jak
analizują poszczególne rozwiązania ich
komentatorzy i podmioty, które z tych
rozwiązań mają korzystać.

Ważnym elementem, nie tylko przy tej
ustawie, ale i przy wprowadzeniu uregulo-
wań z innych dziedzin zmieniających czy

Sukcesja na nowo
Długo wyczekiwane przepisy o tzw. sukcesji jednoosobowego przedsiębiorcy
doczekały się na tyle zawansowanych prac ze strony władzy ustawodawczej,
że możemy je omawiać już na bazie uchwalanej przez parlament ustawy
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kreujących nowe reguły, jest właściwe po-
znanie wprowadzanych zmian i ich wpły-
wu na dany podmiot, którego te uregulo-
wania dotyczą. Zwyczajowe pytanie: „Ale
o co chodzi?” jest tu jak najbardziej na miej-
scu. Aby odpowiedzieć na nie, musimy upo-
rządkować zagadnienia. 

Przyjąć spadek czy nie?
Przytaczając uregulowania, najpro-

ściej można ująć, że prawa i obowiązki ma-
jątkowe zmarłego przechodzą z chwilą
jego śmierci na określony krąg osób, naj-
częściej najbliższą rodzinę: małżonka i dzie-
ci. Jedno zdarzenie, jakim jest śmierć oso-
by fizycznej, powoduje, że następuje tzw.
otwarcie spadku i spadkobiercy nabywają
ten spadek. Powołanie do spadku wynika
z testamentu, a w przypadku jego braku, we-
dług reguł określonych przez Kodeks cy-
wilny. Oczywiście prawo pozostawia spad-
kobiercom wybór co do przyjęcia spadku lub
jego odrzucenia.

Zatem w kontekście nowej ustawy trze-
ba stwierdzić, że niezależnie, czy ustawa by-
łaby uchwalona, czy nie, majątek zmarłe-
go jednoosobowego przedsiębiorcy bę-
dzie wchodził do spadku dziedziczącego.

W drugiej kolejności przedstawmy sy-
tuację, jaka jest obecnie i trwać będzie do
czasu wejścia omawianych przepisów w ży-
cie. Z chwilą śmierci osoby prowadzącej jed-
noosobową działalność gospodarczą koń-
czy się byt osoby fizycznej. Można użyć
określenia, że śmierć dotyka także przed-
siębiorstwa i brak jest możliwości konty-
nuowania jednoosobowej działalności go-
spodarczej przez jego spadkobierców. 

Jeżeli dodatkowo jest to śmierć nagła,
a samo przedsiębiorstwo było dużym
przedsięwzięciem, spadkobiercy stoją przed
ogromnymi problemami. Mamy do czy-
nienia (w chwili śmierci założyciela) rów-
nież z ustaniem bytu podatkowego osoby
zmarłej. Spadkobiercy podatnika przej-
mują przewidziane w przepisach prawa po-
datkowego majątkowe prawa i obowiązki
zmarłego. Jeżeli na podstawie przepisów
prawa podatkowego zmarłemu przysługi-
wały prawa o charakterze niemajątkowym
związane z prowadzoną działalnością go-
spodarczą, to uprawnienia te przejdą na
spadkobierców – o ile zdecydują się oni pro-
wadzić tę działalność na własny rachunek. 

W praktyce poszukiwane były różne
rozwiązania, by próbować przejąć przed-
siębiorstwo i prowadzić dalej biznes. Wąt-
pliwości jednak nie brakowało: czy można
odliczyć podatek VAT z faktur wystawio-
nych na osobę zmarłą, czy można odliczyć
koszty podatkowe z takich faktur, do któ-
rych prawo nabyte zostało w trakcie pro-
wadzonej działalności gospodarczej,
a przed śmiercią niezrealizowane itp. 

Skutki, które następowały z mocy pra-
wa w związku z ustaniem bytu osoby fi-
zycznej, następujące niezależnie od woli
spadkobierców, stawiały spadkobierców
w trudnej sytuacji. Wygasała np. decyzja
o nadaniu osobie fizycznej numeru iden-
tyfikacji podatkowej, wygasały udzielone
pełnomocnictwa, umowy o pracę, umowy
kredytowe, koncesje, licencje czy zezwole-
nia. 

Czas na niedaleką przyszłość
Przyjęta przez Sejm ustawa o tzw.

sukcesji pozwoli na bezzakłóceniowe kon-
tynuowanie działalności gospodarczej po
śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy.
Ustala bowiem zasady tymczasowego za-
rządzania przedsiębiorstwem i potwierdza
zachowanie bytu prawnego przedsiębior-
stwa. Właścicielami przedsiębiorstwa
w spadku pozostaną spadkobiercy lub
właścicielem stanie się podmiot, który od
spadkobierców przedsiębiorstwo to nabę-
dzie. 

Ustanawiany będzie zarząd sukcesyj-
ny, a uprawnionym do powołania zarząd-
cy sukcesyjnego (którym według ustawy bę-
dzie mogła być na razie tylko osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych) będzie sam przedsiębiorca (za
swojego życia), a po jego śmierci spadko-
biercy. 

Zarządca sukcesyjny będzie działać na
rachunek właściciela przedsiębiorstwa
w spadku. W sprawach wynikających z pro-
wadzenia przedsiębiorstwa w spadku za-
rządca sukcesyjny posługiwać się będzie do-
tychczasową firmą przedsiębiorcy z do-
daniem oznaczenia „w spadku”. Zarząd
sukcesyjny obejmować będzie zobowią-
zanie do prowadzenia przedsiębiorstwa
w spadku oraz umocowanie do czynności
sądowych i pozasądowych związanych
z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spad-
ku. 

Ustawa zajmuje się także kwestią spół-
ek cywilnych, co ma niebagatelne znacze-
nie w przypadku choćby spółek dwuoso-
bowych, gdzie śmierć jednego ze wspólni-
ków powodowała, że spółka przestawała ist-
nieć. W tej chwili, jeżeli w umowie spółki cy-
wilnej będą zapisy, że spadkobiercy wspól-
nika wchodzą na jego miejsce, prawa spad-
kobierców wykonywać będzie zarządca
sukcesyjny. Jeżeli takich zapisów nie będzie,
ale drugi wspólnik wyrazi zgodę na wejście
spadkobierców do spółki, działalność spół-
ki będzie mogła być kontynuowana.

Zdecydują spadkobiercy
O tym, kto ostatecznie zostanie wła-

ścicielem przedsiębiorstwa (jeden czy kil-
ku spadkobierców), czy może spadkobier-
cy nie będą chcieli kontynuować prowa-

dzenia dalej biznesu i go sprzedać, pozo-
stanie w gestii decyzji spadkobierców. Nikt
przecież nie może zmusić kogoś do konty-
nuowania działalności gospodarczej po
zmarłym członku rodziny. Spadkobiercy jed-
nak dzięki ustawie będą mieli możliwość za-
stanowienia się nad sytuacją. Śmierć przed-
siębiorcy nie zakończy bytu prawnego
przedsiębiorcy, jak to jest dzisiaj. Uregulo-
wania mają pomóc podjąć decyzję co do
kontynuowania przez nich działalności
gospodarczej, a nie ich odstraszać od pod-
jęcia takiej decyzji czy zmusić spadkobier-
ców do dalszego prowadzenia przedsię-
biorstwa wbrew własnej woli. 

Jak wskazałem na wstępie, prawa i obo-
wiązki zmarłego w chwili jego śmierci,
przechodzą niejako automatycznie na jego
spadkobierców – niezależnie od ich woli
i niezależnie, czy ustawa byłaby uchwalo-
na, czy nie. Uregulowanie kwestii zarza-
dzania przedsiębiorstwem w tzw. okresie
przejściowym po śmierci spadkodawcy nie
powinno być odbierane przez spadkobier-
ców jako zawężanie ich swobody czy na-
kazywania czegoś. 

Właściciele poniosą 
odpowiedzialność 

Warto na zakończenie zatrzymać się na
chwilę w sferze prawa podatkowego. Za zo-
bowiązania związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa w spadku solidarną od-
powiedzialność ponosić będą właściciele
przedsiębiorstwa w spadku. Jednak należy
wskazać, że przedsiębiorstwo w spadku bę-
dzie jednostką organizacyjną niemającą
osobowości prawnej i będzie miało status
podatnika. Będzie podatnikiem z tytułu do-
chodów osiąganych w okresie od otwarcia
spadku (chwila śmierci przedsiębiorcy) do
dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
(albo uprawnienia do powołania zarządcy)
i w takim samym okresie będzie korzystać
z NIP-u zmarłego przedsiębiorcy. Będzie
mogło zaliczyć do kosztów uzyskania przy-
chodów koszty poniesione przez zmarłego
przedsiębiorcę. Do końca roku podatko-
wego przedsiębiorstwo stosować będzie me-
todę opodatkowania dotychczas stoso-
waną przez zmarłego przedsiębiorcę. Od
nowego roku podatkowego będzie ko-
nieczność podjęcia decyzji co do formy opo-
datkowania z możliwością wybrania do-
tychczasowej formy. 

Spadkobiercy muszą oczywiście ostroż-
nie i przemyślanie podejmować poszcze-
gólne decyzje, ale ustawa daje im czas na
zastanowienie się nad dalszą przyszłością
przedsiębiorstwa. 

Tomasz Mihułka,
radca prawny w kancelarii 

Abbot Capital
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Uroczystość finałowa
ostatniej edycji kon-
kursu organizowa-
nego przez Portalsa-

morzadowy.pl i Grupę PTWP
była wydarzeniem towarzyszą-
cym tegorocznemu  Europej-
skiemu Kongresowi Gospodar-
czemu i miała miejsce w Mię-
dzynarodowym Centrum Kon-
gresowym w Katowicach, w ra-
mach jubileuszowej, X edycji
corocznego spotkania samorzą-
dowców z ekspertami z różnych
dziedzin, pełnego prelekcji, debat
i indywidualnych rozmów o przy-
szłości lokalnych wspólnot.

Konkurs Top Inwestycje Ko-
munalne wskazuje najlepsze
praktyki inwestycyjne, wyróż-
niając projekty, które dzięki od-
ważnym, prorozwojowym de-
cyzjom włodarzy okazały się
sukcesem i najlepiej służą miesz-
kańcom jednostek samorządu te-
rytorialnego.

Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu i oceną zgłoszo-
nych inwestycji zgodną z przy-
jętymi kryteriami czuwała Rada
Konsultacyjna złożona z przed-
stawicieli administracji, samo-
rządu i biznesu pod przewod-
nictwem ministra Andrzeja Dery,
który podczas gali finałowej podkreślał za-
równo wysoki poziom projektów podda-
nych ocenie, jak i ich społeczny wymiar.
– Jeśli samorządowcy odnoszą sukces, to
cieszyć powinni się mieszkańcy, bo samo-
rządowcy przeprowadzają inwestycje dla
swoich małych ojczyzn. Konkurs wpisuje
się w trend rozwiązywania problemów, ja-
kie doskwierają mieszkańcom. Jednym
z głównych problemów jest walka ze smo-
giem, działania na rzez ochrony środowi-
ska – mówił minister w Kancelarii Prezy-
denta Andrzej Dera, podsumowując te-
goroczne inwestycje komunalne i ideę
konkursu.

W tym roku jurorzy mieli na tyle trud-
ną decyzję, że wyłoniono nie 10, lecz 11 zwy-
cięskich inwestycji spośród 30 nominowa-

nych. Dodatkowo własną nagrodę przyznali
internauci, głosujący na swoich faworytów
przez Portalsamorządowy.pl. Czytelnicy wy-
brali dwupoziomowe skrzyżowanie w Lu-
blinie, zaś eksperci zasiadający w radzie jako
najlepsze inwestycje komunalne wskazali:
rewitalizację w Muzeum Śląskim w Kato-
wicach, inwestycje drogowe w Rzeszowie,
Miejską Wypożyczalnię Samochodów Elek-
trycznych we Wrocławiu, elektrownię foto-
woltaiczną w oczyszczalni ścieków w Woj-
kowicach, modernizację systemu ogrze-
wania budynków w śródmieściu Gorzowa
Wielkopolskiego, zakup niskoemisyjnego ta-
boru autobusowego w Przedsiębiorstwie
Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu, kom-
pleksową rewitalizację terenów zdegrado-
wanych gminy Stężyca, budowę Zbiorczej

Drogi Południowej w Le-
gnicy (II etap) z budową
mostu na rzece Kaczawa,
system energii odnawialnej
w szpitalach województwa
mazowieckiego, zwiększe-
nie dostępności do placó-
wek wychowania przed-
szkolnego poprzez budowę
przedszkola w Dzielnicy
Kleszczówka w Żorach

oraz projekt „Czyste powietrze – oddech
dla Opola”. Te realizacje zdaniem eks-

pertów najbardziej przyczyniły się do roz-
woju gospodarki lokalnej i podniosły po-
ziom życia mieszkańców.

W VII edycji szczególnym zaintereso-
waniem cieszyły się projekty proekolo-
giczne oraz wpisujące się w ideę smart ci-
ties (dla tych kategorii zarezerwowano
po 25 proc. miejsca na liście nominowa-
nych). Do rywalizacji stanęły inwestycje ko-
munalne oddane do użytku (lub zrealizo-
wane przynajmniej w 50 proc.) w ubiegłym
roku. W ocenie brano pod uwagę przede
wszystkim rozmach inwestycji w odnie-
sieniu do budżetu i możliwości samorzą-
du, jej efekt prorozwojowy, proekologicz-
ny i antysmogowy, montaż finansowy,
aktywne gospodarowanie majątkiem,
współpracę z lokalną społecznością na eta-
pie projektowania inwestycji, a w przypadku
projektów smart cities dodatkowo – inno-
wacyjność inwestycji. �

Inwestycje komunalne na podium
Znamy najlepsze projekty zrealizowane z samorządowych budżetów 
w ubiegłym roku. Osoby odpowiedzialne za sukces projektów 15 maja 
odebrały nagrody podczas finału konkursu Top Inwestycje Komunalne 2018

Hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice

Muzeum Fortyfikacji w Malborku

Projekty antysmogowe w Bielsku-Białej



Największe miasto południowo-wschodniej Polski.

Stolica województwa podkarpackiego oraz centrum Rzeszowskiego
Obszaru Metropolitalnego. 

Siedziba władz samorządowych i wojewódzkich, instytucji rządo-
wych oraz sądowniczych.

Stanowi centrum ekonomiczne, akademickie, kulturalne i rekreacyjne
południowo-wschodniej Polski. 

Pełni funkcję ważnego
ośrodka przemysłu lotni-
czego, informatycznego,
chemicznego, handlo-
wego, budowlanego 
i usługowego. 

Jest dynamicznie rozwi-
jającym się miastem
młodych i przedsiębior-
czych ludzi.

www.rzeszow.pl
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Budowa drogi wojewódzkiej na od-
cinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej
z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie do
węzła Rzeszów-Południe została nomi-
nowana w konkursie Top Inwestycje Ko-
munalne 2018. Jakie znaczenie dla funk-
cjonowania miasta ma to rozwiązanie? 

Można z całą pewnością powiedzieć,
że kluczowe. Budując ten odcinek, uzy-
skaliśmy bezpośrednie połączenie z centrum
miasta do węzła autostrady A-4. To znacz-
nie skraca dojazd z autostrady do miasta,
ale, co chyba ważniejsze, spowoduje, że
ruch ciężarowy, który przebiegał z południa
kraju, będziemy mogli skierować już od
ul. Podkarpackiej na autostradę. Tym spo-
sobem ciężarówki nie będą musiały jechać
przez miasto. Należy też powiedzieć, że ten
nowy odcinek drogi jest częścią drogi eks-
presowej S-19, która pobiegnie z Litwy aż
do Grecji. To kluczowa inwestycja dla roz-
woju gospodarczego naszego regionu.

Co z południową obwodnicą miasta?
W jakiej perspektywie czasowej możemy
o niej mówić?

Wydawało się, że obwodnica powsta-
nie i to szybko. Miałem obiecane nawet do-

finansowanie od rządu w wysokości ponad
200 mln zł. Rozpoczęliśmy projektowanie
i zbieranie dokumentów do pozwolenia na
budowę. Wtedy odezwali się ekolodzy i gru-
py mieszkańców, którzy zaczęli protestować
przeciwko takiemu przebiegowi trasy, jaką
zaproponowaliśmy. 

Chciałbym powiedzieć, że odnośnie tra-
sy mieliśmy pozytywną opinię marszałka
województwa oraz starosty powiatowego.
Niestety, Urząd Wojewódzki nie wydał
nam ZRID-u, choć według naszego roze-
znania mógł to zrobić. Po tym fakcie, co
bardzo zastanawiające, część radnych
miejskich PiS – co ciekawe, pracowników
urzędy marszałkowskiego – zaczęła nego-
wać przebieg trasy zaakceptowany przez
marszałka i stwarzać nowe koncepcje. Ter-
miny przepadły i dofinansowanie rów-
nież. Tematu jednak nie odpuścimy i dalej

Od świadomości
do inwestycji i rekreacji

Przede wszystkim jestem niezmiernie dumny 
z mieszkańców Rzeszowa. To, w jaki sposób zmie-
niła się ich mentalność i nastawienie do spraw
miasta zasługuje na najwyższe słowa uznania 
– podkreśla prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc

Okragła kładka. Pomysł został zaczerpnięty z Szanghaju



będziemy starać się o możliwości dofi-
nansowania. Jak ważna to inwestycja dla
miasta i regionu, niech świadczy ostatni ra-
port sporządzony przez Ministerstwo Go-
spodarki i Rozwoju pt. „Analiza wpływu
zbudowanej infrastruktury drogowej na
poziom aktywności ekonomicznej w ota-
czających jednostkach terytorialnych”. Na
55 najważniejszych inwestycji w Polsce na-
sza obwodnica znalazła się na  6. miejscu.
Z raportu wynika, że czas zwrotu tej inwe-
stycji wyniesie 2,7 lat, co jest tempem re-
kordowym. Jego autorzy podkreślają, że ob-
wodnica jest kluczową i niezbędną inwe-
stycją dla rozwoju miasta i całego regionu.

Chcą państwo wydać 300 tys. zł na za-
kup nowych samochodów i to elektrycz-
nych. W jakim celu i jak namawiałby pan
inne samorządy do podobnych działań?

Jako miasto stawiamy na elektromo-
bilność. Mamy podpisane stosowne umo-
wy z rządem oraz Instytutem Badań i Roz-
woju. Jednym z  ich elementów jest wpro-
wadzanie samochodów elektrycznych na
potrzeby urzędu. Trudno, żeby w czasie, gdy
samochody elektryczne wchodzą szybko na
rynek, kupować nowe samochody z trady-
cyjnym napędem. 

Pod koniec wakacji na rzeszowskich uli-
cach pojawią się też elektryczne autobusy.
Miasto kupiło na razie 10 sztuk. Nie tylko
jednak urząd stawia na pojazdy elektrycz-
ne. W mieście ma powstać wypożyczalnia
samochodów elektrycznych. W lipcu zo-
stanie uruchomiona wypożyczalnia rowe-
rów i skuterów elektrycznych. Rozpoczy-
namy wspólnie z PGE budowę stacji do-
ładowań. Elektromobilność, czy ktoś chce
czy nie, to przyszłość.

W jednym z wywiadów powiedział pan
„Najpierw realizowaliśmy zadania, dzięki
którym Rzeszów ma dodatkowe wpływy do
budżetu z podatków. Infrastruktura, przy-
gotowanie terenów pod inwestycje. Teraz
przyszedł czas na zadania o charakterze re-
kreacyjnym”. Co miał pan na myśli?

Naszym największym problemem kil-
kanaście lat temu był brak terenów inwe-
stycyjnych. Jedynym sposobem, aby to
zmienić, było przyłączenie sąsiednich so-
łectw. Trwało to długo, ale opłacało się. Rze-
szów w tamtym czasie miał 53 kilometry
kwadratowe powierzchni. Przyłączenie ko-
lejnych sołectw i powiększenie miasta do
120 km kw.  postawiło nas w zupełnie in-
nej sytuacji. Mogła powstać specjalna stre-
fa ekonomiczna, która oferuje w tej chwili
tysiące miejsc pracy. W niesamowitym
tempie zaczęło się rozwijać budownictwo
mieszkaniowe. To wszystko spowodowało,
że Rzeszów zaczął się bogacić. W 2012 roku
budżet miasta był na poziomie 350 milio-
nów złotych, dzisiaj przekroczyliśmy 1,5 mi-
liarda złotych. To wzbogacenie się miasta

spowodowało, że mogliśmy inwestować
w inne dziedziny życia. Wybudowaliśmy
9 nowych parków. Powiększyliśmy  i wzbo-
gaciliśmy tereny rekreacyjne nad Wisłokiem.
Cały czas budujemy nowe żłobki, przed-
szkola i szkoły. Hale sportowe, place zabaw.
To powoduje, że Rzeszów staje się dobrym
miejscem do życia. Cały czas przybywa nam
mieszkańców.

Czy to wystarczy, aby tam zamieszkać? 
Jest kilka warunków, które powodują,

że Rzeszów jest coraz bardziej atrakcyjny.
Przede wszystkim chcemy w Rzeszowie za-
trzymać studentów, a mamy ich ponad 50
tysięcy, co stanowi największy odsetek w ca-
łej Unii Europejskiej. Dlatego zależy mi na
rozwoju uczelni. Tu powstają innowacyjne
kierunki studiów, start-upy. Absolwenci
kierunków technicznych na politechnice czy
uniwersytetach  bez problemu mogą zna-
leźć dobrze płatną pracę – chociażby w fir-
mach Doliny Lotniczej, których jest w oko-
licach Rzeszowa ok. 150. 

Praca to jednak nie wszystko. Młodzi
chcą zakładać rodziny. Myślę, że Rze-
szów jest bardzo odpowiedni do tego celu.
Praktycznie każde dziecko ma miejsce
w żłobku i przedszkolu. Oferta dydak-
tyczna tez jest bardzo szeroka. Bardzo waż-
ne jest również to, że Rzeszów jest uzna-
wany za najbezpieczniejsze i najczystsze
miasto Polsce. Nie jesteśmy miastem zbyt

dużym, ale też nie za małym. Coraz więcej
ludzi z innych regionów Polski przepro-
wadza się do nas, bo znaleźli dobrą pracę
albo przyjechali, zobaczyli i zostali. 

Co uznaje pan za swoje największe
osiągnięcie? 

Przede wszystkim jestem niezmiernie
dumny z mieszkańców Rzeszowa. To, w jaki
sposób zmieniła się ich mentalność i na-
stawienie do spraw miasta zasługuje na naj-
wyższe słowa uznania. Bez ich zaangażo-
wania, pracowitości, podejścia do życia,
otwartości niewiele udałoby się zrobić.
Rozwój Rzeszowa, jaki obserwujemy od kil-
ku lat, bez uczestnictwa w nim mieszkań-
ców byłby praktycznie niemożliwy. Chciał-
bym podkreślić, że moje zasługi w tym są
niewielkie. Cała sztuka polega na tym,
aby wsłuchiwać się w oczekiwania ludzi i je
realizować. 

Jak pan sobie wyobraża Rzeszów za
cztery lata? 

Miasto znacznie przekroczy liczbę
200 tys. mieszkańców. Powstaną kilku-
dziesięciopiętrowe bloki i biurowce. Po
mieście będą jeździły elektryczne samo-
chody. Nad miastem będzie kolejka nad-
ziemna monorail. Powstaną kolejne tereny
rekreacyjne. Nie będzie bezrobocia, a ludzie
będą uśmiechnięci i szczęśliwi.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Naszym największym problemem kilkanaście lat temu
był brak terenów inwestycyjnych. Jedynym sposobem,
aby to zmienić, było przyłączenie sąsiednich sołectw.
Trwało to długo, ale opłacało się

Przebudowa reprezentacyjnej ulicy Rzeszowa – ul. 3-go Maja. Prezydent osobiście
angażował się w prace
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Zgodnie z założeniami
organizatora – spółki
Targi Pomorskie – wy-
darzenie ma być impul-

sem do tworzenia nowych inwe-
stycji w Polsce. Dla właścicieli
gruntów stanowi doskonałą oka-
zję do prezentacji swoich tere-
nów, a dla inwestorów, zwłaszcza
zagranicznych, do poznania ofer-
ty i wyboru tej najkorzystniejszej
spośród wielu przedstawionych
w jednym miejscu. Dla wszystkich
to szansa na wymianę infor-
macji, zaczerpnięcie wiedzy
z pierwszej ręki i nawiązanie
kontaktów, które mogą za-
procentować nabyciem grun-
tu i inwestycjami korzystnymi
dla gospodarki. 

Targi są w szczególności
adresowane do przedstawicieli
jednostek samorządu teryto-
rialnego: miast, gmin i po-
wiatów, a także parków tech-
nologiczno-przemysłowych,
specjalnych stref ekonomicz-
nych, agencji rozwoju regio-
nalnego, agencji nierucho-
mości rolnych i innych właścicieli
gruntów inwestycyjnych. Ponadto
wśród uczestników mile widziani są
bankowcy, przedstawiciele instytucji
finansowych i ubezpieczeniowych,
jak również przedsiębiorcy z branży
budowlanej oraz architekci. Oferta
jest też skierowana do radców han-
dlowych polskich i zagranicznych
ambasad, którzy na co dzień po-
magają w promocji kraju i odnajdy-
waniu stosownych terenów pod in-
westycje.

Dzięki uczestnictwu w targach INVE-
STATE POLAND przedstawiciele róż-
nych gałęzi gospodarki – od sieci handlo-
wych i deweloperów, przez centra logi-
styczne, po przemysł ciężki – inwestorzy ła-
two znajdą tereny z korzystną lokalizacją,
dostosowane wielkością działki i przygo-
towaniem terenów pod konkretne przed-
sięwzięcia inwestycyjne. Mają też możliwość

porozmawiać z właścicielami gruntów,
poznać atuty terenów i dowiedzieć się
o szczegóły u źródła. Właściciele gruntów
mają okazję wypromować swoje tereny bez-
pośrednio wśród osób zainteresowanych
i – co ważne – przedstawić działki w roz-
mowie, a jak wiadomo, kontakt twarzą
w twarz jest najskuteczniejszym narzę-
dziem sprzedażowym.

O wartości targów świadczą
nie tylko międzynarodowy za-
sięg, rozmach organizacyjny
czy liczba wystawców i odwie-
dzających, lecz także patronaty
honorowe, których udzieliły wy-
darzeniu liczące się instytucje,
w tym Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Polska Agencja
Przedsiębiorczości, Polsko-
-Ukraińska Izba Gospodarcza,
Polish Business and Innova-
tion Centres Association, Zwią-
zek Powiatów Polskich, Związek
Gmin Wiejskich RP.
Targi INVESTATE POLAND to

jedyna w kraju tego typu impreza
o ogromnym potencjale i znaczeniu
dla branży inwestycyjnej. W tym
roku integralną częścią wydarze-
nia, odbywającego się równolegle
z Międzynarodowymi Targami Pu-
blicznego Transportu Zbiorowego
oraz Targami Transportu, Spedycji
i Logistyki, była konferencja po-
święcona działalności gospodarczej

w Polsce, stawiająca nacisk na
to, jak w naszym kraju stawiać
pierwsze kroki w obszarze
inwestycji. W programie zna-
lazły się też spotkania z za-
kresu legislacji na krajowym
gruncie i możliwości, jakie
daje partnerstwo publiczno-
-prywatne, pozwalające na
wspólną realizację inwestycji
przez podmioty prywatne
i publiczne, korzystną dla obu
stron.

– Liczymy na to, że funk-
cjonowanie naszej imprezy
przełoży się z czasem na licz-

bę inwestycji biznesowych realizowanych
w Polsce – mówił Roman Pikuła, prezes
Targów Pomorskich Sp. z o.o., przy oka-
zji pierwszej edycji targów INVESTATE
POLAND – pierwszych takich targów
w Europie Środkowej. Wygląda na to, że
wszystko jest na najlepszej drodze, bo za-
interesowanie targami pozwala na opty-
mizm. �

Jeśli grunty, to w Polsce
W dniach 21–23 marca Centrum Targowo-Konferencyjne PTAK Warsaw Expo
w Nadarzynie w ramach drugiej edycji Targów Terenów Inwestycyjnych 
i Nieruchomości INVESTATE POLAND gościło właścicieli terenów 
inwestycyjnych i potencjalnych inwestorów z kraju i zza granicy

TARGI TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Fot. archiwum organizatora (3)



Świetna lokalizacja i bliskość Wro-
cławia to tylko niektóre atuty ziemi strze-
lińskiej. Czym jeszcze może się pochwa-
lić Strzelin?

Atutów mamy sporo, a za kilka lat bę-
dzie ich jeszcze więcej. Już teraz możemy
się cieszyć m.in. aquaparkiem, kinem oraz

nowoczesną bazą sportową. Intensywnie
pracujemy nad odbudową  ratusza i chce-
my jak najszybciej przywrócić centrum
miasta należną mu rolę. Inwestujemy też
w turystykę. Modernizujemy ośrodek wy-
poczynkowy w Białym Kościele, a na
Wzgórzach Strzelińskich budujemy sieć sin-
gletracków. W lipcu rusza komunikacja pu-
bliczna, która  ułatwi mieszkańcom m.in.
dojazd do szkół i pracy.

A co możecie zaproponować nowym
mieszkańcom, których  na pewno nie
brakuje?

Rzeczywiście w ostatnich latach osie-
dla się u nas sporo nowych mieszkańców.
W gminnej ofercie są zarówno działki  bu-
dowlane w mieście, jak i w sołectwach. Po-
wstają kolejne budynki wielorodzinne,
w których można  nabyć  nowoczesne
mieszkanie.

Czy  inwestor znajdzie w Strzelinie lub
jego okolicy atrakcyjne grunty inwesty-
cyjne?

Sporo gminnych gruntów inwestycyj-
nych  już sprzedaliśmy. Aktualnie szukamy
inwestora na działkę w uzbrajanej podstrefie
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Przy podstrefie na inwestorów cze-
ka też ponad 90-hektarowy teren, wyróż-
niony w 2016 roku prestiżowym tytułem
„Grunt na Medal”. Inwestycjami u nas są
zainteresowane poważne przedsiębior-
stwa, a te już działające rozbudowują za-
kłady i zwiększają zatrudnienie. Dodam, że
nasz samorząd oferuje pakiet atrakcyj-
nych ulg i zachęt dla przedsiębiorców i in-
westorów. Każdy, kto chce ulokować biz-
nes w Strzelinie, jest mile widziany.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Strzelin czeka na inwestorów
Dolnośląska gmina Strzelin jest otwarta na nowych mieszkańców
i inwestorów. Doskonałe położenie oraz rozwój sprawiły, że jest
to idealne miejsce do inwestowania i zamieszkania. O walorach
gminy rozmawiamy z jej burmistrzem, Dorotą Pawnuk

Zwarty obszar gruntu, bez utrud-
nień terenowych, ze swobodnym
zagospodarowaniem, powierz-
chnia płaska, bez zadrzewień – to

zdecydowanie atuty tego miejsca. Ponad-
to Pichorowice są bardzo dobrze skomu-
nikowanie z siecią przyległych dróg o zna-
czeniu krajowym i międzynarodowym.
Działka położona jest pomiędzy autostra-
dą A-4 a drogą szybkiego ruchu północ–po-
łudnie S3 oraz połączona z drogą krajową
nr 5, co stanowi o jej dużej atrakcyjności in-
westycyjnej. 

Wzdłuż drogi powiatowej w kierunku
Udanina biegnie napowietrzna linia wy-
sokiego napięcia, pozostająca w eksploatacji
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Legnica
oraz linia telefoniczna. Zaletami terenu są
również niewielkie odległości do miasta wo-
jewódzkiego oraz ośrodka subregionalne-
go, jakim jest Legnica. W krótkim czasie

można dostać się – poprzez autostradę
A-4 – do Międzynarodowego Portu Lot-
niczego we Wrocławiu, który obsługuje bli-
sko 2 mln pasażerów rocznie i oferuje po-
łączenia do najważniejszych miast Europy.

Działka nr 190/2, obręb Pichorowice,
dedykowana jest inwestycjom o charak-
terze usługowym, składom, magazynom.
Świetnie nadaje się pod centra logi-
styczne. �

Działka w Pichorowicach na biznes
Nieruchomość obejmuje ponad 40 hektarów atrakcyjnych terenów inwesty-
cyjnych zlokalizowanych niedaleko autostrady A4. Jest to doskonałe miejsce
na realizację projektu inwestycyjnego
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Damian Hoffmann

WPolsce działa około dwóch
milionów przedsiębiorstw.
Ponad 90 procent z nich to
małe i średnie przedsiębior-

stwa. Co roku powstaje kilkadziesiąt tysię-
cy nowych inicjatyw. Są to nie tylko nowe
miejsca pracy, ale także zysk z podatków dla
lokalnego sektora publicznego. Dlatego tak
ważna jest polityka proinwestycyjna sa-
morządów, która zachęci przedsiębiorców

do inwestowania w danym regionie i tym
samym stanie się mocnym kołem napędo-
wym rozwoju gospodarczego całego re-
gionu. Konkurencja pod tym względem jest
spora, bo coraz więcej gmin odkrywa po-
tężny potencjał drzemiący w lokalnych in-
teresach.

Władze publiczne są w stanie zaofe-
rować firmom wiele korzyści, jednak prio-
rytety to: korzystne oferty terenów prze-
znaczonych pod inwestycje, sprawnie wy-
dawane decyzje administracyjne oraz do-
brze zaprojektowana infrastruktura tech-

niczna. Podstawą rzetelnej kooperacji sek-
tora publicznego i prywatnego jest prawi-
dłowe rozpoznawanie potrzeb lokalnego
przedsiębiorcy. 

Dobra współpraca sektorów publicz-
nego i prywatnego jest działaniem nakie-
rowanym na dobro wspólne. Czyni dany
obszar konkurencyjnym dla regionów są-
siadujących. Obowiązkiem samorządów jest
kierowanie do inwestorów licznych za-
chęt, by aktywizować kontakty z nimi, na-
wiązywać długodystansową współpracę
i mądrze wspierać rozwój ich zakładów. 

Mądre wspieranie inwestorów
prestiżem dla samorządu
Działania lokalnych inwestorów determinują rozwój gospodarczy regionu,
dlatego tak ważne jest, by współpraca przedsiębiorców z samorządami ukła-
dała się jak najlepiej. Mądre władze samorządowe walczą o to, by ułatwiać
powstawanie i działanie jak największej ilości firm, gdyż to oznacza pracę dla
mieszkańców, powiększenie potencjału ekonomicznego i przyrost budżetu
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Wspieranie inwestorów w praktyce
Wiele samorządów w Polsce świeci

przykładem mądrego pozyskiwania i wspie-
rania inwestorów dla swoich obszarów. Sa-
morządy województwa lubelskiego podję-
ły współpracę z samorządem wojewódzkim
w kontekście projektu „Biznes Lubelskie Lo-
kalnie”. Zakłada on działania mające na
celu podniesienie walorów inwestycyjnych
regionu. 

Władze zobowiązały się do regularne-
go organizowania paneli dyskusyjnych,
na których przedsiębiorcy mogą spotkać się,
zintegrować, stworzyć przestrzeń do wy-
miany doświadczeń. Pozwala to ukazać
pole wsparcia, którego potrzebują inwestycje
od samorządu. Sektor publiczny zadekla-
rował stworzenie komfortowych warunków
do rozwoju przedsiębiorczości, powołanie
Powiatowych Biur projektu „Biznes Lu-
belskie Lokalnie”, które będą współpraco-
wać z inwestorami.

Samorządy wielkopolskie natomiast
mają świadomość tego, że obszar inwestycji,
który wesprą, zdeterminuje to, jaka ludność
zacznie go zasiedlać. Wraz z rozwojem go-
spodarczym danego obszaru idzie proces
zamieszkiwania go przez nowo zatrudnione
tam osoby. 

Miasto Katowice stale rozwija infra-
strukturę, samorząd regionalny jest we
współpracy z uczelniami i rynkami inwe-
stycyjnymi. Dzięki temu miasto przyciąga
inwestorów o znaczącej pozycji na rynku
polskim i zagranicznym, a ich sukcesy za-
chęcają do inwestowania kolejne duże fir-
my. 

Pobliskie Tarnowskie Góry zaś szcze-
gólną opieką obejmują małe i średnie
przedsiębiorstwa, które według statystyk
i konsultacji społecznych są w tym regionie
przyszłością. 

Nawet małe gesty w stronę inwestorów
bywają znaczące i pomocne. Tak jest w przy-
padku gmin Dębe Wielkie i Szydłowiec
w województwie mazowieckim, które na
swoich oficjalnych witrynach interneto-
wych nieodpłatnie udostępniają ogłoszenia
lokalnych inwestorów oraz bazę danych
firm, istniejących w regionie.

Potrzebny lider
Za sukcesem proinwestycyjnym małych

miast i niewielkich gmin wiejskich stoi za-

zwyczaj przedsiębiorczy przywódca, któ-
ry dobrze zarządzając zasobami ludzkimi,
jest w stanie całościowo zarządzać pro-
jektami. Ma to swoje plusy, które polega-
ją na tym, że inicjatywy realizowane są
w ciągłości, ale jest znacząco uzależnione
od poglądów politycznych głowy danego
samorządu.

Duże ośrodki miejskie mają zazwyczaj
trudności z poprawnym wdrożeniem pla-
nów proinwestycyjnych. Wynika to z tego,
że dużo rozmaitych programów aktywi-
zujących rozwój gospodarczy nie łączy się
w spójną, całościową koncepcję. 

Wyjątek stanowi Wrocław, w którym
prezydent trzyma piecze nad licznymi re-
alizowanymi przez urzędników projektami,
które są dopasowane do potrzeb i możli-
wości regionu. Potwierdza to tylko jeszcze
raz, że w prowadzeniu dobrej polityki pro-
inwestycyjnej liczy się nie tylko sprawny, za-
angażowany zespół, dobra organizacja, pla-

ny, strategia, ale też dobry strateg, który bę-
dzie sprawował nad wszystkim kontrolę.

Finansowanie 
Oprócz planów i strategii proinwesty-

cyjnych ważnym elementem są przezna-
czone dla przedsiębiorców fundusze i środ-
ki pieniężne. Samorządy, by wesprzeć małe
i średnie inicjatywy, mogą utworzyć fundusz
poręczeniowy lub pożyczkowy, funkcjonu-
jący na preferencyjnych warunkach. Takie
wsparcie może pomóc firmom na starcie,
a innym w rozwoju. 

Dodatkowe środki mogą być bezcen-
ną pomocą na każdym etapie funkcjono-
wania przedsiębiorstwa, niezależnie od
jego wielkości. Dlatego warto umożliwiać
inwestorom dostęp do nich na atrakcyjnych
warunkach. 

Przykładami tego typu inicjatyw sa-
morządowych są: Działdowska Agencja
Rozwoju, Związek Gmin „Barcja” w Kę-
trzynie, Towarzystwo Rozwoju Gminy
Płużnica, Żelów, Dobiegniewo oraz sa-
morządu wałbrzyskiego. 

Wzorem dobrze prosperującej małej
gminy o wyjątkowym ukierunkowaniu pro-
inwestycyjnym jest Pleśna i działające w niej
Gminne Centrum Informacyjne, które
otrzymało fundusze z Ministerstwa Go-
spodarki. Nie tylko służy ono radą i fachową
pomocą chętnym do założenia własnej

działalności gospodarczej, ale także orga-
nizuje kursy przedsiębiorczości dla mło-
dzieży. Kampanie uświadamiające, jak po-
żytecznym i dobrym dla rozwoju społecz-
nego zjawiskiem jest wspieranie oddolnych
inicjatyw gospodarczych są kolejnym waż-
nym punktem działalności samorządów
w zakresie strategii proinwestycyjnej regionu.

Aktywność samorządów 
Obecnie człowiek poszukujący pracy

ma możliwość podjęcia zatrudnienia w wy-
branym przez siebie miejscu na terenie Pol-
ski i Europy. Zagraniczne rynki pracy sze-
roko i chętnie otworzyły swoje podwoje na
polskich specjalistów i fachowców. Tym bar-
dziej w gestii samorządów jest to, by tak
wspierać rozwój gospodarczy w swoim re-
gionie, żeby zniechęcać ludzi do emigracji,
oferując im stabilne warunki zatrudnienia
w niedalekiej odległości od domu. 

Realną zachętą do zainwestowania
w danym regionie są niższe koszty prowa-
dzenia działalności, atrakcyjne i proste
zasady kierowania biznesem, korzystny
rynek zbytu lub duża baza potencjalnych
klientów. Samorządy mogą pomagać in-
westorom także poprzez aktywizację bez-
robotnych w kierunku powstających inwe-
stycji oraz tworzenie zaplecza finansowe-
go, pozwalającego pożyczyć środki finan-
sowe małym i średnim przedsiębiorstwom. 

Coraz więcej regionalnych ośrodków
sektora publicznego odkrywa potencjał, jaki
tkwi we wspieraniu inwestorów. Nie tylko
pomagają firmom już istniejącym na danym
obszarze, ale zachęcają również inne za-
kłady do przeniesienia swoich oddziałów
oraz wspierają zakładanie całkiem no-
wych inicjatyw.

Od najwyższych władz
Rolą centralnego ośrodka władzy po-

winno być uświadamianie władz samo-
rządowych i zachęcanie do wspierania in-
westorów, wyznaczając jasne korzyści z po-
dejmowania tego typu działań. Należy
wszak pamiętać, że dobrze prosperujące za-
kłady, firmy i fabryki umacniają region go-
spodarczo, społecznie i przede wszystkim
finansowo. 

Realia są jednak takie, że aby pozyskać
dużego inwestora, z dużym potencjałem, sa-
morządy muszą dołożyć wszelkich starań
zarówno w kwestii marketingu, promocji,
jak i starannie zaplanowanego projektu pro-
inwestycyjnego. Najważniejszą rolę za-
wsze pełni sprawna komunikacja pomiędzy
sektorem publicznym a prywatnym. Wza-
jemne konsultacje są w stanie najrzetelniej
określić zapotrzebowanie i możliwości re-
gionu na dane inwestycje oraz uelastyczniać
struktury urzędów pod uwarunkowania
przedsiębiorców. �

Wiele samorządów w Polsce świeci przykładem mą-
drego pozyskiwania i wspierania inwestorów dla
swoich obszarów
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Gmina Stryków posiada jedną
z najbardziej korzystnych loka-
lizacji w Polsce ze względu na
położenie w centralnej Polsce

oraz usytuowanie w pobliżu najważniej-
szych szlaków komunikacyjnych – autostrad
środkowoeuropejskich A1 (Gdańsk–Wie-
deń) i A2 (Berlin–Moskwa). Ponadto przez
gminę przebiega linia kolejowa Łódź-Ło-
wicz wraz z bocznicą towarową. Do loka-
lizacji inwestycji zachęca także bliskość mię-
dzynarodowych portów lotniczych w Ło-
dzi – 25 km i  w Warszawie – 110 km.

Mając na względzie dynamiczny roz-
wój, gmina Stryków w planie zagospoda-
rowania przestrzennego przeznaczyła po-
nad 1000 ha pod tereny inwestycyjne, któ-
re w większości posiadają dostęp do
sieci wodociągowej, kanalizacyj-
nej, energetycznej i gazowej. Do-
skonałe położenie logistyczne spo-
wodowało, że na terenie gminy na
ponad 400 ha ulokowali się krajo-
wi i światowi liderzy biznesowi po-
chodzący ze: Szwajcarii, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Finlandii, Ho-
landii, USA czy Francji. 

Na terenie gminy działają 4 par-
ki przemysłowe: Segro Logistics
Park Stryków, Panattoni Park Stry-
ków, Diamond Business Park Stry-
ków, Prologis Park Stryków oraz
Łódzka Specjalna Strefa Ekono-

miczna. W parkach przemysłowych zloka-
lizowanych w Strykowie działają firmy
z branży logistycznej, motoryzacyjnej, prze-
wozu paczek, budowlanej, farmaceutycz-
nej, spożywczej, innowacyjnych technolo-
gii i wiele innych.

Inwestor, który podejmie decyzje o lo-
kalizacji biznesu w Strykowie może być pe-
wien, że znajdzie tu profesjonalną obsługę
oraz przychylny klimat i przestrzeń do
rozwoju. Uchwalenie planu zagospodaro-
wania przestrzennego, stworzenie stano-
wiska do obsługi inwestora oraz profesjo-
nale działania promocyjne na arenie kra-
jowej i międzynarodowej przyczyniły się do
zbudowania wśród inwestorów pozytyw-
nego wizerunku gminy.

Turystycznym atutem gminy Stryków
jest między innymi jeden z trzech najlepszych
w Polsce i jedyny w województwie łódzkim
tor motocrossowy, na którym co roku roz-
grywana jest runda Międzynarodowych
Motocrossowych Mistrzostw Polski. Dwa
razy do roku odbywają się również jedne
z najlepszych tego typu zawodów w kraju
– Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego
w Cross Country. Kolejnym turystycznym
atutem gminy Stryków jest jedyny w woje-
wództwie łódzkim tor wyścigowy. Składa się
on z odcinka asfaltowego o długości oko-
ło 1,5 km i szerokości 8–12 m, dwóch płyt
poślizgowych i płyty stanowiącej wycinek
pierścienia. Miłośnicy koni mogą skorzystać
z ośrodków jeździeckich i zwiedzić gminę

wzdłuż Łódzkiego Szlaku Konne-
go. Ponadto do aktywnego wypo-
czynku zachęcają wielofunkcyjne
boiska sportowe, kompleks spor-
towo-rekreacyjny nad Strykow-
skim Zalewem z nowoczesnymi
placami zabaw, skateparkiem, wy-
pożyczalnią sprzętu wodnego,
ścieżką pieszo-rowerową i urzą-
dzeniami typu fitness oraz ko-
rzystne położenie w Parku Krajo-
brazowym Wzniesień Łódzkich. 

Burmistrz Strykowa  serdecz-
nie zaprasza. 

www.strykow.pl

Inwestuj i baw się w Strykowie
W centralnej Polsce jest gmina, w której można zarówno ulokować swój 
biznesowy kapitał, jak i skorzystać z szerokiej oferty rozrywkowo-turystycznej

Parki przemysłowe w gminie Stryków



Miasto Lubaczów jako siedziba powiatu jest centrum gospodar-
czym regionu. Charakteryzuje się wysokim potencjałem przemy-
słowo-rolniczym. Przygraniczne położenie z Ukrainą pozwala na
ścisłą sąsiedzką współpracę. Zlokalizowanie w najbliższym otocze-
niu III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (autostrada A4)
ułatwia komunikację między wschodem a zachodem Europy.

Park Przemysłowy Lubaczów to obszar inwestycyjny typu green-
field, położony w północno-wschodniej części miasta przy ul. Tech-
nicznej. Teren około 24 ha uzbrojony w niezbędną infrastrukturę
(drogi, wodociąg, kanalizację, energię elektryczną, gaz), z przezna-
czeniem pod przemysł oraz usługi.
W grudniu 2016 roku Park Przemysłowy Lubaczów został włączony
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, w której
obowiązuje maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy
publicznej, osiągająca najwyższy wskaźnik w Polsce i wynosi:
50% – dla dużych przedsiębiorstw, 
60% – dla średnich przedsiębiorstw,
70% – dla małych przedsiębiorstw. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna
pozwala przedsiębiorcom otrzymać następujące przywileje:
– zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
– działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje, w konkurencyjnej
cenie,

– darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwe-
stycją,
– zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych
gmin).

Gmina Miejska Lubaczów prowadzi aktywną politykę przyciągania
inwestorów, oferując zwolnienia z podatku od nieruchomości.
W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców
na terenie miasta Lubaczowa przysługuje zwolnienie z podatku na
okres do 60 miesięcy.
Dodatkowym atutem lokalizacji inwestycji w Lubaczowie są jedne
z najniższych podatków i opłat lokalnych w Polsce, które zna-
cząco wpływają na obniżenie kosztów produkcji. Dotyczy to podat-
ków od nieruchomości i środków transportowych, opłat za wodę
i ścieki oraz odpady komunalne.

Park Przemysłowy 
Lubaczów

Szczegóły oferty: www.investinlubaczow.pl

Grunt od 16 zł/m2 brutto!
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Od wielu lat Instytut Fizyki ak-
tywnie promuje wyniki badań
naukowych pracowników na
seminariach, konferencjach, ale

także na targach innowacyjnej gospodar-
ki. W tym roku do promocji na targach wy-
brano osiągnięcia kluczowe dla ochrony
środowiska i zdrowia. Taki wybór zaowo-
cował dużym zainteresowaniem zarówno
potencjalnych partnerów, jak i licznymi pre-
stiżowymi nagrodami na targach między-
narodowych. 

Tych nagród w roku 2018 jest już 21,
w tym kilka bardzo prestiżowych, np. dy-
plom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przyznany przez wiceprezesa
Rady Ministrów Jarosława Gowina za
szczególną aktywność w zakresie promo-
cji polskiej nauki na arenie międzynaro-
dowej, wspólny dyplom dla Instytutu Fizyki
i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go za projekt pod nazwą „Markery do wy-
krywania zmian nowotworowych oraz
ukierunkowanego dostarczania leków”
przyznany także przez wiceprezesa Rady
Ministrów Jarosława Gowina, nagrody
IFIA (International Federation of Inventors’
Associations) oraz WIIFA (World Invention
Intellectual Property Associations) za wy-
bitne osiągnięcia innowacyjne. 

Ponadto w czasie targów INTARG
w Katowicach naukowcy z Instytutu Fizy-
ki i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-

skiego otrzymali dyplom „Ambasadora
Polskiej Wynalazczości”, a piszący ten
tekst profesor Marek Godlewski nagrodę Li-
dera Wynalazczości za rok 2018. 

Jeśli chodzi o najwyżej oceniane wyna-
lazki, to warto wymienić przynajmniej kilka. 

W Instytucie Fizyki PAN opracowano
oryginalną architekturę krzemowych ko-
mórek fotowoltaicznych znacząco obni-
żającą koszty produkcji i eliminującą ko-
nieczność stosowania toksycznych związ-
ków chemicznych przy ich produkcji. Za to

rozwiązanie pracownicy Instytutu (dr Ra-
fał Pietruszka, dr Bartłomiej Witkowski
i prof. Marek Godlewski) otrzymali złote
medale na międzynarodowych targach
w Moskwie i Trzyńcu.

Liczne nagrody uzyskało inne rozwią-
zanie z zakresu ochrony zdrowia. Od kil-
ku lat naukowcy z dwóch instytucji (z In-
stytutu Fizyki PAN pod kierunkiem prof.

Marka Godlewskiego i Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego pod kierunkiem
dra hab. Michała Godlewskiego) opraco-
wali nową generację markerów fluore-
scencyjnych do detekcji zmian nowotwo-
rowych. Za te badania doktoranci z SGGW
mgr Paula Kiełbik i mgr Jarosław  Olszewski
dostali nagrody Lidera Innowacji w kate-
gorii młody wynalazca. W chwili obecnej ba-
dania ukierunkowane są na modyfikację
opracowanych markerów, tak aby umożli-
wiały nie tylko detekcję obszaru zmian
chorobowych (patrz rys. 2), ale także se-
lektywne dostarczanie leków. 

Najnowsze badania (nagrodzone
w roku 2018) dotyczą mechanizmu trans-
portu leków do mózgu. Opracowany sys-
tem nanocząstek wprowadzony doustnie
z lekiem ulega efektywnemu wchłanianiu
przez przewód pokarmowy, jest dostarczany
przez krew do mózgu, gdzie w ciągu 24 go-
dzin jest transportowany przez barierę
krew-mózg do neuronów. Po uwolnieniu do
mózgu kompleks nanocząsteczkowo-le-
kowy dysocjuje, a lek odkłada się w neu-
ronach, podczas gdy nośniki nanocząste-
czek ulegają biodegradacji. Autorami tego
rozwiązania są mgr Paula Kiełbik, mgr Wal-
demar Lipiński, dr hab. Michał M. Go-
dlewski z SGGW oraz  dr inż. Jarosław Ka-
szewski i prof. Marek Godlewski z Instytutu
Fizyki PAN.

Prof. dr hab. Marek Godlewski
Kierownik Centrum Transferu 

Technologii i Programu Dialog
Instytut Fizyki PAN

Instytut Fizyki PAN 
liderem innowacji
W 2018 roku Instytut Fizyki za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał 
już 21 nagród i wyróżnień, w tym na wystawach w Moskwie (Rosja) 
i Trzyńcu (Czechy) oraz podczas targów INTARG w Katowicach 

Rys. 2 Wycinki płuc – lewy obszar niezaatakowany przez nowotwór, środkowy i prawy – ob-
szar ze zmianami chorobowymi identyfikowanymi świeceniem znacznika (kolor czerwony)

Rys. 1 Na rysunku matryca nanosłupków ZnO otrzymana metodą hydrotermalną jako
element górnej elektrody opracowanej komórki fotowoltaicznej (z prawej)



INTARG 2018 został zorganizowany
w nowoczesnym centrum kongreso-
wym, którego dodatkową zaletą jest
atrakcyjna lokalizacja w samym ser-

cu najbardziej uprzemysłowionego regio-
nu Polski, Śląska. Na ponad 6000 m² po-
wierzchni wystawienniczo-konferencyjnej
zaprezentowało się wielu wystawców: jed-
nostek sfery nauki, przedsiębiorstw inno-
wacyjnych sektora MŚP oraz dużych
przedsiębiorstw. Pojawili się producenci
i oferenci innowacyjnych pro-
duktów, technologii i usług ryn-
kowych, a także przedstawicie-
le instytucji otoczenia biznesu,
podmiotów wspierających lub
współpracujących z nauką. Tar-
gi stały się platformą bezpo-
średniego kontaktu i spotkań
tych środowisk, których celem
jest stworzenie innowacyjnego
pomysłu, a potem wdrożenie go
do gospodarczego krwioobiegu. 

Oprócz zwiedzania stoisk –
indywidualnych lub wspólnych
(narodowych, instytucjonalnych
itp.) – uczestnicy mieli możliwość wzięcia
udziału w bogatym programie konferen-
cyjnym. Podczas sesji plenarnych można
było wysłuchać wykładów dotyczących
najbardziej aktualnych kwestii prawnych,
np. zmian w przepisach o ochronie danych
osobowych w związku z wejściem w życie
europejskiego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych (RODO) czy ochrony
praw własności przemysłowej w Polsce i na
świecie. W programie znalazły się również
bardziej specjalistyczne zagadnienia jak na-
nocząstki wielomodalne do diagnostyki
chorób nowotworowych albo innowacyjne
rozwiązania na rzecz elektromobilności i
bezpieczeństwa energetycznego. 

Wystawcy mieli możliwość zgłoszenia
prezentowanych wynalazków i innowacji do
konkursu INTARG, w ramach którego zo-
stały one poddane ocenie jury. Głównymi
kryteriami oceny przedstawionych roz-
wiązań były poziom innowacyjności, za-
potrzebowanie rynku na dany produkt, po-
równanie z odpowiednikami światowymi,
poziom zaawansowania – gotowości tech-
nicznej TRL, możliwości wdrożenia i ko-
mercjalizacji oraz efekty ekonomiczne i spo-
łeczne. 

Jury przyznało grad nagród: medale
złote, srebrne i brązowe, nagrody platyno-
we (po jednej za najlepszy wynalazek

w branży), puchar przewodni-
czącego jury, nagrodę za naj-
lepszy wynalazek zagraniczny,
Grand Prix INTARG 2018. Pa-
troni honorowi, partnerzy wy-
darzenia oraz delegacje zagra-
niczne i instytucje międzyna-
rodowe (np. IFIA Best Inno-
vation Medal) wybrały swoich
faworytów. 

Oficjalne, uroczyste ogło-
szenie wyników konkursu IN-
TARG oraz wręczenie dyplo-
mów i nagród laureatom na-
stąpiło 21 czerwca 2018 r. w sali

audytoryjnej MCK, z udziałem gości ho-
norowych, przedstawicieli nauki i biznesu
oraz mediów. Po uroczystości laureaci i po-
zostali uczestnicy gali zostali zaproszeni na
koktajl zamykający tegoroczną odsłonę
INTARG.

Edycja 2018 obfitowała w ciekawe
atrakcje. Miłym akcentem trzydniowych tar-
gów była możliwość wygrania przez czte-
rech  uczestników lotu wiatrakowcem nad
Katowicami. Uzupełnienie palety cieka-
wostek stanowiło integracyjne cocktail par-
ty, koncert, a na koniec dla chętnych wy-
cieczka do Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej. 

Patronat honorowy nad targami objął
wiceprezes Rady Ministrów i minister na-
uki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Organizatorem INTARG była firma Eu-
robusiness-Haller we współpracy z Fun-
dacją „Haller pro Inventio”. �

Wysyp wynalazków w Katowicach
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG po raz kolejny stały
się narzędziem prorynkowej promocji innowacyjnych produktów, technologii
i usług o poziomie gotowości technicznej TRL od 4 do 9, jak również innowa-
cji, które weszły już na rynek i rozpoczęła się ich komercjalizacja
Fot. Eurobusiness-Haller (3)
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Co wchodzi w skład państwa oferty dla
przedsiębiorstw?

Współpraca z przedsiębiorstwami
i przemysłem jest dla nas szczególnie waż-
na. Zależy nam na tym, by nasza oferta była
dopasowana do indywidualnych potrzeb
przedsiębiorcy i odpowiadała jego wyma-
ganiom. Jesteśmy również otwarci na nowe
propozycje i kierunki badań. Podejmujemy
prace badawczo-rozwojowe mające na
celu podwyższenie poziomu innowacyjności
przedsiębiorstw, a naszym kierunkiem jest
wypracowanie praktycznych rozwiązań
opartych o naukę. 

Oferta kierowana do przedsiębiorstw
jest bardzo szeroka ze względu na inter-
dyscyplinarność naszych działań. Prowa-
dzimy projekty dla potrzeb gospodarki
w sektorach: chemicznym, biotechnolo-
gicznym, włókienniczym, celulozowo-pa-
pierniczym, spożywczym, a także dla me-
dycyny i rolnictwa. Nasze prace badawczo-
rozwojowe ukierunkowane są na potrzeby
przemysłu w zakresie syntezy polimerów,
funkcjonalnych materiałów opatrunko-
wych, resorbowalnych implantów i uszczel-
nień naczyń krwionośnych, ekologicznych
środków do pielęgnacji i ochrony roślin, bio-
degradowalnych agrowłóknin, włókien
i włóknin specjalnych i kompozytowych,
przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz
ochrony środowiska. 

Oferujemy także szeroki zakres usług
laboratoryjnych. W Instytucie działa La-
boratorium Mikrobiologiczne, Metrolo-
giczne, Biodegradacji, Ochrony Środowi-
ska i Fizykochemii, a także Laboratorium
Jakości Papieru. Każda z tych jednostek po-
siada certyfikat akredytacji i umożliwia
badania objęte akredytacją Polskiego Cen-
trum Akredytacji.

W zeszłym roku minęło 10 lat, odkąd
do Instytutu Biopolimerów i Włókien
Chemicznych został włączony Instytut
Celulozowo-Papierniczy. Jak pan ocenia
tę decyzję z perspektywy czasowej?

Włączenie Instytutu Celulozowo-Pa-
pierniczego znacząco wpłynęło na dzia-
łalność Instytutu Biopolimerów i Włókien
Chemicznych i jego skutki są odczuwalne
do dzisiaj. Przede wszystkim powiększyło
się spektrum usług oferowanych przez In-
stytut, a także zakres i różnorodność ofe-
rowanych badań. Dzięki tej decyzji zwięk-
szył się potencjał Instytutu, między innymi
poprzez rozwój w nowych obszarach, któ-
re do tej pory nie były rozwijane. 

Czy reforma instytutów w jakiś sposób
może wpłynąć na funkcjonowanie państwa
placówki?

Biorąc pod uwagę spodziewane zmia-
ny w zakresie wejścia Ustawy o Sieci Ba-
dawczej „Łukasiewicz”, podjęliśmy kroki
przygotowujące nasz Instytut do nowych
wyzwań. Już teraz prowadzimy szkolenia
i warsztaty dla naszych pracowników. Jed-
nocześnie wzmacniamy współpracę po-
między jednostkami naukowymi oraz prze-
mysłem, co jest kluczowym celem nad-
chodzących reform.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Szerokie spektrum badań
Prowadzimy projekty dla potrzeb gospodarki w sektorach: chemicznym, 
biotechnologicznym, włókienniczym, celulozowo-papierniczym, spożywczym,
a także dla medycyny i rolnictwa – wyjaśnia dyrektor Instytutu Biopolimerów
i Włókien Chemicznych w Łodzi, dr Radosław Dziuba
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Jak mogłaby pani podsumować tego-
roczną edycję targów INTARG?

INTARG 2018 okazał się bardzo uda-
ną imprezą. Targi cieszyły się wsparciem
prestiżowych instytucji krajowych i mię-
dzynarodowych, nadających patronaty ho-
norowe, fundujących dla wystawców na-
grody i wyróżnienia za najciekawsze wy-
nalazki. Głównymi patronami honorowy-
mi były Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Międzynarodowa Federa-
cja Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA.
Współgospodarzem wydarzenia były Ka-
towice, a prezydent miasta Marcin Krupa
oficjalnie otworzył INTARG 2018. 

Wydarzenie obfitowało w ciekawe roz-
wiązania z Polski i zagranicy, profesjonal-
ne stoiska bogate w prototypy, eksponaty,
prezentacje. 

Co to mówi o aktualnej kondycji
branży? 

Polska to kraj o dużym potencjale in-
nowacyjnym. Naszym naukowcom nie
brakuje świadomości obowiązku promo-
wania wyników swoich badań, między in-

nymi poprzez prezentowanie ich na targach
i konferencjach skierowanych do biznesu czy
też udział w konkursach. 

Trzeba dodać, iż rezultaty prac na-
ukowych polskich badaczy i racjonaliza-
torów uzyskują bardzo wysokie oceny na
tych międzynarodowych konkursach, tar-
gach i pokazach zarówno w Polsce, jak i za
granicą. 

Słabością nie jest więc brak pomysłów
i umiejętności, ale w dużej mierze brak efek-
tywnego nagłaśniania i promowania ro-
dzimych osiągnięć. Aby można było mówić
o nauce jako źródle sukcesów, musi zaist-
nieć powszechna świadomość społeczna
tego faktu. Niestety, w Polsce ciągle nie-
wystarczające są środki i narzędzia służą-
ce promocji i komercjalizacji wynalazków.
Wiedza w tym zakresie jest nadal zbyt mała. 

Patrząc na ostatnią edycję, jakie dzie-
dziny innowacji wiodą prym? Czy w ob-

szarze wynalazczości można mówić o mo-
dach i trendach?

Międzynarodowe Targi INTARG 2018
zaprezentowały szeroki wachlarz tema-
tyczny: od innowacji w dziedzinie medycyny
czy ekologii poprzez różne gałęzie prze-
mysłu – lotnictwo, przemysł samochodo-
wy i transport, metalurgię, włókiennictwo,
maszyny i urządzenia, chemię, mechanikę,
inżynierię, elektronikę, energetykę, infor-
matykę po rozwiązania ułatwiające co-

dzienne życie – czyli wszelkiego typu pro-
dukty, usługi i technologie jutra.

Tematem przewodnim tegorocznych
Targów była ekologia. Pojawiły się takie ka-
tegorie tematyczne jak: ekomiasto, eko-
mobilność, ekożycie, ekoprzemysł. Ekolo-
gia i zdrowie zdominowały też wystąpienia
panelowe. Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju zorganizowało panel pod nazwą
„Nie tylko pojazdy. Innowacyjne rozwią-
zania na rzecz elektromobilności i bezpie-
czeństwa energetycznego”. Województwo
śląskie zainaugurowało na INTARG-u
wdrażanie nowej specjalizacji – zielonej go-
spodarki – podczas panelu „Zielone Śląskie.
Inteligentna specjalizacja województwa
śląskiego”. Wydział Medycyny Weteryna-
ryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie we współpracy z In-
stytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk był
organizatorem konferencji „Nauka przed

wyzwaniami cywilizacyjnymi”. Jej celem
było przedstawienie roli nauki w rozwią-
zywaniu problemów i ograniczaniu za-
grożeń cywilizacyjnych w aspekcie ekolo-
gicznym i medycznym. Prezentowane na
Targach rozwiązania były bardzo za-
awansowane, łączyły w sobie kreatyw-
ność, innowacyjność, dbałość o ekologię,
wysokie walory techniczne i ekonomiczne.

Czym interesowały się media i „nie-
profesjonalni” zwiedzający?

Wybór najlepszych wynalazków
był trudny
Prezentowane na Targach rozwiązania były bardzo zaawansowane, łączyły 
w sobie kreatywność, innowacyjność, dbałość o ekologię, wysokie walory
techniczne i ekonomiczne – zauważa Barbara Haller de Hallenburg-Illg, 
prezes Eurobusiness-Haller, organizator Targów INTARG 2018

Uwagę przyciągał Pawilon Tajski prezentujący między
innymi rozwiązania z zakresu szeroko pojętej ochrony
zdrowia, na przykład serum do ciała z białkiem z jed-
wabiu stosowane w leczeniu oparzeń, suplement
wspomagający porost włosów czy preparat z wapniem
o najmniejszych cząsteczkach wspomagający walkę 
z osteoporozą
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Uwagę przyciągał Pawilon Tajski pre-
zentujący między innymi rozwiązania z za-
kresu szeroko pojętej ochrony zdrowia, na
przykład serum do ciała z białkiem z je-
dwabiu stosowane w leczeniu oparzeń, su-
plement wspomagający porost włosów
czy preparat z wapniem o najmniejszych
cząsteczkach wspomagający walkę z oste-
oporozą. 

Dużą ciekawość budził też prezento-
wany przez firmę Mała Polska Flota Po-
wietrzna dwuosobowy wiatrakowiec – po-
jazd będący czymś pomiędzy dronem a he-
likopterem, uznany za najbezpieczniejszy
statek powietrzny. Z tej samej branży po-
chodziła stacja diagnostyczna dla dro-
nów, pokazywana przez warszawską firmę
Drones Bench.

Klienci przyglądali się pojazdowi au-
torstwa indywidualnego racjonalizatora –
Marcina Grzeszczuka, Drift Runnerowi. Ten
składany trójkołowiec służy do przemiesz-
czania się po różnych podłożach, a jadąc
nim, aktywizujemy wszystkie partie ciała, nie
tylko nogi jak podczas biegania czy jazdy
na rowerze. Jego fachowa nazwa to inno-
wacyjny pojazd treningowy. 

Śląska firma Infrapanel oferowała
ogrzewanie na podczerwień – panele grze-
jące, wyposażone w ilustracje, dzięki cze-
mu zawieszone na ścianie wyglądają jak ob-
razy. Politechnika Białostocka zaprezen-
towała widowiskowy prototyp robota o na-
zwie Bobot, który ma pomagać personelowi
medycznemu i bawić dzieci na dziecięcych
oddziałach szpitalnych. Centrum Transfe-
ru Technologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie pokazało katalizatory
służące między innymi do selektywnej re-
dukcji tlenków azotu oraz pływający foto-
katalizator do usuwania złożonych zanie-
czyszczeń wody i ścieków, na przykład
antybiotyków. 

W Pawilonie Irańskim prezentowano
dużo praktycznych rozwiązań w kategorii
młody wynalazca. Autorkami wielu z nich
były młode Iranki. 

Zwiedzający mieli okazję wziąć udział
w konkursie „Wygraj lot nad Katowicami”,
wybierając jednocześnie najciekawszy dla
nich wynalazek. Kto okazał się najlepszym
pomysłodawcą?

Wybór był trudny, bo Targi obfitowa-
ły w wiele atrakcyjnych wynalazków i in-
nowacji. Zwiedzający ostatecznie wybrali
ekologiczne rozwiązanie Uniwersytetu War-
szawskiego ,,Biotechnologiczna metoda
zagospodarowania odpadów i odzyski-
wania wody z odcieków pochodzących
z procesów hydrometalurgicznych’’, co
najlepiej świadczy o zrozumieniu potrzeby
ochrony naszego środowiska.

Międzynarodowe jury Targów IN-
TARG 2018 najwyżej oceniło wynalazek

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego „Dru-
kowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzie-
ci z osłabieniem siły kończyn górnych”,
przyznając mu nagrodę Grand Prix, Pla-
tynowy Medal oraz Dyplom Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju. 

Za najlepszy wynalazek zagraniczny
jury uznało rozwiązanie z Tajlandii „Sookjai
– an intelligent aid for elderly”, nagradza-
jąc je Pucharem, Platynowym Medalem
oraz Dyplomem Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju. 

Puchar Prezesa Jury, Platynowy Medal
i Dyplom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
trafił do Przemysłowego Instytutu Auto-
matyki i Pomiarów PIAP za wynalazek „Ro-
bot PIAP FENIX®”.

Prezes Urzędu Patentowego RP przy-
znał kilka nagród: Instytutowi Biopolime-
rów i Włókien Chemicznych za wynalazek
„Tworzywa polimerowe modyfikowane
mączką keratynową o obniżonej palności”,
Wydziałowi Chemicznemu Politechniki
Wrocławskiej za wynalazek „Nowe natu-
ralne surfaktanty – bezpieczne i skuteczne
środki ochrony drewna”, Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu za wynalazek „Sposób
otrzymywania katalizatorów tlenkowych na
osnowie eksfoliowanych glinokrzemianów
warstwowych”, Przemysłowemu Instytutowi
Automatyki i Pomiarów PIAP za wynala-
zek „Uniwersalny moduł pomiarowy zgod-
ny ze standardami INDUSTRY 4.0”, Wy-
działowi Mechanicznemu Politechniki

Wrocławskiej za wynalazek „Wykorzystanie
zjawiska rezonansu mechanicznego w ukła-
dach napędowych maszyn udarowych”
oraz Instytutowi Tele- i Radiotechnicznemu
za wynalazek „Innowacyjna generacja sys-
temów ultradźwiękowych w systemie e-dia-
gnostyki układu drgającego”. 

Puchar Prezes Naczelnej Organizacji
Technicznej NOT, Platynowy Medal, dy-
plom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zo-
stał przyznany Uniwersytetowi  Technolo-
giczno-Przyrodniczemu z Bydgoszczy za
wynalazek „Urządzenie do rehabilitacji
stawu promieniowo-nadgarstkowego”.

Prezes Polskiej Izby Ekologii przyznał
nagrodę P.P.U.H. Marbetwil Sp. z o.o. za
wynalazek „SULTECH – technologia sta-
bilizacji rtęci oraz innych odpadów nie-
bezpiecznych”.

Czy konkursy INTARG i Lider Inno-
wacji, będące nieodłączną częścią Targów,
pomagają polskim wynalazcom w drodze
do kariery i komercjalizacji autorskich roz-
wiązań innowacyjnych?

Wystawie wynalazków i rozwiązań in-
nowacyjnych towarzyszył szereg imprez
– konferencji, prezentacji, rozmów B2B, ne-
tworkingowych koktajli oraz konkursów dla
zwiedzających, ale także wydarzeń, których
celem było uhonorowanie osób i instytucji
zasłużonych dla rozwoju wynalazczości. 

INTARG był świetną okazją do ogło-
szenia wyników corocznego konkursu Li-
der Innowacji i wręczenia jego laureatom
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Klienci przyglądali się pojazdowi autorstwa indywidu-
alnego racjonalizatora – Marcina Grzeszczuka, 
Drift Runnerowi. Ten składany trójkołowiec służy 
do przemieszczania się po różnych podłożach, 
a jadąc nim, aktywizujemy wszystkie partie ciała



pięknych statuetek oraz certyfikatów nada-
nia tego tytułu w różnych kategoriach ta-
kich jak: instytucja, przedsiębiorstwo in-
nowacyjne, kobieta wynalazca, jednostka
sfery nauki, menedżer. Była to już XVI edy-
cja tego konkursu. Odbyło się też wręcze-
nie nagród młodym innowatorom za ich ak-
tywność wynalazczą, w ramach XIII edy-
cji konkursu Młody Wynalazca. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem to-
warzyszącym Targom było uroczyste wrę-
czenie nagród i dyplomów Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezesa
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń
Wynalazczości IFIA polskim podmiotom
– Ambasadorom Polskiej Wynalazczości –
za ich aktywność i szczególne osiągnięcia
w dziedzinie promocji polskiej nauki na are-
nie międzynarodowej w latach 2016–2017.
Laureatami zostali między innymi: Insty-
tut Fizyki PAN, Politechnika Wrocławska
oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochro-
ny Przeciwpożarowej. 

Jakie działania poza targami sprzyja-
ją promocji polskiej nauki, myśli tech-
nicznej i wynalazków?

Targi mają istotne znaczenie wśród
działań promocyjnych. Jednak pozycja
wydarzeń wystawienniczych w strukturze
systemu promocji zależy od wielu czynni-
ków.

Jednym z najważniejszych jest zrozu-
mienie istoty współczesnych targów oraz
właściwe, profesjonalne przygotowanie
prezentacji targowej, pozwalające na osią-
gnięcie zamierzonego efektu biznesowego. 

W tym celu w promocji i komercjalizacji
wyników badań naukowiec powinien być
wspomagany przez instytucje otoczenia biz-
nesu, na przykład centra transferu tech-
nologii, i takie firmy jak nasza, posiadają-
ce wieloletnie doświadczenie w realizacji
działań promocyjnych oraz dysponujące ka-
drą profesjonalistów, będących pomostem
pomiędzy naukowcami a przedstawiciela-
mi biznesu. Specjaliści pomogą dokonać
właściwego wyboru narzędzia promocji i jak
najefektywniej przygotować się do pre-
zentacji, zwiększając szanse na komercja-
lizację wyników badań. 

Promocja wynalazku to bardzo trudna
dziedzina. Zastanówmy się więc nad wy-
borem odpowiedniego narzędzia owej pro-
mocji: konferencji, targów, reklamy w me-
diach czy też udziału w konkursach. Wybór
zależy od wielu czynników takich jak cel, jaki
chcemy osiągnąć, zaawansowanie roz-
wiązania, ale także od środków, jakimi dys-
ponujemy. Wszelkie działania promocyjne
generują dość duże koszty. Branża często
nie dysponuje wystarczającymi środkami dla
sfinansowania reklam, udziału w targach

i przygotowania się do nich. Wszelkie dzia-
łania promujące wyniki badań powinny być
zatem dofinansowywane ze środków bu-
dżetowych.

Dziś rola naukowców się zmienia. Nie
są i nie mogą być oni grupą odizolowaną
od społeczeństwa, zamkniętą w swoich la-
boratoriach. Badacze powinni wychodzić
na zewnątrz ze swoimi odkryciami, ponie-
waż jedynie promocja efektów ich pracy
może skutkować osiągnięciem sukcesu
rynkowego – wdrożeniem, komercjalizacją.
W tych działaniach naukowiec musi pa-
miętać, iż adresatem jego oferty jest przed-
siębiorca, a o wdrożeniu innowacji decydują
specjaliści z innych dziedzin – marketingu,
finansów itp. Naukowiec musi zatem na-
uczyć się porozumiewać językiem zrozu-
miałym również dla osób nie zawsze bez-
pośrednio związanych z nauką. 

Biorąc udział w wydarzeniach promo-
cyjnych, trzeba zdać sobie sprawę, że wie-
le kontaktów – oprócz ciekawej rozmowy
– nie przyniesie konkretów. Podczas spotkań
z potencjalnymi partnerami może być tak,
że spośród dziesięciu kontaktów tylko jeden
będzie naprawdę pożyteczny – ale musimy
w każdej chwili być na niego przygotowa-
ni. 

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

TARGI WYNALAZKÓW
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Który z obrazów przyniósł w poprzed-
nim roku rekordowy wynik cenowy? Czy
pani zdaniem był wart tych pieniędzy?

W zeszłym roku rekord aukcyjny został
osiągnięty przez pracę Stanisława Wy-
spiańskiego „Macierzyństwo”, która została
wylicytowana za ponad 4,3 mln złotych. Jest
to najdrożej sprzedana praca w roku 2017
i w ogóle najdrożej sprzedana w aukcyjnej
historii rynku polskiego. Czy był wart tych
pieniędzy? Szczerze mówiąc, nie wiem, jak
odpowiedzieć na to pytanie. Wolny rynek
mówi jasno: produkt jest wart tyle, ile jest
za niego w stanie zapłacić potencjalny na-
bywca. W tym sensie praca Wyspiańskie-
go była warta osiągniętej kwoty. Z drugiej

strony istnieje jeszcze subiektywna ocena
wartości dzieła, w dużej mierze zależna od
indywidualnego poczucia estetyki, senty-
mentu, uczuć. Przeciwnicy warsztatu tego
artysty z pewnością wyceniliby go na wie-
le mniej. Zwolennicy – być może podaliby
kwotę znacznie wyższą. Istnieje jeszcze py-
tanie, jaką cenę na ten obraz wygenerowałby
inny dom aukcyjny. Utnijmy jednak te roz-
ważania, pozostając przy wartości, jaką ob-
raz osiągnął.

2017 rok przyniósł polskim domom au-
kcyjnym najwyższe obroty w historii. Jak
można interpretować tę informację? 

Sztuka w Polsce powoli przestaje być
postrzegana przez pryzmat dobra luksu-

Jest ryzyko, jest dzieło sztuki
W powszechnej świadomości rynek aukcyjny to żyła złota, która przywołuje
w myślach wizje łatwego i szybkiego zarobku. W rzeczywistości inwestowanie
w sztukę to działanie obarczone sporym ryzykiem – mówi Anita Wolszczak-
-Karasiewicz, prezes domu aukcyjnego Art in House

Krzysztof Ludwin, Kraków, Lato I, akwarela na papierze, 70 x 100 cm, 2016



BIZNES

sowego, dostępnego jedynie nielicznym,
bardzo zamożnym, wtajemniczonym. Jak
pokazuje rekordowy rok 2017, Polacy in-
teresują się sztuką, śledzą rynek aukcyjny
i mają potrzebę posiadania obrazów czy
rzeźb we wnętrzach własnych domów. 

Podstawową przyczyną takiego stanu
rzeczy jest wzrost naszej stopy życiowej po
upadku komunizmu. Polskie społeczeństwo
staje się coraz bardziej zamożne, może so-
bie pozwolić na zakup oryginalnego dzie-
ła sztuki. Dynamicznie rozwijający się ry-
nek przekonuje nas, iż twórczość artystów
nie jest nam obojętna. Polacy z roku na rok
coraz częściej mają potrzebę przebywania
w przestrzeni wypełnionej pięknymi przed-
miotami. 

Taki stan rzeczy zauważyli na przykład
deweloperzy, którzy oddając nowe inwe-
stycje, uzupełniają je w dzieła sztuki. Nie
dzieje się to jeszcze na taką skalę jak w kra-
jach Europy Zachodniej czy w krajach skan-
dynawskich, ale świadomość jest coraz
większa. Obrazy, rzeźby, artystyczne in-
stalacje wkraczają do biur, mieszkań, prze-
strzeni publicznych. Wnętrza, w których
przebywamy, stają się coraz piękniejsze.
Ogromnie cieszy mnie ta tendencja.

Jakie są perspektywy rynku aukcyj-
nego w Polsce? 

Jak pokazują roczne raporty sporzą-
dzane przez serwisy stale monitorujące ry-
nek aukcyjny, jeszcze nigdy sytuacja nie
przedstawiała się tak dobrze. Dobra ko-
niunktura gospodarcza, wzrost zamożno-
ści Polaków, coraz większe zainteresowa-
nie sztuką i coraz szersze grono jej kolek-
cjonerów to czynniki, które mogą mieć je-
dynie pozytywny wpływ na rynek arty-
styczny w kraju. Polska sztuka jeszcze nig-
dy nie była tak ceniona, jak ma to miejsce
obecnie. Prognozy aukcyjne ze wszystkich
stron szepczą o nowych rekordach. Pozo-
staje mieć nadzieję, że taka sytuacja utrzy-
ma się przez lata – w końcu to wciąż dopiero
początek budowania rynku sztuki w Polsce.
Warto śledzić ceny osiągane przez rodzimą
sztukę współczesną, która moim zdaniem
ma największy potencjał, jeśli chodzi o zdo-
bycie dobrej pozycji za granicą. Nie sądzę,
żeby nagłą popularność zdobył sektor pol-
skiej sztuki dawnej, w której nie zauważa-
my właściwie żadnych rewolucyjnych roz-
wiązań. Przez wieki pozostawaliśmy ra-
czej pod wpływem zachodnich tendencji,
w oczach „centrum” będąc „peryferiami”.
Inny był też kontekst funkcjonowania daw-
nych dzieł, zwłaszcza historyzujących. Dla
przykładu twórczość Matejki, która dla Po-
laków jest dobrem narodowym z wiado-
mych względów, nie wzbudzi aż takiego en-
tuzjazmu poza granicami naszego kraju.
Ważna jest przecież historyczno-społeczna
geneza jego sztuki, kontekst funkcjonowa-

nia w zaborowej rzeczywistości. Inna sy-
tuacja dotyczy polskich artystów współ-
czesnych, których prace są uniwersalne,
przynajmniej w kręgu cywilizacji łaciń-
skiej. 

Kim są przeważnie inwestorzy?
Sztukę kupują zarówno osoby pry-

watne, jak i firmy, organizacje czy instytu-
cje. Ku mojej uciesze, na aukcjach często go-
ścimy ludzi, którzy nigdy wcześniej dzieł
sztuki nie kupowali. Coraz częściej odwie-
dzają nas również klienci z zagranicy. Po-
tencjał w artystycznych zakupach dostrze-
gają także architekci wnętrz oraz dewelo-
perzy, kuszący potencjalnych klientów
apartamentami oraz biurami pełnymi ob-
razów, rzeźb czy instalacji artystycznych. Jak
widać, sztuka znajduje swoich nabywców
nie tylko wśród prywatnych kolekcjonerów.
Chciałabym jednak zaznaczyć, iż nie każ-
dy klient domu aukcyjnego czy galerii jest
inwestorem. Inwestycja w sztukę zakłada
oczekiwanie zysku z zakupu, tymczasem
wielu miłośników sztuki kieruje się jedynie
swoimi artystycznymi potrzebami i nie
oczekuje od obrazu zwrotu jego wartości
z nawiązką. Inwestycją w sztukę zajmują się
z reguły zamożni klienci, często korzysta-
jący z porad ekspertów lub sami będący

znawcami zagadnienia. Inwestowanie
w sztukę to ryzykowna droga. Nie będzie
przesadą porównać ją z inwestowaniem na
giełdzie. Laik w tej dziedzinie może osiągnąć
druzgocącą klęskę.

Gdyby ktoś chciał rozpocząć swoją
przygodę z inwestowaniem w sztukę,
o czym powinien dowiedzieć się w pierw-
szej kolejności?

Jeszcze raz muszę ostrzec tych z pań-
stwa, którzy zaczynają inwestycję w sztu-
kę. W powszechnej świadomości rynek
sztuki to żyła złota, która przywołuje w my-
ślach wizje łatwego i szybkiego zarobku.
W rzeczywistości inwestowanie w sztukę to
działanie obarczone sporym ryzykiem,
zwłaszcza w przypadku nowych „gwiazd”
w świecie artystycznym, których dzieła
gwałtownie zyskują na wartości. W takich
przypadkach możemy spotkać się z usilną
próbą namawiania nas do zakupu, który
w przyszłości ma przynieść ogromne zyski
ze sprzedaży. Radziłabym nie wierzyć jed-
nak w te zapewnienia, bowiem historie au-
kcyjne pokazują nagłe spadki cenowe rze-
komych rewelacji w świecie sztuki. 

Najbardziej pewnym i bezpiecznym
krokiem jest zakup dzieł tych twórców, któ-
rzy mogą poszczycić się niekwestionowa- �

Najbardziej pewnym i bezpiecznym krokiem jest 
zakup dzieł tych twórców, którzy mogą poszczycić się 
niekwestionowaną, ugruntowaną pozycją artystyczną.
Są to docenione już nazwiska sztuki dawnej oraz
współczesnej

Fakty 89



90 Fakty

ną, ugruntowaną pozycją artystyczną. Są
to docenione już nazwiska sztuki dawnej
oraz współczesnej. Twórcy postrzegani
jako wybitni przedstawiciele konkretnego
kierunku czy szkoły, cenieni przez znawców
oraz kolekcjonerów. W pierwszej kolejno-
ści należy więc „wybadać” karierę i pozy-
cję w świecie sztuki tego artysty, którym je-
steśmy zainteresowani. Czy jego nazwisko
pojawia się w publikacjach o sztuce? Czy
jest on ceniony w świecie krytyki arty-
stycznej? Czy jego twórczość jest przybli-
żana studentom historii sztuki? Należy też
pamiętać, że ze sprzedażą pracy autorstwa
uznanego artysty warto zaczekać co naj-
mniej kilka lat od zakupu.

Ile trzeba mieć pieniędzy na start?
Warto zaczynać od kupowania prac nie-
znanych autorów lub debiutantów? 

To zależy, który sektor sztuki najbardziej
nas interesuje. Niestety, planując zakup wy-
bitnego dzieła, musimy przygotować się
na spory wydatek – mam tu na myśli na-
wet 7-cyfrową kwotę. Najwyższe ceny osią-
ga sztuka dawna – przede wszystkim mo-
dernizm  – która zapracowała na swoją po-
zycję i wciąż nie schodzi z po-
dium rekordów aukcyjnych.
Zauważmy, że dwa najwyższe
wyniki odnotowane na pol-
skim rynku sztuki należą do
„Macierzyństwa” Stanisława
Wyspiańskiego (4,3 mln zł) oraz
„Zabicia Wapowskiego” pędzla
Jana Matejki (3,2 mln zł). Trze-
cie miejsce, na którym uplaso-
wała się „Ingrid” Mojżesza Ki-
slinga (2,9 mln zł), pokazuje sil-
ną pozycję przedwojennej
awangardy. 

Rozwijającym się trendem
staje się również sztuka współ-
czesna, czyli uznani artyści po-
wojenni – ceny ich prac stale ro-
sną, zaś poza granicami na-
szego kraju są znacznie bardziej
poszukiwani niż dawni polscy
mistrzowie. Są to nazwiska ta-
kie jak Fangor, Opałka, Kantor,
Brzozowski, Tchórzewski, Gierowski. Ceny
ich prac mogą przyprawić o zawrót głowy.

Istnieje również sektor tzw. Nowej
i Młodej Sztuki, czyli prace artystów, któ-
rzy dopiero budują swoją pozycję na ryn-
ku. Na aukcjach osiągają od kilkuset do kil-
kudziesięciu tysięcy złotych. Możliwe jest
więc w tym przypadku znalezienie perełki
za stosunkowo niską cenę. Trudno mi po-
wiedzieć, czy warto kupować nieznanych
autorów lub debiutantów. Jeżeli oczekuje-
my w przyszłości dużego zarobku ze sprze-
daży ich dzieł, muszę zgasić państwa zapał.
Dostrzeżenie potencjalnego „Picassa”
wśród młodych twórców jest możliwe tyl-

ko pod warunkiem, że posiadamy dosko-
nałą wiedzę o sztucę, mamy świetną intu-
icję rynkową i wiele lat doświadczenia w tej
dziedzinie. Jeżeli nie jesteśmy znawcami
sztuki, kupujmy to, co trafia w nasz gust.
Obcowanie z obrazem i rzeźbą to przede
wszystkim ogromna przyjemność i satys-
fakcja, nie zapominajmy o tym. 

Prowadzi pani dom aukcyjny. Czy
marzy pani o jakimś konkretnym obrazie
do swojej kolekcji?

Prawdę mówiąc jest wiele dzieł sztuki,
o których marzę. Szczególnie lubię sztukę
francuską, włoską i szwajcarską. Z Francji
mogłaby przyjechać do mnie pewnego

dnia kolorowa wielka kobieta Niki de Sa-
int Phalle, natomiast ze Szwajcarii, któraś
z prac Giacomettiego.

Proszę opowiedzieć, co aukcje przed-
stawione na filmach mają wspólnego z rze-
czywistością? Czy to właśnie tak się od-
bywa?

Zależy, o jakich filmach mówimy. Cała
otoczka aukcyjna, która funkcjonuje w po-
wszechnej świadomości dzięki filmografii
– młotek, tabliczki z numerami, trzykrotne
wywoływanie ceny – jak najbardziej znaj-
duje pokrycie w rzeczywistości. Wątpliwo-
ści budzi tempo mowy aukcjonera, które ko-
jarzy się z nieustającym, szybszym od
światła słowotokiem. W większości przy-
padków jest ono żywe, ale pamiętajmy, że
w czasie aukcji klient musi mieć czas na
podjęcie decyzji. Końcowy etap licytacji
dzieła za milionowe, a nawet za miliardo-
we kwoty przypomina raczej finałowe py-
tanie w „Milionerach”. Jeżeli zaś miałabym
polecić państwu film, który najwierniej
oddaje aukcyjne realia, byłby to „Koneser”
w reżyserii Giuseppe Tornatore’a. Piękne ka-
dry, ciekawa intryga i świetnie ukazana dzia-
łalność domu aukcyjnego, łącznie z jego
„technicznym” zapleczem. 

Rozmawiała Agnieszka Żądło
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Wojtek Brewka, Lost in the city,
120 x 120 cm, olej, akryl na płótnie, 2017

Break time, olej na płótnie, 150 x 150 cm, 2017
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Wzeszłym roku została zakoń-
czona inwestycja polegająca
na budowie osiedla ośmiu
budynków mieszkalnych dzie-

więciorodzinnych wraz z wolnostojącym
budynkiem garażowym. Jak wszystkie
wcześniejsze realizacje, jest ona odpowie-
dzią na potrzeby klientów, dla których
ważne są komfort i bezpieczeństwo oraz
atrakcyjna lokalizacja w otoczeniu sosno-
wych lasów. Budynki zostały zbudowane z
wysokiej jakości materiałów, a każdy obiekt
ogrzewany jest nowoczesnym kotłem kon-
densacyjnym. 

Od niespełna siedmiu lat na terenie
Otwocka funkcjonuje nowoczesny obiekt

Z-Hotel**** Business & Spa, natomiast
w tym roku zakończone zostały prace przy
jego rozbudowie. Cała inwestycja zapro-
jektowana i wykonana jest jako ekologicz-
ne przedsięwzięcie polegające już nie tylko
na zastosowaniu ekologicznych materiałów,
ale także na wykorzystaniu energii płyną-
cej z ziemi poprzez zastosowanie pomp cie-
pła firmy Viessmann. P.I.B. „Gwarant”
E. Zieliński jako jedyne w Polsce zastoso-
wało tę technologię na taką skalę i ma na-
dzieję, że będzie mogło dzielić się tym do-
świadczeniem z innymi inwestorami rynku
turystycznego w Polsce. 

Z-Hotel Business & Spa może zapro-
ponować swoim gościom pobyt w 73 po-
kojach, z czego 23 znajdują się w nowo wy-
budowanym skrzydle. Goście w cenie po-
bytu mają doskonałe śniadanie, a także do-
stęp do strefy wellness z basenem, sauną fiń-
ską, ze studnią lodową i salą fitness. 

Poza tym w ostat-
nim czasie oferta hote-
lowa została rozszerzo-
na o salę kongresowo-
-bankietową dla 350
osób w ustawieniu te-
atralnym oraz centrum
rozrywki wyposażone
między innymi w bow-
ling.

W ramach rozbu-
dowy hotelu, dzięki za-

stosowaniu ekologicznych rozwiązań, uda-
ło się także znacząco obniżyć koszty stałe
istniejącego już obiektu. Z-Hotel Busi-
ness & Spa jako jeden z niewielu hoteli bli-
sko Warszawy aktywnie chroni środowisko
m.in. wprowadzając segregację śmieci,
ekologiczną technologię grzewczą, deter-
genty przyjazne środowisku czy koncepcję
prania Green Wash.

Z-Hotel Business & Spa specjalizuje się
w organizacji szkoleń, konferencji oraz
spotkań biznesowych. Oferuje rozwiązania
optymalizujące koszty noclegów i dodat-
kowych usług świadczonych na terenie
obiektu. Podpisując umowę korporacyjną,
goście otrzymują gwarancję najlepszych sta-
wek dobranych odpowiednio do potrzeb
i możliwości budżetowych kontrahentów.
Doświadczony zespół działu sprzedaży
dopracowuje każdy szczegół spotkań biz-
nesowych, proponuje ciekawe formy inte-

gracji stosownie do charakteru i czasu im-
prezy oraz dba o jej prawidłowy przebieg.
Każdy organizator konferencji od pierw-
szego spotkania do zakończenia projektu
ma przydzielonego indywidualnego opie-
kuna grupy, dzięki czemu nie czuje się ano-
nimowy i wie, że realizacja projektu prze-
biegnie zgodnie z ustaleniami.

W Z-Hotel Business & Spa można zna-
leźć także spokój i wytchnienie. Oprócz bo-
gatej oferty Z-Spa dającej możliwość re-
generacji – odprężające masaże, zabiegi
i rytuały, które zadowolą najbardziej wy-
magających, nie brakuje okazji do wypo-
czynku na łonie przyrody. Budynek znajduje
się tuż przy lesie i rzece Świder, jest więc ide-
alnym miejscem spacerowym. Cisza, szum
rzeki i pachnący las to zdecydowane atu-
ty tej lokalizacji. Kolejnym plusem Z-Ho-
tel Business & Spa jest bliska odległość od
centrum Warszawy –  jedynie 25 kilometrów. 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Bu-
dowlane „Gwarant” Eugeniusz  Zieliński,
oprócz działalności deweloperskiej i hote-
larskiej, wspiera finansowo podmioty zaj-
mujące się działalnością charytatywną na
terenie Otwocka i okolic. Od wielu lat fir-
ma pomaga m.in. jako sponsor strate-
giczny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy oraz współorganizator Europejskie-
go Festiwalu Muzycznego w Otwocku. 

www.gwarant.com.pl

Gwarant z gwarancją jakości
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Gwarant” Eugeniusz Zieliński 
jest obecne na otwockim rynku już od prawie 35 lat, w czasie których 
wielokrotnie zostało docenione i nagrodzone
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Choć naukowcom nie
udało się stworzyć wy-
czerpującej definicji in-
teligencji, faktem jest, że

homo sapiens to najinteligentniej-
sze stworzenie w rozpoznanym
przez nas wszechświecie. Odróż-
niamy się od innych stworzeń nie
tylko stopniem inteligencji, wrażli-
wości czy kreatywności, ale również
potrzebą… kolekcjonowania (nie-
zidentyfikowaną w najmniejszym
stopniu nawet u najbardziej inteli-
gentnych zwierząt takich jak szym-
pansy, delfiny czy słonie). 

Czym jest więc kolekcjonowa-
nie? Na pewno pasją, której odda-
jemy się z pełnym emocjonalnym
zaangażowaniem. Jest zbieraniem
rzeczy i posiadaniem ich dla samego
posiadania, a wraz z nimi zdoby-
waniem pełnej wiedzy na ich temat.
Jest badaniem ich historii i wresz-
cie poznawaniem świata przez pry-
zmat kolekcji. 

Pasja kolekcjonowania
Jak świat światem człowiek ko-

lekcjonował i kolekcjonować bę-
dzie. Kolekcjonujemy najróżniejsze
rzeczy, często nie mające żadnego
zastosowania w praktyce codzien-
ności. Usystematyzowane w ca-
łość sprawiają nam przyjemność
z samego faktu posiadania i stają się
nieodpartą pokusą posiadania wię-
cej i więcej.

Zbieramy kamienie, medale,
monety, banknoty, znaczki, pocz-
tówki, antyki, płyty muzyczne, ko-
miksy, porcelanowe lalki, rzeźby, ob-
razy, starodruki, pierwodruki, a na-
wet niedostępne stare rękopisy. 

Kolekcjonerstwo stało się na-
szym hobby. Dzięki niemu możemy
się wyróżnić, zaimponować, wzbu-
dzić respekt i coraz częściej zaro-
bić. Jego najpopularniejsze formy
w Polsce to od lat numizmatyka i fi-
latelistyka. Są niemalże filarami

kolekcjonerstwa, mimo że coraz
częściej szukamy nowych spo-
sobów gromadzenia wartościo-
wych przedmiotów. Tego typu we
współczesnym świecie hobby ma
się stać pomostem między war-
tościami i umiejętnościami mi-
nionych pokoleń a osiągnięciami
teraźniejszości. Aktualnie kolek-
cjonujemy więc stare samocho-
dy, motory, wina, whisky czy
wreszcie kopie naukowe zabytków
światowego piśmiennictwa. 

Te ostatnie to jedyne legalne
falsyfikaty unikatowych skarbów
bibliofilskich. Wytwarzane w ści-
śle limitowanych i kontrolowa-
nych nakładach, od lat siedem-
dziesiątych tworzą wyrafinowa-
ne kolekcje dla wielbicieli histo-
rii i literatury, ekscentrycznych pa-
sjonatów pięknych bibliotek, zjed-
noczonych na całym świecie pod
wspólnym mianownikiem fak-
symile.

(Nie) do zdobycia
Już w VII wieku p.n.e. asy-

ryjski król Asurbanipal rozesłał
skrybów w poszukiwaniu sta-
rych kronik i dokumentów. Zbie-
rając je, stworzył niezwykłą kró-
lewską bibliotekę, którą odkryto
podczas wykopalisk w 1853 roku.
Kolekcjonowanie książek to hob-
by stare jak świat i od zawsze bar-
dzo drogie. Najbardziej zago-
rzali kolekcjonerzy starych ksiąg
są w stanie zapłacić wiele milio-
nów dolarów za pierwodruk
pierwszego folio Szekspira, rę-
kopis Leonarda da Vinci – Codex
Leicester czy najstarszy starodruk,
jakim jest Biblia Gutenberga, je-
śli tylko znajduje się on w pry-
watnej kolekcji, a jego właściciel
jest skłonny się z nim rozstać. Ale
są takie księgi, których nie kupi-
my za żadne pieniądze świata, bo
należą do zbiorów kolekcji pań-

Biżuteria w bibliotece
– ekscentryczne kolekcjonerstwo
Kolekcjonerzy faksymiliów są bez reszty zaabsorbowani tworzeniem 
przepięknych kolekcji, bo obcowanie z taką księgą to prawdziwa uczta 
intelektualna i estetyczna

Faksymile „De Revolutionibus” Kopernika – najcenniejszego
manuskryptu w Polsce. Limitowany nakład – 99 egzemplarzy!

Środek faksymile De Revolutionibus. Karta, na której Kopernik
narysował układ heliocentryczny
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stwowych i wpisują się na listę skarbów toż-
samości narodowej danego kraju. 

Unikaty takie jak autograf Kopernika
„De Revolutionibus” (Biblioteka Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie), pier-
wodruk Testamentu Wrześniowego Marcina
Lutra z 1522 (Biblioteka Mikołaja Koper-
nika w Toruniu), rękopis koncertu F-moll
Chopina czy wreszcie manuskrypt Rze-
wuskiego opisujący historię hodowli konia
arabskiego „Sur les Chevaux Orientaux et
Provenants” (oba w Bibliotece Narodowej)
nie są do zdobycia nawet dla najbogatsze-
go szejka arabskiego. 

Zapach dawnych epok
W latach siedemdziesiątych narodził się

nowy trend kolekcjonerski, który dotarł
dziś do Polski – kolekcjonerstwo naukowych
kopii największych cymeliów. Są one wy-
twarzane dzięki najnowocześniejszej tech-
nologii poligraficznej i najstarszej tradycji
sztuki introligatorskiej. Ręcznie zszywanych,
odtwarzających każdy ślad mijającego cza-
su i każdą ingerencję dawnych posiadaczy.
Faksymilia budzą podziw każdego, kto
w białych rękawiczkach przegląda ich karty. 

Kolekcjonerzy faksymiliów są bez resz-
ty zaabsorbowani tworzeniem przepięknych
kolekcji, bo obcowanie z taką księgą to praw-
dziwa uczta intelektualna i estetyczna.
Właściciel poznaje historię powstania ory-
ginału i okoliczności, jakie doprowadziły
dzieło do jego aktualnego miejsca „spo-
czynku” – sejfu konkretnej biblioteki. Ob-
cuje z absolutnym majstersztykiem wy-
dawniczym, księgą, która waży i pachnie jak
księgi z dawnych epok: oprawiane w dębowe
deski, spisane na kartach papieru pozy-
skanego w różnych papierniach, ręcznie
zszywane bawełnianymi nićmi, które two-
rzą zachwycająco równą kapitałkę, i wresz-
cie pełne charakterystycznych znaków swe-
go autora. 

Jedyne, po czym można odróżnić fak-
symile od oryginałów, to ich jubilerska
oprawa. Czyni ona kolekcję kilku egzem-
plarzy iście biżuteryjną, bo inkrustowaną
drogimi kamieniami osadzonymi w 24-ka-
ratowym złocie. Wszystko jak za dawnych
czasów, gdy monarchowie chcąc podkreślić
znaczenie konkretnej księgi w swej biblio-
tece, zlecali jej oprawę najlepszym złotni-
kom. 

Jedyny taki warsztat
W Polsce jedynym emitentem ksiąg

faksymilowych jest Dom Emisyjny Manu-
scriptum. Jego księgi wystawiane na mię-
dzynarodowych targach książek stają się ab-
solutnym rarytasem. Oprawy jubilerskie, ja-
kie Manuscriptum daje swoim faksymiliom,
zachwycają dziś bardziej niż dawniej. Nie ma
bowiem na świecie już takich warsztatów,

gdzie sztuka rękodzieła praktykowana jest
z takim pietyzmem jak w dawnych czasach. 

Każda księga Domu Emisyjnego Ma-
nuscriptum tworzona jest kilka tygodni. Na-
kłady są krótkie i kontrolowane. Kolekcjo-
nerzy nie boją się „masówki”, bo dostają
certyfikaty notarialnie potwierdzające nu-
mer księgi w danej serii. Jedni kolekcjonu-
ją, by stworzyć urzekająca kolekcję, inni by
za kilka lat sprzedać z nawiązką. Nie ma
znaczenia, jaki jest powód takiego kolek-
cjonerstwa. 

Takie kolekcje chronią nas przed za-
pomnieniem tych bezcennych dzieł, które
zmieniły bieg historii świata. Dziś odtwa-
rzając oryginały, bezpiecznie zamknięte

w sejfach wielkich bibliotek, czynią ze swo-
ich wielbicieli bardzo pozytywnych eks-
centryków. 

Trudno się dziwić, że kolekcjoner takich
ksiąg może zostać posądzony o szaleństwo.
Jego wyrafinowane hobby łatwo stanie się
„nieznośnym natręctwem”, gdyż księgom
w takim wydaniu bardzo trudno się oprzeć,
a jedynym argumentem, który usprawiedli-
wi go przed sceptycznym znajomym, jest
duża szansa na zwrot z inwestycji po latach
(gdy limitowany nakład zostanie wyczerpa-
ny) lub tworzenie dziedzictwa rodowego dla
przyszłych pokoleń wnuczek i prawnuków.

www.manuscriptum.pl
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Faksymile rękopisu Rzewuskiego o historii hodolwli konia arabskiego.
Oprawa jubilerska. Limitacja 200 egzemplarzy

Jedna z licznych ilustracji w faksymile rękopisu emira Rzewuskiego – mapka Mekki
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NAJLEPSZE FIRMY RODZINNE

Czym w czasach wzmożonej
konkurencji można wyróżnić się
na rynku hotelowym i przekonać
klientów?

Jest to bardzo trudne pytanie.
Na sukces Hotelu składa się wy-
siłek całego personelu. W pasie
nadmorskim w bardzo krótkim
czasie wybudowało się mnóstwo
obiektów z miejscami noclego-
wymi. Koszty utrzymania ich są
niskie, bo nie zatrudniają pra-
cowników do obsługi gości, więc
naszym atutem nie jest cena, ale
perfekcyjna obsługa gości, którzy
do nas przyjeżdżają.

Jak poznają państwo zapotrzebowanie
rynku i oczekiwania klientów, aby jak naj-
lepiej im sprostać i zapewnić gościom uda-
ny pobyt?

Wieloletnie doświadczenie i kontakt
z klientem to nasze atuty. Klienci na bieżąco
przekazują nam swoje uwagi i oczekiwania,
a my staramy się im sprostać.

Czy dobra lokalizacja to w przypadku
hotelu połowa sukcesu? 

Położenie hotelu to nie wszystko. Jest
to niewątpliwy atut, ale tak jak wszędzie naj-

większym problemem hotelarzy są wysokie
koszty utrzymania obiektu i personelu.
Musimy wciąż być na bieżąco i wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom naszych gości.

Jakie inne czynniki wpływają na re-
nomę obiektu i pomagają szdobyć zaufa-
nie gości?

Jak już wcześniej mówiłam, długoletnie
doświadczenie, którego nie sposób przece-
nić. Nasi goście w większości do nas wracają.
Duża ich część trafia do nas co roku, a je-
śli nawet sprawdzają inne miejsce, to na na-
stępny rok przyjeżdżają do nas ponownie.

Czy mają państwo zawężoną ofertę de-
dykowaną konkretnym grupom odbior-
ców?

Jesteśmy otwarci na każdego klienta
w każdym wieku. Odwiedzają nas rodziny
z dziećmi i seniorzy, którzy chętnie korzy-
stają z naszej bazy rehabilitacyjnej albo SPA.
Organizujemy kursy i konferencje. Przyj-
mujemy też często grupy zorganizowane,
dla których tworzymy specjalne oferty w za-
leżności od jej uczestników. Podchodzimy
bardzo indywidualnie do każdego klienta.

Co sprawia, że Wodnik może być do-
brym miejscem również dla klienta biz-
nesowego? 

Nasz Hotel położony jest
w centrum Ustronia, ale jedno-
cześnie w bardzo cichym zakąt-
ku, Nasza baza SPA, basen oraz
infrastruktura rehabilitacyjna
pomagają się odprężyć. Dobre
jedzenie, miła i kompetentna
obsługa, sprawia że nasza usłu-
ga jest świadczona bardzo rze-
telnie i zapewnia wysoki po-
ziom zadowolenia nawet naj-
bardziej wymagającym gościom.

Jakie znaczenie w co-
dziennej pracy zespołu ma fakt,
iż hotel Wodnik jest firmą ro-
dzinną? Czy więzi rodzinne
przekładają się na panującą

w obiekcie atmosferę?
Firma rodzinna to przede wszystkim

przekazywanie sobie wieloletnich tradycji.
Dzieci uczą się od podstaw trudnej i wy-
magającej pracy w hotelarstwie, a my ko-
rzystamy z ich nowatorskiego spojrzenia na
świadczone przez nas usługi. Panująca
w Hotelu atmosfera sprawia, że nasi goście
czują się u nas bardzo dobrze i dlatego tak
chętnie do nas wracają.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

Profesjonalne 
podejście do klienta
W pasie nadmorskim w bardzo krótkim czasie wybudowało się mnóstwo
obiektów z miejscami noclegowymi. Koszty utrzymania ich są niskie, bo nie
zatrudniają pracowników do obsługi gości, więc naszym atutem nie jest 
cena, ale perfekcyjna obsługa gości, którzy do nas przyjeżdżają 
– mówi Helena Rudnicka, właścicielka Hotelu Wodnik



Hotel Wodnikul. Kościuszki 5
78-111 Ustronie Morskie

tel. +48 (94) 35 33 100

(24h)tel kom. 720 809 950 

(8-17)e-mail: recepcja@wodnik.pl 

www.wodnik.pl

Hotel Wodnik

Hotel Wodnik to doskonałe miejsce na organizację konferencji, 

kongresów, szkoleń, spotkań biznesowych oraz różnego rodzaju

eventów. W naszym obiekcie znajduje się 1 sala przygotowana 

pod obsługę konferencji z bezpośrednim widokiem na morze 

licząca między 10-70 miejsc w zależności od ustawień krzeseł 

i stołów. Wyposażona jest w rzutnik multimedialny, ekran, 

flipchart i tablicę magnetyczną, bezprzewodowy mikrofon, 

nagłośnienie, internet bezprzewodowy. 
Konferencje i ich organizacja to nasza specjalność. A wiedza, 

doświadczenie i wykwalifikowany personel pozwalają nam 

na profesjonalną obsługę spotkań. Po wszystkim 

natomiast pracownicy mogą wypocząć, korzystając 

z hotelowych atrakcji lub po prostu rozkoszować się 
pobytem nad morzem. 

Twój hotel z widokiem na morze
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ZDROWIE

Kiedyś powiedziała pani, że filary
działalności SPZZLO to kadra, sprzęt i in-
frastruktura. Jak na te aspekty wpłyną
ostatnie inwestycje?

Niezmiennie stawiam znak równości
pomiędzy tymi elementami. Żeby przyj-
mować i leczyć pacjentów w godnych wa-
runkach, niezwykle ważna jest odpowied-
nia infrastruktura i nowoczesny sprzęt, ale
czymże byłby najlepiej wyposażony obiekt
bez kadry? Niestety dziś skompletowanie per-
sonelu medycznego jest dużym proble-
mem. Nam się to na szczęście udaje. Od lat
staramy się równorzędnie rozwijać powyż-
sze trzy czynniki. 15 czerwca odbyło się
otwarcie przychodni przy ul. Klaudyny 26 B
z udziałem przedstawicieli władz, w tym po-
seł Joanny Fabisiak, prezydent Warszawy
Hanny Gronkiewicz-Waltz, burmistrzów
wszystkich dzielnic, Biura Polityki Zdro-
wotnej, NFZ i dyrektorów innych placówek
medycznych. 2 lipca przychodnia została
udostępniona pacjentom w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i mło-
dzieży oraz dorosłych. Usługi specjali-
styczne będą dostępne po zakontraktowa-

niu świadczeń przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Jeśli konkursy będą odsunięte
w czasie lub odwołane, specjalistyka zosta-
nie tymczasowo uruchomiona w formie ko-
mercyjnej. Naszą siłą jest aparatura i ludzie.

Decyzja o nowej placówce była po-
przedzona analizą zapotrzebowania spo-
łecznego. Dotychczas placówka mieściła się
w obiekcie wynajmowanym od spółdziel-
ni, a jej powierzchnia przestała wystarczać
coraz liczniejszym mieszkańcom rozwija-
jącej się dzielnicy. Na nową przychodnię wy-
brałam budynek usługowo-mieszkalny,
który zakupiłam w 2014 r. ze środków wła-
snych, a następnie rozbudowałam, prze-
budowałam i nadbudowałam. W efekcie do-
tychczasowe 200 mkw. rozrosło się do
1700 mkw. Nowa inwestycja miała na celu
stworzenie nowoczesnej placówki me-
dycznej świadczącej kompleksowe usługi,
łącznie ze specjalistyką, której do tej pory
w przychodni nie było. W nowej przychodni
zaplanowaliśmy stomatologię, ginekologię,
okulistykę, kardiologię, diagnostykę endo-
skopową, czyli gastroskopię i kolonoskopię.
Placówka zostanie wyposażona w nowo-

czesną aparaturę, umożliwiającą wykony-
wanie precyzyjnych badań, w tym aparat
OCT z funkcją angiografii, perymetr, to-
nometr impresyjny, lampę szczelinową z so-
czewkami, keratometr ręczny, laser okuli-
styczny, aparat USG z opcją UBM, detek-
tor tętna płodu, unit stomatologiczny, elek-
trokardiograf oraz endoskop. To nowo-
czesny sprzęt, który pozwoli nam nie tylko
diagnozować schorzenia, lecz także prze-
prowadzać podstawowe zabiegi. To rzad-
kość w przychodniach. Nowa inwestycja na
Bielanach wpłynie na poprawę dostępno-
ści do świadczeń zdrowotnych, w tym li-
mitowanych usług specjalistycznych oraz
diagnostycznych, komfort świadczenia
usług medycznych oraz zwiększenie za-
trudnienia personelu pielęgniarsko-lekar-
skiego. 

Opis robi wrażenie, ale obciążenie
dla budżetu pewnie było odczuwalne.

Całkowity dotychczasowy koszt inwe-
stycji wyniósł 13,948 mln zł, w tym koszt
modernizacji obiektu to 10,585 mln zł, za-
kupu budynku – 2,763 mln zł, a wyposa-
żenia – 600 tys. zł, przy czym nie jest to kwo-
ta zamknięta. Dotacja z Urzędu m.st. War-
szawy wyniosła 900 tys. zł na inwestycję
oraz 300 tys. zł na wyposażenie obiektu. Jak
widać, pomoc miasta jest na tle poniesio-
nych kosztów bardzo symboliczna.

Czy w związku ze zrealizowaną inwe-
stycją poprawiły się warunki pracy?

Tak, w tym obszarze również widać zde-
cydowaną poprawę. Pracownicy mają
nowe gabinety o lepszym standardzie, są
szatnie z prysznicem, pokoje socjalne. Per-
sonel bardzo pozytywnie podszedł do za-
istniałych zmian. Inną konsekwencją zre-
alizowanej inwestycji jest wzrost zatrud-
nienia. W związku z rozwojem przyjęliśmy
do pracy dodatkowych lekarzy POZ i pe-
diatrę. Obecnie jestem na etapie rozmów ze
specjalistami, aby od września rozpocząć
z nową kadrą świadczenie usług, na razie
na zasadzie świadczeń komercyjnych.

Ciągle myślę o rozwoju firmy
Decyzja o nowej placówce była poprzedzona analizą zapotrzebowania spo-
łecznego. Nowa inwestycja na Bielanach wpłynie na poprawę dostępności do
świadczeń zdrowotnych, w tym limitowanych usług specjalistycznych oraz
diagnostycznych, komfort świadczenia usług medycznych oraz zwiększenie
zatrudnienia personelu – mówi Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Żoliborz



ZDROWIE

Nowa inwestycja to szereg korzyści dla kadr,
ale chcę podkreślić, że od lat w miarę moż-
liwości pomagam pracownikom w rozwo-
ju, dopłacając do kursów oraz studiów po-
dyplomowych. Oprócz tego regularnie or-
ganizujemy szkolenia wewnętrzne dla
wszystkich grup zawodowych. 

W przypadku publicznej placówki
medycznej taka inwestycja bez zewnętrz-
nego dofinansowania zaskakuje. To zasługa
nowoczesnego zarządzania?

Od pierwszego dnia na stanowisku dy-
rektora myślę o rozwoju firmy. Wcześniej,
w 2009 r. wybudowaliśmy ze wsparciem
miasta przychodnię przy Sieciechowskiej,
później na bazie starej przychodni wybu-
dowaliśmy z mniejszościowym udziałem
gminy przychodnię w Łomiankach. Wy-
budowaliśmy też Pracownię Tomografii
i Rezonansu Magnetycznego za 6,5 mln zł
środków własnych. We wszystkich przy-
padkach biznesplan, organizacja i realiza-
cja inwestycji należały do nas. Jestem nie
tylko menedżerem, lecz także lekarzem. Łą-
cząc te funkcje, mam wyobrażenie, co bę-

dzie potrzebne i co należy zrobić, żeby ob-
niżyć koszty.

Wiele placówek medycznych ledwo
wiąże koniec z końcem i z trudem wy-
chodzi na swoje, a państwo mają środki na
wielomilionowe inwestycje. Co jest se-
kretem tak skutecznego zarządzania?

Całym sekretem jest umiejętne połą-
czenie wiedzy o zarządzaniu z wiedzą me-
dyczną. Oczywiście niczego nie osiągnie się
bez pracowitości i systematyczności. Waż-
na jest też wizja i odwaga w działaniu mimo
braku poparcia i wsparcia finansowego, co
wiąże się z ryzykiem. Na stanowisku me-
nedżerskim trzeba umieć przewidywać i pla-
nować z wyprzedzeniem – nie to, co będzie
jutro, za tydzień czy za miesiąc, ale za 10–
20 lat. Mimo że jestem dyrektorem pań-
stwowej placówki, zarządzam nią tak, jak-
by to była moja prywatna firma.

Lista nagród zarówno dla pani, jak i dla
zespołu, którym pani zarządza jest bardzo
długa. Czy któreś z nich mają dla pani naj-
większą wartość?

Rzeczywiście, w konkursach i rankin-
gach, w których uczestniczymy, zwykle
zajmujemy najwyższe pozycje. Mało tego,
często dowiadujemy się o zwycięskim miej-

scu w zestawieniu, do którego się nie zgła-
szaliśmy. Bardzo cieszy mnie tytuł „Zna-
komitego Przywódcy”, który potwierdza
umiejętności menedżerskie i skuteczność
w zarządzaniu. 

Naszym dużym sukcesem jest zwy-
cięski program pilotażowy POZ Plus.
SPZZLO Warszawa-Żoliborz jako jeden
z dwóch podmiotów leczniczych w War-
szawie wygrał konkurs na pilotaż modelu
opieki koordynowanej w podstawowej
opiece zdrowotnej, opracowany przez NFZ
oraz Ministerstwo Zdrowia, a współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej.
To duże wyzwanie, ale bardzo nas cieszy,
bo nie unikamy trudnych zadań. Pilotaż bę-
dzie prowadziło 45 placówek w całym
kraju. Zasadniczym celem programu pilo-
tażowego POZ Plus jest prowadzenie ak-
tywnej opieki nad pacjentem poprzez skon-
centrowanie działań zespołu medycznego
na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych
pacjentów objętych opieką lekarza rodzin-
nego oraz ich kompleksową, zintegrowaną
realizację. W tym celu zatrudniłam 3 ko-
ordynatorów pilotażu POZ Plus, którzy
nadzorują program na różnych płaszczy-
znach. Udzielanie świadczeń zdrowotnych

finansowanych ze środków UE w ramach
POZ Plus będzie m.in. rozszerzone o wy-
konywanie bilansów zdrowia dla dorosłych
oraz prowadzenie szeroko zakrojonych
działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki.
Program zarządzania chorobą, realizo-
wany w naszej przychodni przy ul. Szaj-
nochy 8, obejmuje pacjentów powyżej 18.
roku życia, zagrożonych jedną z 11 chorób
przewlekłych, takich jak nadciśnienie tęt-
nicze samoistne, cukrzyca typu 2, przewlekła
choroba wieńcowa, utrwalone migotanie
przedsionków, przewlekła niewydolność
serca, astma oskrzelowa, POCHP, wole
miąższowe i guzowate tarczycy, niedo-
czynność tarczycy, choroba zwyrodnie-
niowa stawów obwodowych oraz zespoły
bólowe kręgosłupa. W przypadku podej-
rzenia lub stwierdzenia którejś z tych cho-
rób pacjent powinien być objęty stosowną
opieką medyczną. Program jest refundo-
wany ze środków NFZ i Ministerstwa
Zdrowia. W tej chwili jesteśmy na etapie in-
tensywnych działań organizacyjnych i jesz-
cze tego lata przyjmiemy pierwszych pa-
cjentów.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Żeby przyjmować i leczyć pacjentów w godnych
warunkach, niezwykle ważna jest odpowiednia 
infrastruktura i nowoczesny sprzęt, ale czymże 
byłby najlepiej wyposażony obiekt bez kadry?
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Na pierwszym planie od lewej:
poseł Joanna Fabisiak, prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz dyrektor
Małgorzata Zaława-Dąbrowska

Dyrektor Małgorzata Zaława-Dąbrowska
z pracownikami



TERAZ POLSKA

Wtym roku kapituła konkursu Te-
raz Polska nagrodziła Godłem
12 produktów, 10 usług, 2 przed-
sięwzięcia innowacyjne oraz

2 gminy.
– Największym zaskoczeniem XXVIII edy-

cji konkursu Teraz Polska było ogromne zróż-
nicowanie firm pod względem wielkości
– mówił Michał Lipiński, dyrektor konkursu
Teraz Polska. – Wśród tegorocznych laureatów
znalazły się największe polskie marki, jak
Polpharma, Mlekovita, Itaka czy PKN Orlen, a z drugiej strony nie-
wielkie, często rodzinne przedsiębiorstwa jak Wydawnictwo Arty-
styczne Kurtiak i Ley czy Podlaska Chata. Z satysfakcją obserwu-
jemy także, jak z roku na rok wśród laureatów przybywa firm ofe-
rujących najnowocześniejsze rozwiązania w swoich branżach. W tym
roku po raz pierwszy nagrodziliśmy bezzałogowy statek latający

Tiguar S-410 i akcesoria związane z ideą inteli-
gentnego domu – dodaje.

– Minęło prawie 30 lat, od kiedy polscy
przedsiębiorcy po raz pierwszy sięgnęli po naj-
wyższe laury „Teraz Polska”. Konkurs, który od
początku swojego powstania miał promować
silne, dobre, polskie marki, sam jest dziś marką
z tradycjami, a Polaków nie trzeba już przekony-
wać, że polskim markom warto zaufać. Dołączenie
do wąskiego grona laureatów konkursu „Teraz Pol-
ska” oznacza przyjęcie funkcji ambasadora pol-

skiej marki i polskiej jakości – tłumaczył Krzysztof Przybył, prezes
zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. 

Godło „Teraz Polska” cieszy się dziś zaufaniem, uznaniem spo-
łecznym i dobrą opinią publiczną. Jest gwarancją najwyższej jako-
ści, jaką otrzymują konsumenci, nabywający produkt czy usługę. 

– Polacy ufają Godłu „Teraz Polska”. Dla laureatów konkursu
korzystanie z tego biało-czerwonego znaku jest więc ogromnym wy-
różnieniem, ale i wielkim obowiązkiem. Tego zaufania nie można
bowiem zawieść – wyjaśnia Krzysztof Przybył.

Rozpoznawalność Godła „Teraz Polska” przekłada się także na
możliwości promocyjne, jakie pojawiają się przed laureatami.

Jak pokazują badania konsumentów, przeprowadzone przez
Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO, Godło Pro-
mocyjne „Teraz Polska” jest skutecznym narzędziem umacniającym
markę oraz wizerunek laureatów. Dla ponad 65 proc. responden-
tów kryterium w postaci Godła stanowi ważny element w podej-
mowaniu decyzji zakupowej. 

– Godło „Teraz Polska” jest prestiżowym wyróżnieniem, zna-
kiem rozpoznawalnym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jeste-
śmy zaszczyceni, że Itaka znalazła się w gronie jego laureatów. Jest
to dla nas wyjątkowa rekomendacja, wzmacniająca zaufanie klien-
tów i wiarygodność firmy w relacjach biznesowych, co dla touro-
peratora ma znaczenie fundamentalne. Godło „Teraz Polska” po-
twierdza wartość naszego produktu, jakim są zagraniczne impre-
zy turystyczne, i wkład w rozwój polskiej turystyki – mówi Piotr He-
nicz, dyrektor sprzedaży i marketingu biura podróży Itaka.

– Wierzymy, że polski cydr może stać się naszą narodową spe-
cjalnością i towarem eksportowym. Żaden inny kraj nie ma takie-
go zaplecza do produkcji cydru jak Polska. Naturalny polski cydr
jest dla gospodarki istotnym elementem programu rozwoju regio-
nów – podkreśla Robert Walewski, Brand Manager marki Cydr Lu-
belski.

Podczas konferencji prasowej poznaliśmy również laureatów
IX edycji konkursu Wybitny Polak, którzy swoją działalnością oraz
licznymi sukcesami promują wizerunek Polski i Polaków na świe-
cie. W tym roku wyróżnienia otrzymali Kamil Stoch, ks. prof. Mi-
chał Heller i  Jerzy Skolimowski. 

Wieczór uświetnił koncert Jazz Bandu Młynarski-Masecki. �

Znamy laureatów konkursu
„Teraz Polska”
18 czerwca 2018 r. podczas konferencji prasowej w salach redutowych 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie ogłoszone zostały wyniki
XXVIII edycji konkursu Teraz Polska oraz IX edycji konkursu Wybitny Polak

Wielki sukces Cydru Lubelskiego! Ulubiony
cydr Polaków, który stał się synonimem pol-
skiego cydru naturalnego znalazł się w gro-
nie laureatów 28. edycji konkursu „Teraz
Polska”.

– To dla nas zaszczyt! Sukces Cydru Lu-
belskiego tkwi w naturalnym procesie pro-
dukcji, zachowaniu charakterystycznych
cech polskich jabłek, klimatu i receptury
oraz bardzo silnym związku marki z re-
gionem – podkreśla Robert Walewski,
brand manager marki Cydr Lubelski.
– Dzięki godłu „Teraz Polska” bę-
dziemy mogli jeszcze silniej wspie-
rać rozwój Lubelszczyzny i pro-
mować to, co lokalne, naturalne i po
prostu najlepsze.

Cydr Lubelski został wprowadzony
na rynek w 2013 r. i od tamtej pory
podbija serca miłośników cydru.
Jest wytwarzany na Lubelszczyźnie
w 100 procentach ze świeżo tłoczo-
nego soku w procesie naturalnej fer-
mentacji, dzięki czemu ma niepow-
tarzalny, orzeźwiający smak i aromat
polskich jabłek. 

Teraz Cydr Lubelski!



Wyśmienite wiejskie wyroby

Wędzarnia „Podlaska Chata”
ul. Szosa Białostocka 9, 18-218 Sokoły, tel. 533 802 566, e-mail: biuro@podlaskachata.pl

www.podlaskachata.pl

Tradycja zamknięta w wędzeniu
„Podlaska Chata” powstała w 2014 roku i mieści się w Sokołach w powiecie wysokomazowieckim. Pomysłodaw-
cami stworzenia firmy byli bracia Andrzej i Krzysztof Józefczuk. Ich marzeniem stało się produkowanie wędlin opar-
tych na tradycyjnych recepturach. Do spełnienia tej wizji dążyli przez wiele lat. Tak powstała na terenie Podlasia
wędzarnia „Podlaska Chata” nawiązująca swoją działalnością do tradycji podlaskiej wsi, gdzie mieszkańcy w swo-
ich domostwach przygotowywali naturalne domowe wędliny. Aktualnie firma to zespół doświadczonych ludzi, któ-
rych pasją jest tworzenie aromatycznych, smacznych i ekologicznych wędlin. 

Zadowoleni klienci
„Podlaska Chata” stara się powiększyć grono swoich klientów. Na dzień dzisiejszy posiada 18 sklepów firmowych
zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego. Jednocześnie rozszerza swój zasięg do miast Olsztyn
i Szczytno. Swoim klientom oferuje szeroką gamę produktów od polędwic dojrzewających poprzez aromatyczne,
tradycyjne wędzone szynki i kiełbasy aż po wyroby podrobowe, pasztety i pieczenie.

Polędwica wiejska
Linię produktów wiejskich współtworzy polędwica wiejska, doceniona w konkursie „Teraz Polska”. Znalazła się rów-
nież w gronie nominowanych do najlepszych produktów pod względem jakościowym. Polędwica wiejska to produkt
wytwarzany ze schabu wieprzowego, który dzięki odpowiednio dobranemu surowcowi w połączeniu z mieszanką
aromatycznych przypraw przynosi efekt soczystości i kruchości. Uwolniony podczas procesu wędzenia dym z ol-
chowego i bukowego drewna sprawia, że jest to produkt o intensywnej barwie i niepowtarzalnym aromacie. Może
zaspokoić gusta najbardziej wymagających smakoszy.

wiejska szynka boczek polędwica

Wyselekcjonowane naturalne przyprawy
Najwyższa jakość wędlin
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FIRMA DOBRZE WIDZIANA

Celem konkursu Firma Dobrze
Widziana organizowanego przez
Business Centre Club jest pro-
mowanie firm, które prowadzą

biznes społecznie odpowiedzialny oraz
szerzenie wiedzy na temat społecznej od-
powiedzialności biznesu i skutecznych me-
tod komunikowania o prowadzonej przez
firmę działalności społecznej. Tytuł „Firma
Dobrze Widziana” może otrzymać każdy
członek Business Centre Club – przedsię-
biorstwo prywatne, państwowe lub jego od-
dział. Może być to mała, średnia lub
duża firma. Konkurs ma zasięg ogól-
nopolski.

Istotnym elementem podlega-
jącym ocenie jest polityka firmy wo-
bec pracowników, w tym przestrze-
ganie zasad równouprawnienia, na-
rzędzia i procedury wewnętrzne
sprzyjające wyrównywaniu szans za-
wodowych kobiet i mężczyzn. Oce-
niana jest także skuteczność oraz me-
tody komunikacji wewnętrznej i ze-
wnętrznej firmy na temat jej społecznie od-
powiedzialnych działań.

W czasie uroczystości w Pałacu Lu-
bomirskich w Warszawie prezes BCC,
Marek Goliszewski, gratulował osiągnięć
laureatom, tego, co robią i kim są. Pod-
kreślił, że w tym roku tytuł „Firma Dobrze
Widziana” jest ważny, bowiem opinie po-
lityków na temat przedsiębiorców są bar-
dzo różne. Na tle tych opinii ten tytuł tym
bardziej się wyróżnia. – Powinniście się nim
chwalić, a my także będziemy wykorzysty-
wać wasz tytuł, by pokazywać was, wasze
firmy, przedsiębiorców jako społecznie od-
powiedzialnych – mówił do laureatów
Marek Goliszewski.

Przywołał również postać Billa Gate-
sa i jego działalność charytatywną. – To do-
bry przykład człowieka, który w swojej fir-
mie robi dokładnie to, co wy robicie w swo-
ich, na tyle, że dzisiaj Microsoft jest po-
strzegany nie tylko jako potentat branży, po-
tężna korporacja międzynarodowa, ale też

jako firma, która ma tak ułożone struktu-
ry i relacje z ludźmi, że jest się czym chwa-
lić. Bill Gates oprócz tego, co zrobił dla swo-
jej firmy, razem z żoną założył fundację, któ-
ra przeznaczyła 50 mld dolarów, ¾ majątku
państwa Gatesów, na pomoc dla potrze-
bujących. Myślę, że to dobry przykład dla
wszystkich przedsiębiorców w Polsce, aby-
śmy byli rzeczywiście społecznie odpowie-
dzialni. Tak na marginesie, w ciągu 27 lat
członkowie BCC, również i państwo, prze-
kazali w różnej formie, nie tylko finansowej,
materialnej, ale także usług, szkoleń, porad
prawnych, pomoc i wsparcie dla najbardziej
potrzebujących na sumę ok. 1 mld złotych.
Jesteśmy z tego bardzo dumni. A dzisiaj je-
steśmy dumni z was, z tego, co robicie.
Dziękuję i gratuluję – zakończył.

Paweł Łukasiak, przewodniczący ka-
pituły konkursowej, zwrócił uwagę uczest-
ników finału konkursu Firma Dobrze Wi-
dziana na nową formę filantropii, czyli ven-
ture philanthropy, która przyszła do Europy

z USA i dotarła też do Polski. Pod koniec
listopada tego roku po wielu staraniach
w naszym kraju ma odbyć się konferencja
poświęcona temu zjawisku.

Prowadzący uroczystość red. Marek
Kacprzak zaprosił obecnych na sali przed-
stawicieli firm do dyskusji i dzielenia się
przykładami, jak działają lokalnie w ob-
szarze społecznego zaangażowanie oraz
przekazywania sobie rekomendacji. Przed-
stawiciele nagrodzonych firm mówili o swo-
ich działaniach na polu mecenatu kultury
(organizowanie wydarzeń kulturalnych,
koncertów, wspieranie zabytków kultury
przemysłowej, w tym kultury kolejowej),
wspieraniu sportu (dużego i małego), ale
też o projektach, które mają na celu ucze-
nie dzieci tego, czym jest gra fair play, wspie-
ranie edukacji (współpraca z uczelniami,
wspieranie lokalnego szkolnictwa) czy
o działaniach na rzecz obcokrajowców
w Polsce, propagowaniu tolerancji i rów-
nouprawnienia.

IX edycję konkursu Firma Dobrze Wi-
dziana patronatem honorowym objęła
Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy
i polityki społecznej.

Źródło: BCC

BCC wypatrzyło 
dobrych przedsiębiorców
W warszawskim Pałacu Lubomirskich odbył się uroczysty finał dziewiątej 
edycji konkursu Firma Dobrze Widziana. Nagrodzono 62 firmy. W spotkaniu,
obok laureatów, uczestniczyli członkowie kapituły konkursu oraz osoby 
związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu

Finał IX edycji konkursu
Firma Dobrze Widziana

Fot. M. Szymanek / BCC (2)



Firma Mario nie ogranicza się
w swojej działalności do żadnej
dziedziny z zakresu usług tech-
nicznych. Oprócz podstawo-

wej oferty specjalizuje się w wynajmie
i dzierżawie sprzętu budowlanego. Po-
nadto wykonuje wszelkiego typu prace
rozbiórkowe, a także świadczy kom-
pleksowe usługi w zakresie naprawy i kon-
serwacji statków morskich i platform
wiertniczych.

Jej założyciel i prezes, Mariusz
Grzęda, nieustannie poszerza zakres
możliwości swojego przedsiębiorstwa,
dostosowując go do najwyższych stan-
dardów europejskich i światowych. Po-
twierdzeniem wysokiej jakości usług jest
otrzymanie certyfikatów ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 oraz ISO 18001:2015,
wystawionych przez PIHZ Certyfikacja
Sp. z o.o. z Gdyni.

Z punktu widzenia prezesa kom-
pleksowość oferty oraz elastyczność w po-
dejściu do oczekiwań klientów przy jed-
noczesnym minimalizowaniu szkodli-
wości działań dla środowiska naturalnego
oraz utrzymaniu wysokiego standardu
bezpieczeństwa i higieny pracy są prio-
rytetem. Z tego powodu załoga GS Ma-
rio nabywa kwalifikacje m.in. na kursach
przeciwpożarowych, podźwigowego,
pierwszej pomocy, zarządczych, Falcha.

Pracownicy GS Mario mają za sobą
szkolenie OHSAS – z systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Norma ta umożliwia skuteczne spełnia-
nie norm ISO i kompatybilność działań
projakościowych w firmie. Dzięki temu ła-
twiejsze jest planowanie działań, rozpo-
znawanie zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka,
kontrola operacji, przygotowanie i dzia-
łania na wypadek awarii oraz pomiar, mo-
nitorowanie i poprawa wydajności. Do-
tyczy to nie tylko pracowników, ale także
klientów i osób postronnych. 

Firma wykazuje się odpowiedzial-
nością społeczną. Wspiera finansowo
dzieci i młodzież, ale i organizacje spor-
towe. Dofinansowanie gdańskiego klu-

bu rugby (Mario Ladies Lechia Gdańsk)
stała się nieodłączną częścią funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa. – Cały ten
okres wspierania drużyny utwierdził
nas w przekonaniu, że w czasach pełnych
bezpardonowej walki coraz trudniej
o przejawy prawdziwie ludzkich odru-
chów, gdzie dobra wola i chęć pomocy
innym spotykają się, a człowiek znów od-
zyskuje wiarę w ludzi i łatwiej potrafi
uwolnić tkwiące w każdym z nas talen-
ty – mówi właściciel, Mariusz Grzęda. 

Właściciel Mariusz Grzęda z mał-
żonką Bogumiłą Jokiel oraz kilkoma in-
nymi biznesmenami z Trójmiasta ufun-
dowali obraz upamiętniający świętego
Wojciecha (Sanctus Adalbertus Martyr)
na rzecz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
Praca została wykonana przez artystę
Krzysztofa Izdebskiego-Cruza w tech-
nice olejnej na płótnie. Uroczystość
przekazania i poświęcenia dzieła odby-
ła się 29 kwietnia 2018 roku.

Polityka firmy, już teraz bardzo
prężnie funkcjonującej na rynku, zakłada
jej dalszy rozwój i umocnienie pozycji
poprzez ciągle podnoszenie kwalifika-
cji pracowników, zwiększanie liczby
klientów, a co za tym idzie przychodów.
Narzędziami służącymi do realizacji tych
celów są: indywidualne podejście do
klienta, identyfikowanie jego potrzeb
i stałe monitorowanie poziomu jego za-
dowolenia, współpraca z dostawcami
oraz podwykonawcami gwarantujący-
mi powtarzalność produktów i usług,
przestrzeganie wymagań prawnych oraz
innych, w tym dotyczących ochrony śro-
dowiska oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy, zapobieganie zanieczyszczeniom
oraz zagrożeniom środowiska natu-
ralnego, stałą poprawę bhp, w tym za-
pobieganie wypadkom przy pracy, cho-
robom zawodowym i zdarzeniom po-
tencjalnie wypadkowym oraz zaanga-
żowanie pracowników oraz podwyko-
nawców do działań na rzecz ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. �

Mario – profesjonalnie 
i aktywnie społecznie
Firma Usługowa Mario posiada ponad 10-letnie doświadczenie w czyszczeniu
zbiorników i przestrzeni zamkniętych z wszelkich sybstancji niebezpiecznych.
Właśnie została doceniona jako Firma Dobrze Widziana przez BCC

Właściciel Mariusz Grzęda z małżonką Bogumiłą
Jokiel oraz kilkoma innymi biznesmenami z Trój-
miasta ufundowali obraz upamiętniający świętego
Wojciecha

FIRMA DOBRZE WIDZIANA
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Celem konkursu był wybór wójta,
który w minionym roku wykazał
się największymi osiągnięciami
w pracy na rzecz swojej jednostki

samorządowej. Brane pod uwagę były za-
dania ustawowe włodarzy, w tym przygo-
towywanie projektów uchwał rady gminy,
określanie sposobu wykonywania uchwał,
gospodarowanie mieniem komunalnym,
wykonywanie budżetu oraz zarządzanie
gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
a także inicjowanie wszelkich zadań go-
spodarczych, społecznych, kulturalnych, tu-
rystycznych, komunalnych, będących
w zakresie kompetencji urzędu gminy. 

Kandydatury wójtów zgłaszali miesz-
kańcy, instytucje i organizacje. Jak co roku
z całego kraju napłynęło wiele zgłoszeń.
Spośród nich kapituła konkursu wyłoniła
10 najlepszych wójtów. Ich sylwetki pre-
zentowano na antenie TVP1 od 26 marca
do 9 kwietnia 2018. O tym, kto został Wój-
tem Roku 2017 zdecydowali telewidzowie,
głosując w systemie SMS.

Zwycięzca konkursu, Paweł Szcze-
pankiewicz od trzech kadencji jest wójtem
wielkopolskiej gminy Wierzbinek. Gmina
zajmuje obszar 148 kilometrów kwadrato-
wych, który zamieszkuje 7 i pół tysiąca osób.
Budżet gminy to około 35 milionów złotych.
Wierzbinek to gmina rolnicza. Poza rol-
nictwem działalność gospodarczą w gmi-
nie prowadzi około 150 podmiotów go-
spodarczych. Od kilku lat na terenie gmi-
ny eksploatację węgla prowadzi Kopalnia
Węgla Brunatnego Konin. 

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło
się 21 kwietnia 2018 r. w gmachu Telewizji
Polskiej w Warszawie. Galę uświetnili zna-
komici goście i muzycy zaspołu pieśni i tań-
ca „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.

Honorowy patronat nad konkursem
objął prezydent RP Andrzej Duda, hono-
rowy patronat nad galą – minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. �

Szczepankiewicz Wójtem Roku
Redakcja Audycji 
Rolnych TVP1 już po
raz 17. zorganizowała
konkurs na najlepszego
gospodarza gminy

W finałowej dziesiątce znaleźli się:

• Ryszard Kazimierz Bugiel – gmina Kamień, woj. podkarpackie 
• Tomasz Ewertowski – gmina Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie 
• Ryszard Jędruch – gmina Tryńcza, woj. podkarpackie 
• Bożena Kordek – gmina Małkinia Górna, woj. mazowieckie 
• Mariusz Osiak – gmina Łuków, woj. lubelskie 
• Andrzej Piętka – gmina Grabowo, woj. podlaskie
• Paweł Szczepankiewicz – gmina Wierzbinek, woj. wielkopolskie 
• Marianna Bogusława Szydlik – gmina Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie 
• Tadeusz Tkaczyk – gmina Strawczyn, woj. świętokrzyskie 
• Józef Zajkowski – gmina Sokoły, woj. podlaskie 

Skład kapituły konkursu Wójta Roku 2017 w składzie:
• Barbara Fedyszak-Radziejowska – Kancelaria Prezydenta RP
• Joanna Kowalska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
• Teresa Tiszbierek – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
• Witold Strobel – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
• Adam Sekściński – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego 
• Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych 
• Krzysztof Pączkowski – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
• Edward Trojanowski – Związek Gmin Wiejskich RP
• ks. Łukasz Grabiarz – Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników
• Robert Głowacki – Redakcja Audycji Rolnych, Program 1 TVP S. A.

Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2)



Co dla pana – nominowanego w kon-
kursie Wójt Roku – znajduje się na liście
priorytetów?

Priorytetem  jest dla mnie rozwój
przedsiębiorczości i tworzenie nowych
miejsc pracy w gminie Łuków – to wpływa
na rozwój całej gminy w różnych aspektach,
a tym samym podnosi poziom życia jej
mieszkańców. Inną ważną kwestią jest
rozwój infrastruktury zarówno technicznej,
głównie w zakresie drogownictwa, jak i spo-
łecznej, w tym przede wszystkim oświato-
wej. Chcemy mieć w naszych szkołach naj-
lepsze warunki lokalowe oraz jak najwyż-
szy poziom nauczania. W realizacji zadań
oświatowych gmina z powodzeniem ko-
rzysta z zewnętrznych źródeł finansowania,
w tym ze środków unijnych. 

Jeśli kandyduje pan w wyborach sa-
morządowych, jakie zamierza pan przed-
stawić pomysły na kolejną kadencję?

Najważniejszym zadaniem, jakie chciał-
bym zrealizować w kolejnej kadencji, jest
skanalizowanie gminy, jeśli nie całej, to
w dużej części. Obecnie tylko 4 na 39 miej-
scowości posiadają dostęp do kanalizacji,
tak więc potrzeby w tym zakresie są ogrom-
ne. Kolejnym pomysłem, wynikającym z po-
trzeb mieszkańców, jest wybudowanie
żłobka gminnego – obecnie na terenie
gminy nie ma ani jednego. Od lat w mojej
gminie przybywa mieszkańców, chętnie
osiedlają się tu młodzi ludzie, więc żłobek
jest potrzebny. 

Ważny w moim przekonaniu jest tak-
że rozwój infrastruktury turystycznej, bu-
dowany na bazie istniejących zasobów
przyrodniczych i historycznych. Potencjał
w tym zakresie mamy duży – blisko 1/3 gmi-
ny jest porośnięta lasem, w dużej mierze ob-
jętym ochroną. Osobliwością na skalę

światową występującą na terenie mojej
gminy są pokłady czarnego iłu jurajskiego,
zawierające skamieniałe muszle amonitów
– wymarłych mięczaków morskich. Pod
względem historycznym teren gminy obfi-
tuje w pamiątki po wydarzeniach, do któ-
rych należą powstania narodowe, batalie
napoleońskie i działania partyzanckie pod-
czas II wojny światowej. Chciałbym roz-
winąć te walory na tyle, żeby gmina stała się
atrakcyjna dla turystów. 

Dysponują państwo dużym terenem
inwestycyjnym w Łazach, 3 km od Łuko-
wa. Jakie jest w tej chwili wykorzystanie
tego terenu?

Tym terenem jest Podstrefa Łuków
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej EURO-PARK WISŁOSAN o po-
wierzchni 27,32 ha, w pełni uzbrojona. Pro-
ces zbycia w niej gruntów i jej zagospoda-
rowania trwa już kilka lat, obecnie pozostaje
tylko jedna wolna działka o powierzchni bli-
sko 2 ha. Sprzedane grunty jeszcze nie są
w pełni zagospodarowane, ale pierwsze fir-
my już działają. W Podstrefie lokują swo-
je inwestycje przedsiębiorcy działający

w branżach: odzieżowej, metalowej, spo-
żywczej. Spodziewam się, że z roku na rok
będą przybywały tu nowe miejsca pracy.   

Czy mógłby pan opowiedzieć o ko-
rzyściach dla potencjalnych inwestorów
i przedsiębiorców zamierzających podjąć
działania biznesowe na terenie państwa
gminy?

Gmina od lat tworzy sprzyjające do in-
westowania warunki – zarówno do zakła-
dania na jej terenie nowych firm, jak rów-
nież do rozwoju firm już istniejących. Przy-
kładem tego jest wyodrębnienie w planie za-
gospodarowania przestrzennego terenów
pod przemysł i usługi oraz utworzenie,
uzbrojenie i promocja wspomnianej pod-
strefy ekonomicznej. Kolejnymi udogod-
nieniami są podatki na niskim poziomie
oraz zwolnienie z podatku od nierucho-
mości dla inwestorów tworzących nowe
miejsca pracy. Potwierdzeniem tego, że je-
steśmy przyjaźni inwestorom jest zakłada-
nie, także przez inwestorów zewnętrznych,
nowych, dużych firm na terenie gminy.  

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Są ambitne plany
Najważniejszym zadaniem, jakie chciałbym 
zrealizować w kolejnej kadencji, jest skanalizowa-
nie gminy, jeśli nie całej, to w dużej części 
– zapowiada wójt gminy Łuków Mariusz Osiak,
laureat konkursu Wójt Roku

Podstrefa Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Fot. P. Przeździak

Fot. J. Jakubowski
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TARGI PLASTPOL

Podczas 22. edycji Międzynaro-
dowych Targów Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych PLAST-
POL w Targach Kielce zaprezen-

towało się ponad 800 firm z 36 krajów świa-
ta. Wydarzenie w Targach Kielce to dziś naj-
ważniejsze i największe dla branży prze-
twórstwa tworzyw sztucznych targi w Pol-
sce, wydarzenie niezwykle cenione w Eu-
ropie. Jego zakres branżowy obejmuje nie
tylko technologie, maszyny i urządzenia do
przetwórstwa tworzyw sztucznych, ale tak-
że segment opakowań, wzornictwo, two-
rzywa sztuczne i recykling oraz przetwór-
stwo gumy. 

Ponad 50 procent wystawców to firmy
zagraniczne. W wystawie udział biorą
przedstawiciele między innymi: Niemiec,
Austrii, Włoch, Francji, Holandii, Belgii,
Czech, Danii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii,
Wielkiej Brytanii, Litwy, Izraela, Portuga-
lii, Szwecji, Turcji, Rosji, USA, Słowacji, Wę-
gier i wielu innych państw świata, nawet tak
odległych jak Japonia, Chiny, Malezja.
Najliczniej reprezentowane są firmy z Nie-
miec i Włoch. Dzięki takiemu przekrojowi
firm zagranicznych, PLASTPOL zyskał
miano najbardziej międzynarodowych tar-
gów spośród wszystkich wystaw branżo-
wych odbywających się w Polsce.

Wszechobecna automatyzacja i cyfry-
zacja produkcji przemysłowej od kompo-
nentu po gotowy produkt to trend, jaki do-
minuje podczas targów PLASTPOL od lat.
To w Kielcach właśnie wiele firm decydu-
je się prezentować nowości z tego zakresu.
Cztery targowe dni stanowią również pa-
kiet wiedzy o branży, między innymi o kie-
runkach jej rozwoju w kontekście pojawia-
jących się nowych technologii i gospodar-
ki o obiegu zamkniętym. Tak było i tym ra-
zem.

Podczas targów PLASTPOL bieżące
dane branży przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych w Polsce i w Europie tradycyjnie
przedstawiła Fundacja PlasticsEurope Pol-
ska. W programie targowym znalazło się wie-

le propozycji o charakterze naukowym i tech-
nicznym np. seminarium techniczne Plastech
Info, podczas którego dyskutowano o prak-
tycznych rozwiązaniach, jakie wdrażają
polskie firmy. W trakcie prezentacji prelegenci

poruszali między innymi temat integracji ma-
szyn oraz podkreślali, że dzięki zintegro-
wanemu systemowi działania firmy mogą
ograniczyć koszty, a także wykluczyć tzw. bra-
ki. Zintegrowanie polega na połączeniu
różnych urządzeń i optymalnym wykorzy-
staniu ich możliwości. Tym samym na mo-
nitorze jednego urządzenia możemy kon-
trolować cały proces produkcyjny.

Inne rozwiązania, z jakich korzystają in-
nowacyjni przedsiębiorcy z branży tworzyw
sztucznych to między innymi smartmoni-
toring służący do bieżącej kontroli pracy
maszyny, centrów produkcyjnych czy nawet
całych zakładów. Dzięki rozwiązaniu wie-
my, jaki jest stan każdej maszyny zinte-
growanej z systemem. Ciekawą nowością
są także aplikacje mobilne, pomagające
w zarządzaniu produkcją z dala od zakładu.
Przydatny może być także system CMS sy-
gnalizujący błędy oraz uszkodzenia maszyn. 

Nowości to także korzystanie z nowych
materiałów takich jak alkohol poliwinylo-
wy.  Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu
linii produkcyjnej można wykorzystać
wszystkie możliwości danego tworzywa.
Świetnie sprawdzającą się nowością jest tak-
że indywidualne podejście do wytwarzania
produktów.  Dzięki wykorzystaniu kodów
QR oraz odpowiedniemu zaprogramo-
waniu wtryskarki masowa produkcja staje
się bardziej sprofilowana.

Podczas targów odbył się również
konkurs wiedzy o rynku tworzyw sztucznych
– Omniplast, a także rozdanie branżowych
nagród Targów Kielce. Komisja konkursowa
XXII Międzynarodowych Targów Prze-
twórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
PLASTPOL tradycyjnie już pod prze-
wodnictwem prof. dra hab. inż. Józefa
Koszkula z Politechniki Częstochowskiej
przyznała w poszczególnych kategoriach
wyróżnienia oraz medale dla najlepszych
produktów prezentowanych w Targach
Kielce. Doceniono także sposób aranżacji
przestrzeni targowej – czyli najbardziej in-
teresujące stoiska. �

Targi tworzyw sztucznych 
z nowościami
W jednym miejscu w dniach 22–25 maja można
było zobaczyć najnowsze maszyny, roboty, linie
produkcyjne, komponenty oraz metody recyklingu
tworzyw sztucznych 



Jednym z nich było urządzenie do
szybkiego usuwania elektryczności
statycznej z detali, nazywane z ja-
pońskiego tłumaczenia „szybką

bramką”. Najprościej opisując jej zasadę
działania, można powiedzieć, że „kradnie”
energię elektryczności statycznej i pozwa-
la na natychmiastową neutralizację ła-
dunków bez nadmuchu powietrza. Elimi-
nuje słabości konwencjonalnego jonizato-
ra, który potrzebuje relatywnie długiego cza-
su na jonizację, jest głośny i emituje kurz,
tworzy nieprzyjemny w zapachu i niebez-
pieczny ozon, a po neutralizacji obiekt nie-
kiedy ponownie przyjmuje ładunki.

Klasyczny proces jonizacji i nowe po-
dejście reprezentowane przez „szybką
bramkę” tak charakteryzuje przedstawiciel
japońskiej firmy: „Klasyczny jonizator wy-
ładowuje jon z elektrody. Wyładowany jon
przylega do obiektu w celu zneutralizowa-
nia elektryczności statycznej. Jednakże,
aby jon mógł osiąść na obiekcie, potrzebuje
czasu. Konwencjonalny jonizator nie może
usunąć elektryczności statycznej z szybko
przechodzących obiektów. Odkryliśmy, że
możemy usunąć elektryczność statyczną
z obiektu, jeśli wygenerujemy wyładowanie
koronowe (ulotne), wykorzystując energię
elektryczności statycznej. Nasza «szybka
bramka» przykłada wysokie napięcie do
elektrody za pomocą specjalnych przewo-
dów. Ponieważ różnica potencjałów elek-
trycznych jest duża, to nowoczesne urzą-
dzenie może skutecznie skoncentrować li-
nię sił elektrycznych i stopniowo stworzyć

wyładowanie koronowe. Następnie kreuje
linię sił elektrycznych z prędkością światła
i natychmiast usuwa elektryczność statyczną
z szybko przechodzących przez nią obiek-
tów. Ta metoda kradnie energię z elek-
tryczności statycznej i przekształca ją w cie-
pło, światło lub dźwięk”.

Zalety „szybkiej bramki” to: natych-
miastowe usunięcie elektryczności sta-
tycznej z szybko przechodzącego obiektu,
brak powietrza nadmuchowego; energo-
oszczędność, eliminacja hałasu i pyłu oraz
mniej ozonu (występuje tylko podczas
przechodzenia obiektu). Zasadniczo obiekt
nie przyjmuje ponownie na siebie ładunków.

Helical Hopper
Kolejnym zaawansowanym technolo-

gicznie produktem HARMO, jaki zapre-
zentowano w Kielcach, był podciśnienio-
wy podajnik z separacją pyłu HARMO He-
lical Hopper. 

Podajnik separuje pył w linii przeno-
szenia materiału, przez co minimalizuje zaj-
mowaną przestrzeń. W celu skutecznego
odpylania powietrze wiruje w zbiorniku
i skutecznie odizolowuje i zbiera pył z gra-
nulatu. Zbiornik podajnika jest również
przydatny do szybkiego mieszania prze-
miału z oryginałem. Rozmiar i kształt gór-
nego filtra można zmieniać, dopasowując
go do rodzaju materiału w celu optymal-
nej separacji pyłu.

„Gdy podawany materiał wiruje
w zbiorniku, powietrze ssące zabiera drob-
ny pył przez wylot ssący w górnej części po-
dajnika. Doprowadzane powietrze z dolnej
części podajnika unosi i zawirowuje pozo-
stały materiał, tak aby wielokrotnie zbierać
pył z powierzchni granulek” – opisuje
skrótowo zasadę odpylania działającego

podajnika przedstawiciel firmy DARSTA
w Obornikach. 

Przedsiębiorstwo zajmuje się głównie
sprzedażą robotów przemysłowych, mły-
nów, termostatów oraz osuszaczy granu-
latu, produkowanych przez firmę Harmo.
Ponadto oferuje usługi z zakresu budo-
wy EOAT oraz automatyzacji procesów
w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Tegoroczna prezentacja firmy pod-
czas targów PLASTPOL została dostrze-
żona i otrzymała wyróżnienie za ciekawe
rozwiązania przestrzenne stoiska.

www.darsta.pl

Dwa innowacyjne produkty 
od HARMO
Japońska firma
HARMO reprezento-
wana w Polsce przez
firmę DARSTA 
z Obornik Wielkopol-
skich przedstawiła na
tegorocznych targach
Plastpol dwa nowe
produkty, które 
cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem

Stoisko na Plastpolu 2018

Helical Hopper HG 100

TARGI PLASTPOL
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Wyróżnione w konkursie pro-
dukty stanowią przekrój branż
z potencjałem rozwojowym
i uświadamiają, jak wiele się

dzieje w polskiej nauce i gospodarce. Do-
tychczas o tytuł „Polskiego Produktu Przy-
szłości” walczyło ponad 800 projektów, re-
prezentujących cały wachlarz dziedzin,
spośród których nagrodzono ponad 50 i wy-
różniono ponad 100. Wiele z nich odniosło
sukces rynkowy w kraju i na arenie mię-
dzynarodowej. Laureaci to perspektywicz-
ne spółki notowane na giełdowym rynku
NewConnect, a także jednostki naukowe za-
trudniające kreatywnych ludzi z pasją, z któ-
rych wiele szczyci się najwyższą kategorią na-
ukową A+. Produkty poddawane ocenie
ekspertów reprezentują z jednej strony za-
dziwiająco wysoki poziom, a z drugiej – róż-
norodność zastosowań w tak odległych
branżach, jak medycyna i farmacja, elek-
tronika, chemia. – W dobie silnej konkurencji
krajowej i zagranicznej o sukcesie nowa-
torskich koncepcji decyduje ich skuteczność
w rozwiązywaniu konkretnych wyzwań cy-
wilizacyjnych. 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 oka-
zji finałowej uroczystości wręczenia nagród
w ostatniej, XX edycji konkursu wicepremier
Jarosław Gowin.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin ocenia, że polskie inno-
wacje zmierzają w dobrym kierunku, a ro-
snące zainteresowanie projektami B+R
świadczy o dojrzałości polskich przedsię-
biorstw i jednostek naukowych. W efekcie
mają one duże szanse z sukcesem realizo-
wać ambitne nowatorskie projekty i podbijać
nowe rynki. Dzięki udziałowi w konkursie
innowacyjny dorobek różnych środowisk zy-
skuje nieocenione wsparcie. Jednocześnie
udział w przedsięwzięciu PARP przyczynia

się do zacieśniania współpracy między
nauką a biznesem. Pozytywnym „skut-
kiem ubocznym” konkursu jest też wzrost
gospodarczy i poprawa konkurencyjności
krajowego rynku dzięki innowacjom, któ-
re zyskują wymiar materialny i są wdraża-
ne do praktyki produkcyjnej. 

Premier Mateusz Morawiecki w liście
gratulacyjnym do laureatów XX edycji
przekonywał o wartości konkursu i dekla-
rował rządowe wsparcie dla rozwijającej się
polskiej myśli technicznej, pisząc: „Dwu-
dziestoletnia historia konkursu pokazuje, że
mimo ryzyka, jakie towarzyszy wdrażaniu
nowatorskich rozwiązań technologicznych,
polscy inżynierowie, naukowcy i przedsię-
biorcy potrafią odnosić sukcesy rynkowe. In-
nowacyjność jest jednym z filarów rządo-
wej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Wszystkim nam życzę kolejnych

innowacyjnych projektów, które przysłużą
się rozwojowi gospodarczemu naszej Oj-
czyzny”. Podkreślał, że konkurs wpisuje się
w działania promujące dobrze pojęty pa-
triotyzm gospodarczy.

Podczas finału jubileuszowej edycji
nie obyło się bez ukłonu w stronę osób za-
angażowanych w organizację i przebieg
konkursu, a zwłaszcza ocenę zgłaszanych
projektów. Prezes PARP Patrycja Klarecka
dziękowała m.in. ekspertom, którzy na
przestrzeni lat dzielili się swoją wiedzą i po-
magali wyłonić laureatów. – Chcę podzię-
kować ponad 300 ekspertom z różnych dzie-
dzin techniki, którzy wspierali nas w pro-
cesie oceny ponad 900 projektów oraz
brali udział w pracach kapituły. To ich za-
angażowaniu i profesjonalizmowi za-
wdzięczamy wysoki poziom merytoryczny
konkursu – mówiła. �

Innowacje
dobrą wróżbą na przyszłość
Konkurs Polski Produkt Przyszłości od 20 lat popularyzuje nowatorskie 
wyroby i technologie opracowane przez polskich twórców. Od 2012 roku 
jest organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Nagradzane rozwiązania to najlepsze przykłady polskiej innowacyjnej 
myśli technicznej, wartej upowszechnienia w kraju i poza granicami

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin
ocenia, że polskie innowacje zmierzają w dobrym
kierunku, a rosnące zainteresowanie projektami 
B+R świadczy o dojrzałości polskich przedsiębiorstw 
i jednostek naukowych

Tegoroczni laureaci konkursu Polski Produkt Przyszłości 

Fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego



Czym przekonał jurorów konkursu
Polski Produkt Przyszłości produkt zgło-
szony przez państwa w tegorocznej edycji?

W tym roku podwójną nagrodę otrzy-
mało nasze kruszywo sztuczne wyprodu-
kowane na bazie kilku składników, które
można określić jako surowce odpadowe lub
– zgodnie ze światowym trendem – wtór-
ne. Wyrób wpisuje się w tworzony właśnie
w Polsce projekt dokumentu „Gospodar-
ka Obiegu Zamkniętego”, który zakłada za-
mknięty cykl życia produktu. Nasze kru-
szywo wytwarzane z osadów z oczyszczalni
ścieków zostało już wdrożone do produk-
cji. Dodatkowo w procesie produkcji wy-
korzystujemy szkło odpadowe, krzemion-
kę i inne substancje stałe wpływające na kon-
systencję produktu. Zamiast osadów ście-
kowych możemy użyć np. muł węglowy lub
popioły ze spalarni śmieci. Ich wykorzy-
stanie jest obecnie w fazie laboratoryjnej.
Zadaniem każdego badacza jest ciągła
praca nad udoskonalaniem technologii, któ-
re zostały już opracowane. Wszystko to wy-
maga odpowiedniego podejścia. Nasza
technologia jest przyszłościowym kierun-
kiem budownictwa energooszczędnego,
które w Polsce niestety jest jeszcze w po-
wijakach. Nasz materiał ma wskaźnik prze-
puszczalności na poziomie 0,12, a więc za-
lecanym przez europejskie normy, przy
porównywalnych pozostałych parame-

trach. Do tej pory w instytucie przez lata zaj-
mowaliśmy się produkcją kruszyw sztucz-
nych z kruszyw naturalnych. Teraz posta-
wiliśmy na całkowity recykling, a nowa-
torstwo tego rozwiązania spotkało się
z uznaniem, spełniając wszystkie kryteria
konkursowe.

Jak państwo dbają, żeby nowe tech-
nologie były bezpieczne dla środowiska?

Dzięki naszej technologii osady są
stapiane w strukturę. W efekcie uzyskuje-
my produkt, który jest stabilny, energo-
oszczędny i jakościowo porównywalny z na-
turalnymi kruszywami. Cena nie jest naj-
niższa, ale to czynnik wtórny, bo wartości
naszego produktu należy upatrywać gdzie
indziej. Nie stać nas na kupowanie tanich
rzeczy, bo ten, kto kupuje tanio, płaci dwa
razy. Cały czas należy budować świado-
mość społeczną w zakresie ekologii i po-
pularyzować rozwiązania, które pozwolą
przyszłym pokoleniom żyć lepiej.

Czy nagrodzony innowacyjny pro-
dukt Instytutu ma szansę zainteresować sa-
morządy?

Sami działamy w tym kierunku, aby
podjąć współpracę z oczyszczalniami ście-
ków – korzyści są obopólne, bo mamy su-
rowiec do produkcji, a oni pozbywają się
problemu z odpadami. Jesteśmy w stanie
dostosować wydajność produkcji do jed-
nostki, która wytwarza odpady. Proces
technologiczny może być uruchomiony
bezpośrednio przy oczyszczalni lub w
przedsiębiorstwie prywatnym, jak ma to

miejsce w przypadku firmy z Głogowa, któ-
ra zdecydowała się wdrożyć nasz pro-
dukt.

Czy inne kraje mogą być zaintereso-
wane przejęciem technologii?

To już się dzieje. Jedna z brytyjskich firm
uznała naszą nową technologię za intere-
sującą. Po bliższym zapoznaniu się ze
szczegółami zaproponowała, że w Anglii zo-
stanie wykonany biznesplan ze wskazaniem
ewentualnych odbiorców. Niestety takie
działanie nie daje gwarancji, na znalezienie
klienta, a koszty są duże. W środowisku na-
ukowym problem zwykle sprowadza się do
braku pieniędzy.

Czego najbardziej potrzebują dziś in-
stytuty naukowe?

Życzyłbym sobie jednego – mianowi-
cie, żeby funkcjonowanie instytutów w wy-
miarze merytorycznym było jak najdalej od
polityki. Nie chodzi mi o to, żeby rząd nie
wyznaczał kierunków rozwojowych – to jest

warunek konieczny. Mówię raczej o po-
stulowanym braku ingerencji w sposób re-
alizacji badań naukowych, w ich tematykę.
Sami doskonale wiemy, jak dostosować się
do gospodarki i jej potrzeb. Mamy w tych
obszarach działań kilkudziesięcioletnie do-
świadczenie. Wszystkie główne prace ba-
dawcze prowadzone przez instytut reali-
zowane były i są z przemysłem i dla prze-
mysłu, a zdecydowana większość wyników
tych prac została wdrożona w przemyśle.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Jak najdalej od polityki
Życzyłbym sobie, żeby funkcjonowanie instytutów w wymiarze merytorycz-
nym było jak najdalej od polityki. Sami najlepiej wiemy, jak dostosować się do
gospodarki i jej potrzeb – mówi prof. Stefan Góralczyk z Instytutu Mechani-
zacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

W tym roku podwójną nagrodę otrzymało nasze
kruszywo sztuczne wyprodukowane na bazie kilku
składników, które można określić jako surowce odpad-
owe lub – zgodnie ze światowym trendem – wtórne.
Wyrób wpisuje się w tworzony właśnie w Polsce pro-
jekt dokumentu „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”,
który zakłada zamknięty cykl życia produktu
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Obecnie szacuje się, że branża farma-
ceutyczna generuje ok. 1 proc. pol-
skiego PKB oraz zatrudnia ok. 100
tys. osób. A liczby te będą rosnąć. Dla

osób dopiero wybierających swoją ścieżkę kariery
czy też rozważających zmianę branży sektor ten
na pewno wyda się ciekawy. Dlaczego warto
w nim pracować i kto może znaleźć w nim pra-
cę? Odpowiadają eksperci.

Miejsce rozwoju nowych technologii 
Branża farmaceutyczna, zgodnie z klasyfi-

kacją OECD, jest jednym z trzech najbardziej in-
nowacyjnych sektorów gospodarki. Podczas
gdy w całej Polsce przeznacza się zaledwie 1 proc.
wydatków na badania i rozwój, to branża far-
maceutyczna może pochwalić się wynikiem
7 proc. Nakłady tych firm są przeznaczane na
podniesienie poziomu innowacyjności oraz do-
skonalenie i rozwój wiedzy pracowników. Za-
chodzące w otoczeniu zmiany – coraz większe
wykorzystanie nowoczesnych technologii, zmia-
ny w systemie ochrony zdrowia czy rozwój in-
nowacyjnych terapii – wymagają od firm więk-
szego dostosowania się do potrzeb rynku.
W efekcie będziemy świadkami rozwijania się no-
wych obszarów działalności – pharma techów
(łączących farmację i technologie celem ulep-
szenia dotychczasowych rozwiązań), genetyki czy
immunoterapii w leczeniu nowotworów. Do-
datkowo rośnie eksport polskich leków, który
w ubiegłym roku urósł 27 proc. r/r, co potwier-
dza innowacyjność i wysoką dochodowość pol-
skiej branży farmaceutycznej.

Wysokie zarobki 
Pod koniec ubiegłego roku zaskoczenie wy-

wołała informacja, że Amazon, oferujący na ryn-
ku amerykańskim m.in. sprzęt medyczny, jest już
na ostatnim etapie ustalenia strategii wejścia na
rynek leków na receptę, który w USA jest wart po-
nad 500 miliardów dolarów. Zainteresowanie tego
giganta tym rynkiem pokazuje, jak wielkie nadzieje
są z nim wiązane. Również pod względem wy-
nagrodzeń sektor ten ma się czym pochwalić.
Przykładowo w Niemczech branża farmaceu-
tyczna, obok bankowej i samochodowej, jest naj-
lepiej opłacaną – roczne wynagrodzenie sięga tu
kwoty 69.337 euro (ok. 290 tys. zł). Jak sytuacja
kształtuje się w naszym kraju?

– W Polsce kolejny rok z rzędu branża far-
maceutyczna jest jedną z przynoszących pra-
cownikom najwyższe honoraria. Trwający już od
kilku lat stały rozwój tego obszaru powoduje ro-
snące zapotrzebowanie na fachowców z do-
świadczeniem oraz wykształceniem medycznym.
Firmy są zmuszone rywalizować między sobą
o ekspertów, co powoduje wzrost wynagrodzeń.
W tym roku o 10–20 proc. w stosunku do roku po-
przedniego wzrosną wynagrodzenia pracowników
z działów medycznych, R&D, marketingu oraz
sprzedaży, a także e-commerce w branży farma-
ceutycznej – mówi Dorota Jankowska, Team Le-
ader Life Sciences w HRK S.A. 

Farmaceutyka
ciągle do przodu

Według prognoz Deloitte w 2020 roku przy-
chody sektora farmaceutycznego w skali 
globalnej mają sięgnąć 1,263 bln dolarów,
czyli będą rosnąć średnio o 4,4 proc. rocznie.
W Polsce branża ta jest uznawana za motor
rozwoju gospodarki, o czym w ubiegłym roku
informowało Ministerstwo Rozwoju, które 
zapowiedziało pomoc refundacyjną dla firm
inwestujących w kraju i zatrudniających 
polskich naukowców
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– Firmy farmaceutyczne ze względu na
produkty, jakie oferują i dużą odpowie-
dzialność za zdrowie pacjentów najczęściej
poszukują fachowców z wykształceniem
medycznym lub okołomedycznym (np. far-
macja, biotechnologia lub pokrewne). Ta-
kie wykształcenie daje solidne podstawy ku
dalszemu rozwojowi wiedzy, która jest
niezbędna na praktycznie każdym stano-
wisku pracy w firmie farmaceutycznej.
Skoro największym autorytetem dla leka-
rza jest inny lekarz, to również osoby z ob-
szaru marketingu czy sprzedaży muszą pre-
zentować odpowiedni poziom wiedzy me-
rytorycznej, nie wspominając już o pra-
cownikach działów medycznych, którzy ści-
śle współpracują z lekarzami w codziennej
pracy. Oczywiście nie oznacza to, że bez od-
powiedniego wykształcenia nie mamy szans
na pracę w firmie farmaceutycznej. Dyna-
miczny rozwój tej branży wymusił ela-
styczność w tym zakresie i coraz częściej
zdarza się firmom zatrudniać osoby z wy-
kształceniem pokrewnym, które posiadają
inne, kluczowe kompetencje – mówi Dorota
Jankowska.

Ekspertka dodaje, że bez dużego do-
świadczenia również można znaleźć pra-
cę w tej branży. – Są jednak stanowiska,
m.in. przedstawiciel farmaceutyczny lub me-
dyczny, gdzie firmy coraz częściej sięgają po

kandydatów bez doświadczenia, ale po-
siadających predyspozycje do wykonywa-
nia tego zawodu. Stanowi to doskonałą oka-
zję dla osób zainteresowanych pracą w tej
branży do podjęcia pracy w sektorze far-
maceutycznym. 

Dość istotnym aspektem przy doborze
kandydatów jest jego osobowość. Bardzo
duże znaczenie w procesie doboru pra-
cowników w branży farmaceutycznej mają
też osobowość kandydata oraz jego wyso-
ka motywacja do podjęcia pracy. Inne
ważne cechy to m.in. umiejętność pracy
w zespole oraz pozytywne nastawienie do
pracy.

A może praca w marketingu? 
415,5 mln zł to budżet, jaki branża far-

maceutyczna przeznaczyła w styczniu na
reklamę w mediach tradycyjnych – poin-
formował Instytut Monitorowania Me-
diów. To obecnie branża ciesząca się naj-
większymi wydatkami na promocję, a tym
samym bardziej otwarta na nowinki w mar-
ketingu. W kolejnych latach firmom
z tego sektora będzie zależeć na zatrud-
nianiu specjalistów nie tylko z zakresu tra-
dycyjnego marketingu, ale też z digital mar-
ketingu czy zastosowania nowych tech-
nologii. Już teraz triumf odnosi content
marketing ze względu na zamiłowanie

Polaków do poszukiwania porad me-
dycznych w sieci. 

Innym rozwojowym obszarem jest
mobile marketing wraz z rozwojem wszel-
kiego rodzaju aplikacji umożliwiających
m.in. notowanie wizyt u lekarza czy po-
magających cukrzykom przestrzegać co-
dzienną dietę. Dodatkowo branża pokłada
duże nadzieje w wearable devices, gdzie na-
rzędzie w postaci np. smartwagi w połą-
czeniu ze smartfonem pozwala analizować
wagę użytkownika – jej spadki oraz wzro-
sty. W obliczu rosnącego zapotrzebowania
będą też rosnąć wymagania względem
kandydatów. 

– Firmy farmaceutyczne mimo dużej
świadomości tego, że Internet stał się
głównym źródłem informacji są nieco w tyle,
jeśli chodzi o wykorzystanie cyfrowych
rozwiązań. Dlatego w ostatnim okresie wi-
dać wyraźny wzrost zainteresowania fa-
chowcami w obszarze rozwiązań digitalo-
wych. Poszukiwane są osoby, które posia-
dają już doświadczenie w tym obszarze i do-
brze rozumieją potrzeby konsumenta. 

Powyższe przykłady to tylko wycinek
tego, co obecnie daje branża farmaceu-
tyczna. Dalszy jej rozwój jest nieunikniony
– będą powstawać zarówno nowe miejsca
pracy, jak i zawody, co skłania do śledzenia
dalszych poczynań polskiej pharmy. �

CH.S.P. Technochemia jest wieloletnim producentem i dystrybutorem wyrobów me-
dycznych. Swoją działalność wytwórczą prowadzi w warunkach certyfikowanego Sys-
temu Zarządzania Jakością według wymagań EN ISO 13485: 2016 z zastosowaniem
zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania. Obok działalności wytwórczej,  firma prowadzi rów-
nież działalność usługową (w ramach umów kontraktowych) w zakresie montażu, kon-
fekcjonowania i pakowania wyrobów medycznych na zlecenie wielu kontrahentów
krajowych i zagranicznych.

Nasza oferta  zawiera miedzy innymi:
• przyrządy do pobierania i preparatyki krwi,
• przyrządy do infuzji,
• przedłużacze do pomp infuzyjnych,
• przedłużacze do pomp infuzyjnych z kranikiem trójdrożnym,
• kraniki trójdrożne,
• korki luer-lock, luer-lock kombi,
• zestawy drenów do ultradźwiękowego noża chirurgicznego,
• zestawy drenów do artroskopii.

Technochemia posiada w swoim wyposażeniu dwa przemysłowe sterylizatory o kuba-
turze 4 oraz 10 europalet, z wykorzystaniem których świadczy usługi w zakresie stery-
lizacji gazowej przy użyciu tlenku etylenu. Proces sterylizacji oraz  jego walidacja
przebiega według wymagań EN ISO 11135:2014

W ramach certyfikowanego Systemu Jakości funkcjonuje Laboratorium Kontroli Jako-
ści  wyposażone w sprzęt kontrolno-pomiarowy, które świadczy usługi w zakresie badań
wyrobów medycznych na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych oraz  Eu-
ropean  Pharmacopoeia Laboratorium KJ wykonuje  między innymi badania mikrobio-
logiczne dla wyrobów medycznych  oraz  opakowań dla  produktów  leczniczych
(bioburden, jałowość  endotoksyny, walidacja czasu życia wyrobu, proces przyspie-
szonego starzenia, walidacja  czyszczenia itd.) 

CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY TECHNOCHEMIA 
ul. Fabryczna 3, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie  

tel./fax: 48 664 30 26 do 28
e-mail: biuro@technochemia.com.pl

CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY TECHNOCHEMIA  
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Przyszłość według Epsona

Huawei Matebook D Laptop o przekątnej 15,6” jest
dostępny w dwóch wersjach konfigu-
racyjnych. W pierwszej zainstalowano
dysk SSD o pojemności 256 GB,
w drugiej rozwiązanie hybrydowe:
dysk SSD 128 GB oraz dysk talerzo-
wy HDD do zapisu jednego terabaj-
ta danych, a także dedykowaną kartę
graficzną NVIDIA GeForce MX 150
2GB GDDR5. 

Zarówno w jednym, jak i w drugim
urządzeniu zainstalowano system
operacyjny Windows 10 Home, pa-
mięć 8 GB RAM oraz czterordzenio-
wy procesor Intel® Core i5-8250U.
Ekran (bez obsługi dotyku) to panel
wykonany w technologii IPS o roz-
dzielczości Full HD. Huawei Mate-
Book D posiada aluminiową obudo-
wę i wsparcie dla systemu Dolby At-
mos.

JA
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Okulary Moverio BT-35E to model, który może zrewolucjonizować służbę zdrowia, inżynierię oraz rozrywkę. Jak zapewnia producent,
urządzenie idealnie nadaje się też do pilotowania dronów. 

Największym osiągnięciem w porównaniu do poprzednich generacji jest praktycznie całkowite wyeliminowanie opóźnień w przesyle da-
nych – w efekcie umożliwia to wyświetlanie treści w czasie rzeczywistym. Okulary obsługiwane są bezdotykowo, a za wyświetlanie obrazu
w rozdzielczości HD odpowiedzialna jest technologia SI-OLED. Co więcej, są bardzo wygodne i dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji ko-
rzystać z nich może wiele osób. 

Dzięki okularom np. lekarze będą w stanie analizować dane przysyłane z komputera w trakcie badania pacjenta. Świetnie sprawdzą się
także w muzeach oraz centrach nauki i rozrywki. Oczywiście lista się na tym nie kończy – jak wiadomo, zastosowanie rozszerzonej rzeczy-
wistości jest praktycznie nieograniczone. 

JA



Słuchawki 
dla biznesu

Jabra Engage to zupełnie nowa kla-
sa bezprzewodowych profesjonalnych
zestawów słuchawkowych. Zostały za-
projektowane w wyniku szeroko za-
krojonych badań nad potrzebami klien-
tów biznesowych. Wyposażone je
w technologię DECT – system cyfrowej
łączności bezprzewodowej na niewiel-
kich odległościach. 

Nowa linia Engage jest odpowie-
dzią na zmieniające się procedury ob-
sługi klienta, gdzie automatyzacja za-
stępuje rutynowe rozmowy. W rezulta-
cie interakcje międzyludzkie są zare-
zerwowane dla połączeń o szczególnym
znaczeniu dla firmy, takich jak zapyta-
nia ofertowe lub skargi, które wymagają
najlepszej jakości połączeń, aby za-
pewnić zadowolenie klienta i skutecz-
ne rozwiązanie jego problemu.  

Jabra Engage zapewnia ponadto
najlepszą na rynku wydajność bez-
przewodową oraz doskonałą jakość
połączeń przy jednoczesnym najwyż-
szym poziomie bezpieczeństwa spośród
wszystkich bezprzewodowych zesta-
wów słuchawkowych.

JA
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Smartfony Samsung Galaxy A6
(5,6”) i A6+ (6,3”) łączą najlepsze
funkcje znane dotąd z flagowych smart-
fonów marki – bezramkowy wyświetlacz
Infinity, zaawansowane aparaty, wyjąt-
kowe wzornictwo, a także wygodne
uwierzytelnianie przy pomocy twarzy lub
skanera linii papilarnych. Oferują tym sa-
mym konsumentom praktyczne smart-
fony codziennego użytku. 

Wydajne podzespoły w połącze-
niu z funkcjami takimi jak App Pair spra-
wiają, że Galaxy A6 i A6+ doskonale so-
bie radzą z wielozadaniowością. Po-
zwalają jednocześnie korzystać z dwóch
aplikacji. Funkcja Always on Display, do-
stępna w modelu Galaxy A6+, zapew-
nia szybki i wygodny dostęp do wielu po-
wiadomień wprost z zablokowanego
ekranu urządzenia. Dla wygody użyt-
kownika oba smartfony wspierają tak-
że technologię Near Field Communi-
cation (NFC), umożliwiając tym samym
płatności zbliżeniowe.

JA

Eleganckie i praktyczne
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MOTORYZACJA

Cezary Głogowski

Zzewnątrz ten mały model Skody
Citigo wygląda niezwykle intere-
sująco, zwłaszcza że od razu
w oczy rzucają się przetłoczenia

na masce, tworząc agresywny design przo-
du. Testowany model to wersja Style, co wy-
różnia go z tłumu innych aut w tej klasie.
Nadwozie w żółtym metalizowanym kolo-
rze Sunflower ze srebrnymi felgami ze

stopów lekkich przyciąga uwagę niejedne-
go przechodnia i kierowcy.

Wnętrze Citigo występuje w wersji
Ivory, w bardzo ładnej jasnej kompozycji,
z czarnymi elementami, takimi jak: głów-
ny panel sterowania, deska rozdzielcza, wy-
loty powietrza ogrzewania oraz multime-
dialne urządzenie Move & Fun. Główny pa-
nel sterowania jest bardzo łatwy w obsłu-
dze i czytelny tak jak zegary i wskaźniki na
desce rozdzielczej.

Wyposażenie małego Citigo jest bardzo
bogate. Znajdziemy tu: kierownicę multi-
funkcyjną,  elektryczne szyby, klimatyzację,
wspomniany wcześniej sprzęt Move &
Fun z nawigacją oraz Sunset – tylne szyby
o wyższym stopniu przyciemnienia. 

Pod niewielką maską tego „maluszka”
pracuje niewielki, ale jakże zadziorny i zwin-
ny silnik! Jego pojemność wynosi 1 l, przy
czym osiąga moc 60 KM. Citigo to wielki
mistrz oszczędzania. Spalanie w trasie
wynosi mniej niż 5 l/100 km, natomiast w
mieście niewiele więcej niż 5 l/100 km. Trze-

ba zwrócić uwagę na to, że bak paliwa nie
jest duży w stosunku do gabarytów auta,
a mimo to można nim przejechać ponad
600 km na jednym tankowaniu.

Skoda Citigo to świetny samochód na
miasto. Jest mały, zwinny i wszędzie się „wci-
śnie”. Pomimo niedużych rozmiarów w tra-
sie również spisuje się rewelacyjnie. Cena ba-
zowa podstawowej wersji to 40.550 zł, na-
tomiast testowany przeze mnie model to
koszt rzędu 41.700 zł. Absolutnie wart
swojej ceny. �

Trzydrzwiowe
Jest rok 2011. Na świat przychodzi nowe dziecko Skody o nazwie Citigo 
– brat bliźniak Volkswagena Up! i Seata Mii, produkowanych w Bratysławie.
W pierwszym roku Citigo powstaje w wersji trzydrzwiowej i taką właśnie jej
odmianę otrzymujemy w 2018 roku na testy

maleństwo
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Cezary Głogowski

Urzekająca i dynamiczna sylwet-
ka z licznymi elementami cha-
rakterystycznymi dla marki
sprawiają, że Škoda Karoq

„mówi” w nowym języku projektowania
Škody. Na dowód swojej przynależności do
czeskiej rodziny Karoq oferuje wyjątkową
przestrzeń we wnętrzu i bagażniku, nowe
systemy wspomagające kierowcę, reflekto-
ry główne w technologii Full LED oraz – po
raz pierwszy w tej marce – cyfrowy zestaw
wskaźników z personalizacją ustawień.

Wnętrze Karoqa nie jest imponujących
rozmiarów, ale w większości SUV-ów i cros-
soverów już tak jest – z zewnątrz wydają się
ogromne, lecz po otwarciu drzwi przeko-

nujemy się, jak jest naprawdę. Testowany
model posiada sportowe półkubełkowe
fotele, które pozwalają, by zasiąść w nich
głęboko i bez problemu utrzymać się na za-
krętach. Jeśli mamy zamiar korzystać z auta
często i na długich trasach, sugerujemy ra-
czej pozostanie przy tradycyjnych fotelach.
Te sportowe po dłuższej jeździe mogą po-
wodować lekki dyskomfort.

Testowany egzemplarz ze 150-kon-
nym silnikiem TDI 2.0 w połączeniu ze
skrzynią DSG zapewnia dostateczną dy-
namikę jazdy, a jeśli potrzebujemy szybko
wyprzedzić, możemy użyć trybu S w skrzy-
ni biegów. W gamie silników znajduje się
jeszcze trzycylindrowy 1.0, 115 KM oraz
1.5 TSI, 150 KM. Jeśli chodzi o silniki wy-
sokoprężne, to w ofercie znajdziemy jesz-
cze jednostkę 1.6 TDI 115 KM.

Cennik Karoqa zaczyna się od 87.900 zł
– jest to co prawda dość wysoka cena, ale
wersja podstawowa jest dobrze wyposa-

żona. W standardzie Škoda oferuje skó-
rzaną kierownicę z możliwością sterowania
radiem i telefonem, 17-calowe felgi, bez-
kluczykowe uruchamianie silnika, a po-
nadto: czujniki parkowania, elektryczny
hamulec ręczny, wspomaganie ruszania pod
górę, tylne oświetlenie LED, czujnik desz-
czu i zmierzchu, tempomat, elektrycznie ste-
rowane składane i podgrzewane lusterka
z oświetleniem boków, kontrolę odstępu
z systemem awaryjnego hamowania, dwu-
strefową automatyczną klimatyzację oraz
Bluetooth. 

Dodatkowo Škoda oferuje w gratisie pa-
kiet przeglądów wartych 2.450 zł przez
pierwsze 4 lata lub do przebiegu 60 tys. km.
Testowany przez redakcję egzemplarz kosz-
tuje 173 tys. zł – za te pieniądze otrzymu-
jemy np. Sound System Canton i 10 gło-
śników, nawigację satelitarną, wybór pro-
filu jazdy, automatyczną skrzynię DSG
i wiele innych gadżetów. �

Škoda Karoq to zupeł-
nie nowy, kompaktowy
SUV z Czech. Jego
nazwa wywodzi się 
z języka Alutiiq, 
rdzennego plemienia
zamieszkującego
wyspę na południowym
wybrzeżu Alaski.
Karoq to połączenie
ich określeń na samo-
chód („kaa’raq”) 
i strzałę („ruq”)

Motoryzacyjna strzała z Czech
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TARGI

Gdzie na targi?
wrzesień 2018

4–7 MSPO 2018 – Międzynarodowy Salon 
Przemysłu Obronnego Kielce

4–7 LOGISTYKA 2018 
– Międzynarodowe Targi Logistyczne Kielce

5–8 Międzynarodowe Targi Meblowe 2018 Ostróda
5–8 AMIA 2018 – Targi Technologii 

Obróbki Drewna i Produkcji Mebli Ostróda
6–8 Aqua Avis 2018 

– Targi Przemysłu Jachtowego 
i Lotnictwa Lekkiego Ostróda

7–9 EKO-LAS 2018 – Targi Gospodarki Leśnej 
i Przemysłu Drzewnego Mostki

7–9 AGRO POMERANIA 2018 
– Barzkowickie Targi Rolne Barzkowice

11–13 ENERGETAB 2018 – Międzynarodowe 
Energetyczne Targi Bielskie Bielsko-Biała

11–14 DREMA 2018 
– Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi Poznań

11–14 FURNICA 2018 
– Międzynarodowe Targi 
Komponentów do Produkcji Mebli Poznań

12–13 FestiwalMarketingu.pl 2018 Warszawa
12–13 FestiwalDruku.pl 2018 Warszawa
13–15 KIELCE BIKE-EXPO 2018 

– Międzynarodowe Targi Rowerowe Kielce
15–16 EXPOBUD 2018 

– Budownictwo, Wnętrza, Ogrody Gliwice
20–23 AGRO SHOW 2018 

– Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Bednary
21–23 INSTAL-SYSTEM 2018 – Targi Technik 

Grzewczych i Zielonych Energii Bielsko-Biała
25–27 CONTROL-TECH 2018 

– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej Kielce
25–27 ALUMINIUM & NONFERMET 2018 

– Międzynarodowe Targi Aluminium Kielce
25–27 Stacja i Biznes Przyszłości 2018 

– Międzynarodowe Targi Paliwowe Wrocław
25–27 METAL 2018 – Międzynarodowe Targi 

Technologii dla Odlewnictwa Kielce
25–27 RECYKLING 2018 

– Recykling Metali Nieżelaznych Kielce
26–28 Międzynarodowe Targi 

Branży Komunalnej 2018 Nadarzyn
26–28 BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018 

– Międzynarodowe Targi Budownictwa Nadarzyn
29–30 Retro Salon 2018 – Targi Motoryzacji Koszalin
29–2 SMAKI REGIONÓW 2018 Poznań
30–3 Polagra-Tech 2018 

– Międzynarodowe Targi Technologii 
Spożywczych Poznań   

październik 2018

1–4 TAROPAK 2018 – Międzynarodowe Targi 
Techniki Pakowania i Etykiet Poznań

1–4 Invest-Hotel 2018 – Targi Wyposażenia Hoteli Poznań
1–4 POLIGRAFIA 2018 

– Międzynarodowe Targi Maszyn, 
Materiałów i Usług... Poznań

1–4 POLAGRA GASTRO 2018 
– Międzynarodowe Targi Gastronomii Poznań

1–4 POLIMER-TECH 2018 – Targi Technologii 
dla Przetwórstwa Polimerów Poznań

2–4 TOOLEX 2018 
– Międzynarodowe Targi Obrabiarek Sosnowiec
2–4 WIRTOTECHNOLOGIA 2018 
– Międzynarodowe Targi Sosnowiec
2–4 EURO-LIFT 2018 

– Międzynarodowe Targi Dźwigów Kielce
2–4 OILexpo 2018 

– Targi Olejów, Smarów i Płynów Sosnowiec
5–6  Targi Seniora 2018 Kraków
12–14 WIATR i WODA 2018 – Śląskie Targi 

Sportów Wodnych i Rekreacji Katowice
13–14 Hubertus Arena 2018 

– Targi Łowieckie Ostróda
16–18 ExpoWELDING 2018 

– Międzynarodowe Targi Spawalnicze Sosnowiec
16–18 Salon Kooperacji Przemysłowej 2018 Kraków
18–20 FRANCZYZA 2018 

– Targi Franchisingu Warszawa
19–21 World Travel Show 2018 

– Międzynarodowe Targi Turystyczne Nadarzyn
19–21 Warszawski Salon Jachtowy 2018 Nadarzyn
20–21 Zagroda 2018 – Targi Hodowlane Ostróda
23–25 HPS 2018 

– Targi Hydrauliki, Pneumatyki i Sterowania Katowice
23–25 TRANSEXPO 2018 – Międzynarodowe Targi 

Transportu Zbiorowego Kielce
23–25 POL-ECO SYSTEM 2018 

– Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poznań
23–25 RTE 2018 

– Międzynarodowe Targi Opon i Gumy Kielce
23–25 MOTO-TECH 2018 

– Salon Wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów Kielce
23–25 HOL-EXPO 2018 

– Targi Polska Pomoc Drogowa Kielce
23–25 TURBO-EXPO 2018 

– Salon Turbosprężarek Kielce
23–25 BHP 2018 – Targi Bezpieczeństwa, 

Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowego Katowice
24–25 VENDING POLAND 2018 

– Targi Automatów Sprzedających Warszawa
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