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Przykładowa aranżacja mieszkania

Rok założenia 1984

Osiedle Chrobry II w Otwocku

05-400 Otwock, ul. Przewoska 39
tel.: (22) 779 57 24, tel./faks: (22) 719 92 40
kom.: 606 425 859
e-mail: gwarant@adres.pl

www.gwarant.com.pl

Mieszkaj i wypoczywaj nad Świdrem
• lokalizacja: ul. Chrobrego w Otwocku
• powierzchnie lokali 51–119 mkw.
• budownictwo tradycyjne, wielorodzinne
• własność hipoteczna
• teren zamknięty, strzeżony
• miejsce postojowe w budynku garażowym
• ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny

Spis treści
Duma i obawy

4

Jest wiele do naprawienia

22

Polska gospodarka pożegnała dekadę w dobrych
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– wzrost gospodarczy, pensje wyższe o tysiąc złotych,
a stopa bezrobocia niższa o ponad 3,5 proc. – tak
zmieniła się sytuacja makroekonomiczna Polski w ciągu
ostatnich dziesięciu lat
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zarządzania, jeśli jest kompetentny kierownik, prowadzone są analizy, to taki system musi pomóc
w funkcjonowaniu firmy, wpłynąć na obniżkę kosztów
– uważa Wojciech Henrykowski, prezes zarządu
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Duma i obawy
Polska gospodarka pożegnała dekadę w dobrych nastrojach – stwierdził „Dziennik
Gazeta Prawna”. – Nieprzerwany – mimo dwóch spowolnień – wzrost gospodarczy,
pensje wyższe o tysiąc złotych, a stopa bezrobocia niższa o ponad 3,5 proc.
– tak zmieniła się sytuacja makroekonomiczna Polski w ostatnich dziesięciu latach

olacy, w miarę jak na rynku przybywa miejsc pracy i poprawiają się prognozy gospodarcze, coraz śmielej
sięgają do portfeli. Świadczą o tym
dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że wskaźnik ufności konsumenckiej, mierzący chęć Polaków do wydawania pieniędzy na towary i usługi, wzrósł
w grudniu 2010 roku w porównaniu z listopadem o 2,1 proc. Byliśmy też w lepszych nastrojach niż w roku 2009, kiedy wskaźnik ten
był prawie o jeden punkt procentowy niższy.
W ubiegłym dziesięcioleciu Polsce udało się zanotować nieprzerwany wzrost gospodarczy i to pomimo dwóch poważnych załamań gospodarczych na świecie. Pierwsze
miało miejsce na początku dekady i było wynikiem kryzysu w Azji oraz na rynkach
wschodzących, głównie Rosji. Na przełomie
2000 i 2001 roku polska gospodarka osiągała kwartalny wzrost na poziomie 0,3 proc.

P
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Drugi kryzys nadszedł w 2007 roku
i wstrząsnął całym światem. Polskę dotknął
stosunkowo słabo. W ubiegłych latach odnotowaliśmy wzrost gospodarczy jako jedyny kraj w Europie. Mimo to nie ze wszystkiego
powinniśmy się cieszyć. Stopa bezrobocia jest
ciągle zbyt wysoka. Przede wszystkim jednak
straciliśmy dobry czas na reformowanie. Są
więc powody do dumy, ale także do obaw.
– Jeżeli chodzi o politykę gospodarczą,
prywatyzację i naprawę finansów publicznych,
to polscy politycy, i ci z prawa, i z lewa, okazali się populistami – powiedział „Dziennikowi Gazecie Prawnej” prof. Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów w rządzie
Donalda Tuska. – Te zaniedbania widać
choćby po długu publicznym, który w ciągu
dziesięciu lat poszybował z 39 do ponad 54
proc. produktu krajowego brutto. Oby w następnych latach nie był to jedyny rosnący
wskaźnik w naszej gospodarce.

Polska nie może sobie jednak poradzić
z dyscypliną w finansach publicznych. Problem numer dwa to biurokracja. Niemal
każdy rząd deklarował odbiurokratyzowanie
gospodarki. I żaden sobie z tym nie poradził.
Krucho jest też z reformami. Według raportu Banku Światowego Doing Business, pod
tym względem jesteśmy niechlubnym wyjątkiem na tle szybko wprowadzających zmiany krajów regionu. Na ruszenie z biznesem
w Polsce potrzeba aż 32 dni. To daje nam 113.
miejsce w zestawieniu Banku Światowego.

Drzwi do Unii
Gdy na początku lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku uchylone zostały drzwi do naszych zachodnich sąsiadów, pierwsi pojawili się w nich gangsterzy, prostytutki i drobni
handlarze. W ciągu następnych lat współpraca
gospodarcza rozwijała się, płynęły też pieniądze na modernizację i rozwiązywanie
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problemów społecznych. Dopiero jednak
w roku 2004, w momencie wstąpienia do Unii
Europejskiej, mogliśmy skorzystać w pełni
z walorów wspólnego rynku i naprawdę dużych środków pomocowych. I nastąpiła radykalna zmiana jakościowa. Handel się ożywił, inwestycje przyspieszyły. Dodatkowym impulsem było powierzenie Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
w 2012 roku. Dziś wydatki na budowę dróg
i autostrad to ponad 20 mld zł rocznie.
Zmiana jest radykalna – jeszcze na początku dekady, w 2002 roku, wydawano na ten cel
około 2,8 mld zł.
W mijającej dekadzie szerokim strumieniem płynął do Polski kapitał, którego nie musimy oddawać. Według danych resortu finansów, z Brukseli otrzymaliśmy do końca
2010 roku łącznie 180 mld zł, a do budżetu
UE wpłaciliśmy około 75 mld zł.
– Fundusze unijne były impulsem, który
przyspieszył nasz wzrost gospodarczy. W następnej dekadzie kwoty, które dostaniemy
z Brukseli, będą mniejsze. Na szczęście jesteśmy na innym poziomie rozwoju i jestem
pewny, że przed polskimi firmami kolejne
owocne dziesięciolecie – uważa prof. Krzysztof Opolski z Uniwersytetu Warszawskiego.
– Akces Polski do Unii Europejskiej
– stwierdził Rafał Nawłoka na portalu Forbes.pl. – dał początek swobodnej wymianie
towarowej między krajami oraz impuls dla naszych rodzimych producentów i przedsiębiorców, by z jednej strony inwestowali na rynku krajowym, a z drugiej – rozpoczęli europejską ekspansję. W naturalny sposób znik-

townie — nasz PKB wzrósł dwukrotnie: z 744
mld zł w 2000 roku do około 1,4 bln w 2010
roku.
Pod względem wzrostu gospodarczego
z pewnością możemy mówić o sukcesie. Zachowywaliśmy silny, konsekwentny rozwój.
– Pewien niedosyt jednak pozostał. Słowacja,
dzięki reformie finansów publicznych i obcięciu wydatków państwa, rozwijała się szybciej od Polski — powiedział Wiktor Wojciechowski, ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Wzrost gospodarczy przełożył się na
poziom życia obywateli. Liczba samochodów
osobowych wzrosła przez dziesięć lat z 10 mln
(0,8 samochodu na rodzinę) do ponad 16 mln
(1,2 samochodu), a liczba telewizorów potroiła się – dziś jest ich w Polsce prawie 18 mln
(1,4 telewizora na rodzinę). Grono abonentów telefonii komórkowej powiększyło się
prawie siedmiokrotnie (z 6,7 mln do 44,1 mln)
– w przeciętnej rodzinie mamy 3,3 telefonu
(prywatne i służbowe). Nawet do kina chodzimy częściej. Obecnie kupujemy 35 mln biletów rocznie – o 14 mln więcej niż w 2000 roku.
– Wszystkie mierniki pokazują, że mijającą dekadę należy zaliczyć do udanych.
Polska gospodarka posunęła się do przodu
– stwierdził prof. Jerzy Osiatyński, były minister finansów. Łącznie na konsumpcję
przeciętny Polak wydaje rocznie równowartość 5,9 tys. euro. Na początku dekady – tylko 3,1 tys. euro.
– Pod względem sposobu życia obywateli, przemiany dokonane w ostatniej dekadzie
można wręcz uznać za skok cywilizacyjny

Te zaniedbania widać choćby po długu publicznym,
który w ciągu dziesięciu lat poszybował z 39
do ponad 54 proc. produktu krajowego brutto.
Oby w następnych latach nie był to jedyny rosnący
wskaźnik w naszej gospodarce
nięcie barier na granicach dało dostęp polskim
importerom do krajów zachodnich, jednocześnie otwierając te rynki na naszą sprzedaż
i kreując popyt na usługi eksportowe.

Skok cywilizacyjny
Jakie było mijające dziesięciolecie dla polskiej gospodarki? – zastanawiał się Szymon
Jungiewicz, analityk Emmerson SA na portalu Bankier.pl. – Jeśli brać pod uwagę zamożność społeczeństwa – rewelacyjne. Ale
była to też dekada obfitująca w skrajności.
Przeżyliśmy dwa potężne światowe kryzysy
i okres najwyższego wzrostu PKB w historii
wolnego rynku. Odnosiliśmy ogromne sukcesy, ale nie uchroniliśmy się od niebezpiecznych zaniechań.
Polska gospodarka przez dziesięć lat realnie urosła o około 45 proc., ze średnim rocznym tempem wzrostu gospodarczego 3,8 proc.
Nominalnie wygląda to jeszcze bardziej efek-

– uważa prof. Krzysztof Opolski. – Społeczeństwo stało się nowocześniejsze, bardziej
pewne siebie i mobilne. Z większą odwagą poruszamy się po świecie w poszukiwaniu lepszego życia i wypoczynku. Dzięki rozwojowi
gospodarczemu zmniejszyła się przepaść
w poziomie życia przeciętnego mieszkańca
Polski i Unii Europejskiej. Na początku dekady PKB na obywatela w Polsce wynosił
47 proc. średniej unijnej. W 2009 było to już
61 proc., a w 2010 jeszcze o 1-2 pkt. proc. więcej.
Niewątpliwym sukcesem mijającej dekady jest też ustabilizowanie pieniądza. Na jej
początku inflacja wynosiła około 7-8 proc., ale
momentami przekraczała nawet 10 proc. Na
początku stycznia 2001 roku główna stopa
procentowa Narodowego Banku Polskiego
wynosiła 19 proc., a koszt kredytów dla firm
i gospodarstw domowych przekraczał 20 proc.
Z dzisiejszej perspektywy, kiedy oprocento-

wanie w NBP wynosi 3,75 proc., a rynkowe
jest niewiele wyższe, ówczesne odsetki wydają
się niewiarygodne.
– Polityka pieniężna w ostatnich latach
stała się tematem pobocznym. I bardzo dobrze. To ogromne osiągnięcie, że Polacy nie
martwią się o wartość pieniądza. Nauczyliśmy się walczyć z inflacją, poznaliśmy te mechanizmy i nimi skutecznie sterujemy — uważa Wiktor Wojciechowski.
Łatwy dostęp do kredytu, a zwłaszcza (od
połowy dekady) kredytu walutowego, sprawił, że Polacy ruszyli do banków po pieniądze.
Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło
do 293 mld zł z 62 mld zł na początku dekady. Dług firm powiększył się ze 116 mld zł do
207 mld zł.

Nie utracić impetu
– Ostatnia dekada to okres dynamicznego
wzrostu gospodarczego naszego kraju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma
w tym sukcesie niewspółmierny udział, wspierając przedsiębiorców i dofinansowując ich
innowacyjne projekty – powiedział wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan podczas
uroczystości dziesięciolecia PARP, która odbyła się 2 grudnia 2010 roku w Warszawie.
Przypomniał on najważniejsze efekty
działalności Agencji w ciągu 10 lat. – Podpisanych zostało ponad 11 tys. umów wsparcia o wartości powyżej 8 mld zł – podkreślił.
– W szkoleniach i studiach podyplomowych, dofinansowanych przez Agencję wzięło już udział 500 tys. pracowników z 180 tys.
firm – dodał. Zaznaczył, że podejmowane
przez PARP działania miały szczególne znaczenie dla polskich przedsiębiorców w czasie
światowego kryzysu gospodarczego.
– Upraszczając nieco problem – stwierdziła Magdalena Kolka na portalu GlobalEconomy – można powiedzieć, że tempo
wzrostu gospodarczego zależy od dwóch
czynników: wielkości siły roboczej i wydajności
pracy, a mówiąc precyzyjniej od tempa wzrostu tych dwóch czynników. Są podstawy by
postawić tezę, że nasze słabości w tym zakresie
będą już w najbliższej przyszłości (a nawet już
dziś są) głównymi barierami, ograniczającymi tempo naszego rozwoju. Już dziś jesteśmy świadkami starzenia się społeczeństwa
i niepokojących zmian w jego strukturze.
Maleje liczba osób w wieku produkcyjnym,
a szybko wzrasta grupa osób w wieku poprodukcyjnym. Także tempo wzrostu wydajności jest niewystarczające i zrównanie się
w tym zakresie z czołówką krajów unijnych
przesuwa się na odległą przyszłość. By nie doprowadzić do obniżania się siły napędowej
wzrostu gospodarczego (a nawet, aby nie doprowadzić do utraty stabilności w gospodarce), musimy zadbać o to, by te dwa czynniki nie stały się istotnym ograniczeniem
w rozwoju kraju.
Opr. Czesław Rychlewski
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Najważniejsze jest
zaufanie klienta
Mimo przeobrażeń rynkowych, zmiennych oczekiwań i niepewności wywołanej
choćby kryzysem ﬁrma Dolcan jest wierna zasadzie, że szacunek względem
klienta powinien być nadrzędną wartością działalności ﬁrmy. O tym, jak takie
założenie procentuje zaufaniem i zainteresowaniem powstającymi osiedlami, mówi
Sławomir Doliński, założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Dolcan
Wiele branż skarżyło się na odczuwalne skutki kryzysu, podczas gdy sektor budowlany nie narzekał, a popyt na mieszkania w ostatnim czasie rośnie. Jak państwo zapatrują się na kondycję firmy i branży w obliczu kryzysu?
– Mówiąc o kryzysie, nie możemy pominąć branży budowlanej, która jest dużą siłą
napędową gospodarki, a którą też mocno dotknął kryzys, mimo że trwał nieco krócej niż
w innych sektorach, gdyż własne mieszkanie
nadal jest produktem pierwszej potrzeby,
w przeciwieństwie na przykład do samochodu czy wspaniałych wakacji. Oczywiście instytucje finansowe też to zauważyły i w efekcie rozluźniły swoją politykę.
Jakie przełożenie na praktyczny wymiar
państwa działalności deweloperskiej ma
zmiana wizerunku firmy?
– 2011 rok jest naszym rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy 20-lecie
działalności i jest to doskonały czas na zmiany. W tym dążeniu chcemy być bardziej nowocześni, aspiracyjni, ale przy tym niezmiennie zawsze zwróceni „twarzą” do klienta i jego potrzeb. Właśnie z myślą o nich odświeżyliśmy kolorystykę kojarzoną z marką,
stworzyliśmy nowe metody komunikacji oraz
zmodyfikowaliśmy przekaz, a wszystkim naszym działaniom przyświeca główne przesłanie: „Budujemy pod twoim kątem”.
Jak rozumiana jakość i strategia zarządzania zapewniają firmie stabilizację rynkową
i opinię wiarygodnego partnera, za którą idą
certyfikaty i wyróżnienia?
– Strategia naszej firmy jest długofalowa. Kładziemy nacisk na jakość wykonania
oraz rzetelne i równoważne umowy, gdyż nie
jesteśmy firmą „jednego osiedla” – przez
20 lat zbudowaliśmy 19 osiedli, a wiele kolejnych jest w trakcie realizacji. Wychodzimy
z założenia, że nie można być poważnym
partnerem, nie szanując innych. Otrzymane
certyfikaty nadane przez różne instytucje są
bardzo cenne i ważne, jednak najważniejsze
jest zaufanie klienta, w naszym przypadku
wielokrotnie potwierdzone między innymi
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Dziś nasz klient jest
bardziej świadomy
i wymagający, jest
lepiej wyedukowany,
więcej podróżuje lub
przebywa za granicą,
co sprawia, że
dokładnie wie,
co chce kupić

tym, że przyszli mieszkańcy kupują u nas lokale w inwestycji, która jest dopiero w początkowej fazie realizacji. To dla nas najważniejsze wyróżnienie.
Co oprócz standardu i kompleksowości
usług wyróżnia firmę na tle konkurencji?
– Jak już wspomniałem, zapewne dwudziestoletnie doświadczenie. 2 dekady temu
byliśmy pionierami na polskim rynku deweloperskim, niewiele jest firm budowlanych
z polskim kapitałem o tak długiej tradycji.
Równie ważnym czynnikiem sukcesu wypracowanego na przestrzeni lat jest realne
dostosowanie zarówno samego produktu,
jak i ceny do możliwości finansowych oraz
oczekiwań Polaków. W tym roku z myślą o
naszych klientach z mniejszą zdolnością kredytową wprowadziliśmy na rynek nowy
produkt – Mieszkania Bezczynszowe, za które otrzymaliśmy nagrodę TopBuilder 2011.
Wprowadzenie na rynek mieszkań bezczynszowych jest odpowiedzią na potrzeby
dynamicznie zmieniającego się rynku, zmiany preferencji nabywców, uciążliwość życia
w przepełnionym centrum miasta. Produkt
powstał z myślą o kliencie, który chce sam
decydować o kosztach eksploatacji i utrzymaniu swojej własności. Mieszkania bezczynszowe to kameralne osiedla domów jednorodzinnych, z dwoma niezależnymi lokalami mieszkalnymi. W jednym budynku
wyodrębnione są dwa lokale mieszkalne: jeden na parterze z własnym ogródkiem, a drugi na piętrze, z ogródkiem lub poddaszem.
Każde mieszkanie posiada możliwość montażu kominka. Innowacyjność tego produktu polega na połączeniu zalet i atutów
domu jednorodzinnego przy zakupie mieszkania.
Jak rozkłada się liczba inwestycji realizowanych przez Dolcan w odniesieniu do
Warszawy i innych rynków krajowych? Jak
może się zmieniać obecny układ na mapie
inwestycyjnej w świetle planów rozwojowych
firmy?
– Nasze osiedla i biura sprzedaży istnieją
w pięciu miastach w Polsce, w różnym
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Osiedle w realizacji „Ogrody Ochota” – Warszawa, Al. Krakowska 291
stopniu realizacji, a mianowicie: w Bydgoszczy, Szczecinie, Lublinie, Kozienicach
i w Warszawie. Głównym obszarem działania jest jednak Warszawa i okolice. Tu też
mieści się główna siedziba firmy, baza transportowa, hurtownie, tak więc łatwiej jest logistycznie tym zarządzać. Również ekspansja ludności, rozwój ekonomiczny i potrzeby zakupowe są bardziej dynamiczne w stolicy.
Czy hasło „promocja” działa na nabywców nieruchomości równie silnie co na
konsumentów robiących codzienne zakupy
w hipermarketach? Jak podchodzą państwo
do tej taktyki i oceniają jej odzwierciedlenie
w wynikach sprzedaży mieszkań?
– Byłoby błędem tak oceniać i traktować
klienta. Oferowanie „śmiesznych” promocji
według nas nie spowoduje, że klient nagle
przyjdzie i kupi mieszkanie. Owszem, może
to zachęcić do zwrócenia uwagi na daną inwestycję, ale aby doszło do realnego zakupu,
potrzeba więcej niż tylko hasło „promocja”.
My, realizując 13 inwestycji, posiadając własne hurtownie materiałów budowlanych i wykończeniowych, salon mebli, stolarnię oraz
własnych fachowców dajemy klientowi większe możliwości wyboru. Nasze promocje
mają na celu pomoc nabywcy w szybkim
i sprawnym wykończeniu i urządzeniu mieszkania.
Jak zmieniają się oczekiwania klientów
odnośnie lokali, standardu i estetyki budynku
oraz infrastruktury otoczenia? Czy dziś

Osiedle wybudowane „Skierniewicka City”
– Warszawa, ul Skierniewicka 14
klient jest dużo bardziej wymagający niż
u progu 2000 roku?
– Oczywiście, że tak! Powtórzę, że należy cały czas szanować klienta, zwłaszcza że
przez ostatnie 10 lat wiele się w Polsce zmieniło. Dziś nasz klient jest bardziej świadomy
i wymagający, jest lepiej wyedukowany, więcej podróżuje lub przebywa za granicą, co
sprawia, że dokładnie wie, co chce kupić. Ważny jest dla niego nie tylko standard budynku,
lecz także szereg dodatkowych kryteriów: architektura, okolica oraz to, jakie korzyści
oprócz samego lokum będzie miał po zakupie mieszkania na danym osiedlu, między innymi jak daleko będzie do pracy, czy jest w pobliżu przedszkole, czy na terenie osiedla odpocznie itp.
W podsumowaniu wyników sprzedaży
po trzech kwartałach 2010 roku Dolcan za-

jął 3. miejsce wśród deweloperów, jednak od
ścisłych liderów dzielił ją spory dystans. Jak
widzi pan szansę na wyrównanie tej różnicy lub prześcignięcie konkurencji i awans
w klasyfikacji?
– Naszym celem nie jest wyścig z konkurencją czy naśladowanie innych. Podejmowanie takich działań musiałoby odbyć się
kosztem czegoś, na przykład jakości wykonania, standardu, i może być ryzykowne, a nie
to jest naszym priorytetem. Mamy nadzieję,
że nasza oferta już jest na wysokiej pozycji
i nadal będzie doceniona przez klientów.
O jaką wizję sytuacji firmy pokusiłby się
pan w perspektywie kolejnej dekady, biorąc
pod uwagę jej bieżącą sytuację oraz kondycję i trendy rozwojowe rynku nieruchomości?
– Obecna kondycja firmy jest dla mnie
wielką nagrodą za 20 lat pracy. Tym bardziej
z optymizmem patrzę w przyszłość. Oczywiście w następnych latach budownictwo
mieszkaniowe nadal będzie naszą główna
działalnością, ale równolegle stawiamy na rozwój innych branż działających w grupie Dolcan, wspierających cały proces budowlany.
Chcę również dalej poprowadzić naszą drużynę sportową na wyższe poziomy. Ponadto ważnym krokiem w strategii firmy jest planowany na koniec 2011 roku debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Mam nadzieję, że z powodzeniem.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
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Nowoczesne aranżacje w leśnym otoczeniu

Mieszkania
z gwarancją zadowolenia
Działając w branży deweloperskiej od 1997 roku, ﬁrma GWARANT dobrze zna zarówno
potrzeby rynku otwockiego, jak i wszelkie zawiłości procesu inwestycyjnego. Dzięki
doświadczeniu i elastyczności względem oczekiwań klientów zyskuje coraz większe
udziały w rynku i coraz liczniejsze grono zadowolonych mieszkańców Otwocka
IB GWARANT E. Zieliński to ﬁrma
rodzinna, która w działalności deweloperskiej z powodzeniem wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia
z zakresu generalnego wykonawstwa dużych inwestycji, jak i znajomość oczekiwań
społecznych, która pozwala zrealizować inwestycje doskonale traﬁające w gusta i potrzeby potencjalnych klientów. Długotrwała
obecność na rynku pomaga na wszystkich etapach złożonego procesu budowlanego, począwszy od wyboru atrakcyjnych lokalizacji
pod inwestycje, choćby nad rzeką Świder, na
selekcji solidnych podwykonawców inwestycji skończywszy. Niezależnie od sytuacji rynkowej nierozłącznymi elementami wypracowanej przez lata marki są rzetelność i terminowość usług oraz uczciwość wobec klientów
i partnerów handlowych.
Inwestycje sygnowane marką GWARANT charakteryzują się bowiem wysokim
komfortem i poziomem bezpieczeństwa, jaki
zapewniają ogrodzone i chronione osiedla,
wyróżniające się jednocześnie pod względem
estetyki. Tworzące je obiekty są nie tylko wy-
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konane z najlepszych materiałów, co gwarantuje najlepszą jakość, lecz także kształtują otwockie otoczenie, wprowadzając do lokalnej architektury nowoczesne rozwiązania
techniczne.
Osiedla wybudowane przez firmę GWARANT stanowią ważny element rozwoju
Otwocka, otwierając wiele możliwości dla rodzin poszukujących wymarzonego miejsca zamieszkania. Rosnąca sprzedaż świadczy o zadowoleniu klientów z oferty, jak również
daje wiele powodów do dumy i satysfakcji zespołowi przedsiębiorstwa GWARANT. Otrzymane w ostatnich latach nagrody i wyróżnienia przyznawane za osiągane wyniki i imponujące wskaźniki rozwoju oraz jakość realizowanych inwestycji w największym stopniu wynikają z zaangażowania i determinacji Eugeniusza Zielińskiego właściciela firmy.
Wśród najważniejszych osiągnięć w dorobku PIB GWARANT E. Zieliński warto wymienić Eurocertyfikat 2010 w kategorii „Certyfikat Wiarygodności Firmy” i nagrody
w konkursach Orły Polskiego Budownictwa
oraz Mazowiecka Firma Roku za usługi de-

weloperskie, co motywuje cały zespół do dalszej pracy i budowania kolejnych nieruchomości na równie wysokim poziomie. Nie
bez znaczenia dla dostrzeżenia i docenienia
działań firmy było rozszerzenie inwestycji
o sport, rekreację i hotelarstwo.
Odpowiadając na rosnące oczekiwania
klientów oraz coraz większe przywiązanie do
otoczenia budynku, GWARANT tworzy osiedla atrakcyjne dla oka, a zarazem funkcjonalne, zapewniając mieszkańcom przyjazną
przestrzeń oraz dostęp do pełnej infrastruktury towarzyszącej. Przy osiedlach znajdują
się obiekty typu handlowo-usługowego, w tym
placówki medyczne, a wybudowany obiekt rekreacyjny GWARANTsport umożliwia urozmaicony aktywny wypoczynek w czasie wolnym, pod nadzorem trenera. Kolejnym krokiem na drodze rozwoju PIB GWARANT
E. Zieliński jest otwarcie obiektu Z-Hotel Business&Spa, który stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na usługi hotelarskie,
szkoleniowe oraz odnowy biologicznej.
www.gwarant.com.pl

GANZ POLSKA Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 16
76-004 Sianów
tel. (94) 318 66 89
fax (94) 318 58 99
ganz@ganz.pl
www.ganz.pl

Zajmujemy się:
• projektowaniem i wykonawstwem obiektów przemysłowych (przetwórni, zakładów spożywczych, itp.),
• projektowaniem i wykonawstwem hal produkcyjnych, komór, stropów, pomieszczeń, magazynów w systemie
płyt warstwowych,
• projektowaniem pomocniczych elementów dla obiektów przemysłowych (schody, podesty, rampy
przeładunkowe itp.),
• doborem i montażem drzwi chłodniczych, mroźniczych, itp.,
• usługami posadzkarskimi i glazurniczymi ze specjalizacją w obiektach przemysłu spożywczego (zakłady
przetwórstwa rybnego, browary, mleczarnie, masarnie, wytwórnie lodów, itp.),
• usługami posadzkarskimi specjalistycznymi (posadzki żywiczne, posadzki w pomieszczeniach wysokiego
składowania, w mroźniach, itp.),
• pracami remontowymi w wyżej wymienionych obiektach.

Na przestrzeni lat zaufali nam m.in.:
Arla Foods SA
Bakoma SA
Dr Oetker Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z o.o.
Kauﬂand Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K.
Paula Trans Sp. J.
Polarica Poland Sp. z o.o.
PPZ Przybkowo Sp. z o.o.
W.W.Ż. Proﬁ Sp. z o .o.
„real,- Sp. z o.o. i Spółka” Sp. K.
Royal Greenland Seafood Sp. z o.o.
SEKO SA
Superﬁsh SA
Wabco Polska Sp. z o.o.
ZMK Delikates Sp. z o.o.

NAJLEPSZE FIRMY DEKADY

Nie działamy ad hoc
O funkcjonowaniu spółki, najbliższych planach oraz drodze do pozycji lidera
w branży rozmawiamy z Tomaszem Panabażysem, członkiem zarządu
J.W. Construction Holding SA
O jaki bilans pokusiłby się pan u progu
nowego roku?
– Rok 2010 przyniósł wiele pozytywnych
zmian. Banki odblokowały kredyty, a – jak wiadomo – większość nieruchomości jest kredytowana w 90, a nawet 95 proc. Teraz możemy narzekać jedynie na czas rozpatrywania
wniosków. Duży wpływ na podniesienie
sprzedaży w 2010 roku mają mieszkania gotowe. Dziś nabywcy nie czekają latami na inwestycję, która dopiero się buduje, bo mają do
wyboru wiele lokali na gotowej inwestycji.
Zdecydowanie zwiększyliśmy sprzedaż
– do 1300 lokali rocznie, przy czym w październiku odnotowaliśmy rekordową sprzedaż:
134. Już przełomowy okres wakacyjny pozwolił
na optymizm, który okazał się zasadny. Podczas kryzysu, gdy budowy były wstrzymywane, my poszliśmy pod prąd. Nie przerwaliśmy
prac inwestycyjnych, jak konkurencja, lecz prowadziliśmy najszerszy front robót. Zagraniczne
doświadczenie i ogromna intuicja prezesa zarządu po raz kolejny dowiodły, że podejmowane decyzje procentują imponującymi wynikami, a konkurencja się na nich wzoruje.
J.W. Construction kojarzy się z rynkiem
warszawskim, ale chyba nie do końca słusznie?
– Chcemy zerwać z tym skojarzeniem,
czemu służy ekspansja na inne rynki w Polsce. Kupiliśmy grunty w Katowicach, Łodzi,
Gdyni, we Wrocławiu; jesteśmy zaawansowani w rozmowach na temat zakupu ziemi
w Krakowie, a więc w miejscach, gdzie siła nabywcza będzie rosła. Chcemy tam zaistnieć,
a może raczej przypomnieć się również w nowym segmencie rynku z ofertą apartamentów.
Rozwój to również inwestycje adresowane do klienta zainteresowanego inną
ofertą niż przeciętny Kowalski …
– Na kwiecień planujemy oddanie
5-gwiazdkowego hotelu w Krynicy. W zeszłym
roku podjęliśmy decyzję o wkroczeniu
w branżę komercyjną, aby poprzez budowę
biurowców zabezpieczyć się przed potencjalnym kolejnym kryzysem. Stąd dywersyfikacja źródeł dochodu i inwestycje w hotele
i obiekty komercyjne, które zamierzamy połączyć z innymi funkcjami: penthouse’ami, hotelami, mieszkaniami tworzącymi małe miasteczka. To nasza wizja bardzo dużych inwestycji, zaś jeśli chodzi o mniejsze, samodzielne obiekty, to w połowie roku oddamy
pierwszy biurowiec Jerozolimskie Point
w Warszawie.
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Chcemy rozwijać ramię wykonawcze firmy,
wchodząc w obszar infrastruktury drogowej,
bo mamy ku temu potencjał i liczymy
na kontrakty również w tej dziedzinie usług
Czy budownictwo jednorodzinne też
jest przyszłościowym kierunkiem w planach J.W. Construction?
– Tak. To będzie segment rozwijany, bo
w dorobku mamy już inwestycje w Józefosławiu, Nowej Iwicznej, Markach, Choszczówce. W Ożarowie powstaną domki w technologii tradycyjnej – w 1. etapie 70, docelowo około 200. Ponadto chcemy rozwijać ramię wykonawcze firmy, wchodząc w obszar
infrastruktury drogowej, bo mamy ku temu
potencjał i liczymy na kontrakty również w tej
dziedzinie usług.
Jak zgodnie z założeniami spółki ma się
jakość do ceny?
– Te dwie wartości muszą się równoważyć. Wprowadzamy nową jakość usług przy
zachowaniu rozsądnej, stabilnej ceny. Gwarancją jakości naszej oferty jest certyfikat ISO,
a z drugiej strony liczne nagrody branżowe.
Konkurencja czerpie z pracy J.W. Construction – pioniera wśród deweloperów. Wprowadziliśmy wiele trendów i rozwiązań, które znalazły zastosowanie na szerszą skalę. Wystarczy wspomnieć, że byliśmy pierwszą firmą, która wprowadziła wykończenie mieszkań pod klucz. Przecieraliśmy szlaki w doradztwie kredytowym wśród deweloperów.

W tym roku wprowadziliśmy usługę „Wynajmij, potem kup”, pomocną dla tych, którzy w tej chwili nie mogą sobie pozwolić na
zakup. Mamy zespół najlepszych handlowców w branży i rozwiniętą sieć sprzedaży, która idzie w parze z potężnym know-how, wynikającym z doświadczeń kilkunastu lat.
Który etap działalności najbardziej wpłynął na dzisiejszy status lidera?
– Trudno to stwierdzić, bo każdy rok przynosił skok do przodu. Wejście na giełdę stało się krokiem milowym w rozwoju, bo po fantastycznym debiucie podwoiliśmy przychody. Mógłbym wskazać budowę kilku osiedli
kluczowych dla rozwoju czy pierwszy zysk powyżej 100 mln zł. Czynników i faktów, które
złożyły się na naszą dzisiejszą pozycję, jest wiele. Kluczem do sukcesu jest też długofalowa
wizja rozwoju w perspektywie 5–6 lat. Jesteśmy na szczycie, bo nie działamy ad hoc. Będąc na obecnej pozycji, jesteśmy postrzegani jako godny zaufania deweloper, a z drugiej
strony znajdujemy się bardziej niż inni pod
lupą największych instytucji, ale nie narzekamy. Przeciwnie, bronimy pozycji, bo zwycięzca może być tylko jeden.
Rozmawiał
Mariusz Gryżewski

NAJLEPSZE FIRMY DEKADY

Nic nas nie zaskoczy
Rozmowa z Krzysztofem Żmijewskim, prezesem ﬁrmy Gaz Sp. z o.o.
Czy 2010 rok był dla firmy Gaz równie
udany co 2009?
– Rok 2010 był znacznie cięższy od poprzednich ze względu na warunki atmosferyczne. Początek roku przyniósł ciężką zimę,
potem roztopy, a nasza praca koncentruje się
w terenie. W podsumowaniu zamknięty rok
na pewno okaże się o około10 proc. gorszy
w porównaniu z poprzednim, ale nie mogę
powiedzieć, że zły, bo wyniki nadal uważam
za satysfakcjonujące. Nasza firma nie odczuła
powszechnego kryzysu, bo ponad 80 proc.
przychodów generuje umowa zawarta z głównym udziałowcem, czyli Mazowiecką Spółką
Gazownictwa, która daje nam zlecenia na
określone działania wydzielone w 2005 roku
dla terenu obejmującego Pruszków, Grodzisk, Ożarów, Błonie i przyległe miejscowości. Na tej podstawie zajmujemy się wymianą gazomierzy, które po 15 latach tracą termin legalizacji, regularnymi odczytami, podłączaniem nowych odbiorców. Oprócz tego,
dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, spółka jako jedna z nielicznych firm ma dostęp do
prac na czynnych sieciach gazowych.
W związku z tym do naszej podstawowej działalności zaliczają się też wykonywane dla
MSG kompletne remonty sieci gazowych,
z przełączeniami, wyłączeniami i włączeniami nowych odbiorców. Ponieważ umowa
z MSG jest gwarantem stałych przychodów,
przewiduję, że przyszłe lata naszej działalności
będą stabilne. Z końcem grudnia skończyła
się 3-letnia umowa, teraz jesteśmy w trakcie
jej przedłużania na kolejne lata.
Dzięki umowom mamy ciągłość zleceń
i perspektywy, które pozwalają nam z optymizmem i bez obaw patrzeć w przyszłość.
Równolegle około 15–20 proc. usług wykonujemy dla odbiorców indywidualnych, co też
jest stałym źródłem dochodów, bo ludzie
wciąż się budują, a w konsekwencji podłączają
gaz, żeby ogrzewać domy i gotować posiłki.
Firma pracuje również na otwartych
przestrzeniach, realizując sieci gazociągowe.
Jak podchodzą państwo do nowoczesności
sprzętu przy tak poważnych pracach?
– Zarówno ja, jak i wspólnik, całe życie
przepracowaliśmy na czynnych sieciach gazowych, więc technologie z tego zakresu nie są
nam obce. Posiadamy w tej chwili najnowocześniejszy sprzęt na świecie. Dysponujemy
praktycznie wszystkimi dostępnymi narzędziami do prac na czynnych sieciach przy zamykaniu. Korzystamy ze sprzętu takich firm,
jak Ravetti czy Williamson, oferujących pełen
zakres maszyn do zamykania przepływu gazu.
W obszar prac przy zamykaniu sieci mocno
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wkracza ekologia. Źródła podają, że wypuszczenie 1 m3 gazu niszczy około 18 m3 ozonu,
a prace na czynnej sieci tradycyjną metodą wymagają zamknięcia określonego odcinka sieci i wypuszczenia z niego gazu. My robimy to
miejscowo, dzięki czemu wypuszczany jest gaz
z kilku metrów, a nie z kilku kilometrów.
W parze z dorobkiem technologicznym
musi iść postęp kwalifikacji kadr. W jakim

stopniu firma odpowiada tym potrzebom, inwestując w rozwój pracowników?
– Razem ze wspólnikiem zawsze stawialiśmy na materiał ludzki. Uważamy, że najcenniejszym „narzędziem ” jest człowiek, a co
za tym idzie bardzo profesjonalnie podchodzimy do tematu szkoleń w firmie. Na stanowisko kierownika robót zatrudniamy
inżynierów po Politechnice Warszawskiej

Chcemy robić to, na czym znamy się najlepiej,
a więc świadczyć usługi związane z gazem. Jesteśmy
jedną z nielicznych tak dobrze zorganizowanych
i profesjonalnych firm, więc nie chcemy tego psuć
przysłowiową „sprzedażą marchewki ”
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z uprawnieniami budowlanymi. Kadra jest
wysoce wyspecjalizowana, posiada wszystkie
możliwe uprawnienia gazownicze. Prace na
czynnych sieciach gazowych tego wymagają, bo wykonując czynności na otwartym gazociągu nie można się pomylić – wiadomo jak
poważne są skutki popełnionego błędu. Robotnicy też mają ukończony szereg kursów
i stosowne uprawnienia: dozoru, energetyczne, zgrzewaczy, spawaczy. Przez wiele lat
byłem kierownikiem pogotowia, gdzie nie mogłem sobie pozwolić na to, by moi pracownicy nie mieli odpowiednich uprawnień. Tu
– choć nie w trybie awaryjnym – wykonujemy podobne prace, w związku z czym przeniosłem doświadczenia na firmę i nie mamy
sobie w tym obszarze nic do zarzucenia.

Akcje awaryjne dalej się zdarzają?
– W tej chwili nie prowadzimy tego typu
prac, choć negocjujemy z głównym partnerem, żebyśmy mogli wykonywać też prace
w tym obszarze, zajmując się nie tylko budową
nowych, lecz także sprawną eksploatacją
czynnych gazociągów. Nowa umowa przewiduje już możliwość wykonywania takich
prac, ale trzeba podejść do tego ostrożnie, bo
eksploatacja czynnej sieci z zabezpieczeniem wiąże się z całodobowymi dyżurami
i koniecznością pracy zmianowej, a na to
w tej chwili firma nie jest przygotowana. Jednak niewykluczone, że pewne prace, jakie będzie nam zlecać główny udziałowiec, w zależności od potrzeb zakładów gazowniczych
będziemy przejmować.

Czy o jakieś jeszcze obszary chcieliby
państwo rozszerzyć działalność?
– Chcemy robić to, na czym znamy się
najlepiej, a więc świadczyć usługi związane
z gazem. Jesteśmy jedną z nielicznych tak dobrze zorganizowanych i profesjonalnych
firm, więc nie chcemy tego psuć przysłowiową
„sprzedażą marchewki”. Myślimy wprawdzie
o rozszerzeniu działalności na wodę i kanalizację, ale urządzenia te znajdują się „o piętro niżej”, a przestawienie firmy na bardzo głębokie wykopy z szalunkami na chwilę obecną nie wchodzą w grę. Jeżeli zamówienia naszego głównego udziałowca będą malały, wtedy rozważymy to ponownie, bo technologie
są zbliżone.
Budownictwo się rozwija, zagospodarowywane są tereny wzdłuż trasy poznańskiej,
na podległych nam miasteczkach, gdzie inwestują deweloperzy, którzy coraz częściej
zwracają się do nas, chcąc załatwić kompleksowo dostęp nieruchomości do gazu
i wody. Na razie jednak koncentrujemy się na
obsłudze klienta indywidualnego, bo oprócz
sieci gazowej wykonujemy instalacje, ustawiamy liczniki. Odbiorca gazu, który do nas
się zwróci, zostanie obsłużony „od a do z”.
Podobnie ostrożnie podchodzę do rozwoju
terytorialnego spółki.
Które z dotychczasowych inwestycji
najbardziej zapadły panu w pamięć?
– Podłączanie odbiorców jest zwykle
czynnością szablonową. Najtrudniejsze są remonty warszawskiej sieci, która się starzeje
i wymaga systematycznej wymiany przy
bardzo trudnych warunkach. Trzeba pokonać gęste uzbrojenie, zamknąć na czas prac
ruch, liczyć się z niedokładnością planów.
Wielu rzeczy nie da się przewidzieć, a na
wszystkie tego typu przeszkody i niespodziewane okoliczności występujące po drodze trzeba być przygotowanym. W 2010 roku
wykonaliśmy remonty kilkunastu warszawskich ulic, w tym Młynarską, Nowowiejską,
bardzo trudną ulicę Płatniczą na Żoliborzu,
będącą dużym wyzwaniem ze względu na walory estetyczne, które musieliśmy naruszyć.
Teraz liczymy na dobre kontrakty w związku z budową metra, bo trzeba przebudować
i przełączyć wielkie sieci gazowe na rondzie ONZ i Daszyńskiego. Na razie złożyliśmy swoje oferty, bo jesteśmy przygotowani do tego typu prac, choć bez konkretnych
planów nie jestem w stanie podjąć się oczekiwanej wyceny, bo za swoje słowo trzeba potem odpowiadać.
Miniony rok to również czas jubileuszu
5-lecia.
– To prawda, ale hucznych obchodów nie
było, bo nie jestem biznesmenem, który lubi
wyprawiać przyjęcia z pompą, a zaoszczędzone pieniądze warto przeznaczyć na rozwój firmy. Ograniczyliśmy się do jubileuszowego tortu i lampki szampana.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Unia, kryzys i tsunami
1 maja, 7 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej, przed rodakami otworzyły
się rynki pracy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, która nie jest członkiem UE,
ale od 1960 roku należy do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu,
a od 1963 roku – do Rady Europy. Za kilka miesięcy przekonamy się czy
sprawdzą się wygłaszane w mediach opinie, że tym razem nie grozi nam
taki exodus, jaki miał miejsce po otwarciu granic
Jerzy Bojanowicz
araz po wejściu do UE swoje rynki pracy dla Polaków otworzyły
Wielka Brytania i Irlandia. Z różnych szacunków wynika, że w minionych latach w krajach tych pracowało około 3 mln rodaków – dziś około 800 tys. Ostatnie otwarcie miało miejsce w 2009 roku, kiedy to na zatrudnianie Polaków zgodziły się
rządy Belgii i Danii. W Niemczech już legalnie pracuje ponad 500 tys. Polaków, głównie
pracowników sezonowych.
Wejście do UE, a następnie do Układu
z Schengen (21 grudnia 2007 rok), które to
porozumienie znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a więc de facto je likwiduje, ułatwiło przemieszczanie się po krajach
Unii. Warto przypomnieć, że swobodny
przepływ ludzi to jedna z czterech podstawowych swobód zagwarantowanych w traktatach ustanawiających Wspólnoty Europejskie. Pozostałe to swobodny przepływu kapitału, towarów i świadczenia usług.
Akcesja była najważniejszym wydarzeniem minionej dekady, które wyraźnie odmieniło Polskę. Otrzymaliśmy olbrzymie
środki unijne współfinansujące przedsięwzięcia infrastrukturalne, wspierające innowacyjną gospodarkę oraz inwestujące w kapitał ludzki i rozwój regionów. W latach 2004–
2006 Polska uzyskała z UE 12,8 mld euro: na
współfinansowanie siedmiu programów operacyjnych realizowanych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty (8,3 mld euro),
współfinansowanie Inicjatyw Wspólnotowych Interreg i Equal (355,3 mln euro) oraz
środki Funduszu Spójności (4,2 mld euro).
Absorpcja środków wspólnotowych wymagała
zaangażowania krajowych środków publicznych w wysokości 4 271 mln euro.
Natomiast w latach 2007–2013 Polska
otrzyma 87 mld euro, a ponieważ do budżetu
UE odda 22 mld euro, więc „na czysto” wychodzi około 65 mld euro. To zdecydowanie
najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich.
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego od początku uruchomienia programów do 1 maja
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2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nakłady inwestycyjne*

224,9

196,3

211,4

246,9

297,3

329,1

326,5

316,1

Produkt krajowy brutto

4,3

5,3

3,6

6,2

6,8

5,1

1,7

3,8

Eksport

31,7a

73,8a

71,4b

87,9b

101,8b 116,2b 98,2b

117,4b

a – mld dol., b – mld euro, * ceny stałe, 1990 = 100
Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2010,
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2010. GUS, styczeń 2011
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2011 roku złożono 172 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na
całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno
środki unijne, jak i środki krajowe) 387,8 mld zł.
W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 54 858 umów o dofinansowanie na
kwotę 238,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE
165,3 mld zł, co stanowi 63 proc. alokacji na
lata 2007–2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 76,3 mld zł, a w części dofinansowania UE 55,2 mld zł.
Z drugiej strony przystąpienie do UE to
szansa dla firm, z której wielu przedsiębiorców skorzystało i dzięki temu od paru lat eksport ma większościowy udział w ich przychodach. To także, zgodnie z podstawowymi
swobodami, inwestycje zagraniczne w Polsce.
Nie wszyscy wiedzą, że na przykład Polska jest
największym w Europie producentem płaskich
ekranów (LCD) – fabryki mają w Polsce między innymi: Toshiba, Sharp, LG, Orion.

Jaki kryzys?
Minusem tej sytuacji jest silne powiązanie polskiej gospodarki ze światową. Skutki
odczuliśmy podczas światowego kryzysu
ekonomicznego, który – zdaniem niektórych ekspertów – jeszcze się nie skończył. Na
szczęście, w przeciwieństwie do pozostałych państw UE, Polska przez kryzys przeszłą
„suchą nogą”. W latach 2008–2009 nie doświadczyła spadku produktu krajowego brutto, co wykorzystał premier Donald Tusk, prezentując Polskę jako „zieloną wyspę” Europy 2009.
To schłodzenie widać w danych Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
z których wynika, że w 2004 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) wyniosły
10 237 mln euro, gdy w 2000 roku – 10 334
mln euro! W 2005 roku silnie tąpnęło, bo zabsorbowaliśmy jedynie 8330 mln euro, ale
później było zdecydowanie z górki i w 2007
roku wartość BIZ sięgnęła 17 242 mln euro.
Niestety, w 2008 roku było to już tylko
10 085 mln euro, w 2009 roku – 9863 mln
euro, a w 2010 roku – 7538 mln euro (dane
wstępne). Imponuje jednak wartość skumulowana BIZ w Polsce (liczona jako bieżąca,
księgowa wartość tych inwestycji), która na
koniec 2009 roku wyniosła 128,83 mld euro,
w tym 97,85 mld euro (75,9 proc.) stanowiły kapitały własne i reinwestowane zyski. Dominowały inwestycje z krajów należących
do OECD (93,8 proc.), a udział inwestorów z Unii Europejskiej (UE 25) wyniósł
85,2 proc.. W 2010 roku PAIiIZ zakończyła
pozytywną decyzją 47 projektów inwestycyjnych, tj. o 11 więcej niż w roku 2009, o łącznej wartości 619,2 mln euro. Dzięki inwestycjom powstanie 9305 nowych miejsc pracy.
Wracając do kryzysu, drugiego „kamienia milowego” dekady, to paradoksalnie,

w opinii wielu ekonomistów polską gospodarkę uratował zagraniczny popyt na nasze
towary, szczególnie na samochody produkowane w naszym kraju, które masowo kupowali Niemcy otrzymując nań dofinansowanie od swego rządu. Z kolei deprecjacja złotego spowodowała wzrost polskiego eksportu, który istotnie wpłynął na wielkość produktu krajowego brutto.
Nie znaczy to, że w trakcie kryzysu polski sektor wytwórczy nie przeżywał silnego załamania. Polska, podobnie jak kraje strefy
euro, zanotowała spadek wielkości produkcji przemysłowej, ale był on niższy niż w państwach strefy euro: odpowiednio 14,8 i ponad
20 proc.. Z drugiej strony, w tamtym okresie
rozmawiałem z wieloma prezesami spółek,
którzy na pytanie o kryzys, odpowiadali: jaki
kryzys?
Bo – według GUS – w kolejnych okresach
2010 roku stopniowo umacniały się pozytywne tendencje w przebiegu procesów realnych w polskiej gospodarce, po spowolnieniu
w 2009 roku wywołanym zjawiskami kryzysowymi o zasięgu światowym. PKB w 2010
roku wzrósł realnie o 3,8 proc., co plasuje Polskę wśród krajów Unii Europejskiej o najszybszym tempie wzrostu. Wartość dodana
brutto w gospodarce narodowej była o 3,3 proc.
wyższa niż w 2009 roku. Wysoki wzrost odnotowano w przemyśle (9,2 proc.), znaczny
– w budownictwie (3,8 proc.) oraz w niektórych obszarach usług rynkowych (w transporcie i handlu). Na poprawę tempa wzrostu
PKB w Polsce wpłynęło umocnienie popytu
krajowego – wzrost o 3,9 proc. I tak w 2010
roku, według wstępnych szacunków GUS,
produkcja sprzedana przemysłu ogółem
ukształtowała się na poziomie o 9,7 proc. wyższym niż w roku poprzednim (w 2009 roku
spadek o 4,5 proc.). W 2010 roku wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym
wystąpił w 24 (spośród 34) działach przemysłu, których udział stanowił 78,5 proc. wartości produkcji przemysłowej ogółem.

Tsunani
Efektem ocenianego na 8,9 w skali Richtera trzęsienia ziemi, do którego doszło 11 marca na północnym wschodzie Japonii, a następnie powstałego w jego następstwie tsunami
jest śmierć kilkunastu tysięcy osób. To także
głośna, bo jeszcze pamiętamy Czarnobyl, awaria elektrowni atomowej Fukushima oraz
problemy koncernów, które swoje zakłady mają
także za granicą. W Polsce działają 43 firmy
z kapitałem japońskim, m.in. Bridgestone,
Denso, Fuji, NGK, Sharp, Sumitomo, Toyota i Toshiba. W drugiej połowie kwietnia głośno było o problemach największego producenta aut na świecie. Początkowo Toyota informowała, że żadna z 12 japońskich fabryk
koncernu nie została uszkodzona, ale jednak
miała problemy ze wznowieniem produkcji
w Japonii, a następnie w zagranicznych fabrykach. I tak – jak podała „Gazeta Wybor-

cza” (23 kwietnia 2011) do 3 maja nie pracowało 800 pracowników fabryki Toyoty w Jelczu-Laskowicach, która produkuje silniki
Diesla. Także w drugiej polskiej fabryce Toyoty
w Wałbrzychu 2 tys. pracowników miało
przerwy w pracy. – Dopiero w listopadzie lub
grudniu będziemy normalnie wykorzystywać
wszystkie linie montażowe i produkować
wszystkie modele aut. I dopiero wtedy będziemy mogli przyjmować zamówienia i wydawać samochody tak jak zwykle – powiedział
Akio Toyota, szef koncernu.
Na razie, jak wynika z opublikowanej
w kwietniu przez GUS „Informacji o sytuacji
społeczno-gospodarczej kraju I kwartał 2011”,
w tym okresie w wielu obszarach obserwowano umocnienie dynamiki gospodarczej.
Szybciej niż w IV kwartale ubiegłego roku rosła produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa, a także sprzedaż usług transportu
i łączności. Produkcja sprzedana przemysłu
ukształtowała się na poziomie o 9,2 proc. wyższym niż przed rokiem – wobec wzrostu o 9,5
proc. w okresie styczeń-marzec 2010 roku).
Najwyższą dynamikę notowano w zakresie produkcji dóbr zaopatrzeniowych oraz
inwestycyjnych. Mniejsza niż przed rokiem
była natomiast sprzedaż dóbr związanych
z energią. Produkcja budowlano-montażowa
w I kwartale bieżącego roku zwiększyła się
o 18,8 proc. w stosunku do bardzo niskiego poziomu przed rokiem, na co w znacznym stopniu wpłynęła wysoka dynamika w podmiotach
zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz wykonujących
roboty budowlane specjalistyczne.
Tymczasem, jak wynika z badań GUS,
„ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie
przemysłowym w marcu jest oceniany korzystnie, lepiej niż przed miesiącem, ale gorzej niż w marcu ubiegłego roku. Na poprawę koniunktury mają wpływ bardziej optymistyczne niż przed miesiącem przewidywania
portfela zamówień i produkcji, a także poprawa ocen bieżących w tym zakresie. Utrzymują się trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych.
Przewidywania w tym zakresie wskazują na
możliwość niewielkiej poprawy.
W marcu ogólny klimat koniunktury
w przetwórstwie przemysłowym wynosi plus
4 (przed miesiącem plus 2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. badanych
przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc.
(przed miesiącem odpowiednio 19 proc.
i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Przedsiębiorcy sygnalizują niewielkie zwiększenie krajowego bieżącego portfela zamówień, przy mniejszym niż w lutym ograniczeniu portfela zagranicznego. Bieżąca produkcja jest rozszerzana w niewielkim stopniu,
ale odpowiednie prognozy wskazują jednak
na możliwość dalszej poprawy”.
I niech ten powiew optymizmu towarzyszy nam przez cały rok.
I
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Estetyka i funkcjonalność
O pozycji ﬁrmy na mazowieckim rynku, rzetelności w biznesie oraz czynnikach
decydujących o zakupie lokali przez klientów rozmawiamy z Adamem Berasiem,
prezesem zarządu AGRO-MAN Sp. z o.o.
Jak przedstawia się pozycja firmy na tle
innych deweloperów działających w obrębie
rynku warszawskiego? Co wpływa na wieloletnie miejsce w czołówce i buduje rozpoznawalność firmy, kojarzonej z jakością i solidnością?
– Rynek warszawski jest największym
rynkiem mieszkaniowym w Polsce. Powstaje tu prawie połowa krajowych inwestycji deweloperskich W ciągu 14 lat działalności nasza firma zrealizowała kilka inwestycji mieszkaniowych, które stały się fundamentem dobrej opinii wśród klientów.
W Białołęce posiadamy udział w wysokości około 6,1 proc., zaś w powiecie pruszkowskim wskaźnik ten wynosi niemal 40 proc.
Staramy się być nowocześni i dynamiczni
oraz rozpoznawalni na rynku – przede
wszystkim poprzez realizację osiedli urzeczywistniających ideę miast-ogrodów. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam osiągnąć wysoką pozycję oraz jakość udokumentowaną licznymi nagrodami. W połączeniu z rozpoznawalną marką i dobrą kondycją finansową daje to firmie wyraźne perspektywy wzrostu.
Czym kierują się państwo przy wyborze
inwestycji i jak rozumiana działalność pozwala zajmować miejsce na Białej Liście
firm?
– Przy projektowaniu i realizacji inwestycji
istotne jest zapewnienie zasad zrównoważonego rozwoju. Pamiętamy o infrastrukturze społecznej – placach zabaw dla dzieci,
przedszkolach, zapewnieniu powierzchni
pod działalność usługową. W projektach
wykorzystujemy nowe rozwiązania techniczne, jednak elementy kubaturowe budynków wykonujemy w oparciu o sprawdzone,
tradycyjne technologie, cenione przez naszych
klientów za swoją trwałość i wysokie parametry jakościowe.
Przygodę z Białą Listą rozpoczęliśmy kilka lat temu. W listopadzie ubiegłego roku
przyznany nam został brązowy certyfikat potwierdzający, że firma posiada niezbędne atrybuty wiarygodności, rzetelności oraz cieszy się
nienaganną reputacją. Jest to ważne dla nas
wyróżnienie. Aktualnie nabywcy zwracają
uwagę nie tylko na cenę, ale również na rzetelność firmy i z pewnością chętniej kupują
mieszkania u dewelopera, który działa według
partnerskich zasad.
Czy w przypadku oferty Agromana
można mówić o elastyczności, dzięki której
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AGRO-MAN Sp. z o.o.
– deweloper obecny na warszawskim rynku nieruchomości pierwotnych od 1997
roku. Spółka należy do grupy kapitałowej Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami
AGRO SA. Jest członkiem założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
W swoich działaniach stosuje Kodeks Dobrych Praktyk.

idealne mieszkanie znajdzie każdy, niezależnie od potrzeb i zasobności portfela?
– Dzisiejszy rynek mieszkaniowy należy
do klienta. Zakończyła się faza burzliwego
wzrostu a moce produkcyjne osiągnęły poziom, który zaspokaja popyt realny. Kluczem
do sukcesu jest więc elastyczność dewelopera, specjalizacja, jak również dobrze pozycjonowany rynkowo produkt.
Jak już wspomniałem, przedsięwzięcia inwestycyjne Agromana wyróżniają się na tle
innych projektów deweloperskich interesującą architekturą oraz aranżacją przestrzeni.
Kameralne budynki z mieszkaniami za przystępną cenę, wyposażonymi w balkony, tarasy, ogrody zimowe, mieszkalne poddasza,
podziemne parkingi – to atrybuty, dzięki którym nasza oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Świadczą o tym wysokie
wskaźniki przedsprzedaży. Kwestią dyskusyjną może być lokalizacja osiedli. W swej
działalności, skupionej głównie na Białołęce oraz w Pruszkowie dbamy, by pozostawały
one w bliskim sąsiedztwie miejskiej infrastruktury. Mamy nadzieję, iż rekompensuje

to naszym klientom odległość od centrum
Warszawy.
Na jakie lokale obserwują państwo aktualnie największe zapotrzebowanie? Jak
zmieniły się oczekiwania nabywców nieruchomości, jeśli spojrzeć na tendencje na rynku mieszkaniowym dziś i 10 lat temu?
– Najpopularniejsze są mieszkania o średnim metrażu, tj. 41–60 mkw. Nieco mniejszym
zainteresowaniem cieszą się lokale o powierzchni powyżej 60 mkw. W nielicznych przypadkach klienci pytają o duży metraż, jak również o kawalerki.
Nie trzeba być ekspertem, by stwierdzić,
że na przestrzeni minionej dekady wyraźnie
zmieniły się zarówno oczekiwania nabywców,
jak i tendencje panujące na rynku mieszkaniowym. W obecnych trudnych czasach
przed rozpoczęciem nowych inwestycji należy
wnikliwie identyfikować preferencje i oczekiwania klientów. Podstawą stworzenia produktu wyróżniającego się na tle konkurencji
jest opracowanie projektu, który spełni wymagania klientów w zakresie jego potrzeb
mieszkaniowych. Nie jest to proste z uwagi
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na zmiany popytu na rynku uzależnione
m.in. od zamożności klientów. Dlatego rynek
należy wciąż obserwować, analizować i wyciągać stosowne wnioski. Ot, taka mało odkrywcza dywagacja.
Co oprócz standardu liczy się dziś dla
klientów rozważających zakup mieszkania? Jak ważna jest lokalizacja oraz otoczenie budynku, wpływające na estetykę przestrzeni i bezpieczeństwo?
– Sądzę, że warto zwrócić uwagę na strukturę mieszkań w zależności od aktualnych potrzeb rynkowych. Proponowany klientom
produkt powinien zapewniać odpowiednią
ilość miejsc garażowych, komórek, monitoring zapewniający bezpieczeństwo. Winien
równocześnie zabezpieczać potrzeby klientów
w zakresie dostępności do usług, ułatwiających codzienne życie mieszkańców np. sklepów osiedlowych, przedszkoli, opieki medycznej. Warto również zaproponować ciekawe zagospodarowanie terenu tj. zieleń, małą
architekturę, place zabaw zapewniające możliwość odpoczynku i rekreacji. Należy również
brać pod uwagę wykończenie lokalu w wybranym przez nabywcę standardzie.
Na czym polega w przypadku usług
deweloperskich uzyskanie harmonii między
dorobkiem wieloletnich doświadczeń a dynamicznymi zmianami rynkowymi i postę-

pem w branży budowlanej, będącymi współczesnymi znakami czasów?
– Uznaliśmy, że największą wartością jest
dla nas zaufanie klientów i kontrahentów oraz
wizerunek firmy. Takie podejście – szczególnie w niezwykle turbulentnym otoczeniu – wymagało oczywiście większego wysiłku w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego,
współpracy z wykonawcami i dyscypliny finansowej. Sądzę, że udało nam się uzyskać
taką harmonię poprzez połączenie tradycji
z nowoczesnością, nietypowej architektury
z bujną roślinnością, estetyki z funkcjonalnością, komfortu i bezpieczeństwa z wysoką
jakością.
Jakie dotychczasowe inwestycje uważają
państwo za swój największy sukces i najbardziej reprezentatywną wizytówkę firmy,
zgodną z ideą budowania bezpiecznych domów szczęśliwych ludzi oraz hasłem firmy:
„Zamieniamy miasta w ogrody”?
– Uważam, że wszystkie nasze inwestycje mogą być uznane za wizytówkę firmy. Wystarczy spojrzeć na oddane do użytku nasze
osiedla wplecione w zielone ogrody, aby dostrzec harmonię, spokój i estetykę kameralnych
budynków nawiązujących do stylu podmiejskich willi. Poprzez harmonijne połączenie architektury budynków z architekturą krajobrazu
udało się osiągnąć korzystny mariaż formy,

funkcji i estetyki. Mieszkańcy Brzezin, Lewandowa Dużego i Leśnego na warszawskiej
Białołęce oraz Twojego Parzniewa – Miasta
Ogrodu k. Pruszkowa są również przekonani o ich wyjątkowości i bezpieczeństwie.
Jak ukierunkowane są plany rozwojowe
firmy, biorąc pod uwagę zasięg terytorialny
przy wypracowanej stabilnej pozycji na rynku mazowieckim oraz zakres oferty deweloperskiej? Czy wykroczenie poza specjalizację mieszkaniową w obszar obiektów komercyjnych i przemysłowych to dobre rozwiązanie w świetle bieżącej sytuacji rynkowej i przyszłościowej wizji rozwoju?
– W obecnej rzeczywistości rynkowej
niewiele firm jest w stanie rozpocząć przedsięwzięcia deweloperskie na dużą skalę.
Z pewnością okres ten to doskonała okazja
do zaznaczenia swojej obecności na rynku
i powiększenia w nim udziału oraz budowania wartości marki. To prawdziwe wyzwanie,
dlatego chcielibyśmy wykorzystać tę okazję.
W związku z poczynionymi przez resort
skarbu krokami związanymi z wprowadzeniem na giełdę grupy powstałej na bazie spółek z rynku nieruchomości, do której się zaliczamy, niezręcznie mi jest zdradzać plany inwestycyjne.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
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System to jedno,
a drugie – człowiek
Jeśli kierownictwo poważnie podchodzi do wdrożenia właściwego systemu
jakości i traktuje go jako element zarządzania, jeśli jest kompetentny kierownik,
prowadzone są analizy, to taki system musi pomóc w funkcjonowaniu ﬁrmy – uważa
Wojciech Henrykowski, prezes zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyﬁkacji SA
Jakby pan ocenił zainteresowanie systemami jakości w ciągu ostatnich kilku lat
przez polskie firmy?
– Przed wejściem do Unii Europejskiej
i zaraz po nim nastąpiło wzmożone zainteresowanie nie tylko certyfikacją systemów jakości, ale i wyrobów. Choć wdrażanie europejskich systemów jakości zaczęło się w Polsce w 1991 roku, to przed wejściem do UE niektórzy mówili, że jesteśmy nieprzygotowani.
Okazało się, że rok 2004 przeszliśmy bez bólu
i polskie firmy swoje towary eksportowały na
Wspólny Rynek.
Kryzys w 2008 roku przyhamował entuzjazm towarzyszący wdrażaniu systemów i zainteresowania certyfikacją. A przypomnę, że
rok 2009 Unia ogłosiła rokiem innowacyjności
i kreatywności. Joseph Juran (w 1986 roku
opublikował trylogię jakości: planowanie,
sterowanie i doskonalenie – przyp. red.) powiedział, że nie ma innowacyjności bez kryzysu w biznesie! Niektóre firmy zakładały, że
poprzez jakość uda im się wyjść z kryzysu,
a inne – szukając obniżenia kosztów działalności – uznały, że można zrezygnować z certyfikacji. I wiele firm od niej odeszło. Ta konstatacja wynika nie tylko z obserwacji PCBC,
bo spadek zainteresowania certyfikacją zauważają podobne nam firmy, także te zagraniczne działające na terenie Polski.
Niedawno na posiedzeniu Europejskiej
Fundacji Zarządzania Jakością w Cardiff
kilku mówców odwołało się do przełomu
lat 1989/1990, kiedy to powstały normy
ISO 9000: olbrzymi entuzjazm i wszyscy
chcieli się szkolić, a następnie je wdrażać. Później zainteresowano się normami ISO 14 000
i PN-N-18 000. A co teraz zrobić? Jaka nowa
inicjatywa pobudzi firmy, gdy to zainteresowanie certyfikacją odczuwalnie gaśnie zarówno na świecie, jak i w Polsce? Przy czym
w Polsce, w której wdrożono kilkanaście tysięcy norm, ktoś obliczył, że certyfikowanych
mogłoby być około 50 tys. firm. Dramatu nie
ma, ale widać spadek zainteresowania…
… kilka lat temu na wdrażanie systemów
jakości przedsiębiorstwa mogły otrzymać
unijną dotację z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości…
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– … te środki już się skończyły. I kiedy firmy musiały z własnych pieniędzy płacić za odnowienie certyfikacji, to ponad 50 proc. z nich
zrezygnowało.
Jak w tej sytuacji PCBC sytuuje się na
rynku?
– Uważam, że nadal jesteśmy liderem.
I to zarówno pod względem wydanych certyfikatów dla wyrobów, jak i certyfikatów na
systemy zarządzania. Nie prowadzimy statystyki odnośnie do certyfikacji wyrobów –
obecnie nie ma znaku narodowego, więc –
podobnie jak inne jednostki – oferujemy wła-

sne znaki: „B” oraz „Q”, którym głównie są
zainteresowani producenci żywności: dżemów, mąki, masła, olejów, serów, czekoladek,
kiełbasy, szynki itp., gdyż ten znak poświadcza, że konkretny produkt, który musi
spełniać wymagania normy, a następnie
przejść ocenę organoleptyczną przez ekspertów, jest lepszy: smaczniejszy i trwalszy.
Ponadto oferujemy znaki na produkty regionalne – Chronione Oznaczenie Geograficzne i Nazwa Pochodzenia – i tradycyjne
– Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.
W tym miejscu warto dodać, że mamy swo-
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ich przedstawicieli w Turcji, Rumunii, Indiach,
Korei.
Znak „B” czyli „CE”.
– Nie. Certyfikat bezpieczeństwa „B”
potwierdza, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta,
nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia,
mienia i środowiska. Umieszczony na wyrobie znak „B” jest informacją dla klienta i sprzedawcy, że bezpieczeństwo wyrobu zostało potwierdzone przez niezależną od producenta
jednostkę certyfikującą, a jego produkcja jest
nadzorowana przez tą jednostkę.
Natomiast znak „CE” potwierdza spełnianie przez wyrób wymagań norm zharmonizowanych związanych ze wszystkimi dotyczącymi go dyrektywami. Ale… wszystkie
oznaczone tym znakiem czajniki elektryczne
są bezpieczne, czyli „nie kopią”, niemniej jednak, niektóre zagotują wodę tylko 2-3 razy!
PCBC jest jednostką notyfikowaną – numer notyfikacji 1434 – i prowadzi ocenę zgodności wyrobów w zakresie następujących
dyrektyw europejskich: Bezpieczeństwo
zabawek – 88/378/EWG, Kompatybilność
elektromagnetyczna – 2004/108/WE, Sprzęt
elektryczny – 2006/95/WE, Maszyny
– 2006/42/WE, Aktywne implantowane wyroby medyczne – 90/385/EWG, Wyroby medyczne – 93/42/EWG, Wyroby medyczne do
diagnostyki in vitro – 98/79/WE, Wyroby budowlane – 89/106/EWG i Rekreacyjne jednostki pływające – 94/25/WE.
Kiedyś znak „B” był obowiązkowy – dziś
jest dobrowolny, ale nasz znak „B” spełnia też
określone wymagania funkcjonalne, między
innnymi potwierdza bezpieczeństwo użytkowania wyrobu i stabilności jego produkcji
oraz spełnienie przez wyrób norm zharmonizowanych z dotyczącymi go dyrektywami,
co jest dodatkowym potwierdzeniem wiarygodności deklaracji zgodności producenta.
Systemy zarządzania jakością głównie
kojarzą się z systemami z serii ISO 9000 oraz
ISO 14 000 i PN-N-18 000.
– Ostatnio wzrasta zainteresowanie ISO
27 001, które niedawno zostało rozszerzone, a dotyczy bezpieczeństwa danych, oraz
ISO 22 000 – dotyczące żywności. Ponadto PCBC wydaje certyfikaty Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
– SPZK, ale w tym przypadku stawiamy na
jakość, a nie na ilość. W 2010 roku certyfikowaliśmy Kancelarię Premiera RP: na ISO
9001 – departamenty i biuro, a na ISO 27 001
– całość. Zainteresowane jest Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, w którym chyba powołano pełnomocnika ds. jakości.
W administracji różnych szczebli coś
drgnęło, co oznacza, że ta jakość usług będzie
powoli rosła. Trzeba jednak mieć świadomość,
że na systemy ISO „nakładają się” systemy
komercyjne, jak BRC – British Retail Consortium czy Global Standard for Food Safety,
którego niemiecko-francuskim odpowiednikiem jest IFS – International Food Standard

– wydawany przez stowarzyszenie HDE.
I tych certyfikatów obecne w Polsce sieci handlowe wymagają od swoich dostawców, którzy często rezygnują z ISO, bo 90 proc. produkcji sprzedają w sieci. Owszem, stosują
standardy ISO, ale już tego systemu nie certyfikują, bo to koszty. Oczywiście w różnych
branżach różnie to wygląda. Wzrasta też zainteresowanie systemami jakości wśród administracji – samorządowej i centralnej, a także znakiem Ecolabel.
A ile kosztuje uzyskanie certyfikatu i jego
odnowienie?
– Zależy od wielkości firmy: od 8–9 tys.
do – w przypadku firm wielozakładowych zatrudniających tysiące pracowników – 60–80
tys. zł. Ta cena obejmuje certyfikację ważną
3 lata i dwa audity nadzoru. Podobnie kosztuje odnowienie, które jest recertyfikacją. Ale
dla administracji stosujemy 50-proc. upusty.
Panie prezesie, nie odnosi pan wrażenia,
że nazywanie systemów ISO systemami jakości jest mylące, gdyż one po prostu zakładają powtarzalność produkcji czy usługi. Innymi słowy: jakaś firma może produkować dokładnie takie same produkty, ale
kiepskiej jakości.
– Na świecie nie ma doskonałości. Przykładem promy kosmiczne: wydawałoby się,
że nic bardziej doskonałego nie skonstruowano, a Columbia rozpadła się podczas 25.
lotu! Dlatego, tak jak pan mówi, jeśli ktoś zaplanuje produkcję bubla, to będzie wprowadzał go do obrotu. Ale teoretycznie nie powinien bubla wypuścić, bo w normie jest punkt
dotyczący projektowania, które powinno zagwarantować, iż oferowany przez niego wyrób jest dobry.
A czy widzi pan różnicę w obsłudze
w urzędzie, który ma ISO, i w takim, który
go nie ma?
– Kilka lat temu w jednym z Urzędów
Dzielnicowych załatwiałem sprawę spadkową. Zostałem przez urzędników „przeczołgany”. Ciągle brakowało jakiegoś dokumentu, a przecież wystarczyło na początku powiedzieć: nie ma tego, tego i tego! Z kolei
w Starostwie w Pułtusku, które ma wdrożone ISO, załatwiam sprawy związane z budową domku na działce. Wcześniej słyszałem,
że uzyskanie pozwolenia to koszmar. Tymczasem spotkałem się z miłą, kompetentną obsługą – ale to było przed uchwaleniem 25 marca bieżącego roku ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – więc na tych dwóch przykładach
widzę różnice.
Jeśli są procedury, jeśli pracownicy są
przeszkoleni i chce tego najwyższe kierownictwo firmy czy instytucji, to różnica musi być
widoczna. Nie oznacza to, że właściwie zarządzany urząd, który nie ma systemu, nie będzie nas dobrze obsługiwał. Jednak wciąż bardzo często na różnych szczeblach spotykamy
się z arogancją władzy. Generalnie system to
jedno, a człowiek – to drugie. Trzeba go tak

przeszkolić, by działał w ramach tego systemu.
Jak przedstawia się zainteresowanie
znakiem Ecolabel?
– PCBC SA uzyskało uprawnienie do wydawania certyfikatu Ecolabel 7 lat temu, ale
pierwszy certyfikat wydaliśmy w 2005 roku.
Zainteresowanie jest umiarkowane bo wymagania są ostre. Ale zainteresowanie tym
znakiem wzrasta – wyrobom spełniającym
wyższe normy środowiskowe przyznaliśmy już
około 60 certyfikatów. Uważam, że to dużo,
bo w UE wydano około 3000 licencji a tam
system funkcjonuje już od 1992 roku. Ostatnio ten znak wydaliśmy na montowane w Polsce telewizory LCD firm Sharp i LG, ale wydaliśmy go również dla fabryki w Turcji. Znakiem Ecolabel interesują się też producenci
kosmetyków i chemii gospodarczej.
Czy PCBC myśli o wprowadzeniu nowej
oferty?
– Przygotowujemy się do certyfikowania
na zgodność z normą ISO 28 000 – łańcuch
dostawców – i wprowadzoną w 2010 roku
ISO 16 000 – zarządzanie energią, która dotyczy sektora elektroenergetycznego: producentów, dystrybutorów i odbiorców energii. Podczas spotkania z szefami najważniejszych i największych firm tej branży w Polsce przedstawiliśmy nową normę, ale choć potencjalnych klientów jest wielu, to jeszcze za
wcześnie na efekty tej prezentacji.
PCBC ma kilka laboratoriów. Czy ich
wyposażenie pozwala na przeprowadzanie
wszystkich badań?
– Cały czas je doposażamy. A czy wszystko możemy badać? Możemy badać wszystkie wyroby, które mamy w programie i na które uzyskaliśmy akredytację. Nasze Laboratorium Elektrotechniczne ma komorę bezodbiciową, w której wykonuje pomiary emisji zaburzeń promieniowanych i badania
odporności na pole elektromagnetyczne. Badamy urządzenia, które podlegają wymaganiom norm zharmonizowanych z Dyrektywą
Kompatybilności Elektromagnetycznej, jak
i te, które nie muszą mieć certyfikatu, np. telefony komórkowe.
Od pewnego czasu badamy wyroby medyczne, gdyż jesteśmy notyfikowani do trzech
dyrektyw. Obecnie także – na zlecenie niemieckich producentów – badamy dużo wózków inwalidzkich.
W Oddziale w Pile rozwija się certyfikacja gospodarstw rolnych. Na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi ze stycznia 2009 roku wydaliśmy 2600
certyfikatów potwierdzających, że dane gospodarstwo spełnia określone wymagania
i w związku z tym jest ekologiczne. A jeśli coś
produkuje, to ten wyrób może oznaczać
Europejskim Znakiem Ekologicznym. Gospodarstwa te są oczywiście systematycznie
kontrolowane, co też kosztuje.
Rozmawiał Jerzy Bojanowicz
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Dekoniunktura
nam niestraszna
Rozmowa z Leszkiem Faltyniakiem, prezesem zarządu Trasko-Inwest Sp. z o.o.
Początki firmy przypadają na 1999 rok.
Czego nauczyły państwa doświadczenia minionej dekady?
– Misją naszej spółki jest realizacja inwestycji w sposób godny lidera rynku budownictwa. Każdego dnia dbamy o satysfakcję klientów, odpowiadając na ich rosnące potrzeby. Nasze cele osiągamy dzięki
profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania oraz partnerskim relacjom z klientami, dostawcami i podwykonawcami. Wszystko to złożyło się na pozytywny wizerunek naszej firmy na polskim
i zagranicznym rynku budowlanym. Trasko-Inwest opiera działalność o stałą współpracę
z szerokim gronem inwestorów. Budowane
przez lata zaufanie klientów procentuje
szczególnie w okresach załamania koniunktury, zaś obecność na rynku rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, a ostatnio w Emiratach
Arabskich, pozwala nam opierać się kolejnym
falom dekoniunktury w branży. Doświadczenie nauczyło nas różnicować lokalizacje
i obszary działania. Błędem jest ograniczanie działalności gospodarczej do jednego regionu czy nawet kraju. Potencjał, jakim dysponujemy, pozwala realizować najtrudniejsze zadania inwestycyjne nawet w ciężkich dla
budownictwa okresach. Wielokrotnie udowadnialiśmy, iż potrafimy budować w trudnych warunkach prawnych, finansowych
i technicznych, oraz precyzyjnie definiować
i minimalizować ryzyka techniczne, administracyjne i finansowe. Naszym atutem jest
też szeroko pojęta samowystarczalność.
Firma posiada w swojej ofercie szeroki
zakres usług, ale specjalizuje się w budowie
wielkogabarytowych hal i magazynów przemysłowych. Co zadecydowało o wyborze tej
specjalizacji?
– Profil usług od początku naszej działalności wyznaczały potrzeby rynku. Przemiany gospodarcze w latach 90. spowodowały
wzrost zapotrzebowania na obiekty przemysłowe i handlowe. Spółka Trasko-Inwest
w krótkim czasie wyspecjalizowała się w budowie hal i magazynów przemysłowych,
centrów logistycznych i handlowych, a świadczona przez nas obsługa formalno-prawna
przedsięwzięć inwestycyjnych spotkała się
z dużym zainteresowaniem. Pracujemy w
oparciu o tworzone przez lata systemowe zarządzanie budowami, opracowywaną metodologię zarządzania procesem budowlanym

20 Fakty

nawczego oraz inwestorstwo zastępcze. Realizując wszystkie etapy inwestycji budowlanych, przejmujemy ryzyko związane z wykonaniem inwestycji, a klientom pozwalamy skupić się na prowadzeniu działalności. Własne
biuro projektowo-konstrukcyjne i nowoczesne oprogramowanie maksymalnie skraca
czas projektowania i umożliwia szybkie zmiany w projekcie nawet na etapie realizacji. Nasi
menadżerowie służą klientom fachową pomocą w procesie inwestycyjnym i wykonawczym oraz w przekazaniu obiektu do użytkowania zgodnie z zasadą: od projektu do
obiektu.
Czym przekonują państwo do siebie
renomowane firmy i powszechnie znane
marki, których w ciągu ostatniego 10-lecia
zgromadziła się pokaźna lista?
– Najlepsze opinie i referencje otrzymywane za nasze realizacje niewątpliwie stanowią kluczowy czynnik składowy sukcesu
spółki. Wśród naszych stałych klientów możemy wymienić Black Red White, Toruńskie
Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Polską
Grupę Farmaceutyczną, Auchan, Media
Markt, Classen i inne znane marki. Wysoka

Doświadczenie nauczyło nas różnicować
lokalizacje i obszary działania. Błędem jest
ograniczanie działalności gospodarczej
do jednego regionu czy nawet kraju
i własną politykę zapewnienia najwyższej
jakości, zaś nasz rozwój stymulują wymagania klientów.
Co pozwala odnosić sukcesy w dziedzinie kompleksowej realizacji inwestycji jako
generalny wykonawca i z powodzeniem
funkcjonować w sektorze budownictwa
ogólnego i przemysłowego?
– Trasko–Inwest oferuje pełen zakres
robót budowlano-montażowych w systemie
generalnego wykonawstwa „pod klucz” przy
realizacji różnego rodzaju inwestycji, zwłaszcza obiektów przemysłowych i usługowych.
Wymagający klient oczekuje dziś kompleksowości usług, stąd przejmujemy pełną odpowiedzialność za powstający projekt, na którą składa się doradztwo inwestycyjne, opracowywanie koncepcji, wyceny, wizualizacje,
optymalizacje, kosztorysowanie – całokształt
działań od projektu budowlanego do wyko-

jakość świadczonych usług, stabilna, wyspecjalizowana kadra inżynierska, nabyte
doświadczenie i dbałość o dotrzymanie terminów pozwalają spółce skutecznie konkurować z dużymi i średnimi firmami budowlanymi o zasięgu krajowym i zagranicznym.
Dążąc do osiągnięcia doskonałości i wysokich
wyników, kierujemy się zasadami etyki, rzetelności, odpowiedzialności, partnerskiej
współpracy i poszanowanie naturalnego środowiska. Chcemy tworzyć nowe standardy
w budownictwie poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych oraz
bogatego doświadczenia, a także tworzenie
innowacyjnych rozwiązań, co w czasach gospodarki opartej na wiedzy ma dla klientów
bardzo duże znaczenie.
Rozmawiał
Piotr Nowacki
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Nieoceniony kapitał
Rozmowa z Bogdanem Szewczykiem, dyrektorem generalnym Fabryki Mebli BODZIO

W czym upatruje pan tak silną pozycję
firmy po ponad 25 latach działalności?
– Na rynku już od dawna postrzegani jesteśmy jako wiodący producent mebli. Naszym atutem jest nie tylko ogromne doświadczenie rynkowe, ale także wysoki poziom konkurencyjności, przekładający się
wprost na naszą pozycję. Potwierdzeniem
tego jest między innymi skala i zakres działań, które na bieżąco podejmujemy aby
w sposób optymalny wykorzystać własny po-

tencjał. W ostatnim roku zwiększyliśmy zatrudnienie o ponad trzysta osób, które osiągnęło ostatecznie poziom 2000 pracowników.
W ścisłym zawiązku z tym faktem pozostaje wielkość realizowanych przez nas inwestycji. Do najbardziej spektakularnych należy zaliczyć zwiększenie liczby nowo otwartych firmowych salonów sprzedaży do 250
punktów, a w roku bieżącym ma być ich nawet 300, i to w każdym regionie Polski. Już
na podstawie tych danych można stwierdzić,
że prowadzimy ofensywną politykę rozwoju, przynoszącą wymierne rezultaty.
Jakie znaczenie ma rodzinny charakter
firmy?
– Taki model zarządzania, oparty na ścisłym podziale kompetencji z jednocześnie wyodrębnionym ośrodkiem decyzyjnym, jest
optymalnym rozwiązaniem dla struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz profilu
działalności. Nasze doświadczenia, to nieoceniony kapitał, który staramy się wykorzystywać na co dzień. Bezpośredni udział mojej żony Iwony oraz naszych dzieci Anny, Moniki i Grzegorza w zarządzaniu przedsię-

biorstwem daje gwarancje nie tylko jego skuteczności, ale też stwarza pewien komfort pracy dla mnie. Dzięki temu mogę się skoncentrować na realizacji rzeczywistych priorytetów,
mając świadomość, że w sprawach kluczowych wspólnie podejmujemy decyzje.
Konto firmy rokrocznie wzbogacają kolejne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty.
Jak ważną rolę pełnią one w działalności firmy?
– Są one przede wszystkim elementem
budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, pełniąc rolę swoistego testu naszej wiarygodności wobec klientów i kontrahentów. Świadczą one także o kierunkach naszych przemian. Wdrażanie nowoczesnych
technologii, przestrzeganie norm etycznych
czy kwestie standardów jakości, to tylko nieliczne aspekty naszej działalności, które znajdują uznanie w oczach jury konkursów lub
programów w których bierzemy udział.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.bodzio.pl
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Jest wiele
do naprawienia
O rozwoju przedsiębiorczości w Polsce na przestrzeni ostatniej dekady,
efektywności przedsiębiorców w ubieganiu się o środki unijne oraz zmianach
w podejściu rządu do stymulowania wzrostu gospodarczego rozmawiamy
z Andrzejem Arendarskim, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej
Co przywodzi panu na myśl stan przedsiębiorczości w polskich warunkach sprzed
10 lat? Czy wobec szeroko rozumianego postępu, jaki się od tamtej pory dokonał,
otwarcia rynków i instrumentów wsparcia dla
biznesu zmiany w gospodarce należy rozpatrywać wyłącznie pozytywnie?
– Okres ostatnich 10 lat w polskiej gospodarce oceniam pozytywnie. Przede wszystkim ze względu na historyczne wydarzenie, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i politycznym oraz społecznym – mam tu oczywiście na myśli wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Otwarcie europejskiego rynku dla
polskich towarów i usług pozwoliło znacznie
przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski. Należy także pamiętać, że akcesja do Unii Europejskiej stała się istotnym czynnikiem przyciągającym do Polski zagranicznych inwestorów. Patrząc na rozwój polskiej gospodarki
i przedsiębiorczości w ostatniej dekadzie zastrzeżenia można mieć jedynie do sfery regulacyjnej, związanej z jakością prawa gospodarczego. Tutaj reformy przeprowadzane
są zdecydowanie za wolno. Polski biznes wciąż
musi zmagać się ze skomplikowanymi, często
absurdalnymi przepisami, wysokimi obciążeniami podatkowymi i nie zawsze przyjaznym
klimatem biznesowym. Rzeczywiście, w ciągu ostatnich 10 lat nie dokonała się w tym obszarze żadna wielka rewolucja.
Mimo wszystko wstąpienie Polski do
Unii Europejskiej okazało się przełomem.
Czy polscy przedsiębiorcy dobrze wykorzystali furtki, jakie otworzyły się dla ich rozwoju?
– Polski biznes doskonale wykorzystał tę
szansę. Pamiętajmy, że dużo wcześniej, między innymi dzięki programom przedakcesyjnym, polskie firmy mogły przygotowywać
się do wejścia na wspólny rynek, poprzez na
przykład dostosowanie do unijnych standardów. Porównanie wyników eksportu
sprzed i po akcesji nie pozostawia wątpliwości,
co do odpowiedzi na pytanie, czy Polska wykorzystała swoje „5 minut”. W okresie 7 lat
polski eksport wzrósł niemal trzykrotnie, z poziomu 34,4 mld euro w 2000 roku do prawie
100 mld euro.
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Jak postrzega pan efektywność krajowego
biznesu w ubieganiu się o środki z funduszy
zewnętrznych oraz wykorzystaniu z dostępnych narzędzi i możliwości, choćby w zakresie edukacji? Czy, uogólniając, słuszna jest
teza, że przedsiębiorca w 2011 roku jest bardziej zaradny i świadomy wyzwań rynkowych?
– To kwestia szczególnie istotna dla Krajowej Izby Gospodarczej, która od początku
transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce postawiła sobie za główny cel edukację
przedsiębiorców i ułatwienie im funkcjonowania w warunkach wolnego rynku. Mając
okazję obserwować od wielu lat polską przedsiębiorczość, wyraźnie widzę, że polscy biznesmeni coraz lepiej rozumieją rynek, chęt-

ne. Realia rynkowe zmieniają się w bardzo
szybkim tempie i nie zawsze przedsiębiorcy
są w stanie za nimi nadążyć. Tutaj widoczna
jest rola Krajowej Izby Gospodarczej.
Co jest dziś warunkiem konkurencyjności i pożądanej przez przedsiębiorców prosperity? Jaki udział w sukcesie przypada
czynnikom pozaekonomicznym, składającym
się na społeczną odpowiedzialność biznesu?
Jak jest odbierana przez polskie przedsiębiorstwa idea promowanie odpowiedzialnego
biznesu?
– W latach 90-tych większość liderów biznesu w Polsce była przekonana, że zarządzanie firmą nie ma wiele wspólnego z zasadami odpowiedzialności społecznej i ety-

Mając okazję obserwować od wielu lat polską
przedsiębiorczość, wyraźnie widzę, że polscy
biznesmeni coraz lepiej rozumieją rynek,
chętniej korzystają z nowoczesnych narzędzi
wsparcia biznesu i zdają sobie sprawę
z potrzeby edukacji rynkowej
niej korzystają z nowoczesnych narzędzi
wsparcia biznesu i zdają sobie sprawę z potrzeby edukacji rynkowej. Nadal jednak – dotyczy to szczególnie sektora mikroprzedsiębiroców – działania edukacyjne są potrzeb-

ki. Uważali, że wszystko, co nie jest wyraźnie
zabronione przez prawo, jest dozwolone. Liczy się przede wszystkim rentowność, zaś
o sposobach osiągania tej rentowności lepiej
nie dyskutować, przynajmniej publicznie.

Później jednak coraz głośniej zaczęto mówić
o korupcji w biznesie i bezceremonialnym wyrzucaniu pracowników na bruk, o oszustwach wobec klientów i partnerów biznesowych, o przestępstwach gospodarczych i nieuczciwych przetargach publicznych.
Obecnie wiele firm konsekwentnie rozwija
i poszerza uruchomione już wcześniej projekty
z zakresu społecznej odpowiedzialności, które dotyczą zarówno pracowników, środowiska społecznego, jak i rynku. Należy stwierdzić, że firmy starają się jak najlepiej dopasować swoje projekty do przyjętych strategii
funkcjonowania w rzeczywistości rynkowej.
Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie
sprawę, że społeczna odpowiedzialność biznesu, to także uwzględnianie interesu społecznego i ochrony środowiska naturalnego
w swojej działalności biznesowej oraz relacjach z grupami funkcjonującymi w otoczeniu firmy.
Z badań Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, działającego przy KIG, wynika, że firmy stosujące zasady społecznej odpowiedzialności biznesu odnoszą wymierne korzyści, z tytułu stosowania tych zasad. Największe korzyści to
większa sprzedaż, większy zysk i większe
nakłady na inwestycje. Przedsiębiorstwa
przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu charakteryzuje również bardzo wysoka płynność finansowa.

«

OFERUJEMY
• ładunki rakietowe z prochu nitroglicerynowego typu balistytu, jednoi wielokanałowe z możliwością inhibitowania powierzchni zewnętrznej,
w tym ładunki napędowe do lotniczych pocisków rakietowych,
moździerzowo-rakietowych, ładunki napędowe do artylerii rakietowej,
• moździerzowe prochy nitroglicerynowe,
• kompozytowe paliwa rakietowe,
• różne rodzaje petard akustycznych z zapalnikiem tarciowym lub elektrycznym,
• imitatory strzałów artyleryjskich,
• wybuchowe granaty dymne o własnościach maskujących w podczerwieni.

Wykonujemy także stacjonarne badania balistyczne z pomiarem siły
ciągu i ciśnienia w funkcji czasu produkowanych ładunków napędowych rakietowych, a także badania mechaniczne, ﬁzykochemiczne
i analityczne materiałów wybuchowych.
Zakład Produkcji Specjalnej "Gamrat" Sp. z o.o.
GRUPA BUMAR
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
tel. (13) 491 42 35, 013 491 45 41
fax (13) 491 50 10
e-mail: zpsgamrat@zpsgamrat.pl
www.zpsgamrat.pl
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Zainteresowanie problematyką CSR
w Polsce w ostatnich latach rośnie. Bez wątpienia wpływ na to ma również zainteresowanie CSR na gruncie unijnym. Już od 1995
roku toczy się debata na ten temat – wtedy to
grupa przedsiębiorców wystosowała społeczny manifest – Manifest od Enterprises.
Co w ciągu ostatnich 10 lat zmieniło się
w podejściu rządu do tworzenia korzystnych
warunków dla rozwoju gospodarki i generowania wzrostu? Jakie widzi pan postępy we
współpracy państwa i samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym i w zakresie udzielanego wsparcia?
– Tak, jak wcześniej wspomniałem,
w ostatnich dziesięciu latach przedsiębiorcy nie
doczekali się pod tym względem rewolucji. Zarówno 10 lat temu, jak i dziś narzekają na złą
jakość prawa, skomplikowane przepisy, niezrozumienie potrzeb biznesu szczególnie ze
strony polityków. Oczywiście nie można powiedzieć, że nic w tej materii się nie zmieniło. Co prawda kolejne rządy postulują zmiany ułatwiające prowadzenie działalności,
usuwanie absurdów, ale z wielkich planów pozostają tylko drobne zmiany. Środowisko
przedsiębiorców współdziała z władzami lokalnymi, często jednak jest to współpraca
o charakterze incydentalnym. Nadal nie ma
również jednolitych reguł – poza określonymi w ramach Komisji Trójstronnej – tworzenia prawa w oparciu o konsultacji społeczne.
Władza samorządowa nie ma również woli
sformalizowanego przekazania części kompetencji, czy też zadań o charakterze publicznym, samorządowi gospodarczemu. Jestem przekonany, że stworzenie samorządu gospodarczego, jako reprezentacji całego środowiska przedsiębiorców, byłoby doskonałym
remedium na wspomniane problemy.
Jak wobec wieloletnich utyskiwań na
biurokrację i debat nad ideą „jednego okienka” udaje się dziś usprawniać administrację
i eliminować formalności związane z działalnością gospodarczą? Jak przedstawiają się
perspektywy informatyzacji procedur i wcielenia w życie idei urzędów przyjaznych
przedsiębiorcy?
– Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat
aktywnie wspiera wszelkie działania mające
na celu ograniczanie biurokracji. Jednym
z istotnych elementów tego procesu jest informatyzacja procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. To nie tylko mniej problemów dla
przedsiębiorców, ale także ich większa konkurencyjność. Proces ten trwa już od dłuższego czasu i liczę, że obecny rok będzie pod
tym względem przełomowy. 1 lipca uruchomiona zostanie wreszcie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), która przyczyni się do zwiększenia dostępności zasobów informacyjnych
administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców i umożliwi szybką rejestrację firm.
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Dodam tylko, że KIG bierze udział w wielu
inicjatywach z obszaru e-gospodarki. Uczestniczymy w implementacji na rynek polski Dyrektywy Usługowej, w projekcie Przyjazna
e-Administracja, ePUAP i innych. Mam nadzieję, że – między innymi dzięki naszym działaniom – w najbliższym czasie e-Administracja
przestanie być hasłem, a stanie się rzeczywistym narzędziem, ułatwiającym działalność
przedsiębiorców.
Pod koniec 2009 roku zwracał pan uwagę na znikomą liczbę uchwalonych ustaw
wpływających na gospodarkę, ubolewając
nad zastojem w kwestii tworzenia prawa
sprzyjającego przedsiębiorcom. Czy dziś
Sejm nadal przebywa na „gospodarczych wakacjach”, czy można mówić o pozytywnych zmianach na początek kolejnego dziesięciolecia?
– Nieprawdą byłoby stwierdzenie, że
w dziedzinie prawa gospodarczego obecna
ekipa rządząca niczego nie dokonała. Wprowadzono m.in. korzystne zmiany w ustawie
o swobodzie działalności gospodarczej, na poczet zasług obecnego rządu można zaliczyć
także reformę emerytur pomostowych. W tym
roku nie należy się jednak spodziewać znaczącej aktywności legislacyjnej, która w spek-

polskiej prezydencji dla krajowej i europejskiej gospodarki, mierząc siły na zamiary?
– Wśród polskich priorytetów znalazły się
m.in. nadanie dynamiki Partnerstwu Wschodniemu, wzmocnienie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, negocjacje w sprawie
budżetu na lata 2014–2020, wsparcie konkurencyjności oraz wypracowanie strategii
rozwoju gospodarczego, wzmocnienie unijnego rynku wewnętrznego i wreszcie prace
nad wspólną polityką energetyczną. Realizacja
każdego z nich będzie ogromnym wyzwaniem.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że próby forsowania swojego stanowiska
przez kraje nie będące unijnymi liderami, udają się tylko w sporadycznych przypadkach.
Przypomnę tylko głośną ostatnio dyskusję na
temat „paktu konkurencyjności” i problemu
tworzenia „Europy dwóch prędkości” – poprzez wyłączenie krajów pozostających poza
strefą euro z decydowania o europejskiej polityce gospodarczej. Prezydencja to szansa
odegrania roli dobrego mediatora, umiejętnie godzącego sprzeczne często interesy poszczególnych państw Unii.
Jaki kształt krajowej gospodarki ma
pan przed oczami, jeśli pokusi się pan o wykroczenie myślami w przyszłość o kolejne

Jednego jestem jednak pewien. Polska
gospodarka, jeśli ma skutecznie konkurować
z światowymi liderami, musi zostać skierowana
na bardziej innowacyjne tory
takularny i pozytywny sposób wpłynęłaby na
biznes. Pamiętamy, że jest to rok wyboczy,
a w Polsce stało się niestety tradycją niepodejmowanie w tym okresie ważnych, mających skutki ekonomiczne i społeczne decyzji. A szkoda, bo jest wiele do naprawienia.
Zmian nadal wymaga przede wszystkim
system tworzenia prawa w Polsce. Wśród
przedsiębiorców stale powszechne jest odczucie, że polskie prawo jest złe, a jedną
z głównych przyczyn złej jakości ustaw jest
wadliwy proces legislacyjny, skutkujący koniecznością częstego poprawiania błędów
– czyli wprowadzania nowelizacji. Naprawić
należy także system finansów publicznych.
Kolejna reforma, na którą od lat czekają
przedsiębiorcy, to ograniczenie strefy regulacyjnej Państwa. Co prawda tzw. deregulacja powoli postępuje, ale na skutek oporu części administracji odbywa się powoli i z wielkimi problemami. Do tej listy można dopisać jeszcze uzdrowienie systemu opieki
zdrowotnej i ułatwienie procesu inwestycyjnego.
Coraz szerzej mówi się o polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Czy środowisko gospodarcze podziela optymizm rządu
odnośnie przygotowania Polski do powierzonego nam zadania na 1 lipca? Jakie ma
pan realne nadzieje odnośnie konsekwencji

10 lat? Jakie przeobrażenia obecnego modelu
marzą się panu w takiej wizji i co sprowadza
na ziemię, biorąc pod uwagę realne prognozy
rynkowe i przewidywania analityków?
– Oczywiście życzę polskiej gospodarce
jak najszybszego rozwoju gospodarczego, który przekładałby się na wzrost zamożności polskiego społeczeństwa. Niedawny kryzys pokazał jednak, że nawet najbardziej prawdopodobne prognozy często nie wytrzymują
konkurencji z rzeczywistością. Jednego jestem
jednak pewien. Polska gospodarka, jeśli ma
skutecznie konkurować z światowymi liderami, musi zostać skierowana na bardziej innowacyjne tory. Innowacje i gospodarka
oparta na wiedzy, to konieczne warunki dalszego rozwoju. Jeśli uda nam się tego dokonać, to jestem przekonany, że za 10 lat będziemy dużo bliżej grupy najbogatszych i najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów.
Nad tym problemem będziemy się zastanawiać w trakcie organizowanego przez KIG
II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, który odbędzie się w dniach 6–7 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z udziałem wybitnych polityków, biznesmenów i naukowców. Już dziś serdecznie zapraszam do
wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Dobrze wykorzystany
potencjał
Rozmowa z Emilem Płowieckim, prezesem ﬁrmy Balton
Jakie miejsce firma Balton wypracowała w ostatnim dziesięcioleciu na rynku medycznym jako producent stentów i kateterów?
– Firma Balton powstała w 1980 roku
– czasie trudnym dla Polski politycznie i gospodarczo. Dziś myślę, że to właśnie umiejętności przystosowania się do warunków ówczesnej rzeczywistości zawdzięczamy obecną pozycję. Tamte lata nas zahartowały i sprawiły, że nie czekamy na sukcesy tylko zdajemy sobie sprawę, że muszą one być efektem
ciężkiej, rzetelnej pracy. Od początku wdrażamy produkty medyczne w dziedzinach
anestezjologii, kardiologii, radiologii, urologii, ginekologii i dializy. Dywersyfikacja produkcji sprawia, że musimy być elastyczni
i skłonni do wielu zmian, które dyktuje dynamicznie rozwijający się rynek. Jednym z najważniejszych czynników budujących sukces
firmy są ludzie. Moi pracownicy podchodzą
do wykonywanych zadań z pasją i lojalnością,
które są niezbędne do wypracowywania znaczącej pozycji na rynku. Obecnie Balton zatrudnia około 450 osób, co wpływa na
zmniejszenie lokalnego bezrobocia.
Od 2000 roku produkujemy sprzęt medyczny w oparciu o najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologie na świecie. W 2002 roku wprowadziliśmy na rynek
pierwszy polski stent do naczyń wieńcowych „Chopin”, a w roku 2004 – stent do naczyń nerkowych. Jako pierwsi na świecie
wprowadziliśmy stent stalowy do naczyń
wieńcowych „Luc Chopin”, uwalniający lek
z polimeru biodegradowalnego. Tym samym staliśmy się prekursorem w tej dziedzinie, wyznaczając nowatorski kierunek w rozwoju stentów uwalniających leki, kontynuowany przez inne firmy. Obecnie wprowadzamy na rynek stent „Bioss”. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, dopasowującej się do
anatomii tętnicy wieńcowej w miejscu odejścia gałęzi bocznej, łatwości implantacji i wysokiej skuteczności działania praktycznie eliminuje on ryzyko powikłań i skraca czas zabiegu.
Działając od 30 lat, mamy na względzie
nie tylko wskaźniki ekonomiczne, lecz przede
wszystkim to, czego nie da się przeliczyć na
pieniądze. W unowocześnianiu produkcji
i szukaniu odkrywczych rozwiązań z zakresu medycyny i technologii najistotniejszy
jest dla nas fakt, że nasze produkty ratują ludzkie życie. Natomiast odpowiadając na zada-

pracy. Co więcej, polscy przedsiębiorcy nie tworzą odpowiedniej liczby miejsc pracy dla absolwentów wyższych uczelni. Wielu młodych
ludzi, tuż po studiach, decyduje się na emigrację, z czego znaczna część zostaje za granicą na stałe. Dziś jesteśmy nazywani największym eksporterem rąk do pracy w Europie, właśnie ze względu na to, że nie zatrzymujemy u siebie „młodego potencjału”. Cierpią na tym polscy pracodawcy, bowiem brakuje im odpowiednio przygotowanych pracowników. Z drugiej jednak strony czas potrzebny na przygotowanie absolwenta tuż po
studiach do wykonywania właściwej pracy to
około 2-3 lata, co z punktu widzenia przedsiębiorcy nie zawsze widziane jest jako opłacalne. Uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby na przykład wprowadzenie przez rząd ulg
lub zwolnień podatkowych dla firm, które za-

Balton jest jedyną w Polsce i w Europie
Środkowo-Wschodniej firmą produkującą stenty
i katetery do zabiegów wewnątrznaczyniowych
w oparciu o najnowocześniejsze światowe
technologie z zakresu inżynierii biomedycznej
ne pytanie matematycznie, firma Balton wypracowała 25-proc. udział w rynku produkcji kateterów i stentów w kraju.
Jak postrzega pan dorobek i innowacyjność branży medycznej w Polsce i jaka rola
w jej osiągnięciach przypada zarządzanej
przez pana firmie?
– Balton jest jedyną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej firmą produkującą stenty i katetery do zabiegów wewnątrznaczyniowych w oparciu o najnowocześniejsze światowe technologie z zakresu inżynierii biomedycznej. Nasze produkty są rezultatem wieloletniej współpracy polskich lekarzy i inżynierów. Dzięki synergicznym
działaniom na polu medyczno-technologicznym mają szerokie zastosowanie w medycynie. Nasz sukces to efekt pracy wielu ludzi, często o wprost niespotykanym kapitale intelektualnym.
W Polsce działa kilkadziesiąt ośrodków badawczo-rozwojowych międzynarodowych
koncernów, ale tylko znikoma część ich inwestycji jest przeznaczana na badania i rozwój.
Oddziały firm zagranicznych zwykle sprzedają
gotowe produkty, nie wnosząc do Polski nowych technologii i nie tworząc nowych miejsc

trudniają młodych ludzi, a tym samym zobowiązują się do ich wykształcenia i przygotowania do wykonywania zawodu.
Innowacyjność to wynik twórczej kultury organizacyjnej firmy i umiejętnego zarządzania, polegającego na odkrywaniu nowych szans w makro- i mikrootoczeniu.
Dzięki korzystnemu stosunkowi jakości naszych produktów do ceny budujemy na rynku zdrową konkurencję i mamy wpływ na obniżanie cen produktów zagranicznych, na
czym zyskuje polska służba zdrowia. Ponadto
podejmujemy znaczny wysiłek finansowy,
inwestując w nowe rynki, niejednokrotnie pełniąc rolę ambasadora naszego kraju.
Wykorzystując potencjał naukowy i technologiczny, dostarczamy lekarzom nowoczesne, innowacyjne, bezpieczne i skuteczne
produkty najwyższej jakości. Dzięki nim walka o zdrowie i życie pacjentów jest łatwiejsza.
Lekarze są zadowoleni z medycznych zwycięstw, pacjenci bezpieczni, a ich rodziny
– szczęśliwe. W życiu najważniejsze jest właśnie to, żeby robić coś pożytecznego, dobrego i podnoszącego jakość życia innych.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Na skrzydłach
nowoczesności
Obrana specjalizacja w branży lotniczej oraz nowoczesne podejście
do jakości, w połączeniu z nastawieniem na zadowolenie klienta
i pracownika, stoją za sukcesem marki ANKOL, a zarazem przyczyniają
się do kreowania pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki na arenie
międzynarodowej, której nieobca jest innowacyjność i etyka biznesowa

Prezes BID Koroną Jakości 2010 za wybitne osiągnięcia uhonorował dokonania ANKOL w dziedzinie Jakości, Satysfakcji Klienta, Przywództwa, Technologii i Innowacji zgodnie
z modelem QC100 TQM

Historia ﬁrmy ANKOL sięga 1991 roku. Mimo niełatwego czasu dla prywatnych przedsiębiorców w okresie
transformacji w Polsce, właściciele ﬁrmy, Anna i Czesław Koliszowie, postanowili założyć własną ﬁrmę, stawiając na branżę lotniczą, a decyzja okazała się strzałem w 10. Wysoko ustawiona poprzeczka i determinacja zaprocentowały marką utożsamianą z profesjonalizmem i najwyższą jakością. – Od początku mieliśmy
jasną wizję mocnej, zyskownej i rozpoznawalnej marki, trwale wpisującej się w polską gospodarkę. Nasze
osobiste zaangażowanie oraz wysokie standardy wbrew trudnościom pozwoliły zaistnieć i rozwijać ﬁrmę.
Sukces nie rodzi się od razu, zwłaszcza w tak trudnej branży jak lotnictwo. Nie jest też dziełem przypadku ani
szczęścia, lecz wynikiem wielu czynników podczas wielu lat pracy – podsumowuje dotychczasową działalność
Czesław Kolisz. Z czasem samodzielne zaangażowanie okazało się niewystarczające. Właścicieli ﬁrmy
wsparli w zarządzaniu syn Eryk z małżonką Dorotą, a zespół systematycznie zasilali nowi pracownicy o wysokich kwaliﬁkacjach.
W obecnym kształcie ﬁrma reprezentuje nowoczesną przedsiębiorczość, idącą w parze z innowacyjnością. Nie bez znaczenia jest wykształcenie inżynieryjne właściciela w zakresie budowy statków powietrznych
i wieloletnie doświadczenie zawodowe głównego konstruktora w Polskich Zakładach Lotniczych. Specjalizacja ﬁrmy w obrocie specjalnym dla lotnictwa doprowadziła ANKOL do pozycji lidera w dostawach części zamiennych i usług remontowych dla lotniczych zakładów wojskowych i cywilnych w kraju i za granicą. W Polsce
głównym odbiorcą ANKOL-u jest MON. Równolegle ﬁrma posiada wszystkie niezbędne zezwolenia i uprawnienia do udziału w przetargach państw NATO i Departamentu Obrony USA. Jako dostawca w przemyśle lotniczym jest zarejestrowana w ASA (Aviation Suppliers Association) oraz TRACE International – organizacji
wdrażającej praktyki antykorupcyjne. Oferta ﬁrmy obejmuje zamówienia dla światowych departamentów MON
oraz wymianę handlową z podmiotami w 34 państwach, osiągając wskaźnik eksportowy na poziomie około
75 proc. ogólnej sprzedaży.

– Obrana maksyma ,,Być przed innymi” stale motywuje nas
do rozwoju, innowacji, doskonalenia jakości. To motto nie pozwala stać w miejscu; jest motorem do podejmowania wciąż
nowych i ambitnych wyzwań – zdradza klucz do sukcesu prezes ﬁrmy i dodaje: – Jako ﬁrma nowoczesna kreujemy zarządzanie najwyższej jakości na poziomie międzynarodowym
w celu doskonalenia jakości usług, co przekłada się na zadowolenie naszych klientów. Tylko wysokie standardy, wspomagane nowoczesnymi systemami informatycznymi i procedurami wynikającymi z 8 wdrożonych systemów zarządzania, kompetentny personel i przestrzeganie zasad etyki biznesu pozwalają spełniać rosnące wymagania współczesnego
rynku, a przy tym zapewnić zyskowność marki.
Od niedawna projakościową politykę ﬁrmy uzupełnia nadrzędny system Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM),
którego ﬁlarami są: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe i systemowe,
ciągłe doskonalenie, korzystne relacje z kontrahentami. Na
reputację ﬁrmy skłaW dniu 25 listopada br., podczas VIII Kongresu Eksporteda się także dbałość
rów Polskich, prezes zarządu ANKOL Sp. z o.o. Czesław
o pracowników, traktoKolisz otrzymał zaszczytną I Nagrodę w formie statuetki
wanych jako najcenniejGRAND PRIX oraz nagrodę pieniężną, ufundowaną i osobiszy kapitał ﬁrmy, w myśl
ście wręczoną przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.
zasady, że „tylko z zaangażowanymi ludźmi
o wysokich kompetencjach można wygrywać
z czasem i konkurencją”.
Przyjazną kulturę organizacyjną z wzorowym partnerstwem właścicieli i pracowników
potwierdzają tytuły Lider
Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Firma Roku Primus Inter Pares.
ANKOL szczyci się też
nagrodami krajowymi
i światowymi, które dowodzą, że wbrew niepewnej sytuacji gospodarczej z powodzeniem
utrzymuje stałych klientów, pozyskuje nowe
rynki i umacnia swoją
pozycję w branży. Do najważniejszych nagród krajowych należą: Nagroda Grand Prix Ministerstwa Gospodarki oraz tytuły:
„Wybitny Eksporter Roku 2010”, „Przedsiębiorstwo Fair Play”,
„Solidna Firma”, „Gazela Biznesu”, „Gepard Biznesu”.
Swoistymi Oskarami są nagrody przyznane przez organizacje międzynarodowe w dziedzinie jakości, technologii, innowacji, przywództwa oraz wartości marki, takie jak:
Międzynarodowa Złota Nagroda Jakości – Genewa 2010
(Century International Gold Quality ERA Award), Nagroda
Nowej Ery za technologie, innowacje i jakość – Paryż 2010
(The New Era Award), Międzynarodowa Nagroda Korona Jakości – Londyn 2010 (International Quality Crown Award) oraz
Platynowa Nagroda za Jakość i Najlepszą Markę – Genewa 2010 (The Platinum Technology Award for Quality and
Best Trade Name). Wyróżnienia te promują wśród światowych
liderów biznesu nowoczesny sposób podejścia do przekonania o jakości i doskonałości. Dotychczasowe dokonania
ANKOL świadczą o wysokim zaangażowaniu, inicjatywach
i konsekwencji w działaniach Zarządu Firmy. Jednocześnie
przyczyniają się do rozpowszechniania pozytywnych wzorców
w biznesie, budowania i promocji wizerunku polskich przedsiębiorstw w Europie i na świecie. Dowodzą również, iż osiąganie sukcesów jest możliwe na wielu płaszczyznach.

Systemy Zarządzania Jakością:

Nagrody i Wyróżnienia:

Nagroda Ministra
Gospodarki
Narodowej 2010

The Platinum Technology
Award for Quality and
Best Trade Name
– Genewa 2010

International Quality
Crown Award
– Londyn 2010

Century International
Gold Quality Era Award
–Genewa 2010

Lider Zarządzania Przedsiębiorstwo
Zasobami Ludzkimi
Fair Play
2010

The New Era
Award
–Paryż 2010

Gepard Biznesu 2011

Firma Roku Primus Inter
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Ze strategią
w kolejne 10-lecie
Bazując na bogatym doświadczeniu, Korporacja Radex SA od 1999 roku
z powodzeniem umacnia markę i stawia na systematyczny rozwój,
jaki gwarantują przyjęte standardy, szeroka wiedza i znajomość rynku
budowlanego oraz wyjście naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klienta

Radex Park Marywilska
orporacja Radex SA wyodrębniła
się w 1999 roku z grupy Radex,
skupiającej przedsiębiorstwa, które, działając w formie konsorcjum,
wyspecjalizowały się w realizacji krajowych
i zagranicznych inwestycji budowlanych.
Powstała spółka przejęła obowiązki związane z koordynacją przedsięwzięć inwestycyjnych, podejmując się kompleksowego przygotowania zleceń, począwszy od wstępnej fazy
koncepcji po oddanie gotowych obiektów.
W 2004 roku nastąpił podział działalności
Korporacji Radex podyktowany specjalizacją:
koordynacja i prowadzenie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wynajem nieruchomości komercyjnych wraz z zarządzaniem Radex Park Marywilska – centrum
biznesowym, stanowiącym własność spółki.

K

Rozległy obszar działalności
Na przestrzeni lat, dzięki terminowej realizacji kolejnych zleceń, wyróżniających się
wysoką jakością, logo firmy stało się znakiem
kojarzonym z solidnością i wiarygodnością nie
tylko na rynku deweloperskim. Znaczny
udział w sukcesie Korporacji Radex ma
umiejętne zarządzanie, połączone z profesjonalną wiedzą inżynierską i znajomością
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Z wieloma najemcami łączą spółkę
długoterminowe umowy, świadczące
o dużym zaufaniu i zadowoleniu z oferty
rynku. – W rozmowach na temat biznesu zawsze powtarzam, że zarządzanie to sztuka poparta wiedzą. Inaczej mówiąc, oprócz wiedzy
czysto teoretycznej niezbędny jest talent menedżerski oraz doświadczenie, czyli umiejętności zdobywane podczas wykonywania zawodu – wyjaśnia swą wizję sukcesu Janusz
Sobieraj, prezes Zarządu Korporacji Radex. Szef spółki, wiedzę zdobytą na studiach
zawodowych, uzupełniał o kierunki z zakresu zarządzania, ekonomii czy też zarządzania nieruchomościami. Systematyczna aktualizacja wiedzy oraz podążanie za najnowszymi trendami w dziedzinie organizacji
i zarządzania, podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia, uczestnictwo w kursach i konferencjach, to zasady, które potwierdzają, że
zdobyta wiedza, podlegająca bieżącej weryfikacji, nigdy nie traci na wartości. Teoretyczne
podwaliny działalności i żywe zainteresowanie tematem pozwalają z powodzeniem zarządzać firmą w praktyce i uzyskiwać wy-

mierne efekty, mimo rozległego obszaru
działalności spółki.
Takie podejście do zarządzania przekłada się bezpośrednio na sukces Korporacji Radex, która przygotowuje grunty do sprzedaży, zajmuje się organizacją procesu inwestycyjnego i pełni funkcję inwestora zastępczego dużych projektów, jak też skupia się na zarządzaniu własnym kompleksem nieruchomości komercyjnych, kierowanych na wynajem. – W połowie lat 90. kupiliśmy zaniedbany
teren upadającej bazy transportowej jednego z dawnych przedsiębiorstw budowlanych
przy ulicy Marywilskiej 34. Budowaliśmy kolejne budynki, podpisywaliśmy coraz to nowe
umowy najmu. Kontynuując rozpoczęty
trend wynajmu, w kwietniu 2005 roku nabyliśmy od sąsiada teren z 4 budynkami przemysłowymi, które zmodernizowaliśmy, by
spełniały konkretne wymagania najemców.
Ewolucja naszej działalności trwała. W pewnym momencie mocno odczuliśmy błyska-
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wiczne bankructwo jednego z najemców,
który wynajmował dużą powierzchnię. Od
tamtego czasu staramy się, aby każda branża obecna w Radex Park Marywilska generowała poniżej 10 proc. przychodów z najmu
– wyjaśnia taktykę spółki Jacek Kopyra, dyrektor zarządzający Korporacji Radex SA.

Z myślą o potrzebach klientów
Na powierzchniach komercyjnych Radex
Park Marywilska działalność ulokowało kilkadziesiąt firm, reprezentujących różne skale działalności i różne branże: poligraficzną,
budowlaną, komputerową, nasienniczą, motoryzacyjną, spożywczą, oświetleniową i wiele innych. Z wieloma najemcami łączą spół-

townej rozbudowie o szacowanej wartości
150–200 mln zł. Ten proces już się rozpoczął.

Imponujące osiągnięcia
Osiągnięcia i plany Korporacji Radex wykraczają dalece poza aktywność związaną
z wynajmem powierzchni komercyjnych. – Ponieważ sami nie możemy zaangażować setek
milionów złotych, wchodzimy w relacje z dużymi inwestorami. Kupujemy ciekawe działki, które dostosowujemy do warunków planowanej inwestycji, przygotowujemy koncepcje zagospodarowania, dokumentacje
projektowe, załatwiamy wszelkie niezbędne
uzgodnienia i formalności, a potem prowadzimy inwestycję aż do jej przekazania do

Osiedle mieszkaniowe na warszawskim Bemowie
kę długoterminowe umowy, świadczące o dużym zaufaniu i zadowoleniu z oferty kompleksu, stanowiącego ciekawą alternatywę
dla dużych centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w obrębie Warszawy. – Każdy najemca, szukając lokalizacji dla swojego biura
czy magazynu, odwiedza kilka, czasem kilkanaście potencjalnych obiektów. Z reguły
w tej „turystyce” pośrednikiem jest firma zajmująca się obrotem nieruchomościami, która przygotowuje porównywalne oferty. Kiedy
potencjalni klienci trafiają do nas, najczęściej
mówią, że wreszcie znaleźli to, czego szukali – potwierdza opinię jaką cieszy się spółka Jacek Kopyra. Podkreśla, że cenionym przez najemców atutem jest lokalizacja parku na
obrzeżach Warszawy, dająca jednocześnie
dobre możliwości komunikacyjne z centrum
Warszawy oraz innymi miastami. Dodatkowo za wyborem powierzchni przy Marywilskiej przemawia formuła built-to-suit, oznaczająca dostosowanie obiektu do potrzeb
klienta, co w praktyce wiąże się na przykład
z dodatkowymi wymaganiami odnośnie
zwiększonej wytrzymałości posadzki lub większej niż standardowa gęstości bram czy doków załadowczych. W perspektywie 10 lat Radex Park Marywilska zostanie poddany grun-

użytkowania. Komercjalizacja obiektów należy do inwestora, którym nierzadko jest deweloper – nakreśla charakter drugiej gałęzi
działalności spółki Jacek Kopyra.
Wśród najbardziej znanych inwestycji koordynowanych przez Korporację Radex są takie obiekty, jak największe w Europie Centrum Handlowo-Rozrywkowe Arkadia,
CH Wileńska z dworcem kolejowym czy nowoczesne osiedla mieszkaniowe w warszawskich dzielnicach Ursynów i Bemowo,
a ostatnio rewitalizacja Fortu Bema, obejmująca projekt i budowę osiedli mieszkaniowych, modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo, przeniesienie produkcji
Wojskowych Zakładów Lotniczych poza
Bemowo i uporządkowanie około 140 ha zaniedbanych terenów, zastępując zużytą infrastrukturę nową. Najnowszy, kompleksowy projekt zyskał uznanie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
przynosząc firmie nagrodę za realizację
procesu inwestycyjnego w konkursie „Budowa Roku”. Na tym jednak powody do
dumy firmy się nie kończą, w dorobku Korporacji Radex jest bowiem znacznie więcej nagród i wyróżnień, między innymi: Złota
Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa”, wie-

lokrotne tytuły „Pracodawca Roku w Budownictwie” i „Budowa Roku”, Złota Kielnia, tytuł „Geparda Biznesu”, „Gazeli Biznesu”, nominacja do godła „Teraz Polska”,
czy też ostatnio przyznany przez PAN Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego w uznaniu
wybitnych osiągnięć w zakresie realizacji prac
inwestycyjnych w Polsce. Równolegle do działalności na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych firma ma swój wkład
w rozwój inwestycji publicznych, takich jak
obiekty sportowe, elementy układu komunikacyjnego i infrastruktury podziemnej.

Doświadczenie, które procentuje
Oferta Korporacji Radex jest ceniona
przez klientów, o czym świadczy ich zainteresowanie i bogate portfolio poważnych inwestycji, jak również długa lista znanych marek, z którymi Korporacja Radex współpracowała, jak choćby grupa Metro, General
Electric, Carrefour, BEG Ingenierie, należące do światowej czołówki. Dużym atutem
spółki jest także doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna i kierownicza, która zapewnia inwestorom poczucie bezpieczeństwa
przy realizacji powierzanych projektów inwestycyjnych. Doświadczenie zdobyte na
rynku europejskim, między innymi za sprawą realizacji zleceń dla rządu niemieckiego,
dziś procentuje. Jednak gdy potrzebne jest
wsparcie eksperckie, firma niejednokrotnie korzysta z merytorycznego wsparcia najlepszych
przedstawicieli polskich uczelni, posiłkując się
ich wiedzą z zakresu prawa, ekonomii i organizacji. Pozwala to finalizować każdy projekt z poczuciem dopełnienia wszelkich starań o najwyższy poziom. – Ostateczny efekt
wykonanej realizacji zależy od jakości materiałów, solidności pracowników i skuteczności nadzoru budowlanego zarówno na najwyższych szczeblach, jak i na poziomie majstra. Bardzo ważny jest także dobry, spójny
i skoordynowany międzybranżowo projekt. To
podstawa udanej inwestycji. Możemy wtedy
uniknąć problemów wykonawczych – zdradza fundament powodzenia działalności
przedsiębiorstwa Janusz Sobieraj, a Jacek Kopyra dodaje: – Korporacja Radex jest firmą
rodzinną. Prowadzony biznes traktujemy
bardzo poważnie i przyszłościowo. Większość
działających na rynku firm deweloperskich realizuje szybkie inwestycje komercyjne, sprzedając je potem kolejnym inwestorom. My budujemy dużą, stabilną firmę, przynoszącą
przewidywalne zyski. Z tej działalności chcemy mieć satysfakcję, być z niej dumni, pozostawić coś po sobie.
Może właśnie poważne podejście do
działalności, jakości i klienta sprawia, że
zleceniodawcy, partnerzy i najemcy cenią Korporację Radex i nie boją się związać z firmą
długofalowo, widząc w niej wartościowego
partnera na kolejne dziesięciolecia.
www.korporacjaradex.pl
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Jubileuszowy rok 2010
15 lat to wystarczająco długi okres, by mówić o rozwoju pod znakiem mniejszych
i większych sukcesów lub stagnacji. Wiesławowi Cyzowskiemu, prezesowi zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi, pojęcie zastoju jest obce.
W rozmowie wylicza inwestycje zrealizowane w ciągu 15-lecia, osiągnięcia,
które dają satysfakcję, i zmiany, które cały czas się dokonują

Jaką wskazałby pan główną różnicę
w funkcjonowaniu spółdzielni 10 lat temu
i dziś? Co uznałby pan za najważniejsze
wskaźniki poczynionego rozwoju?
– 10 lat temu podstawowym działaniem
spółdzielni była likwidacja luki remontowej
powstałej szczególnie na przełomie lat 80.
i 90. Obecnie faktem jest nie tylko zlikwidowana luka remontowa, bowiem poprzez docieplenie ścian i stropów, wymianę pokryć dachowych z zastosowaniem nowych technologii, usunięcie w całości azbestu, wymianę
okien w lokalach i na klatkach schodowych
całe zasoby zostały zmodernizowane. Przebudowano wejścia do klatek schodowych, założono nowoczesne systemy komunikacji, zainstalowano własną telewizję kablową, Internet, cyfrowy system domofonów, systemy
podgrzewania wejść do budynków. Wszystko to zostało zrealizowane przed wejściem
w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, nakazującej rozliczanie
każdej nieruchomości oddzielnie. Do kluczowych wskaźników rozwoju, jakimi po latach działalności szczyci się SM Jagiełły, należą: tempo wzrostu opłat eksploatacyjnych
zaliczane do najniższych w regionie oraz koszty termomodernizacji, które zwróciły się po
6 latach i 8 miesiącach wyłącznie na zmniejszeniu kosztów zakupu ciepła.
Miniona dekada to czas wdrożenia i zastosowania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000. Jak z perspektywy czasu ocenia pan zasadność tej decyzji i znaczenie tego posunięcia dla rozwoju
firmy w wymiarze praktycznym?
– Wdrożenie normy ISO 9001:2000 pozwoliło przymierzyć posiadaną organizację
spółdzielni do standardów światowych. Per-
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Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi z lotu ptaka
spektywicznie krok ten zmusza do utrzymania wypracowanego standardu i w oparciu
o realizowane audyty dopinguje do lepszej organizacji stanowisk pracy i obsługi członków
oraz ułatwia dokonanie oceny jej efektywności.
Po niespełna 8 latach działalności SM
im. Jagiełły została wyróżniona przez Krajową Radę Spółdzielczą za zasługi dla spółdzielczości. Co budzi uznanie zewnętrznych podmiotów i gremiów oraz jakie nowe
dokonania można uznać za sukcesy łódzkiej
spółdzielni po kolejnych 7 latach na rynku?
– Choć uchwała o podziale na nieruchomości została podjęta przez spółdzielnię
już w 2002 roku, liczba 616 lokali wyodrębnionych z 5511 stanowi trzecią część średniej
krajowej. Dzięki temu że wszystkie nieruchomości zostały jednakowo zaopatrzone
przed 31.07.2007 roku, czyli przed wejściem
w życie ustawy, która zatomizowała spółdzielnię, udało się uniknąć roszczeń. Warto
dodać, że naszą dumą, a zarazem przedmiotem podziwu i uznania, jest prowadzona
przez nas działalność kulturalna i oświatowa.
Prawdopodobnie jako jedyna spółdzielnia
w kraju uruchomiliśmy Teatr „Scena Młodego

Widza”, w którym prezentowane są profesjonalne spektakle, a równolegle prowadzimy
Teatr „Na Wspólnej”, w którym aktorami są
mieszkańcy bez ograniczeń wiekowych, a także Teatr „Dzieci Jagiełły” z udziałem najmłodszych członków spółdzielni. Cieszą nas
również postępy w niezwykle poważnym i kosztownym procesie wymiany dźwigów w zarządzanych nieruchomościach, który na
szczęście jest na etapie finalizacji. Do końca
prac pozostało już tylko 27 ze 146 dźwigów.
Jakich zmian w sferze spółdzielczości
mieszkaniowej życzyłby pan sobie, aby jeszcze efektywniej realizować zadania i cele
w kolejnym piętnastoleciu?
– Najlepiej byłoby, gdyby władza, zarówno „obywatelska”, jak i „sprawiedliwa”,
pozwoliła działać spółdzielniom według ich
potrzeb. Na przyszłe lata działalności życzyłbym sobie, żeby organy władzy zaniechały
ciągłego kreowania ustaw w formie instrukcji, szczególnie że majątek spółdzielni stanowi
przecież prywatną własność jej członków.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły

W zarządzaniu łódzką Spółdzielnią Mieszkaniową im. Władysława Jagiełły, popartym kolejnymi certyfikatami: ISO 9001:2000,
ISO 9001:2008 Tüv Nord w dziedzinie zarządzania i administracji nieruchomościami, na przestrzeni lat osiągnięto poziom,
którego wyznacznikiem są liczne zdobywane nagrody i wyróżnienia. Ich wartościowym dopełnieniem stał się dyplom i medal
króla Kazimierza Wielkiego, a także zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie budowlanym Orły Polskiego Budownictwa 2009 oraz wyróżnienie przyznane w ostatniej edycji w 2010 roku.
Spółdzielnia posiada również znaczne osiągnięcia w zakresie działalności społecznej i kulturalno-oświatowej. Działający
w ramach spółdzielni Jagielloński Ośrodek Kultury prowadzi 3 sceny teatralne: „Teatr Dzieci Jagiełły” dla najmłodszych, „Teatr
na Wspólnej” dla dorosłych i profesjonalną Scenę Młodego Widza „Teatr Zwierciadło” dla młodzieży. Stosownie do potrzeb
wszystkich grup wiekowych, aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym spółdzielczej wspólnoty, sala widowiskowa została
wyposażona w ruchomą widownię amfiteatralną na ponad sto miejsc siedzących. W tak przygotowanej Sali odbyły się Jagiellońskie Teatralia 2010 z udziałem wyżej wymienionych teatrów oraz teatrów z Litwy – Teatr „Razem” z Czarnego Boru, Białorusi
– Teatr „Gościniec” z Mińska oraz z Ukrainy – Teatr „Dramteatr” z Kołomyji. W ośrodku funkcjonują także: Studio Piosenki
i Studio Plastyczne. Dodatkowo dla wszystkich chętnych prowadzone są zajęcia sportowe: fitness, gimnastyka dla dorosłych,
siłownia, a także sekcja brydża sportowego i szachów.
Przykładna współpraca z członkami spółdzielni i mieszkańcami utrzymywana jest poprzez własne wydawnictwo prasowe
„W Jagielle” oraz stronę internetową www.smjagiello.pl, co doskonale sprawdza się równolegle do kontaktów bezpośrednich.
Własna spółdzielcza telewizja kablowa i internet (SM im. Władysława Jagiełły jest operatorem) umożliwia odbiór ponad 70 programów telewizyjnych, w tym również w systemie HD, a łącze internetowe zapewnia aktualnie 4 prędkości dostępu – od 2 do
8 MB/s.
Osiągnięcia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły przejawiają się w wielu aspektach, a wszystkie świadczą
o działaniu najwyższej jakości, potwierdzanym przez niezależne instytucje w trakcie badań i kontroli, jak również liczne głosy
i opinie samych mieszkańców, którzy potwierdzają, że mieszka i żyje im się dobrze, wygodnie, bezpiecznie. Spółdzielnia zmieniała się i piękniała wraz z nimi, rosła z ich dziećmi. Nieliczni, choć pojawiający się, oponenci i krytycy są dla zarządu źródłem
poszukiwań nowych rozwiązań i pomysłów, których realizacja służy całej społeczności Spółdzielni im. W. Jagiełły.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły
ul. Łagiewnicka 118, 94-471 Łódź
sekretariat@smjagiello.msk.pl
www.smjagiello.pl
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7 lat w Unii
– bilans oczami ekspertów
Pierwszego maja minie siedem lat odkąd Polska stała się równoprawnym członkiem
Unii Europejskiej. Ten czas przyniósł wiele zmian, które zaowocowały głęboką
gospodarczą i społeczną przemianą kraju. Jaki jest bilans tych lat, co udało się zrobić,
a co pozostaje jeszcze w sferze dążeń? Jakie wyzwania czekają nas w kolejnych latach,
ale również w najbliższych miesiącach i w związku ze zbliżającą się 1 lipca Prezydencją
Polski w UE? Na te pytania odpowiadają członkowie Monitorującego Komitetu BCC
– wybitni eksperci, profesorowie, byli ministrowie.
Dr Jerzy Kwieciński, ekspert BCC ds. funduszy europejskich,
prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, były wiceminister rozwoju regionalnego

Warto było
Już 7 lat jesteśmy w Unii
Europejskiej i czasami nie
zdajemy nawet sobie
sprawy, jak bardzo
zmieniło się nasze życie
w czasie tych paru lat
i jak nadal się zmienia
Naszą obecność w Unii traktujemy jako
coś normalnego. To dobrze. Wzrosło znaczenie Polski na arenie międzynarodowej.
Czujemy się pełnoprawnymi obywatelami Europy. Jesteśmy społeczeństwem, które silnie
popiera integrację europejską. Rośnie zamożność Polaków i zmniejsza się dystans do
bogatszych krajów. Wzrosła liczba inwestycji zagranicznych w Polsce. Coraz więcej z nas
wyjeżdża za granicę na wypoczynek i w sprawach zawodowych. Najbardziej widoczne
przejawy naszego członkostwa w UE to
swoboda poruszania się po Unii i wsparcie
z Funduszy Europejskich.
Dzięki funduszom unijnym realizujemy
największy od setek lat plan inwestycyjny.
Z budżetu unijnego na lata 2004–2006 i na
2007–2013 otrzymaliśmy ponad 100 mld euro
bezzwrotnej pomocy w ramach unijnej polityki spójności oraz na wsparcie rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich i rybołówstwa. Rozwój naszej infrastruktury byłby niemożliwy bez
wsparcia unijnego. Realizujemy największy
w historii program rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.
Duże środki zostały także skierowane na infrastrukturę ochrony środowiska, energetykę,
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uczelnie wyższe, kulturę i dziedzictwo narodowe, sektor zdrowia. W całym kraju widzimy tablice informujące o wsparciu inwestycji z UE. Realizujemy tysiące projektów w sferze edukacji, rynku pracy, integracji społecznej oraz szkoleń dla firm i pracowników.
Nie sprawdziły się czarne scenariusze,
że nie będziemy potrafili wykorzystywać funduszy unijnych. Z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności zostało zrealizowanych bądź jest w trakcie realizacji prawie
140 tys. projektów o łącznym budżecie ponad 350 mld zł i wsparciu z UE na kwotę ponad 200 mld zł. Oznacza to, że średnio na
jedną osobę w Polsce Unia przekazała
nam około 5400 zł.
Relatywnie największe zmiany, jeśli chodzi o wzrost poziomu życia, nastąpiły na wsi
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dzięki płatnościom bezpośrednim i inwestycjom w gospodarstwa rolne. Wzrósł eksport
polskiej żywności i staje się ona jednym z najbardziej rozpoznawalnych naszych towarów eksportowych.
Unia pomogła nam także łatwiej przeżyć
kryzys ostatnich lat. W krytycznym 2009 roku
ponad połowa wzrostu PKB to efekt inwestycji
wspieranych z funduszy unijnych. Dzięki
funduszom unijnym w tym, i w kolejnych latach, wzrost PKB będzie o ponad jeden
punkt procentowy wyższy.
Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, obecność na jednolitym rynku europejskim dała silny impuls polskim firmom i
polskiej gospodarce. Pomimo wcześniejszych obaw, polskie przedsiębiorstwa nie
miały problemu w zaadaptowaniu się na wewnętrznym rynku UE. Cały czas rośnie eksport. Eksportujemy przede wszystkim do
UE, a naszym największym partnerem handlowym są Niemcy.
Obok samorządów firmy są najbardziej
aktywnymi beneficjentami funduszy unijnych. Korzystają one z funduszy realizując
wiele inwestycji publicznych, jak również
otrzymując bezpośrednie wsparcie. Zainteresowanie wśród firm i popyt na wsparcie do-

tacyjne zdecydowanie przewyższa dostępne
środki. Zdecydowana większość pieniędzy dla
firm na lata 2007–2013 została już rozdysponowana, a ogłaszane konkursy są przez
firmy szturmowane.
Mamy poważne problemy w realizacji
projektów unijnych w sektorze kolejowym,
w infrastrukturze społeczeństwa informacyjnego i w energetyce. Dotychczasowe
wsparcie dla firm i dla sektora badawczo-rozwojowego (B+R) nie przyczyniło się jak dotąd wyraźnie do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Współpraca sektora przedsiębiorstw i sektora B+R nadal nie funkcjonuje tak, aby znacząco podnieść wzrost
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Nie udała nam się realizacja na szerszą skalę projektów w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, szczególnie z wykorzystaniem funduszy unijnych. Nadal uczymy się jak sprostać unijnym wymogom w zakresie ochrony środowiska i zamówień publicznych. Nierespektowanie tych wymogów
grozi zwrotem pieniędzy unijnych do Brukseli.
Musimy więcej uwagi przykładać do zakładanych efektów realizowanych projektów i do ich jakości, a w mniejszym stopniu

do ilościowego wykorzystywania pieniędzy
unijnych.
Rozpoczęły się już poważne rozmowy na
temat perspektywy finansowej po 2013 roku.
Trwający globalny kryzys gospodarczy nie
sprzyja tym rozmowom. Kraje członkowskie
UE, będące największymi płatnikami, chcą
ograniczenia budżetu unijnego i w konsekwencji unijnej polityki spójności. Dlatego te
kwestie powinny być w centrum priorytetów
polskiej prezydencji. Zmieni się sposób wspierania polskich przedsiębiorstw. Systemy dotacyjne zaczną być, w szerszym stopniu, zastępowane systemami zwrotnymi. Uważam,
że system dotacyjny w obszarze wsparcia dla
przedsiębiorstwa powinien być nadal utrzymany w sferze rozwoju innowacyjności z wykorzystaniem badań B+R, w sferze tworzenia nowych firm oraz w sferze przedsiębiorczości i szkoleń dla firm, i pracowników.
W czasie prezydencji Polska powinna także wspierać dalsze pogłębianie swobody
świadczenia usług w ramach rynku wewnętrznego. Jest to najsłabiej funkcjonująca
swoboda z 4 głównych swobód UE, bardzo
ważna dla Polski, ale i dla całej Unii. Jej uwolnienie dałoby dodatkowy impuls całej gospodarce unijnej.
I

Ocenia minister Mirosław Barszcz, członek Monitorującego Komitetu BCC,
ekspert ds. podatków, budownictwa, infrastruktury i energetyki

Bilans
po siedmiu
latach
Przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej – mimo
wielu niepokojących
głosów tuż przed akcesją
– przyczyniło się do
intensywnego rozwoju
polskiej gospodarki.
Znaczące zmiany zaszły
w dwóch sferach
– infrastrukturze i systemie
podatkowym
Infrastruktura
W ciągu ostatnich 7 lat rozpoczęła się budowa infrastruktury w bezprecedensowej
w historii Polski skali. Dzięki ponad 100 mld
euro, które od 2004 do 2013 płynęły i będą
płynąć do Polski z funduszy unijnych, po-

wstały i powstają między innymi tysiące kilometrów autostrad, dróg krajowych i lokalnych. Dzięki funduszom unijnym, w ramach
projektów realizowanych głównie przez samorządy, powstaje również nowoczesna
szkieletowa sieć telekomunikacyjna.
Niestety, nie można nie zwrócić uwagi na
fakt, że w porównaniu do infrastruktury
drogowej, infrastruktura kolejowa pozostaje w dalszym ciągu poważnie niedoinwestowana. Brakuje zaawansowanych, nowych
projektów inwestycyjnych, a dotychczas realizowane działania ograniczają się praktycznie do remontów istniejącej infrastruktury.
Planowane „polskie TGV” (połączenie Warszawa–Łódź–Poznań–Wrocław), które ma
być realizowane kosztem ponad 20 mld zł, jest
projektem chybionym – ogromny koszt inwestycji przyniesie niewielkie w sumie skrócenie czasu podróży w porównaniu do możliwości tradycyjnej kolei. Pieniądze te powinny
być raczej przeznaczone na budowę większej
liczby standardowych linii kolejowych mających na celu połączenie w spójną krajową
sieć komunikacyjną takich regionów jak Dolny Śląsk, zachodniopomorskie przy Podkarpacie.
Największym problemem jest jednak
brak inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Polska sieć elektroenergetyczna jest przestarzała i w złym stanie technicznym. Zdarzające się w ostatnich latach blackouty pokazują wyraźnie konieczność rozpoczęcia

pilnych działań inwestycyjnych. Sama budowa
elektrowni atomowej spowoduje konieczność poniesienia kosztów na modernizację sieci przesyłowej w skali przynajmniej kilku
miliardów złotych.

Podatki
Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało istotne zmiany w polskim systemie podatkowym. Przede wszystkim obowiązywać zaczęło prawo unijne, wpływając
na treść regulacji w zakresie podatków pośrednich (VAT-u i akcyzy), niektóre aspekty
związane z podatkami dochodowymi oraz
przede wszystkim rewolucjonizując obrót towarowy z zagranicą. Polska stała się częścią
wspólnego obszaru celnego obejmującego
wszystkie kraje Unii Europejskiej. Stworzyło to doskonałe warunki zarówno dla eksporterów, jak i importerów. Staliśmy się
tym samym częścią światowego systemu obrotu towarów i usług.
Dzięki sądowym instytucjom unijnym
– w szczególności Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości – polscy podatnicy
przestali być bezbronni w walce z niekompetencją i nadmiernym rygoryzmem polskiego fiskusa. To właśnie unijnym dyrektywom zawdzięczamy korzystne dla podatników zmiany w zakresie odliczania podatku
VAT od zakupu samochodów osobowych
i paliwa oraz opodatkowania międzynarodowych transferów kapitałowych.
I
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Ocenia prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC wiceminister finansów (2008) i doradca ministra
finansów w latach 1989-1995 oraz 1998-2002. Konsultant MFW, OECD i Komisji Europejskiej

Integracja
w kluczowych
obszarach
W ciągu pierwszych 15 lat
III-ciej Rzeczpospolitej
dokonaliśmy w Polsce
dużego postępu
w wielu dziedzinach
o fundamentalnym
znaczeniu. Jednak
inwestycje
w infrastrukturę
i ochronę środowiska były
w tym czasie nadal na
bardzo niskim poziomie.
W rezultacie luka
cywilizacyjna między
Polską a starą Europą
w tych dwóch obszarach
uległa powiększeniu
34 Fakty

Dopiero wejście Polski do UE miało to
wąskie gardło rozwoju gospodarczego usunąć, ponieważ Polska miała otrzymać z budżetu UE duże środki finansowe, adekwatne do skali problemu. Po siedmiu latach wiemy, że te nadzieje prawdopodobnie uda się
zrealizować, może nawet w stopniu większym
niż zakładał to początkowy plan. Już teraz
mamy w Polsce tysiące tablic informujących
o projektach inwestycyjnych finansowanych
ze środków UE. Dalsze tysiące projektów będą
realizowane w tym dziesięcioleciu.
W tym roku wydatki z budżetu środków
europejskich mają wynieść 68,6 mld zł, z tego
około 20 mld zł to pomoc dla gospodarstw
rolnych. Składka unijna w bieżącym roku wyniesie 15,7 mld zł. Zatem efekt finansowy
członkostwa to transfer netto do Polski
rzędu około 50 mld zł, czyli blisko 3 proc.
PKB. Według szacunków Instytutu Badań
Strukturalnych, skumulowanym efektem
tych transferów w latach 2004–2015 będzie
podwyższenie poziomu PKB w 2015 roku
o 6,5 proc., czyli o około 130 mld zł. To 3 razy
więcej niż nasze wydatki na obronę narodową.
W rezultacie wejścia do UE Polacy uzyskali dostęp do europejskiego rynku pracy.
Setki tysięcy młodych ludzi zdobywa kwalifikacje zawodowe, wielu nawiązuje kontakty handlowe. Niektórzy z nich wracają do kraju z oszczędnościami i pomysłami pozwalającymi na samodzielną działalność gospodarczą, na tworzenie miejsc pracy dla innych.

Jako członek UE Polska stała się bardziej
atrakcyjna również dla dużego kapitału zagranicznego. Efektem tego jest dynamiczny
wzrost sektora eksportowego oraz usługowego
w takich dziedzinach jak: finanse, handel i hotelarstwo, w których luka cywilizacyjna była
do niedawna także bardzo duża.
Chociaż UE jest formalnie nadal koalicją niezależnych państw, to integracja w wielu kluczowych obszarach (prawo, rynki, polityka gospodarcza) posunęła się na tyle daleko, że niemal wymusza bliską współpracę
również w polityce zagranicznej i obronnej.
Dla Polski oznacza to radykalne zmniejszenie zagrożeń ze strony Niemiec i Rosji. Stało się tak, pomimo iż w obszarze militarnym
Polska jest i pozostanie w zupełnie innej lidze
niż Rosja (także Wielka Brytania i Francja),
a w sferze gospodarczej jest i pozostanie dużo
mniej znacząca niż Niemcy (także Francja
i Wielka Brytania).
Wydarzenia ostatnich miesięcy ujawniły
nowe zagrożenia i na plan pierwszy wysunęły
takie kwestie jak bezpieczeństwo europejskiego
systemu bankowego, przestrzeganie reguł
w obszarze finansów publicznych, reakcję na
nową i potencjalnie destabilizującą eksplozję
cen surowców energetycznych. Kraje członkowskie UE dopiero uczą się myśleć w kategoriach ogólnego interesu Unii. Muszą wręcz
tak myśleć w okresie kolejnych prezydencji.
Zbliżająca się prezydencja Polski będzie dla
nas testem myślenia w takich właśnie kategoriach. Jako kraj jesteśmy dobrze przygotowani do sprostania temu zadaniu.
I

NAJLEPSZE FIRMY DEKADY
Ocenia dr Jarosław Mulewicz, członek Monitorującego Komitetu BCC, ekspert ds. Polska – Unia Europejska,
główny negocjator Układu Stowarzyszeniowego Polski z UE

Bilans zysków
i strat
Członkostwo Polski
w Unii Europejskiej jest
niewątpliwym politycznym
i ekonomicznym
sukcesem, o który
zabiegały wszystkie rządy,
począwszy od 1989 roku.
Przywróciło ono Polsce jej
miejsce na europejskiej
scenie. Dało wiele korzyści,
ale i zostawiło niedosyt.
Jak wygląda bilans?
Korzyści:
1. Udział w podejmowaniu decyzji ekonomicznych i politycznych na szczeblu Unii,
ograniczony liczbą głosów wynikającą z liczby ludności, potencjałem ekonomicznym i politycznym. Stanowiska kluczowych Komisarzy, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, ważne stanowiska w Komisji, Parlamencie, Radzie i setki Polaków zatrudnionych w Unii.
2. Ogromny transfer środków finansowych
do Polski, w skali przekraczającej 100 miliardów euro netto. Rozbudowa infrastruktury,
biznesu, ale też administracji, z udziałem środków unijnych i jeszcze większy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, związanych z polskim członkostwem w Unii.
3. Harmonizacja prawa polskiego i prawa unijnego. Obecnie, już ponad 85 proc.
przepisów prawa jest zharmonizowane z prawem Unii. Oznacza to przewidywalność,
przejrzystość i tworzy rzeczywiste utrudnienie dla radosnej twórczości rodzimej i rozwijającej się w szybkim tempie biurokracji
(1 milion urzędników !!!).
4. W ramach istniejących, nadal niepełnych unijnych swobód, otwarcie granic dla
przepływu osób, towarów, usług i kapitału.
Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w skali Unii Europejskiej. Niewątpliwie skorzystali na tym obywatele, „głosując nogami”, i wybierając jako miejsce życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej kraje Unii o najlepszych do tego warunkach.
5. Reforma polskiego rolnictwa w oparciu o transfer środków finansowych, tech-

nologii i Wspólną Politykę Rolną. Dofinansowanie i wzrost eksportu przyśpieszyły reformy oraz restrukturyzację rolnictwa o całe
dekady. Polskie rolnictwo jest coraz bardziej
nastawione na wielkotowarową produkcję
i eksport oraz jest bardziej wyspecjalizowane. Przestaje opierać się o drobnotowarowe
gospodarstwa, produkujące niemal wszystko, na własne potrzeby.
6. Przewodnictwo Polski w Unii, które
daje nam szansę na zainicjowanie reform
strukturalnych i przyśpieszenia pełnej integracji gospodarek państw unijnych.

Niedostatki:
1. Polska opóźnia się z wprowadzeniem
euro, co jest naszym obowiązkiem, wynikającym z traktatu akcesyjnego. Ogranicza to napływ inwestycji bezpośrednich i utrudnia rachunek ekonomiczny związany z inwestycjami. Polski rynek jest tym samym mniej przejrzysty i przewidywalny, a inwestycje i działalność gospodarcza – obciążone ryzykiem kursowym. Rząd – ciesząc się, że sam może manipulować kursem – traci jednocześnie miliardy
euro, zniechęcając inwestorów.
2. Mimo napływu środków unijnych,
brak środków w budżecie opóźnia modernizację i rozbudowę infrastruktury. Powoduje
to ogromne dodatkowe koszty prowadzenia

działalności gospodarczej i zniechęca inwestorów zagranicznych.
3. Dopływ środków unijnych spowodował rozrost biurokracji na niespotykaną skalę. Obsługą funduszy unijnych zajmują się całe
armie urzędników, tworzące skomplikowane
procedury, które co jakiś czas trzeba upraszczać. Rozbudowa administracji wewnętrznej,
jest podręcznikowym przykładem działania
prawa Parkinsona w administracji. Administracja tworzy tyle nowych procedur dla samej siebie, że niedługo obywatele nie będą ani
jej, ani rządowi potrzebni.
4. Ogromna emigracja młodych Polaków,
za granicę bardzo szybko doprowadzi do załamania systemu emerytalnego. Polska się wyludnia, rząd zadłuża i na emerytury nie będzie miał kto pracować. Zagarnięcie środków
OFE tylko nieznacznie oddala w czasie ten
problem. Polska musi stworzyć najbardziej
konkurencyjne w Unii warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej, aby zachęcić
tych co wyemigrowali, do powrotu i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Potrzebne są zasadnicze reformy strukturalne w polskiej gospodarce.
5. Za słabo walczymy o stanowiska unijne. Nadal w stosunku do liczby ludności nie
mamy proporcjonalnej liczby Polaków w unijnych instytucjach.
I

Monitorujący Komitet BCC – istnieje od 1 czerwca 2009 r. Powstał jako swoisty
gabinet cieni pro publico bono, w skład którego wchodzą osobistości piastujące
w przeszłości funkcje publiczne, a dziś związane z sektorem prywatnym. Połączenie doświadczeń wynikających z zaangażowania w praktykę życia gospodarczego
z doświadczeniami wyniesionymi z funkcji publicznych, pozwala na obiektywną i syntetyczną ocenę zjawisk społecznych i gospodarczych.
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W gronie liderów
Kopalnia Wapienia „Morawica” SA jest producentem kamienia przemysłowego
dla hutnictwa, energetyki i przemysłu cukrowniczego oraz kruszyw
dla drogownictwa, budownictwa mieszkalnego i przemysłowego

Kopalnia – wyrobisko górnicze
1996 roku na terenie Kopalni
Wapienia „Morawica” uruchomiono Zakład Obróbki
Marmurów na bazie własnego
surowca. Zakład oferuje marmur „Morawica”, który ze względu na własne walory
praktyczne i estetyczne stosowany jest
w obiektach użyteczności publicznej: budownictwa sakralnego, bankach, hotelach, jak
również w budynkach mieszkalnych. Kopalnia Wapienia „Morawica” SA produkuje
również wapno nawozowe węglanowe uznane za produkt ekologiczy oraz nawóz wieloskładnikowy pod nazwą Kompleksor. Spółka posiada certyﬁkat jakości ISO 9001:2008
na wszystkie produkowane wyroby.
Podstawę działalność KW „Morawica”
stanowi: wydobywanie i przerób kamienia wapiennego, sprzedaż kruszyw dla budownictwa
i drogownictwa, sprzedaż kamienia przemysłowego dla hutnictwa, cukrownictwa i energetyki, transport drogowy i kolejowy, wydobycie, obróbka i montaż wyrobów marmurowych, produkcja i sprzedaż nawozów.
– Szybki rozwój firmy i zmiany, jakie
w niej zachodziły, sprawił, że w czerwcu 2001

W
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Schody z marmuru

Wyroby z marmuru

roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną z całkowitym udziałem kapitału polskiego. Aktualnie firma
ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla regionu, ale także dla całego kraju, ponieważ
jest jedną z największych kopalni odkrywkowych w Polsce. O wysokiej pozycji Kopalni Wapienia „Morawica” SA może świadczyć fakt, że znajduje się ona w pierwszej
dziesiątce największych zakładów tej branży w kraju. Roczne wydobycie naszego kamienia, który jest pozyskiwany z własnych
złóż wapienia, kształtuje się na poziomie
około 3 mln ton. Kopalnia ma również swo-

ją bocznicę kolejową o dużych możliwościach załadunku, własne laboratorium,
które na bieżąco sprawdza jakość frakcji,
skład chemiczny kamienia przemysłowego
oraz właściwości fizyczno-mechaniczne
– mówi długoletni prezes Kopalni Wapienia
„Morawica” SA Józef Dąbek.
Dzięki sukcesywnie wdrażanym inwestycjom Kopalnia Wapienia „Morawica” SA
zaspokaja oczekiwania swoich odbiorców,
a tym samym gwarantuje pełną satysfakcję dotychczasowym i przyszłym klientom.
www.kwmorawica.kielce.pl
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Jakość i kompleksowość
O działalności ﬁrmy na przestrzeni ostatniej dekady, dochodzeniu do dzisiejszej
pozycji w branży oraz osiąganiu efektywności w prowadzonej działalności
rozmawiamy z Andrzejem Łykowskim, prezesem Konsorcjum Budowlanego Anbud

10 lat to dla szybko rozwijającego się budownictwa okres znaczący. Jak w ciągu
ostatniej dekady zmieniła się oferta firmy
i pozycja rynkowa w ewoluującej branży? Czy
w tym okresie wypracowali państwo specjalizację kojarzoną z marką „Anbud”?
– Okres początku i końca ostatniej dekady
w ofercie firmy są nieporównywalne. Pierwszy z tych okresów wiązał się z realizacją domów jednorodzinnych oraz niewielkich budynków o charakterze gospodarczym, natomiast koniec dekady to realizacja inwestycji
średnio- i wielkopowierzchniowych: galerii
handlowych, obiektów magazynowych, hal
sportowych, stacji paliw płynnych. Koniec minionej dekady, to również okres inwestowania w odnawialne źródła energii.
Anbud zawsze kojarzył się z rzetelnością
i uczciwością. W dalszym ciągu kierując
konsorcjum dbam o te zasady. Staram się być
partnerem dla inwestora i służyć mu nie tylko dobrym i szybkim wykonawstwem, ale również pomocą w poszukiwaniu najlepszych
z możliwych rozwiązań.
Obecnie oferta konsorcjum Anbud została
poszerzona o kompleksowe projekty elektrowni wiatrowych, sprzedaż kruszyw naturalnych z własnych kopalni oraz świadczenie
usług wydobywczych koparkami ssącymi,
pływającymi. Nasza specjalizacja, z którą najczęściej kojarzona jest firma, to generalne wykonawstwo obiektów handlowych zarówno

38 Fakty

dla znanych sieci handlowych, jak i inwestorów prywatnych.
Dzięki czemu udaje się państwu poszerzać grono klientów i listę referencji?
– Najlepszą reklamą dla firmy jest jakość
i czas wykonania oraz organizacja realizowanej inwestycji. Te przesłanki powodują
zwiększenie grona klientów, bo nowi klienci
trafiają do nas przede wszystkim z polecenia
zadowolonego z naszej pracy inwestora.
Uczestniczymy również w postępowaniach
przetargowych i ofertowych.
Wydaje się, że dziś najbardziej poszukiwani i cenieni są partnerzy, których wyróżnia kompleksowość. Jak Anbud wypełnia
zapotrzebowanie rynkowe w tym aspekcie?
– W połowie mijającej dekady zorientowałem się, że kluczem do rozwoju firmy będzie kompleksowość usług. Wtedy postanowiłem powołać do życia na zasadzie partnerstwa Konsorcjum Budowlane Anbud
oraz zebrać wokół niego firmy podwykonawcze na zasadzie stałej współpracy. To posunięcie pozwoliło na samodzielną realizację projektów o dużym rozmachu inwestycyjnym. Oczywiście wymagało to od moich
partnerów sprostania wymaganiom w zakresie jakości, terminu realizacji, a także profesjonalizmu zawodowego, ale na dzień
dzisiejszy mogę stwierdzić, że wszystko poszło po naszej myśli. Przy czym naszymi part-

nerami jeszcze kilka lat temu były firmy o niewielkim potencjale technicznym, a dziś mają
one równie ugruntowaną pozycję na rynku
budowlanym, jak my sami. Ważną rzeczą jest
posiadanie własnej kadry inżynieryjno-technicznej. To właśnie ona w znacznej mierze
stanowi o sukcesie firmy i jej dobrym wyniku finansowym.
Co jest najważniejszym czynnikiem pozwalającym nadążać za tendencjami w branży, a w efekcie utrzymywać wysoką pozycję
oraz pełen portfel zleceń?
– Utrzymanie wysokiej pozycji na rynku
gwarantuje przede wszystkim kompleksowość
świadczonych usług. Taki stan rzeczy można osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez profesjonalne wykonawstwo wspierane dobrze
kierowaną bazą logistyczną. Posiadanie własnego sprzętu transportowego oraz do wykonawstwa robót specjalistycznych oraz
możliwość jego przemieszczania pomiędzy inwestycjami gwarantuje doskonałą rytmikę prowadzenia robót. Nadto działalność w kilku
branżach pozwala na utrzymanie płynności
finansowej firmy. Utrzymanie pełnego portfela zamówień zależy od zadowolenia klientów, a także w znacznej mierze od sytuacji gospodarczej w kraju a w szczególności od
otwartości instytucji finansujących nowe inwestycje.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Dziesięciolecie na parkiecie
Przełom 1999 i 2000 roku wiązał się z szeregiem obaw związanych z wejściem
w nowe tysiąclecie, które nie ominęły też Giełdy Papierów Wartościowych.
Na szczęście udało się uniknąć kalendarzowej pułapki i jej
zgubnych konsekwencji. Prowadzone na giełdzie u progu millenium
testy słusznie dowiodły, że nie ma zagrożeń dla jej funkcjonowania.
Potem było już coraz lepiej

oczątek nowego wieku okazał się dla
Giełdy Papierów Wartościowych
przełomowy również ze względu
na ogromny technologiczny awans,
jaki dokonał się przy udziale zainaugurowanego pod koniec roku systemu giełdowego
Warset – bliźniaczego do systemów transakcyjnych działających na giełdach w Paryżu,
Amsterdamie i innych parkietach dużych
miast świata. Już pierwsze sesje dowiodły, że
wdrożenie systemu zostało dobrze przygotowane i przeprowadzone, a patrząc z perspektywy należy uznać, że również konieczne dla rozwoju warszawskiej giełdy. Dzień
17 listopada 2000 roku był nie tylko dniem
pierwszego notowania w systemie Warset, lecz
także dniem pierwszej sesji w nowej siedzibie
nowoczesnego Centrum Giełdowego – gma-
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chu przy ulicy Książęcej, oddanego do użytku po 2 latach realizacji projektu.

Dekoniunktura nie omija giełdy
Kolejny rok był ważny przede wszystkim
ze względu na jubileusz 10-lecia giełdy, która stanowiła już wówczas trwały element polskiego życia gospodarczego, a jej kondycja,
ze sprawnie funkcjonującym systemem Warset, bogatą gamą zleceń dla inwestorów
i świetnie rozwijającym się rynkiem kontraktów terminowych, wzbogaconych w 2001 roku
o kontrakty na akcje pierwszych spółek:
TP SA, Elektrim, PKN Orlen, a po kilku miesiącach: Agory, KGHM, Pekao, BRE i Prokom,
pozwalała kreatorom i praktykom polskiego
rynku kapitałowego z satysfakcją mówić o dorobku pierwszej dekady. Co więcej, jakość za-

stosowanych rozwiązań organizacyjnych, legislacyjnych i technicznych budziły uznanie nie
tylko w kraju, lecz także za granicą. Nastroje
obchodów zepsuła ogólnoświatowa dekoniunktura gospodarcza i giełdowa bessa, która nie ominęła polskiego rynku, przynosząc w
I kwartale spadek głównych indeksów od 15
do 40 proc., a dalsza część roku nie przyniosła poprawy sytuacji. Rok ten uważa się za jeden z najgorszych w historii giełdy.
Również 2002 rok nie przyniósł oczekiwanej poprawy sytuacji na giełdzie, będącej
odzwierciedleniem ogólnoświatowego spadku tempa wzrostu gospodarczego i kryzysu
zaufania do przedsiębiorstw, jaki nastąpił po
serii oszustw w amerykańskich korporacjach.
Dyskusja nad etyką korporacji publicznej, jaka
zawiązała się w środowisku polskiego rynku
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kapitałowego, zaowocowała podjęciem przez
Radę i Zarząd Giełdy uchwał o wprowadzeniu zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych i powstaniem ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), którego polskie zasady – zapisane w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych” – opracował Komitet Dobrych Praktyk, złożony
z reprezentantów różnych środowisk związanych z rynkiem kapitałowym. Mimo braku mocy prawnej kolejne lata dowiodły, że dobrowolne respektowanie zasad wniosło wiele dobrego do funkcjonowania spółek giełdowych. Równie ważnym wydarzeniem tego
okresu było utworzenie Fundacji Edukacji
Rynku Kapitałowego, mającej na celu uczenie młodzieży gospodarowania pieniędzmi,
która podjęła współpracę między innymi
z Kancelarią prezydenta i MENiS, realizując
wiele ciekawych projektów.
W 2003 roku, jeszcze kilka tygodni przed
czerwcowym referendum, w którym Polacy
opowiedzieli się za przystąpieniem do Unii
Europejskiej, na podstawie wstępnych sondaży na giełdzie pojawiły się pierwsze wzrosty i symptomy poprawy sytuacji. Choć
było wówczas za wcześnie, by po trzech chudych latach mówić o hossie, to czas pokazał,
że właśnie wtedy miały miejsce zwiastuny
udanego okresu dla giełdy i inwestorów. Korzystny trend nie był jedyną pozytywną stroną 2003 roku. We wrześniu do obrotu trafił
bowiem nowy instrument – opcje na WIG20,
tym samym uzupełniając ofertę derywatów
o brakujące ogniwo, co uplasowało warszawską giełdę w europejskiej czołówce. Już
w październiku odnotowano wydarzenie
wielkiej wagi – debiut pierwszej spółki zagranicznej na warszawskim parkiecie, tym
ważniejszy, że Bank Austria Creditanstalt AG
to największa grupa bankowa w Austrii i jedna z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej. Pojawienie się takiego potentata na GPW oznaczało skokowy wzrost kapitalizacji, a zarazem międzynarodowego pre-

stiżu warszawskiej giełdy, zwłaszcza w świetle budowy regionalnego Centrum Finansowego w Warszawie.

Szanse unijnej akcesji
Wreszcie nastał rok akcesji Polski do Unii
Europejskiej, w którym jednocześnie skrzydła
rozwinęła warszawska giełda, rozpoczynając
okres hossy. 1 czerwca warszawska giełda została pełnoprawnym członkiem Federacji
Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, a zaraz potem rząd ogłosił strategię rozwoju rynku kapitałowego do 2010 roku.
Przystąpienie do Unii Europejskiej wiązało się
z dynamicznym wzrostem wyników spółek,
a w efekcie stałym dopływem środków na giełdę, rosnącymi indeksami i rekordowymi obrotami. Wszystko to złożyło się na to, że
rok 2004 był jednym z najlepszych w historii giełdy. 36 spółek, jakie zadebiutowały w ciągu roku, zapewniły warszawskiej giełdzie
2. miejsce w skali Europy, co pokazało, że korzyści z akcesji są znacznie większe niż się spodziewano, a polska gospodarka może funkcjonować po zniesieniu barier na równych prawach w zestawieniu z europejską. Pod koniec
roku wartość akcji skierowanych na giełdę w
ramach debiutu PKO BP była rekordowa, zaś
operacja przydziału i pierwsze notowania były
najpoważniejszym do tej pory sprawdzianem
dla systemu Warset, który wypadł celująco.
Po rekordowo dobrych wynikach
2004 roku, kolejne miesiące okazały się jeszcze lepsze. W 2005 roku rekordy z poprzednich 2 lat zostały poprawione, a inwestorzy
trzeci rok z rzędu mogli się cieszyć z pokaźnych zysków. Nawet ostrożnym inwestorom
trudno było patrzeć z boku obojętnie na indeks WIG, który 45 razy w roku, a więc średnio prawie co tydzień, ustanawiał kolejny rekord. Po raz pierwszy od 200 roku w biurach
maklerskich odnotowano wzrost liczby rachunków inwestycyjnych, redukcje przy zapisach na nowe spółki przypominały gorączkę
hossy z 1993 roku, a w funduszach inwestu-

jących w akcje gwałtownie rosła liczba klientów i suma aktywów. Wśród 35 nowych debiutów znalazły się dwie duże oferty Skarbu
Państwa: PGNiG oraz Grupa Lotos, które
przyciągnęły na giełdę dziesiątki tysięcy nowych inwestorów. Wobec wzmożonego zainteresowania inwestowaniem w akcje Giełda i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych powołały Forum Akcjonariat – imprezę
z udziałem kilkudziesięciu spółek giełdowych i setek inwestorów, będącą okazją do ich
bezpośrednich kontaktów i rozmów o lokowaniu pieniędzy.
Równie owocnie – od fali wzrostów i kolejnych rekordów – rozpoczął się rok 15-lecia giełdy. Indeks WIG osiągnął poziom
40 razy wyższy niż na pierwszej sesji 16 kwietnia 1991 roku. Równie imponującym postępem może poszczycić się sama instytucja
GPW, stając się coraz sprawniejszym mechanizmem zasilania spółek w kapitał oraz instytucją wyznaczającą wysokie standardy
funkcjonowania na rynku publicznym, choć
jej rozwój trudniej udokumentować, gdyż takich czynników, jak skuteczność przewidywania koniunktury czy umiejętność wyceny
notowanych spółek, się nie mierzy.

GPW na fali rozwoju
2007 rok był niezwykle udany dla całego
rynku giełdowego. Rosły giełdowe indeksy, na
parkiecie zadebiutowało 101 spółek, wzrosły
obroty, liczba transakcji i kapitalizacja GPW,
która – łącznie ze spółkami zagranicznymi
– przekroczyła po raz pierwszy w historii poziom biliona złotych. Prognozy również napawały optymizmem – w przedstawianych
planach na nadchodzący rok zapowiadano
około 70 debiutów na głównym parkiecie
i około 80 na rynku NewConnect, w tym
15–20 spółek zagranicznych. Tym samym liczba międzynarodowych firm notowanych na
GPW miała wzrosnąć do ponad 40.
Choć przewidywania okazały się nieco na
wyrost, rok 2008 zaliczono do udanych – na
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rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały w sumie 94 spółki: 33 na głównym rynku GPW oraz 61 na rynku alternatywnym
NewConnect, a wartość ofert przekroczyła
9,5 mld zł. Mimo kryzysu na rynkach finansowych w porównaniu z 2007 rokiem liczba
debiutów w Warszawie spadła tylko o 11 spółek. Powodem do dumy było zestawienie danych Europejskiej Federacji Giełd Papierów
Wartościowych (FESE), w którym po 11 miesiącach 2008 roku warszawski parkiet zajął
pierwsze miejsce, stając się liderem Europy
pod względem liczby IPO, których jedna trzecia w okresie od stycznia do końca listopada
miała miejsce na rynkach prowadzonych
przez GPW. Tym samym Warszawa wyprze-

Płynne wejście w 2009 roku nie przyniosło niespodzianek na drodze dalszego rozwoju polskiej giełdy, która jeszcze umocniła pozycję największego i najbardziej dynamicznie rozwijającego się rynku w tej części
Europy. Na udany rok dla Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie złożyły się
między innymi spektakularny debiut Polskiej
Grupy Energetycznej na rynku pierwotnym,
poprzedzony największą ofertą w Europie,
oraz nowa emisja akcji Banku PKO BP. Na
giełdowych rynkach – regulowanym i NewConnect – zadebiutowało 39 nowych spółek, a indeksy giełdowe wzrosły po kilkadziesiąt procent, co pozwoliło inwestorom odrobić część strat poniesionych w roku 2008.
Ważnym wydarzeniem w rozwoju giełdy

Pierwszy pełny rok funkcjonowania rynku Catalyst
potwierdził, że platforma obrotu obligacjami
zdobywa uznanie coraz większej liczby emitentów
komunalnych i korporacyjnych, co obrazuje
97 serii papierów dłużnych wyemitowanych
przez 49 podmiotów na koniec roku 2010
dziła nie tylko wszystkie giełdy naszego regionu, lecz także takie rynki, jak Londyn, Euronext czy OMX. Ponadto w 2008 roku za
sprawą MW Trade po raz pierwszy doszło do
przejścia spółki z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany GPW. Poza debiutami po nowe środki sięgały spółki już notowane na rynku, a wartość wtórnych emisji (tzw. SPO) za okres 11 miesięcy 2008 roku
wyniosła blisko 2 mld zł. 2008 rok przyniósł
również dynamiczny rozwój uruchomionego
pod koniec sierpnia 2007 roku alternatywnego rynku NewConnect – jednego z najmłodszych w Europie, który zdołał oprzeć się
niekorzystnej koniunkturze i przyciągnął
w 2008 roku na swój parkiet 61 nowych spółek o wartości ofert przekraczającej 180 mln zł,
z czego prawie całą tę kwotę (176,5 mln zł)
stanowiły nowe emisje akcji. W tym roku odnotowano też debiut pierwszej spółki międzynarodowej na rynku NewConnect, który
stał się udziałem czeskiej spółki Photon
Energy. W tym okresie GPW stała się największą giełdą w regionie Europy ŚrodowoWschodniej i Południowo-Wschodniej, wyprzedzając pod względem kapitalizacji giełdy w Wiedniu i Atenach. We wrześniu
2008 roku Polska awansowała do grupy
„Advanced Emerging” w klasyfikacji rynków
FTSE, jednej z największych na świecie instytucji opracowującej i publikującej 120 tys.
różnego rodzaju indeksów, co pokazuje rosnącą rolę naszego rynku kapitałowego na arenie międzynarodowej, coraz bardziej utożsamianego z silnym środowiskiem inwestycyjnym i systematycznie zwiększanym dostępem międzynarodowych inwestorów do
rynku.
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było uruchomienie rynku obligacji Catalyst
– nowego zorganizowanego rynku dłużnych papierów wartościowych dla emitentów
samorządowych i korporacyjnych. 10 grudnia GPW znalazła się według danych FESE
na pierwszym miejscu w regionie CEE i SEE
pod względem wartości kapitalizacji spółek
krajowych oraz na drugim (po giełdzie ateńskiej) pod względem wartości obrotów na
rynku akcji.

Hossa minionego roku trwa
Tak oto od przejściowych lat chudych, dochodzimy przez pasmo sukcesów datowanych
na czas wstąpienia Polski do struktur UE, do
najnowszych danych za rok ubiegły, będącego
czasem dalszych ważnych zmian i umacniania pozycji polskiej giełdy w skali międzynarodowej. Z dniem 4 stycznia 2010 roku
GPW rozpoczęła obliczanie i publikację nowego subindeksu sektorowego WIG-energia
– 10. indeksu branżowego obliczanego przez
Giełdę po dotychczasowej liście, jaką tworzyły:
banki, budownictwo, przemysł chemiczny, deweloperzy, informatyka, media, przemysł
spożywczy, przemysł paliwowy oraz telekomunikacja. W skład nowego subindeksu sektorowego weszły wszystkie spółki reprezentujące energetykę, zakwalifikowane równocześnie do indeksu WIG.
Na głównym parkiecie GPW zadebiutowały 34 nowe firmy, w tym PZU z największą ofertą w historii polskiego rynku kapitałowego, a zarazem jedną z największych w Europie w ostatnich latach. Kulminacyjnym wydarzeniem w tej kategorii był debiut Giełdy Papierów Wartościowych na
własnym parkiecie, nazwany „debiutem

dwudziestolecia” ze względu na wolnorynkową symbolikę, jak również rekordowe zainteresowanie zakupem akcji ze strony krajowych i zagranicznych inwestorów. Na koniec ubiegłego roku na głównym parkiecie
GPW notowanych jest 400 firm. Bardzo aktywny pod względem przyciągania nowych
emitentów był rynek NewConnect, na którym
zadebiutowało 86 spółek, a na koniec roku
notowanych było185 spółek. Bardzo dobrze
rozwijał się także rynek papierów dłużnych
Catalyst, uruchomiony jesienią 2009 roku.
Pierwszy pełny rok funkcjonowania tego
rynku potwierdził, że platforma obrotu obligacjami zdobywa uznanie coraz większej
liczby emitentów komunalnych i korporacyjnych, co obrazuje 97 serii papierów dłużnych wyemitowanych przez 49 podmiotów
na koniec roku 2010.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla dalszego rozwoju Giełdy i wzmacniania jej konkurencyjnej pozycji było porozumienie z giełdą nowojorską. Umowa o strategicznej, długofalowej współpracy przewiduje między
innymi migrację platformy transakcyjnej
GPW na Uniwersalną Platformę Obrotu
NYSE Technologies. Ponadto miniony rok
przyniósł ważne zmiany rozszerzające działalność operacyjną GPW na obszar handlu
towarowego oraz znaczne poszerzenie palety instrumentów inwestycyjnych. Od początku lipca Giełda udostępniła możliwość zawierania transakcji krótkiej sprzedaży według
nowych zasad, a we wrześniu w obrocie na
GPW pojawił się pierwszy fundusz typu ETF
oparty na indeksie WIG20.
Równolegle ubiegły rok był bardzo udany pod względem głównych parametrów
opisujących koniunkturę rynkową: wzrosły indeksy, kapitalizacja i obroty. Wartość handlu
akcjami na rynku regulowanym w porównaniu z poprzednim rokiem była wyższa
o 18 proc., a na NewConnect aż o 202 proc.
Co więcej, GPW zyskała na znaczeniu na tle
innych rynków, przyciągając nowych eminentów, inwestorów i pośredników z kraju
i zza granicy. W lutym GPW uzyskała status
„Recognised Stock Exchange” brytyjskiego
Urzędu Skarbowego, a 9 września zaistniała w szerszej świadomości, otrzymując nagrodę dla Firmy Roku 2009 podczas Forum
Ekonomicznego w Krynicy.
Przykłady ilustrujące postęp i skalę rozwoju GPW można mnożyć, jednak już przytoczone fakty i dane statystyczne, że słaby początek XXI wieku szybko odszedł w niepamięć, a warszawski parkiet począwszy od
2004 roku cały czas święci triumfy, wzbudzają
coraz powszechniejsze zaufanie i zainteresowanie oraz coraz wyższe lokaty w rankingach i notowaniach, które odzwierciedlają coraz lepsze wyniki, a w efekcie umacniają pozycję giełdy u progu nowego dziesięciolecia.
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