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ING o oszczędzaniu
Podczas konferencji prasowej w hotelu Sheraton ING Bank Śląski ogłosił wyniki badań
społecznych dotyczące zachowań ﬁnansowych Polaków. Badania pokazały,
że po fali kryzysu Polacy dużo poważniej podchodzą do kwestii oszczędzania
odczas spotkania przedstawiciele banku dokładnie omówili zachowania finansowe Polaków, którzy po ogólnoświatowym kryzysie gospodarczym zweryfikowali swoje podejście do zabezpieczania przyszłości swojej i swoich bliskich. Już ponad 60 proc. społeczeństwa oszczędza, a co trzecia osoba (32 proc.), choć nie odkłada pieniędzy, to wydaje je rozważniej. Teraz, kiedy recesja jest już za nami, Polacy bardziej odpowiedzialnie dysponują swoimi finansami. Nie oznacza to jednak, że rezygnują ze swoich przyzwyczajeń i codziennych
przyjemności, wręcz przeciwnie, potrafią przewartościować każdą zarobioną złotówkę i pełniej ją wykorzystać. Takie postępowanie to nowy trend, który daje się zauważyć także w innych krajach europejskich – nosi nazwę the new frugality – a jego filozofią jest życie na lepszym poziomie w obrębie tego samego przychodu. Polega na świadomym, mądrym wydawaniu pieniędzy: korzystaniu z internetowych porównywarek cen, wybieraniu najtańszych, Eric Drok, wiceprezes ING Banku Śląskiego
nie najbliższych sklepów i punktów usługowych, robieniu zakupów grupowych, wyszukiwaniu
ofert „last minute”, etc. Jak podczas spotkania zauważył Eric Drok, wiceprezes ING Banku Śląskiego – Badanie pokazuje, że Polacy są świadomi zalet oszczędzania – już trzech na czterech Polaków deklaruje, że posiada oszczędności. Pomimo, że świadomość konieczności oszczędzania w Polsce rośnie, wciąż jest dużo do zrobienia. Co trzecia osoba trzyma pieniądze w domu, a 61 proc. robi zakupy w najwygodniejszym, ale niekoniecznie najtańszym miejscu.
JA

P

Klucze imbusowe Bondhus
Podczas pracy w domu, ogrodzie czy warsztacie potrzebne są niezawodne narzędzia, ułatwiające
odkręcanie i przykręcanie różnych elementów. Klucze imbusowe marki Bondhus, dostępne
w ofercie ﬁrmy Lange Łukaszuk, to synonim amerykańskiej jakości i dożywotniej trwałości
rzetestowane przez NASA narzędzia Bondhus, rodem ze Stanów Zjednoczonych, zaspokoją potrzeby wykwalifikowanych fachowców
i domowych majsterkowiczów. Są one z powodzeniem używane w ponad 60 krajach świata. Do Polski dotarły dzięki wyłącznemu dystrybutorowi amerykańskich narzędzi – firmie Lange Łukaszuk.
Podstawowe zalety przyrządów sygnowanych marką Bondhus można zawrzeć w trzech stwierdzeniach. Po pierwsze są wykonane z unikalnego stopu Stali Protanium, gwarantującej niezrównaną twardość, plastyczność oraz trwałość materiału. Po wtóre powierzchnia narzędzi
powleczona jest specjalną warstwą Proguard, która zapewnia niezwykłą ochronę antykorozyjną. I wreszcie, producent imbusów Bondhus
udziela na swoje wyroby dożywotniej gwarancji.
Narzędzia marki Bondhus cechuje precyzyjna obróbka mechaniczna. Starannie wykonane krawędzie na całej długości kluczy gwarantują perfekcyjne przykręcanie i odkręcanie nawet niewielkich śrub. Co więcej ostre i równe zręby przedłużają żywotność narzędzi, a także
nie tworzą zadziorów i nie powodują strzępienia się materiału, z którego wykonano klucze. W przypadku kluczy z końcówkami kulowymi
niezwykle istotny jest wysoki moment obrotowy. Perfekcyjna obróbka mechaniczna, a także idealne spasowanie główki klucza i śruby zmniejsza ryzyko uszkodzenia powierzchni imbusa. Dodatkowo bardzo ścisłe przyleganie śruby do główki powoduje, że nawet najmniejszy ruch
ręki jest bezzwłocznie przenoszony na pracę śruby, co oznacza wysoką precyzję pracy i mniejsze zużycie śruby.
Klucze imbusowe Bondhus dostępne są w wielu rozmiarach, konfiguracjach oraz z różnorodnymi uchwytami. Na polskim rynku można nabyć także komplet w specjalnej, tak zwanej scyzorykowej, rękojeści. Ciekawą
propozycją są zestawy kluczy gwiazdkowych oraz – ewenement – gwiazdkowych
z końcówką kulistą. Niezwykle przydatne są imbusy z rękojeścią w kształcie litery T – zwykłe, sześciokątne oraz z kulistą końcówką. Wszystkie narzędzia zostały
zaprojektowane tak, aby były wytrzymałe, oszczędzały czas użytkowników i nie zużywały się. Dodatkowo stal, z której są wykonane imbusy gwarantuje wieloletnią
pracę bez obawy o uszkodzenie gniazd śrub. Wszystkie te cechy sprawiają, że producent oferuje bezwarunkową i bezterminową gwarancję na cały asortyment. Co
więcej, w przypadku uszkodzenia narzędzia lub gdy klucz nie spełnia oczekiwań
klienta, firma Lange Łukaszuk bezpłatnie wymieni klucze lub zwróci koszty zakupu.

P

www.langelukaszuk.pl
Uwaga: na 3 pierwsze osóby, które zgłoszą chęć posiadania kluczy imbusowych
Bondhus, wysyłając wiadomość e-mail na adres: wydawnictwo@maxmedia.org.pl
(w temacie proszę wpisać „klucze”), czekają komplety kluczy Bondhus.
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I półrocze zyskowne dla Biedronki
S

ieć sklepów Biedronka po raz kolejny odnotowuje wzrost sprzedaży. W I półroczu 2011 roku wartość sprzedaży sieci wzrosła o 26,6 proc.,
do poziomu 11 247 mln zł. Dobre wyniki odnotowała również cała Grupa Jeronimo Martins, która może się pochwalić wzrostem sprzedaży o 17,5 proc. Polska część Grupy wygenerowała 60 proc. wartości sprzedaży Grupy i 67 proc. zysku operacyjnego (EBITDA), potwierdzając
swoje znaczenie dla bilansu Jeronimo Martins.
W pierwszym półroczu 2011 roku przybyły 63 nowe sklepy Biedronka – na koniec czerwca było ich 1707. W tym okresie wyremontowano także 24 istniejące sklepy. Tak intensywny rozwój jest możliwy między innymi dzięki decyzji o przeznaczeniu na rozwój sieci Biedronka
w 2011 roku około 75 proc. budżetu inwestycyjnego Grupy Jeronimo Martins – 450 mln euro.
W I półroczu Biedronka odnotowała znaczący wzrost sprzedaży na poziomie 28,1 proc. w euro (26,6 proc. w zł). Wzrost mierzony parametrem „like-for-like” (sprzedaż porównywalna) wyniósł 16 proc. Te wyniki są rezultatem 6 proc. wzrostu średniej wartości koszyka zakupów oraz około 10 proc. wzrostu liczby kupujących w sklepach. – Realizujemy przyjętą strategię rozwoju sieci Biedronka. W bieżącym
roku planujemy otwarcie około 200 nowych sklepów i co najmniej takie samo tempo chcemy utrzymać w następnych latach. Stały wzrost
sprzedaży i wzrost liczby nowych placówek są możliwe dzięki zaufaniu klientów, które jest wynikiem naszej ciągłej pracy nad wysoką jakością produktów i gwarancji niskiej ceny – mówi Tomasz Suchański, dyrektor generalny sieci sklepów Biedronka.
W I półroczu br. EBITDA całej Grupy Jeronimo Martins wyniosła 311 mln euro. Zysk netto wzrósł o 41,4 proc. do 143,8 mln euro.
Odnotowano także wzrost skonsolidowanej sprzedaży o 17,5 proc. do wartości 4 751,5 mln euro.
MS

Milionowe inwestycje
w PZL-Świdnik

CashFlow – 11 października 2011, Warszawa

Podczas jubileuszu 60-lecia PZL-Świdnik SA
władze spółki potwierdziły, że w 2011 i 2012 roku
łączne inwestycje w zakład sięgną 200 mln zł.
Przedsiębiorstwo poinformowało też o nowych
zamówieniach. W zakładach prowadzone są
prace nad śmigłowcem bezzałogowym, na bazie,
produkowanego już pod Lublinem, SW-4

Spotkanie ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie
wszelkich możliwości zapewniających płynność przedsiębiorstwu, co jest bezwzględnym warunkiem jego
egzystencji.

rzedstawiciele PZLŚwidnik i AgustaWestland, na konferencji prasowej, zorganizowanej
z okazji rocznicy, ujawnili szczegóły dotyczące nowych kontraktów. Na liście
znalazły się między innymi umowa na dostarczenie dwóch helikopterów
SW-4 dla Akademii Szkoleniowej A. Marchetti we Włoszech oraz kontrakt
na cztery takie śmigłowce dla klientów z Chin i Brazylii. Przedstawiciele firmy zapowiedzieli również kontrakt na 8 śmigłowców Sokół i wstępne porozumienie z hiszpańskim INAER, które zakłada realizację zamówień na
Sokoły w ciągu najbliższych 10 lat.
Nicola Bianco, wiceprezes i dyrektor zarządzający należących do koncernu AgustaWestland zakładów PZL-Świdnik SA, ujawnił, że świdnicka
firma ma zamówienia na 39 śmigłowców. Prognozowane przychody firmy za rok 2011 mają wynieść 500 mln zł. Tylko w tym roku inwestycje AgustaWestland w polski zakład przekroczą 100 mln zł. Łącznie w latach 2011–2012 inwestycje w PZL-Świdnik SA mają sięgnąć 200 mln zł.
Prace inżynierów ze Świdnika i AgustaWestland nad bezzałogowym helikopterem zaczęły się jesienią ubiegłego roku. Demonstracyjny egzemplarz
bezzałogowca ma wznieść się w powietrze już w 2012 roku. Takie maszyny doskonale sprawdzają się podczas misji morskich, transportu ładunku
do miejsc niebezpiecznych i w warunkach trudnych. – Celem AugustaWestland jest posiadanie technologii na najwyższym poziomie – zaznacza
Nicola Bianco.
MS

P

Warto pamiętać, że od dobrego przepływu pieniędzy zależy długoterminowe, finansowe powodzenie firmy!
Tematyka konferencji:
• Systemy cash management
• Faktoring
• Forfaiting
• Systemy wspierające zarządzanie należnościami
• Systemy wspierające zarządzanie ryzykiem
kredytowym
• Zarządzanie wierzytelnościami (cesja, skup, sprzedaż,
zabezpieczenia, ubezpieczenia, dochodzenie
wierzytelności od zagranicznych kontrahentów)
• Zabezpieczanie ryzyka kursowego, ryzyka stóp
procentowych
• Controlling jako narzędzie optymalizacji procesów
• Kredyty
• Cash pooling
• Direct debit
• Bankowosc transakcyjna
• Systemy wspierające optymalizację kosztów
przedsiebiorstwa
• Syetemy wspierające zarzadzanie środkami
obrotowymi
Konferencję kierujemy do:
• Dyrektorów finansowych
• Głónych księgowych
• Pracowników działów księgowości
• Osób zaangażowanyvh w proces sporządzania
sprawozdań finansowych
Wstęp bezpłatny!
Szczegły i rejestracja: http://moneycon.pl/cashflow
Kontakt z organizatorem:
Marta Paprowicz
marta.paprowicz@moneycon.pl
tel. (22) 427 36 71
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Zarządzanie
portfelem emisji
w przedsiębiorstwie
W

dniu 22 września 2011 roku w Warszawie firma CBE Polska, pod patronatem merytorycznym i we współpracy z KASHUE-KOBiZE, Bureau Veritas Certification oraz Vertis Environmental Finance Ltd., organizuje warsztaty: „Zarządzanie portfelem emisji w przedsiębiorstwie”
Warsztaty poprowadzą:
• Paweł Mzyk, zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania
i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
• Przemysław Sikora, zespół strategii KOBiZE
• Witold Dżugan, dyrektor ds. operacyjnych Bureau Veritas
Certification Polska
• Sławomir Krakowiak, weryfikator EU ETS – Bureau Veritas
Certification Polska
• Małgorzata Majchrzykiewicz, senior sales trader, Vertis Environmental
Finance
• Paweł Wierzbicki, sales trader, Vertis Environmental Finance
Podczas warsztatów eksperci omówią praktyczne następstwa zmian regulacji prawnych, przybliżą metodykę efektywnego zarządzania emisjami
wraz z symulacją aukcji oraz przedstawią proces audytu łącznie z najczęściej popełnianymi przez weryfikowane podmioty błędami.
Podczas lunchu stwarzamy Państwu okazję do dodatkowych merytorycznych konsultacji. Zorganizowane zostaną „stoliki tematyczne“. Uczestnicy zgodnie z wcześniejszą deklaracją zasiadają przy preferowanym stoliku: regulatora, weryfikatora i brokera i mają możliwość zadawania pytań.

Wśród najważniejszych zagadnień znalazły się:
• Zasady alokacji uprawnień (derogacje, benchmarking)
• Krajowe Środki Wykonawcze
• Konsekwencje zmian ustawodawczych
• Kary pieniężne
• Monitorowanie, rozliczanie i raportowanie emisji CO2
• Metody zarządzania uprawnieniami w tym transakcje terminowe
• Ekonomiczna prognoza rynku emisji
• Zarządzanie jednostkami CER, ERU po 2013 – status, rozliczanie
i zamiana
• Aukcjoning w praktyce – Symulacja aukcji
Do udziału w warsztatach zapraszamy:
• Przedstawicieli sektorów: energetycznego, ciepłowniczego, rafineryjnego,
koksowniczego, wapienniczego, cementowego, chemicznego,
hutniczego, papierniczego, lotniczego, ceramicznego, cukrowniczego,
szklarskiego
• Doradców pośredniczących w obrocie uprawnieniami
• Weryfikatorów emisji CO2
• Analityków rynku uprawnień do emisji CO2
• Maklerów i brokerów
• Pracowników działów ochrony środowiska
• Firmy doradcze
• Przedstawicieli kancelarii prawnych
• Wszystkie osoby zainteresowane kwestią rozliczania emisji
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!
Szczegółowe informacje o projekcie:
Center for Business Education
tel./fax 22 827 71 23
www.cbepolska.pl
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Pomóż zebrać
milion telefonów
komórkowych
Co roku w Polsce przybywa średnio 16 mln
nowych telefonów komórkowych, zalewając
i tak przepełniony rynek. Co gorsza,
podobna ich liczba traﬁa do naszych szuﬂad,
gdzie bezcelowo zalega, ponieważ nigdy
nie zostaje ponownie użyta. To poważny
problem, z którym należy walczyć
nalazła się osoba, która postanowiła się tym zająć
– Roman Błaszczyk,
założyciel firmy Mitkom, zajmującej się
zbiórką starych, nieużywanych telefonów
komórkowych. Przekazując firmie chociaż jeden z nich, każdy pomaga środowisku, a także wspiera organizacje pożytku publicznego. Warto
zatem zaangażować się w projekt „Zbierzmy razem milion telefonów komórkowych”.
Przekazany firmie Mitkom stary, nieużywany telefon komórkowy jest przez nią naprawiany. Następnie trafia do ponownej odsprzedaży, a część środków wygenerowanych z jego
sprzedaży zasila konta wybranych fundacji. Telefony komórkowe, które nie nadają się do użytku, zostaną przekazane do
utylizacji.
Wsparcie akcji pomoże: fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”,
fundacji „Bliżej Człowieka” oraz podopiecznym fundacji
„Zdążyć z Pomocą”: Dawidowi Tomczykowi, Grażynie Matusiak, Brajanowi Żakowskiemu. Firmie zależy także na ogólnej edukacji, dlatego organizuje w szkołach oraz firmach
lekcje ekologiczne, dotyczące szkodliwego wpływu telefonów komórkowych na nasze środowisko, prowadzone przez
mgr inż. Marka Peryta.
Projekt zyskał już wiele głosów poparcia. Akcję wspierają:
Bayer Sp. z o.o., Toyota Bielany, PZPN, Trawipol, LOT, księgarnie Matras, Akodo, Sopro, MBT, Zebra, Mazars, Urząd Miasta Legionowo, Zespół Szkół nr 2 w Kobyłce, Urząd Gminy Somianka, a także poszczególne dzielnice Warszawy: Żoliborz,
Włochy, Białołęka.
Patronat medialny nad akcją objęły: Magazyn Gospodarczy Fakty, Telewizja LTV, Radio Hobby, PR 4 Polskiego Radia.
Główne założenie firmy to zbiórka miliona telefonów komórkowych. Choć wydaje się to niemożliwe, wcale takie nie jest.
Wystarczy, że każdy z nas przekaże chociaż jeden telefon, a uzbiera się ich znacznie więcej.

Z

Mitkom
ul. Ciołka 35 paw. 66
01-445 Warszawa
tel. (22) 465 15 60
www.mitkom.com.pl
biuro@mitkom.com.pl
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Gospodarka odpadami komunalnymi
– wyzwania dla samorządów
ospodarka odpadami komunalnymi to obecnie jeden z ważniejszych tematów na rynku, z racji dopiero co podpisanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na samorządy konieczność wypracowania nowych rozwiązań, w tym określenia głównych priorytetów w zakresie gospodarki odpadami oraz ich odbioru od właścicieli nieruchomości. Samorządy mają bardzo mało czasu na zaplanowanie i wdrożenie rozwiązań uwzględniających nowe zasady gospodarowania odpadami.

G

14 września 2011, godz. 10:00 – 14:30
Sejm RP – Sala Kolumnowa, Warszawa
KONFERANCJA BEZPŁATNA
Biuro Konferencji:
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów
www.europa.org.pl/odpady

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie tematyki gospodarki odpadami komunalnymi pod kątem:
• Zmian dotyczących wymogów i regulacji prawnych na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Przestawienia nowoczesnych modeli zarządzania odpadami komunalnymi na przykładzie Unii Europejskiej.
• Prezentacji i porównania proponowanych technologii dotyczących zagospodarowania odpadów.
• Stanu bieżącego i perspektyw tworzenia modeli gospodarowania odpadami na przykładzie wybranych jednostek gminnych i prywatnych.
• Dialogu ze społecznością lokalną, którą bezpośrednio dotykają zmiany.
W konferencji wezmą udział eksperci z dziedziny gospodarki odpadami, przedstawiciele organizacji ekologicznych oraz świata nauki.
Pokażemy przykłady rozwiązań i metod unieszkodliwiania odpadów w krajach europejskich, zaprezentujemy te najskuteczniejsze pod względem ekologicznym i ekonomicznym. Gośćmi Konferencji będą również posłowie – Członkowie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
MS

Polacy na targach w Lörrach
Podczas tegorocznej edycji targów w Lörrach pokazano najszybszą na świecie piłę taśmową
do kształtowników niemieckiej ﬁrmy Kaltenbach, gwarantującą optymalną jakość cięcia.
Urządzenie znalazło już 50 odbiorców w wielu krajach, w tym w Polsce
rganizowane co dwa lata w mieście Lörrach (siedzibie Kaltenbacha), w Badenii-Wittenbergii, na styku Niemiec,
Szwajcarii i Francji, partnerskie targi branżowe producentów wyrobów ze stali – IPS 2011, zgromadziły w tym roku 3,5 tys. uczestników z wielu krajów, w tym z Meksyku i Ameryki Południowej.
Zaprezentowało się na nich poza gospodarzem – firmą Kallenbach – 39 wystawców.
Oferta Kallenbacha obejmowała urządzenia do cięcia stali
i aluminium, do cięcia prostego i ukośnego, wiercenia, wypalania i wykrawania w blachach i kształtownikach, automatyczne linie do dziurkowania i cięcia. Firma Gietart zlokalizowana w Holandii, przejęta przez Kaltenbacha przed niespełna dwoma laty,
zaprezentowała urządzenia do automatycznego oczyszczania strumieniem ścierniwa blach, kształtowników, rur, konstrukcji spawanych (śrutownice rolkowe) i automatycznego powlekania
powierzchni farbą ochronną. Z kolei szwajcarski producent
maszyn firma Sterli-Bieger polecała prasy hydrauliczne poziome
o zróżnicowanym nacisku do wyginania i prostowania blach
i kształtowników.
– To co oferują te firmy ma charakter komplementarny, są w
stanie wyposażyć całe hale produkcyjne w ciągi technologiczne
niezbędne do produkcji karoserii pojazdów kołowych czy szkieletów szynowych, czyszczenia części metalowych z jakich powstają – przed i po montażu, tudzież pokrycia ich farbą – mówi Zbigniew Marczak, właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Effect, przedstawiciela tych przedsiębiorstw na Polskę. I dodaje: – Aby proces produkcji przebiegał sprawnie, muszą być odpowiednio ustawione i połączone. Te firmy pomagają klientom w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów – sprzedają nie tylko dobra inwestycyjne, ale także myśl techniczną.
Wiele polskich firm, zwłaszcza producentów konstrukcji stalowych, użytkuje maszyny Kaltenbacha czy Gietarta. Toteż licznie zjawili
się na targach szefowie i pracownicy tych przedsiębiorstw.
AU
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Nowe szaty Warsu
Wars SA jest jedyną na polskim rynku ﬁrmą specjalizującą się w obsłudze gastronomicznej
pasażerów pociągów (w systemie franczyzy). Obsługuje ich również w wagonach sypialnych
i z miejscami do leżenia. Głównym odbiorcą świadczonych przez nią usług jest PKP Intercity SA,
niemniej współpracuje również z Deutsche Bahn, austriackimi kolejami ÖBB i rosyjskim RŻD
d 2007 roku firma nieprzerwanie wypracowuje zysk netto, mimo silnie rosnących opłat za
użytkowanie wagonów i poniesionych kosztów modernizacji ich wnętrz. Zyski przynoszą przedsiębiorstwu głównie wagony sypialne. Rok 2010 spółka zamknęła przychodem ze sprzedaży na
poziomie 63 496 tys. zł. Mimo że Wars kojarzy się pasażerowi z wagonem restauracyjnym, to główną działalnością spółki jest obsługa wagonów sypialnych. Wars jako jedyna spółka cateringu kolejowego w Europie we własnym zakresie zmodernizowała wnętrza niemal wszystkich dzierżawionych
od przewoźnika barowych wagonów gastronomicznych. W sezonie wakacyjnym w Warsie zajętych jest ponad 90 proc. miejsc sypialnych. Czasem bilety na podróż z miejscem sypialnym trzeba kupować nawet z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

O

Reaktywacja
Andrzej Buczkowski, dyrektor ds. marketingu i rozwoju, członek zarządu WARS SA, na konferencji prasowej przedstawił bilans18 miesięcy działań mających na celu między innymi udoskonalanie oferty i poziomu obsługi klientów przedsiębiorstwa. W tym czasie spółka
z sukcesem zakończyła wdrażanie programu jakości, w ramach którego zmieniono wystrój i wyposażenie obsługiwanych wagonów oraz wprowadzono istotne zmiany do oferty gastronomicznej. Rozpoczęto także dofinansowany ze środków unijnych program szkoleń dla stewardów wagonów sypialnych i otwarto pierwsze lokale dwóch sieci gastronomii stacjonarnej – Green Patio i Piada Bar. Pierwsza restauracja
Green Patio usytuowana jest w centrum Warszawy, przy ul. Nowogrodzkiej.
Drugą stacjonarną inwestycją jest bar przekąskowy Piada Bar, serwujący szybkie i jednocześnie zdrowe potrawy. Pierwszy lokal pod tym
szyldem powstał w warszawskim Centrum Handlowym Targówek, przy ul. Głębockiej. „Piada Bar” powstał z myślą o klientach, którzy chętnie korzystają z możliwości zjedzenia szybkiej przekąski na mieście, dbając jednocześnie o to, aby posiłek był zdrowy i przygotowany z naturalnych składników.
Spółka planuje otwarcie kolejnych placówek w ramach sieci „Piada Bar” w centrach handlowych oraz na dworcach kolejowych na terenie całego kraju. Placówki prowadzone będą zarówno w ramach działań operacyjnych spółki, jak i w formie franczyzy. Do końca 2012 roku
Wars zapowiada uruchomienie od czterech do sześciu nowych restauracji.

Kontenci klienci
W 2011 roku GfK Polonia przeprowadziła kolejne badanie satysfakcji klientów WARS, z którego wynika, że ocena jakości usług spółki z każdym rokiem i wprowadzanymi zmianami jest coraz lepsza. Klienci dostrzegają poprawę jakości obsługi – 67 proc. respondentów
ocenia usługi gastronomiczne WARS-u dobrze i bardzo dobrze (w roku 2009 – 62 proc.).
Powyższe działania i ich pozytywne efekty przyniosły spółce drugie z rzędu wyróżnienie w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma. Spółka nagrodzona została certyfikatem „Solidna Firma” za efektywną realizację założonej strategii rozwoju w ostatnim roku.

Piwo jeszcze nie dziś
Sprzedaż alkoholu w pociągach relacji krajowych nadal jest zakazana, mimo że nowa ustawa miała zmienić ten stan rzeczy. Jak powiedział Iwo Orzełek z działu marketingu Warsu, problem tkwi w innej ustawie, blokującej rozpoczęcie dystrybucji alkoholu w pociągach.
Otóż, 1 lipca weszła w życie Ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Miała wprowadzić możliwość oferowania w wagonach restauracyjnych i barowych w połączeniach krajowych napoje nie przekraczające 4,5 proc. zawartości alkoholu. Niemniej w chwili obecnej pasażerowie nadal nie mogą kupić piwa w wagonach Warsu z powodu przepisów wynikających z innej ustawy: z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Niebawem sytuacja ma ulec zmianie.
AU

Lifestyle Expo
Już 21–23 września w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów
Lifestyle Expo. I tym razem będzie to doskonała okazja na zbudowanie przestrzeni
do współpracy polskich przedsiębiorców z ﬁrmami z Hongkongu i prowincji Guandong (Kanton)
o sukcesie dwóch poprzednich edycji targów w Polsce organizatorzy – Rada Rozwoju Handlu Hongkongu i Wydział Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej Prowincji Guangdong (GDDOFTEC) – raz jeszcze postawili na spotkania z przedsiębiorcami
z tej części Europy. W tym roku spodziewana liczba gości to 200 przedstawicieli biznesu z Hongkongu i prowincji Guandong (Kanton), reprezentujących takie branże jak: elektronika, gospodarstwo domowe, akcesoria komputerowe i telefoniczne, upominki i artykuły reklamowe. Nowością będzie szeroki asortyment zegarków i biżuterii.
Szczegóły dotyczące tego wydarzenia są dostępne na stronie www.lifestyleexpo.pl.
MS
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Nietypowi goście gminy Ustka
Wakacje sprzyjają zabawie i atrakcjom, zaś okazji do promocji nigdy za wiele. Nie trzeba
o tym przekonywać uczestników corocznego Zjazdu Maskotek w Rowach, którzy tym razem
zaprezentowali pluszaki kojarzone z rozsianymi po kraju jednostkami terytorialnymi

Maskotki uczestniczące w corocznym
zjeździe w Rowach

Anna Sobczuk-Jodłowska, wójt gminy Ustka
i Sławomir Ziemianowicz, starosta słupski

Zwycięska maskotka – Krokodyl Niluś
z Kolbuszowej – odbiera gratulacje

jazd Maskotek jest od 5 lat stałym punktem letniego kalendarza kulturalnego gminy Ustka. Wydarzenie co roku skupia samorządy, instytucje i firmy z całej Polski, które chcą poszczycić się swoimi maskotkami promocyjnymi. Impreza przyciąga jednak nie tylko tych, którzy pragną podzielić się swoimi pomysłami na nietypową promocję i gotowymi projektami maskotek, które mają być wizytówkami utożsamianymi z gminą, powiatem, regionem, lecz także turystów, ciekawych, jak poradzili sobie uczestnicy zjazdu. To doskonała okazja do rodzinnego spędzenia czasu, jak również podpatrzenia marketingowych poczynań samorządów.
W ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Maskotek, który odbył się w Rowach w tegoroczny letni weekend 15–17 lipca, można było podziwiać rekordową liczbę 37 barwnych maskotek, budzących entuzjazm nie tylko wśród najmłodszych widzów. Gminę Ustka, pełniącą zaszczytną funkcję gospodarza, reprezentował Pasikonik wraz z towarzyszącą mu Sową, pod której skrzydłami chętnie kryły się dzieci, pozując do pamiątkowych zdjęć. Powiat słupski reprezentowały również Jeż i Zając, patronujące Kępicom, oraz Bociek, będący maskotką gminy Słupsk. W hasło imprezy: „Gmina Ustka dziś – w przyszłości” doskonale wpisała się obecność, wzbudzających ogromne zainteresowanie,
kosmicznych gości, czyli bohaterów „Gwiezdnych Wojen” ze Star Wars Artistic Team, z Lordem Waderem i robotem R2D2 w asyście żołnierzy Imperium.
Pierwszego dnia Zjazdu oficjalnie rozpoczęła się trasa przejazdu wszystkich maskotek ze Słupska przez Ustkę do Rowów, a londyński
autobus, którym się przemieszczały, wzbudzał ogromne zainteresowanie we wszystkich mijanych po drodze miejscowościach. W sobotę maskotki znalazły się w centrum uwagi podopiecznych Oddziału
Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku,
gdzie obdarowywały najmłodszych pacjentów pamiątkowymi upominkami, umilając im wakacyjny pobyt w szpitalu i wywołując uśmiech
w chorobie.
Punktem kulminacyjnym Zjazdu była barwna parada olbrzymich
owiat słupski na V Ogólnopluszaków, które przeszły korowodem ulicami Rowów. Dotarłszy do
polskim Zjeździe Maskotek,
namiotowego miasteczka, prezentowały się wraz z promowanymi saktóry odbył się w połowie lipca br.
morządami i instytucjami, a zarazem dawały się bliżej poznać, zaw Rowach, dumnie reprezentowachęcając do głosowania na swoich faworytów. Po licznych sesjach zdjęła sowa. W tegorocznej imprezie
ciowych i dowodach sympatii oraz wspólnej degustacji tortu przyszedł
wzięły udział 33 sympatyczne pluczas na wybór ulubionych maskotek tegorocznego Zjazdu i gości imszaki z całego kraju. W ramach zjazprezy, którzy pokusili się o najbardziej oryginalny strój. Najwięcej symdu maskotki odwiedziły pacjentów Oddziału Dziecięcego Wojepatii zjednał sobie Krokodyl Niluś z Kolbuszowej, który zdobył najwódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, a także udały się
liczniejsze głosy publiczności, a tym samym tytuł „Maskotki Naj” oraz
na paradę po Rowach, by później zaprezentować się na scenie i wspólpamiątkowy grawerton. Na tym miłe akcenty Zjazdu się nie skończyły.
nie z dziećmi bawić w namiotowym miasteczku. Sowa przekazała
Wójt gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska odebrała bowiem na scemłodym pacjentom przytulanki-sówki, puzzle i słodkości, które uminie amfiteatru wyjątkową statuetkę ufundowaną przez Disneyland,
liły im pobyt w szpitalu. Na stoisku promocyjnym powiatu słupskiego
którą wręczył jej w dowód uznania za organizację wydarzenia Robert
pracownicy starostwa informowali o atrakcjach turystycznych i cieZaborski, prezes Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko.
kawych wydarzeniach w regionie. Dużym zainteresowaniem cieszyły
Trzydniową imprezę uświetniły występy Kwartetu Rampa i młosię wszelkiego rodzaju mapy, informatory, ulotki i widokówki, a midego skrzypka Tomasza Dolskiego, który zdobył sympatię widzów
lusińscy najchętniej chwytali za balony i drobne gadżety promocyjtelewizyjnego programu „Must be the Music”, oraz obecność ważne. Po licznych spotkaniach z dziećmi Sowa odpoczywa przed najnych gości z regionu, choćby starosty słupskiego Sławomira Zieważniejszą imprezą w roku – powiatowymi dożynkami, które odbędą
mianowicza, zaproszonego przez władze gminy Ustka, gospodarza
się 10 września w Biesowicach w gminie Kępice.
Zjazdu.
Kolejna porcja atrakcji umili czas turystom odwiedzającym poStarostwo Powiatowe w Słupsku
wiat słupski już za rok. Z pewnością rozmach wydarzenia znów zaul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
skoczy mieszkańców i przyjezdnych wypoczywających w Ustce i Rotel. (59) 841 85 00, fax (59) 842 71 11
wach.
starostwo@powiat.slupsk.pl
ZW
www.powiat.slupsk.pl
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Rozrywka i tradycja
w powiecie słupskim
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Metale ziem rzadkich bez tajemnic
Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej przy Hali Stulecia we Wrocławiu między 13 a 15 czerwca
zgromadziło kilkudziesięciu naukowców i przedsiębiorców z całego świata, zajmujących się tematem
wykorzystania metali ziem rzadkich w rozwoju nowoczesnych technologii
rganizatorzy konferencji stworzyli forum do dyskusji nad aktualnym stanem badań,
zasobami i właściwościami optycznymi i magnetycznymi metali ziem rzadkich oraz
ich wykorzystaniem w procesie wytwarzania wielu przedmiotów codziennego użytku. Surowce te znajdują zastosowanie przy produkcji katalizatorów samochodowych, są używane przy tworzeniu laserów i wzmacniaczy optycznych, wpływają na miniaturyzację przenośnych odtwarzaczy muzycznych, a także spełniają istotną rolę w urządzeniach produkujących zieloną energię, takich jak panele słoneczne.
Przewodniczącymi konferencji byli prof. Mirosław Miller (Wrocławskie Centrum Badań EIT+), prof. Wiesław Stręk (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)
i prof. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski). Tematyka wydarzenia obejmowała najbardziej aktualne zagadnienia naukowe związane z ziemiami rzadkimi. Trzy sesje tematyczne poprzedzono wykładami plenarnymi wiodących w danej dziedzinie naukowców. Do Wrocławia przybyli wybitni eksperci, od lat specjalizujący się w badaniu metali ziem rzadkich, między innymi prof. Jorma Holsa – uznany na
świecie ekspert w zakresie tak zwanych materiałów fosforyzujących. Obecni byli także prof. Georges Boulon – specjalista od budowy i zastosowania laserów medycznych i militarnych wykorzystujących lantanowce czy prof. Renata Reisfeld – ekspert z dziedziny materiałów luminescencyjnych, poprawiających konwersję światła słonecznego na energię elektryczną.
Według prof. Mirosława Millera konferencja Remat’11 stanowiła doskonałą okazję do nawiązania międzynarodowych kontaktów badawczych i handlowych, co w obliczu światowego kryzysu, wywołanego przez Chiny – lidera na rynku metali ziem rzadkich, ma ogromne
znaczenie, gdyż przeważający procent światowych złóż znajduje się obecnie pod kontrolą Chin. Pekin dyktuje warunki na rynku tych wyjątkowych surowców, a nie ma alternatywnych materiałów, które mogłyby je zastąpić, o czym należy pamiętać. Ze względu na niezastąpioną
rolę metali ziem rzadkich w globalnej gospodarce konferencja wywołała dyskusję na temat uniezależnienia się od dominacji Pekinu. Na zakończenie naukowcy i biznesmeni podpisali list intencyjny, skierowany do rządów na całym świecie, zawierający propozycje działań, które
mają pomóc w zwalczeniu rosnącego kryzysu.
W podejmowaną na konferencji tematykę doskonale wpisują się misja i obszary działalności Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Instytucja realizuje bowiem projekt infrastrukturalny „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów”, który zakłada utworzenie w ramach Kampusu Pracze nowego centrum naukowo-badawczego, składającego się z nowo wybudowanych laboratoriów oraz zrewitalizowanego, zabytkowego kompleksu budynków na Praczach Odrzańskich. Pozwoli to na stworzenie nowoczesnego centrum wiedzy o ziemiach
rzadkich. Centrum naukowo-badawcze stanie się w przyszłości miejscem skupienia światowej klasy naukowców i badaczy metali ziem rzadkich. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć i wyników badań nad lantanowcami umożliwi nawiązanie partnerskich relacji pomiędzy światem nauki i biznesu.
Lokalnymi organizatorami REMAT’11 we Wrocławiu byli: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej i Wydział Inżynierii Ekonomicznej Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM Cuprum.
MS
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Święto Papryki na rzecz poszkodowanych
tym roku tradycyjne Święto Papryki, organizowane corocznie przez gminę Klwów,
miało szczególny wymiar. Atrakcje dla blisko 20 tys. mieszkańców i gości połączono z Wielką Kwestą na rzecz osób poszkodowanych w nawałnicy, która dotknęła
Klwów i sąsiednie gminy 14 lipca – dokładnie miesiąc przed świętem.
VII Święto Papryki rozpoczęła msza święta w intencji rolników, po której uroczysty korowód przeszedł na plac stadionu, aby kontynuować zaplanowany przebieg uroczystości, którą poprowadził Krzysztof Ibisz. Otwierając oficjalnie imprezę, Piotr Papis – wójt gminy Klwów, nawiązał do tragedii i wyraził nadzieję, że przyszły rok będzie łaskawszy i obfitszy w plony.
Tego dnia wolontariusze zbierali datki przeznaczone na wsparcie poszkodowanych,
a goście chętnie brali udział w konkursach i licytacjach. W części artystycznej wystąpił Janusz Laskowski, wykonując swoje największe przeboje. Zaprezentowały się też Zespół Pieśni i Tańca ,,Jawor” z Lublina, zespół The
Postman oraz Masters – gwiazda disco polo, kojarzona z hitem „Żono moja”. Ze względu na charakter uroczystości artyści przekazali część
honorariów na pomoc w odbudowie skutków wichury.
Uczestnicy festynu podziwiali też dania z papryki przygotowywane na żywo przez mistrza hiszpańskiej kuchni Carlosa Gonzalesa-Tejerę. Wyczekiwanym gwoździem programu były wieczorne koncerty Pauli i zespołu Ich Troje, a zwieńczeniem imprezy – widowiskowy pokaz sztucznych ogni.
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I Europejski Kongres MŚP
6 i 7 października bieżącego roku Katowice gościć będą ponad 2000 przedstawicieli MŚP, którzy
będą dyskutować o wyzwaniach stojących przed tym najliczniejszym w Polsce i Europie sektorem
gospodarki. Spotkanie otworzy prezydent RP Bronisław Komorowski. Wśród zaproszonych gości są
także prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Donald Tusk, premier RP.
Głównym organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw ma na celu zdiagnozowanie
obecnego stanu sektora w Polsce i Europie oraz
wytyczenie nowych kierunków rozwoju. Innowacje, klastry czy nowe technologie, ponadto
współpraca nauki z biznesem i samorządem terytorialnym to obecnie jedne z najważniejszych
wyzwań, jakie stoją przed małymi i średnimi
przedsiębiorstwami.
W ciągu dwóch dni odbędzie się 11 paneli dyskusyjnych, w których udział weźmie 80 prelegentów z Polski i Europy. Kongres będzie wydarzeniem o charakterze międzynarodowym, co
podkreśli obecność zagranicznych gości m.in.
z: Austrii, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Niemiec,
Rosji, Słowacji, Słowenii, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz państw Sąsiedztwa Wschodniego. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
spodziewa się blisko 20 zagranicznych delegacji i ponad 2000 uczestników.
Jak podkreśla Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Kongres jest pierwszą tego typu inicjatywą po
ponad dwudziestu latach transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. – Uznaliśmy, że najwyższy czas, aby porównać, na ile wyrównaliśmy dysproporcje, jakie dzieliły nas od „starej piętnastki UE” w 1989 roku. Stąd też jednym z celów Kongresu jest dokonanie analizy
porównawczej, mówiącej w jaki sposób rozwinęła się mała i średnia przedsiębiorczość, jakie narzędzia wspierające stosowane są w „starej
piętnastce”, a jakie w krajach środkowoeuropejskich – dodaje Donocik.
Organizowany Kongres z jednej strony pozwoli budować płaszczyznę współpracy w wymiarze ponadnarodowym, z drugiej pokaże działającym w kraju przedsiębiorcom oraz organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, że to współdziałanie jest konieczne również wewnątrz
kraju. – Istotnym wyzwaniem dla Polski jest zbudowanie mechanizmów, w których małe i średnie firmy nie tylko, tak jak dzisiaj, będą aktywnie działały w sferze gospodarczej, ale staną się lokomotywą innowacyjności, nowych systemów organizacji i nowych propozycji działań – tłumaczy Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.
Istotnym punktem Kongresu będzie dyskusja na temat sytuacji MŚP na rynkach rosyjskim oraz państw Sąsiedztwa Wschodniego,
w tym Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Mongolii, Kazachstanu czy Ukrainy w porównaniu do ogólnej kondycji sektora małych i średnich firm w gospodarkach Europy Zachodniej. Przedstawione zostaną doświadczenia w obszarze wspierania rozwoju MŚP
w oparciu o sposoby zdobywania wiedzy na temat działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, procedur oraz kosztów związanych z założeniem firmy, a także możliwości reprezentowania interesów MŚP wobec władzy publicznej. Spotkanie ma zwrócić uwagę na bariery,
z jakimi borykają się przedsiębiorcy, a co ważniejsze, wskazać kierunki współpracy między państwami, w tym Polską i Rosją, pozwalające
na wzmocnienie tego sektora.
Organizatorzy Kongresu będą gromadzić wnioski oraz konkluzje dotyczące pomysłów i rozwiązań dla polskiego sektora MŚP, które
następnie zostaną opracowane przez ekspertów i przekazane w formie rekomendacji władzom Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zapowiada Tadeusz Donocik, konkluzje płynące z obrad Kongresu będą próbą unifikacji podejścia prawodawstwa krajów europejskich, w tym także Polski, wobec małych i średnich firm, czego nikt w tej części świata dotychczas nie
Dodatkowe informacje:
robił.
Kongresowi towarzyszyć będą Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo, Agnieszka Kotela
w ramach których instytucje otoczenia biznesu będą mogły zaprezentować swo- asystent prezesa,
ją ofertę małym i średnim firmom.
zastępca kierownika ds. komunikacji społecznej
Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Ko- Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
morowski, który potwierdził swój udział w inauguracji. Kongres odbywa się rów- tel. 32 781 49 97, kom. 724 612 321
nież pod Patronatem Prezydencji Polski w Radzie UE. Współorganizatorami są e-mail: akotela@rig.katowice.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza oraz
Związek Rzemiosła Polskiego. Współgospodarzami wydarzenia – wojewoda ślą- Mateusz Barczyk
ski, marszałek województwa śląskiego i prezydent miasta Katowice. Udział w Kon- Account Executive
PRIME Public Relations
gresie jest bezpłatny.

I

www.kongresmsp.eu

tel. 32 608 00 15, kom. 506 107 900
e-mail: m.barczyk@primepr.pl
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Przemysł mięsny świętuje
W ramach XXXV Dni Przemysłu Mięsnego branża miała okazję
i podyskutować, i poświętować. Spotkanie było okazją do merytorycznej
debaty o problemach jakości w przemyśle mięsnym oraz do uhonorowania
tych producentów, którzy z powodzeniem budują markę krajowego
rynku mięsnego, oferując konsumentom wyroby z najwyższej półki
maja w Domu Technika NOT
w Warszawie krajowi producenci działający w przemyśle
mięsnym oraz przedstawiciele środowiska, na co dzień czuwający nad rozwojem rynku i jakością wyrobów mięsnych
i wędliniarskich, spotkali się przy okazji obchodów XXXV Dni Przemysłu Mięsnego.

12

Jakość mięsa na językach
Coroczne święto było okazją do rozmów
skoncentrowanych na bieżących problemach branży i wyzwaniach, jakim muszą
sprostać producenci wyrobów mięsnych i wędliniarskich, aby dostosować się do obowiązujących standardów jakościowych, trendów rynkowych i oczekiwań konsumentów.
Pretekstem do dyskusji podczas Dni Przemysłu Mięsnego, odbywających się pod hasłem „Problemy jakości mięsa i produktów
mięsnych”, było zorganizowane dla przedstawicieli branży sympozjum naukowo-techniczne pt. „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce”. Uczestników powitał dyrektor Oddziału Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie Andrzej Borys, który oficjalnie otworzył sympozjum, oddając głos ekspertom. Omówiono między innymi stan jakościowy mięsa zwierząt rzeźnych
z populacji masowej, nowości techniczne
i technologiczne w przemyśle mięsnym, jakość handlową wybranych asortymentów
przetworów mięsnych.
Kulminacyjnym punktem programu obchodów było ogłoszenie wyników XXXV konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” Wiosna 2011, połączone
z wręczeniem laureatom symbolicznych nagród uznania. Ceremonię poprzedziła złożona, dwuetapowa ocena zgłoszonych do
konkursu próbek kiełbas, produktów blokowych, wędlin podrobowych, wyrobów garmażeryjnych, mięs kulinarnych, galaret mięsnych i mięsno-warzywnych, konserw oraz
produktów typu „żywność wygodna”.

drobowych, 43 próbki wyrobów garmażeryjnych, 8 rodzajów konserw i 1 wędzonkę
z okrywą tłuszczową. W wyniku oceny dwóch
9-osobowych zespołów rzeczoznawców do
II etapu – badań chemicznych – zakwalifikowano 157 próbek ze wskazanych grup wędlin i przetworów. Nie licząc 2 wyjątków,
wszystkie oceniane wędliny i przetwory charakteryzowały się – zdaniem ekspertów – bardzo dobrym lub dobrym poziomem jakości,
na którą składa się pożądany smak z wyraźnie wyczuwalnymi naturalnymi przyprawami. Ostatecznie wymagania konkursowe
spełniło 150 próbek.
Najwyższe wyróżnienie, czyli puchar
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zwycięstwo w XXXV konkursie „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym”,
otrzymał Zakład Masarski Józef Karolczak
z Topoli Szlacheckiej. Puchar „za wyróż-

niającą się liczbę nagrodzonych wędlin”,
ufundowany przez dyrektora Oddziału Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS, przyznano
firmie Lidl Polska Sklepy Spożywcze w Jankowicach. Dyplom za najwyżej ocenione produkty deklarowane jako żywność wygodna
otrzymał Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„Dworecki” SJ w Golejewie za zupę fasolową i zupę grochową. Specjalne wyróżnienie
za wysokie noty w ocenie sensorycznej zgłoszonych produktów typu żywność wygodna
otrzymali: Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janeta w Lubomi za oscypek drobiowy
i pieczeń z indyka oraz Zakład Przetwórstwa
Mięsa MATTHIAS Sp. z o.o. w Modliborzycach za bigos wiejski zapiekany i gulasz
wołowy.
Zwycięskich produktów można było
skosztować podczas degustacji, wieńczącej tegoroczne Dni Przemysłu Mięsnego.
I

www.indyk-mazury.pl

tel. (24) 722 32 28

www.zmskiba.pl

Smak i skład bez zarzutu
Ocenie sensorycznej poddano łącznie
159 asortymentów z 37 zakładów mięsnych
i drobiarskich, w tym 64 próbki kiełbas,
15 produktów blokowych, 29 sztuk wędlin po-
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www.elhurt.elblag.pl

www.bukat.pl
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Wierność zdobyta jakością
Połączenie wiedzy i pasji procentuje. Przykład działalności Zakładu Masarskiego
Józef Karolczak w pełni potwierdza tę tezę. O konsekwencji obranej drogi
do własnego biznesu i wędlin, produkowanych według własnej receptury, które dziś
jakością zdobywają wiernych klientów, mówi właściciel ﬁrmy Józef Karolczak
Jak przedstawia się aktualna oferta firmy? Które z produktów cieszą się największą popularnością wśród konsumentów?
– Nasza bazowa oferta opiera się na podstawowych tradycyjnych polskich wyrobach
mięsnych. Każdy z nich ma swoich amatorów, bo nasi klienci lubią różne smaki. Są
wśród nich zarówno wielbiciele kaszanki, która wyśmienicie smakuje na zimno, jak też
z patelni czy z grilla, a także chudej surowej
polędwicy wędzonej albo schabu pieczonego. Wielu klientów chwali również kiełbasę
głogowską za prawdziwie tradycyjny wygląd i smak. Natomiast w okresie świątecznym dużą popularnością cieszy się tradycyjnie wędzona szynka z kością. Miesiące zimowe są prawdziwą gratką dla amatorów
metki tatarskiej.
Jak przedstawia się strategia zarządzania firmą, pozwalająca utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku?
– Z wykształcenia i z zamiłowania jestem
masarzem, więc cała moja ścieżka zawodowa była ukierunkowana na doskonalenie
i zbieranie doświadczeń w tym zakresie, co
w końcu zaowocowało otwarciem własnego
zakładu produkcyjnego i możliwością wytwarzania wyrobów firmowanych moim nazwiskiem, wedle własnej, sprawdzonej przez
te wszystkie lata, receptury. Firma osiągnęła
sukces i dzięki temu nazwisko to jest dziś marką rozpoznawalną w regionie, co staram się
umocnić głównie poprzez sprzedaż w sieci
sklepów firmowych. W tym roku obchodzę jubileusz 20-lecia działalności pod szyldem własnego zakładu i uważam, że głównym czynnikiem pozwalającym na zaistnienie i utrzymanie się na rynku jest konsekwentne stawianie na jakość wyrobów. Dysponując własnym zakładem produkcyjnym oraz własną
ubojnią i mając stałych, sprawdzonych dostawców, mam pełny wpływ na jakość oferowanych wyrobów. Moi klienci tę jakość
doceniają i nie zawaham się użyć tego określenia: są jej wierni, co dla mnie jest potwierdzeniem słuszności obranego kierunku
i sposobu prowadzenia działalności.
Co w pana ocenie stanowi aktualnie największy problem dla producentów wyrobów
mięsnych i wędliniarskich?
– Dla mnie, jako przedsiębiorcy pozyskującego żywiec bezpośrednio od polskich
rolników, trudnością jest niewątpliwie jego
okresowa dostępność. Czasem trudno prze-

Józef Karolczak (w środku), laureat I miejsca w konkursie „Produkty najwyższej jakości
w przemyśle mięsnym”

Przecież wiadomo, że dobra i zdrowa żywność,
zwłaszcza ta naturalna, wymaga nie tylko
pełnowartościowego surowca, ale i odpowiedniego
procesu produkcji, w którym do niezbędnego
minimum ogranicza się udział tak zwanej chemii
widzieć, kiedy będzie nadwyżka, a kiedy niedobór surowców. Niepokojące są również
znaczne wahania cen. Problemem zupełnie
innego rodzaju jest ciągle słaba, niestety, wiedza polskich konsumentów na temat relacji
cen produktów dostępnych na rynku względem ich jakości. Przecież wiadomo, że dobra
i zdrowa żywność, zwłaszcza ta naturalna, wymaga nie tylko pełnowartościowego surowca, ale i odpowiedniego procesu produkcji,
w którym do niezbędnego minimum ogranicza się udział tak zwanej chemii. Wszystko to,
czy tego chcemy czy nie, kosztuje. Na szczęście klienci, którzy zakosztowali moich wyrobów, znają ich walory i wydaje mi się, że edukować ich pod tym względem już nie trzeba.
Po raz kolejny państwa wyroby zostały
uhonorowane w konkursie Produkty Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym. Jakie jeszcze nagrody i wyróżnienia zasilają
konto firmy i jakie mają one dla państwa znaczenie?
– Oprócz udziału w konkursie Produkty Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym,

w którym mój zakład bierze udział corocznie już od 10 lat, jako producent działający
głównie na rynku regionalnym kilkakrotnie
otrzymałem również puchar marszałka województwa łódzkiego Włodzimierza Fisiaka
za zajęcie 1. miejsca w wojewódzkim konkursie wyrobów wędliniarskich w Bratoszewicach: w 2007 roku za kiełbasy podsuszane, w 2009 roku za szynkę wędzoną,
a w 2010 roku za kiełbasę łódzką. Bardzo miłym i niespodziewanym akcentem było również podziękowanie otrzymane w grudniu zeszłego roku od władz powiatu łęczyckiego za
wkład w promocję dziedzictwa kulinarnego
Ziemi Łęczyckiej. Udział we wszystkich tych
konkursach jest z jednej strony sprawdzianem
jakości produkowanych przeze mnie wyrobów. Z drugiej strony każda nagroda stanowi
niesamowitą osobistą satysfakcję i jest, poza
zadowoleniem klientów, najlepszą nagrodą
za trud, jaki wkładam w moją pracę każdego dnia.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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MLECZNA REWIA

Targi mlekiem płynące
Między 18 a 20 maja w Gdańsku po raz 14. można było zapoznać się z ofertą
przemysłu mleczarskiego w ramach kolejnej edycji Targów Mleczarstwa
Mleczna Rewia, objętych patronatem honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

Wyniki Konkursu
o Złotą Mleczną Rewię
Statuetka Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi za utrzymanie stałej wysokiej jakości
produkcji oraz działania innowacyjne
w branży mleczarskiej:
• Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska
w Kościanie
Puchar Prezesa Krajowego Związku
Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.
w Warszawie:
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
„CUIAVIA” w Inowrocławiu za wyróżniającą
jakość wysokobiałkowych produktów
mleczarskich
• Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu
za wysoką jakość produktów tłuszczowych

Złota Mleczna Rewia 2011
kategoria mleko i napoje mleczne:
• Kujawska Spółdzielnia Mleczarska
KESEM we Włocławku
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
MALUTA w Nowym Dworze Gdańskim
• Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
• Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców
w Strzałkowie
kategoria sery dojrzewające,
niedojrzewające i topione:
• Spółdzielnia Mleczarska w Skarszewach
• Spółdzielnia Mleczarska KAMOS
w Kamiennej Górze
• Spółdzielnia Mleczarska LAZUR
w Nowych Skalmierzycach

14 Fakty

argi, będące coroczną okazją do
spotkania branży i wymiany doświadczeń oraz promocji wyrobów
mleczarskich, organizowane są
dzięki doﬁnansowaniu z Funduszu Promocji Mleka, a organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Krajowym Związkiem Spółdzielni
Mleczarskich, Wydziałem Nauki o Żywności
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz
PHZ SM LACPOL Sp. z o.o.
Szeroki zakres tematyczny Mlecznej Rewii pozwala bliżej poznać rozwiązania zapewniające wysokiej jakości przetwory mleczne, spełniające standardy oraz oczekiwania
konsumentów. Na powierzchni wystawienniczej MTG SA stoiska mają producenci
i dystrybutorzy maszyn dla przemysłu mleczarskiego, środków i urządzeń do utrzymania czystości, opakowań, jak również firmy oferujące specjalistyczny transport.

T

• AGRO-DANMIS Gramowscy SJ w Bukowcu
• Proszkownia Mleka w Piotrkowie Kujawskim
• OSTERREICHISCHE SPEZIALITATEN
SENFTENBERG
kategoria sery twarogowe:
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska CUIAVIA
w Inowrocławiu
• Łódzka Spółdzielnia Mleczarska JOGO
w Łodzi
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Kaliszu
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
MALUTA w Nowym Dworze Gdańskim
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Sokołowie Podlaskim
• Zakład Przetwórstwa Mleka MLECZ
w Wolsztynie
• Zakład Mleczarski w Płońsku
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Suszu
kategoria koncentraty mleczne, śmietana
i śmietanka:
• Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska
w Kościanie
kategoria masło i produkty tłuszczowe:
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska CUIAVIA
w Inowrocławiu
• Spółdzielnia Mleczarska w Skarszewach
• Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu
• Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska
w Kościanie
kategoria lody i desery:
• Łódzka Spółdzielnia Mleczarska JOGO
w Łodzi
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Czarnkowie

kategoria produkt tradycyjny:
• Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców
w Strzałkowie
kategoria maszyny i urządzenia
dla przemysłu żywnościowego:
• PePe SJ w Solcu Kujawskim
kategoria materiały opakowaniowe
i opakowania gotowe:
• ECOR Product Sp. z o.o. w Stęszewie
kategoria środki i akcesoria do utrzymania
czystości:
• CLARIN PPHU w Białymstoku

Srebrna Mleczna Rewia 2011
kategoria mleko i napoje mleczne:
• AGRO DANMIS Gramowscy SJ
w Bukowcu
• Łódzka SM JOGO w Łodzi
• Kujawska SM KESEM we Włocławku
kategoria sery dojrzewające,
niedojrzewające i topione:
• Proszkownia Mleka w Piotrkowie Kujawskim
kategoria sery twarogowe:
• Spółdzielnia Mleczarska w Skarszewach
• Spółdzielnia Mleczarska KAMOS
w Kamiennej Górze
kategoria koncentraty mleczne, śmietana
i śmietanka:
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Sokołowie Podlaskim
kategoria masło i produkty tłuszczowe:
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Suszu

MLECZNA REWIA
Przedstawiciele branży nie tylko prezentują
swoją ofertę, w tym najnowsze produkty podnoszące wydajność pracy i jakość wyrobów
mleczarskich, lecz także uczestniczą w konferencjach naukowych i seminariach tematycznych, dzięki którym mogą być na bieżąco z kierunkami rozwoju i wyzwaniami
przemysłu, a zarazem wspólnie wypracować
stanowisko wobec potrzebnych w branży
zmian.
Uczestnicy 14. edycji Mlecznej Rewii
mieli okazję wysłuchać wykładu przygotowanego przez Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, którego tematem
były kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zainteresowani tematyką funduszy pomocowych dla
branży mleczarskiej nie pominęli prelekcji Wiesława Wasilewskiego pt. „Konsolidacja Branży, Centra Logistyczne w Mleczarstwie. Dotacje w praktyce”. Ponadto Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego nakreślił bieżącą
sytuację na rynku mleka z uwzględnieniem
walorów dietetycznych i warunków produkcji.
Stałym punktem programu targów jest
ocena prezentowanych w ramach targów produktów i wybór tych, które spełniają wymogi profesjonalistów, a tym samym zapewne

trafiają w gusta konsumentów. Tym razem
przewagą nad konkurencją może poszczycić
się Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie, uhonorowana Statuetką Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi za utrzymanie
stałej wysokiej jakości produkcji oraz działania
innowacyjne w branży mleczarskiej. Powo-

dy do dumy mają też 2 spółdzielnie mleczarskie nagrodzone Pucharami Prezesa
Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich
oraz liczne przedsiębiorstwa docenione za jakość wyrobów w różnych kategoriach rywalizacji o nagrody Złotej i Srebrnej Mlecznej
Rewii.
I
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Święto
bankowych liderów
„Gazeta Bankowa” po raz XIX przeprowadziła ranking najlepszych
banków. 9 czerwca bankowi liderzy zostali nagrodzeni za efektywność,
dynamikę i pozycję na rynku ﬁnansowym
nicjatywa „Gazety Bankowej” została
zrealizowana wspólnie z uznaną ﬁrmą
doradczą PwC, obecną na rynku od
20 lat, która została partnerem merytorycznym projektu. Konkurs został rozstrzygnięty przy udziale niezależnego jury pod
przewodnictwem prof. Małgorzaty Zaleskiej, członka zarządu NBP. W jury, mającym
udział w klasyﬁkacji banków dzięki subiektywnej ocenie placówek, zasiedli również: prof.
Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Center Club, prof. Jerzy Nowakowski,
kierownik katedry bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Jerzy Różyński, prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
oraz Maciej Goniszewski, redaktor naczelny
„Gazety Bankowej”.
Eksperci ocenili banki w czterech kategoriach (banki duże, małe, średnie, spółdzielcze), biorąc pod uwagę szereg kryteriów,
wpływających na ich pozycję w rankingu. Kluczową rolę w ostatecznym kształcie listy
laureatów odegrały takie czynniki, jak: aktywa/pasywa, rachunek wyników, dynamika
i efektywność pozycji rynkowej, struktura
portfela oraz poziom zysków osiągniętych
w 2010 roku.
– W 2010 roku widoczne były pozytywne efekty podjętych wcześniej działań restrukturyzacyjnych oraz, w niektórych przypadkach, budowania przewagi konkurencyjnej. Znalazło to potwierdzenie w poprawiającej się kondycji i wynikach finansowych sektora bankowego, m.in. wyższym wyniku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji, jak
również ustabilizowaniu się skali odpisów na
ryzyko kredytowe. Niektóre banki osiągnęły
zwrot z kapitału na poziomie około 15 proc.
i powyżej – komentował wyniki tegorocznego rankingu Łukasz Bystrzyński, partner
z działu doradztwa dla sektora finansowego
w PwC.
W każdej kategorii uhonorowano banki,
które uplasowały się na I, II i III miejscu. Ponadto przyznano wyróżnienia za najwyższą
dynamikę, najlepszą strukturę portfela i najlepszą efektywność. Liderzy bankowości
triumfowali 9 czerwca, kiedy podczas gali
w Domu Polonii w Warszawie ogłoszono zwycięzców i wręczono im w dowód uznania statuetki. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA doceniono za two-

I
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rzenie nowego oblicza informacji kredytowej
w Polsce i odznaczono nagrodą specjalną redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”
„Nowe Horyzonty Finansów”. Równocześnie
uroczystość była tłem dla wręczenia statuetki prezesowi Nordea Bank Polska Włodzimierzowi Kicińskiemu, którego uznano Bankowym Menedżerem Roku 2010. Tuż za
nim, na 2. miejscu tego odrębnego rankingu
– decyzją środowiska bankowców – uplasował się prezes zarządu Banku BPS Mirosław
Potulski.
Po raz drugi sklasyfikowano też krajowe
SKOK-i, a najlepsze z nich uhonorowano

podczas gali. Tu nie było niespodzianek. Zwycięzcą po raz kolejny została Kasa Stefczyka, broniąc pozycji sprzed roku. W tym rankingu – w przeciwieństwie do oceny banków,
uwzględniającej subiektywizm jurorów – jedynym kryterium jest suma uzyskanych
punktów w poszczególnych kategoriach: dynamiki, struktury portfela i efektywności.
Galę Najlepsze Banki 2011 zaszczycili
prezesi, członkowie zarządów i dyrektorzy największych polskich instytucji finansowych,
a wieczór, poprowadzony przez Jacka Łapota
z kabaretu Długi, uświetnił występ Anny
Kostrzewskiej z zespołem.
I

Co daje bankom spółdzielczym przewagę nad innymi
instytucjami finansowymi?
Ewa Piotrowicz, prezes zarządu BS w Santoku
– Dobra znajomość rynku lokalnego, potrzeb klientów,
indywidualna oferta stworzona pod potrzeby wspólnot
lokalnych, szybkość podejmowania decyzji, a także
możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami zarządzającymi. W naszym Banku szczególnie liczy się
klient. Wspólnie rozwiązujemy problemy, nie uciekając
się do drastycznych rozwiązań. To z myślą o konkretnych potrzebach – przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, niezwykle przydatnych w osiąganiu tak postawionych celów – opracowujemy ofertę i planujemy
rozwój, zaś sukcesy naszych klientów dają nam satysfakcję i motywację do dalszej
pracy. Wierzymy, że takie podejście pozwoli rosnąć w siłę nie tylko nam, lecz także
innym bankom spółdzielczym, by były „zawsze po drodze” i dalej pracowały na dobre
imię, kojarzone z solidnością.

Co daje bankom spółdzielczym przewagę nad innymi
instytucjami finansowymi?
Zbigniew Baryła, prezes BS w Jarosławiu
– Duże i dobre banki spółdzielcze w ostatnich latach
rozwijają się szybciej niż banki komercyjne. W 2010 roku suma bilansowa banków komercyjnych wzrosła
o 10 proc., dużych banków spółdzielczych o 18 proc.,
a BS w Jarosławiu o 27 proc. Działające na lokalnym
rynku BS-y mogą gwarantować wysokie standardy
usług przy wielokrotnie wyższej sprawności podejmowania decyzji. Nasze produkty są „szyte” na miarę potrzeb lokalnego
środowiska. Znaczna część banków spółdzielczych oferuje nowoczesne produkty
na poziomie banków komercyjnych przy bardziej indywidualnym i przyjaznym podejściu do klientów, zwłaszcza w okresie gorszej koniunktury globalnej lub przejściowego pogorszenia sytuacji finansowej klienta. Struktura własnościowa
umożliwia długofalową strategię rozwoju bez presji osiągania bieżących dużych
zysków, związanej z większym ryzykiem.

NAJLEPSZE BANKI 2011

Siła spółdzielczości
Banki spółdzielcze historycznie były zakładane z myślą o potrzebach społeczności
lokalnych. BS w Santoku z pełną świadomością czerpie z tej tradycji, nie stroniąc
od nowoczesnych narzędzi rozwoju. O strategii zarządzanej placówki i sile banków
spółdzielczych mówi Ewa Piotrowicz, prezes zarządu BS w Santoku

Co zakłada wizja rozwoju banku w świetle dorobku nowoczesności i dostępnych
współcześnie narzędzi oraz oczekiwań klientów i dynamiki rynku finansowego?
– Bank Spółdzielczy w Santoku to połączenie nowoczesności z tradycją. Obsługujemy klientów w placówkach spełniających nowoczesne standardy, wykorzystując najnowsze technologie informatyczne i bankowości
elektronicznej. Dzięki tym narzędziom rozwijamy się, spełniamy coraz bardziej zmienne potrzeby i oczekiwania klientów i możemy

konkurować na ryku finansowym. Funkcjonujemy w strukturach Zrzeszenia z GBW SA.
W Poznaniu, co dodatkowo wzmacnia nasze
możliwości rozwojowe.
Jakie miejsce w planach strategicznych
banku zajmuje tradycja i dorobek 60 lat działalności oraz zdobytych w tym czasie doświadczeń?
– Tradycja jest dla nas równie ważna co
przyszłość. Nawiązuje do niej nawet nasza misja, która podkreśla pracę na rzecz społeczności lokalnych i ku ich pożytkowi. Tradycja
to przyjazne podejście do klienta, empatia
i życzliwość oraz produkty, jakich oczekują
klienci. To wreszcie solidność, z której były
i są znane banki spółdzielcze. Z tradycji wynikają nasze dzisiejsze atuty, które będą
sprzyjały urzeczywistnieniu wizji rozwoju.
Czy obchody jubileuszu wiążą się ze specjalnymi wydarzeniami i przywilejami dla
klientów?

– Z okazji jubileuszu ufundowaliśmy nagrody rzeczowe w loterii Lokaty SGB. Jubileusz będziemy kontynuować do końca
roku. W ramach obchodów skierowaliśmy
do klientów ofertę Lokat Jubileuszowych,
wspartych hasłem: „Z okazji jubileuszu
60-lecia Banku otrzymujesz co najmniej
6 procent”.
Co zapewnia dobrą kondycję finansową,
dynamikę rozwoju i długą listę wyróżnień?
– Na osiągane sukcesy składa się wiele
czynników, ale przede wszystkim umiejętne
połączenie nowoczesności z tradycją, zaangażowanie i profesjonalizm pracowników
oraz wysoka dostępność oczekiwanych produktów bankowych, a także sprawność decyzyjna. Sukcesy odnoszone przez naszych
klientów przy naszym udziale sprawiają, że
bank rośnie w siłę.
Rozmawiał Piotr Danilczuk

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
(wpłaty, wypłaty, przelewy, polecenia
zapłaty, polecenie wypłaty, czeki)
• lokaty
• kredyty (obrotowy, inwestycyjny, obrotowy
w rachunku bieżącym, rolniczy – sezonowy)
• karty płatnicze.

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ofertuje usługi:
Dla klientów indywidualnych
• konta osobiste
• lokaty
• indywidualne konto emerytalne
• kredyty (gotówkowe, odnawialne,
hipoteczne, ratalne, „Szybka gotówka”,
„Bezpieczna gotówka”, na zakup środków
transportu)
• karty kredytowe i płatnicze.
Dla rolników:
• rachunki (bieżący, pomocniczy, walutowy)
• obsługę operacji krajowych i zagranicznych

W prestiżowych rankingach „Rzeczpospolitej” i „Gazety Bankowej” Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
zajął I miejsce w kategorii Najlepsze Banki Spółdzielcze.
O nagrodach zadecydowała bardzo szybka dynamika rozwoju, wysokie wskaźniki efektywnościowe
i bardzo dobra struktura portfela.

Dla firm i instytucji:
• rachunki (bieżący, pomocniczy, walutowy,
Biznes, Biznes Plus, e-Biznes, Agro Biznes,
Wspólnota, Organizacja)
• obsługę operacji krajowych i zagranicznych
(wpłaty, wypłaty, przelewy, polecenia
zapłaty)
• lokaty
• kredyty (obrotowy, inwestycyjny,
w rachunku bieżącym, pomostowy
w ramach SPO – WKP)
• gwarancje i poręczenia
• karty płatnicze.
W celu ułatwienia klientom korzystania
z usług wprowadzony został system bankowości elektronicznej, pozwalający na skrócenie do minimum czasu spędzonego w siedzibie Banku.

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 11 00, fax 16 621 62 63
e-mail: centrala-bs.jaroslaw@bankbps.pl
www.bsjaroslaw.pl

RÓŻE POWIATU OSTRÓDZKIEGO

Ostródzka elita biznesu
FOT. ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTRÓDZIE (5)

6 maja do Hotelu Sajmino w Kajkowie licznie przybyli liderzy ostródzkiego biznesu.
Podczas gali Firma Roku 2010 Powiatu Ostródzkiego po raz 5. nagrodzono
przedsiębiorstwa, które swą postawą i wkładem w rozwój gospodarczy regionu
mogą służyć za przykład innym podmiotom, i przyznano Róże Powiatu
5. edycji zmagań ostródzkich
przedsiębiorców kapituła konkursu przyznała nagrody w 3 kategoriach, oddzielnie oceniając mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa działające w powiecie. Wyróżnienia w konkursie Firma Roku 2010 Powiatu Ostródzkiego przyznała też prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
w Olsztynie.
Oprócz tego Różą Powiatu uhonorowano po jednej firmie z każdej gminy powiatu
ostródzkiego. Statuetką mogą cieszyć się te
przedsiębiorstwa, które uznano za najbardziej
zasłużone dla rozwoju gospodarczego powiatu. Własne Róże Powiatu przyznał też swo-

W

im faworytom starosta ostródzki Włodzimierz
Brodiuk , wyróżniając w ten sposób Condohotels Group Sp. z o.o., Powiatowy Zespół
Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA, tygodnik
„Gazeta Ostródzka” oraz Masuria Hotel SPA.
Nagrodą specjalną marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa, sprawującego patronat honorowy nad
konkursem, zostało uhonorowane Ostródzkie Przedsiębiorstwo Budowlane Holding
Ireneusz Słowik.
Uroczystość zwieńczył koncert znanej i lubianej artystki, Ireny Jarockiej, której występu zgromadzeni goście wysłuchali po części
oficjalnej finału, kiedy już wszyscy laureaci
odebrali gratulacje i statuetki, dowodzące ich
gospodarczych zasług.
I

Statuetką mogą cieszyć się te przedsiębiorstwa,
które uznano za najbardziej zasłużone
dla rozwoju gospodarczego powiatu.

Firmy Roku 2010 Powiatu
Ostródzkiego
kategoria mikroprzedsiębiorstwo:
• Zakład Usług Stolarskich
Mieczysław Piaścik
kategoria małe przedsiębiorstwo:
• AGRO – PLON Elżbieta Woycicka
kategoria średnie przedsiębiorstwo:
• MAZURY Sp. z o.o.
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Łukosz Sp. z o.o.

Róże Powiatu Ostródzkiego 2010:
• Spółdzielnia Agro Małdyty
• Mleczarnia EKOŁUKTA Sp. z o.o.
• Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
• F.H. CASTOR
• Gurzpol Sławomir Gurzyński

18 Fakty

• Termo Sp. z o.o.
• Safilin-Polska Sp. z o.o.
• MLEKOVITA SA

Firmy uhonorowane statuetką
„Róża Powiatu” przez starostę ostródzkiego:
• CONDOHOTELS Group Sp. z o.o.
– za dynamiczny rozwój branży
hotelarskiej i dbałość o wysoki standard
świadczonych usług
• Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostródzie SA – za skuteczne
pozyskiwanie środków unijnych
• Tygodnik „Gazeta Ostródzka”
– za osiągniętą pozycję na lokalnym
rynku mediów
• Masuria Hotel SPA – za kreowanie
pozytywnego wizerunku powiatu
ostródzkiego

Wyróżnienia prezes WarmińskoMazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w Olsztynie
w konkursie Firma Roku 2010
Powiatu Ostródzkiego:
• Zakład Produkcji Drzewnej KACZKAN
– za aktywność w dziedzinie wdrażania
innowacji w firmie
• SLW BIOLAB SC Weterynaryjne
Laboratorium Diagnostyczne
– za wzmocnienie pozycji rynkowej
poprzez inwestycje w nowoczesne
laboratorium

Laureat nagrody specjalnej
marszałka województwa
warmińsko-mazurskiego:
• Ostródzkie Przedsiębiorstwo Budowlane
Holding Ireneusz Słowik

RÓŻE POWIATU OSTRÓDZKIEGO

Pacjenci w dobrych rękach
Rozmowa z Krzysztofem Sawickim, prezesem zarządu PZOZ w Ostródzie SA
Fot. ARCHIWUM SPÓŁKI

Zostali państwo laureatem konkursu
Róże Powiatu Ostródzkiego za skuteczne pozyskiwanie środków unijnych. Jakie czynniki
odpowiadają za skuteczne aplikowanie o dotacje?
– Dobry pomysł, jego odpowiednie umotywowanie oraz znalezienie dobrej firmy,
która we współpracy z nami potrafiła nasze
pomysły opracować w sposób wpisujący się
w strategię rozwoju powiatu, województwa
i kraju.
Na jaki cel starali się państwo pozyskać
dodatkowe środki finansowe?
– Staraliśmy się pozyskać pieniądze z kilku źródeł. W ramach PFRON zlikwidowano bariery dla niepełnosprawnych i zakupiono sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Pracowni Rehabilitacyjnej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury 2007–2010 zakupiony został sprzęt
medyczny: artroskop operacyjny, respirator,
2 defibrylatory, aparat do znieczuleń, 2 kardiomonitory, 2 pompy strzykawkowe, ssak
elektryczny, system pośredniej radiografii cyfrowej. W toku jest zadanie „Rozbudowa
i modernizacja Oddziału Zakaźnego Szpitala w Ostródzie poprzez wprowadzenie nowych usług z wykorzystaniem Komór Meltzera”, o wartości projektu 7 730 000 zł, przy
dofinansowaniu 50 proc., projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w PZOZ w Ostródzie SA”, o wartości
1 703 000 zł i dofinansowaniu 85 proc,
wreszcie zadanie: „Szpital przyjazny środowisku – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w PZOZ w Ostródzie SA poprzez
montaż instalacji kolektorów słonecznych na
potrzeby ciepłej wody”, gdzie wartość projektu wynosi 430 tys. zł, w tym dofinansowanie 50 proc. Występowaliśmy również
o dofinansowanie zadania: „Zwiększenie dostępu do usług medycznych o znaczeniu ponadregionalnym dla mieszkańców Warmii
i Mazur: Warmińsko-Mazurskie Centrum
Urazowo Oparzeniowe, Warmińsko-Mazurskie Centrum Transplantacji”, wart
19 mln zł, przy dofinansowaniu 61,8 proc.
Z kolei w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko wystąpiliśmy
o dofinansowanie projektu „Zakup trzech
specjalistycznych ambulansów dla zespołów
ratownictwa medycznego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA”.
Mimo że projekt nie uzyskał dofinansowania, karetki zakupiliśmy ze środków własnych.
Ze środków NFOŚiGW chcemy zrealizować
projekt „Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja obiektów

Chcemy pracować tak, by pacjenci nie mieli
wątpliwości, że oddają się w dobre ręce.
Dlatego pilnie wsłuchujemy się w każdy
głos krytyki i chętnie korzystamy z rad
medycznych autorytetów i pacjentów
PZOZ w Ostródzie SA”, o wartości około
13 mln zł, obecnie poddawany ocenie merytorycznej.
Misja szpitala brzmi „dobro i bezpieczeństwo pacjenta naszym celem”. W jaki
sposób jest ono realizowane? Jakie praktyki i rozwiązania są dla pana największym powodem do dumy?
– Misja szpitala stanowi zasadniczy cel
kierownictwa na drodze podnoszenia jakości
usług medycznych, a także realizacji przyjętej polityki jakości. „Dobro i bezpieczeństwo
pacjenta naszym celem” to podstawowa dewiza naszego szpitala, podyktowana troską
o pacjenta. Doskonaląc nasze umiejętności,
podnosząc kwalifikacje, chcemy mieć pewność, że podejmowane przez nas decyzje będą
miały jak najlepsze skutki dla zdrowia pacjenta. Pomagamy w zmaganiach z chorobami, chcemy być blisko pacjentów, by im służyć zarówno wiedzą, jak i najnowszym sprzętem medycznym. Chcemy pracować tak, by
pacjenci nie mieli wątpliwości, że oddają się
w dobre ręce. Dlatego pilnie wsłuchujemy się
w każdy głos krytyki i chętnie korzystamy z rad
medycznych autorytetów i pacjentów. Największym powodem do dumy są słowa uzna-

nia osób stykających się ze szpitalem, mówiące
o tym, że nowa jakość znacznie zmieniła wizerunek placówki.
PZOZ posiada certyfikat jakości ISO
oraz certyfikat akredytacyjny. W jaki sposób
posiadane dokumenty wpływają na organizację pracy w szpitalu?
– Posiadane dokumenty ISO przede
wszystkim poprawiają organizację pracy,
a przy tym zwiększają zaangażowanie pracowników w problematykę jakości oraz wpływają na wzrost bezpieczeństwa, zarówno pracowników, jak i pacjentów.
Jakie ma pan pomysły na rozwój placówki na najbliższe lata?
– Chcemy nadal podnosić jakość i zwiększać zakres świadczeń medycznych w oddziałach szpitalnych. Rozwój placówki wiążemy też z poszerzeniem kompetencji obecnego personelu oraz pozyskiwaniem nowych specjalistów. Mamy szereg pomysłów
na rozwój placówki, jednak w dużej mierze są
one zależne od podmiotów zewnętrznych
– samorządów, NFZ oraz polityki państwa
w zakresie opieki zdrowotnej.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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SOLIDNY PRACODAWCA

Zatrudnienie jak marzenie
10 czerwca w ramach programu
Solidny Pracodawca Roku
po raz 7. wskazano ﬁrmy
realizujące wzorową politykę
personalną, których praktyki
mogą być uznane za modelowe
i powinny być upowszechnione.
Dla poszukujących pracy tytuł
laureata jest czytelnym sygnałem,
że warto zatrudnić się
w wyróżnionym przedsiębiorstwie
rogram Solidny Pracodawca Roku
co roku wyłania najlepszych pracodawców w Polsce, którzy tworzą
podwładnym korzystne warunki
pracy, uwzględniające standardy BHP, a zarazem dające możliwości rozwoju zawodowego. Laureatom nieobce są niestandardowe, a przy tym skuteczne, rozwiązania z zakresu HR, które warto wypromować i zastosować w praktyce poza otoczeniem ﬁrmy,

P

a nawet regionem, przyczyniając się do popularyzacji dobrych wzorców.
Przykładna polityka personalna przekłada się na sprawną organizację pracy oraz
lepszą wydajność docenianego i zmotywowanego personelu. Dobra praca przekłada się
z kolei na wysoką jakość produktów i usług,
a w efekcie – zadowolenie klientów, na którym opiera się powodzenie przedsiębiorstwa.

Laureaci programu Solidny Pracodawca Roku 2010
kategoria ogólnopolska:
• Adrian Fabryka Rajstop
• ArcelorMittal Poland SA
• BP Europa SE
• Bumar Sp. z o.o.
• Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre
• HOOP Polska Sp. z o.o.
• JTI Polska Sp. z o.o.
• Libet SA
• Makro Cash & Carry
• Nexteer Automotive Poland
• Osadkowski SA
• PGE Energia Odnawialna SA
• PKO Bank Polski SA
• Polfarmex SA
• Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych SA
• PPG Deco Polska Sp. z o.o.
• Qumak-Sekom SA
• SKOK im. Z. Chmielewskiego
• Spółdzielnia Mleczarska SPOLMLEK
• TP EmiTel Sp. z o.o.
• UPC Polska Sp. z o.o.
kategoria regionalna:
Małopolska:
• Kopalnia Soli „Wieliczka” SA
• Orlen Oil Sp. z o.o.
Mazowsze:
• Eveline Cosmetics
• Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów
Naftowych „Przyjaźń” SA
• Dipservice w Warszawie SA
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Śląsk:
• Chorzowsko-Świętochłowickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
• Fabryka Zapałek „Czechowice” SA
• POCH SA
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Sosnowcu
• Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów SA w Gliwicach
Wielkopolska:
• Grupa Karlik
Ziemia Opolska:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych SA Kędzierzyn-Koźle
Ziemia Lubuska:
• Miejski Zakład Komunikacji
w Gorzowie Wielkopolskim
Ziemia Świętokrzyska:
• Zakłady Metalowe „Mesko” SA
Indywidualna Nagroda Solidny
Pracodawca Roku 2010:
• Grzegorz Podlewski, prezes Elektrowni
Wodnej Niedzica SA
Grand Prix Konkursu Solidny
Pracodawca 2010:
• Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA
Solidny Pracodawca Bankowości
Spółdzielczej 2010:
• Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa
w Wołominie

Właściwe podejście do polityki personalnej i zespołu pracowników, który nie bez
powodu często przyrównuje się do jednego
z kluczowych filarów firmy, jest promowane
w programie Solidny Pracodawca Roku,
którego VII edycja, zakończona latem, wskazała firmy, które pozytywnie wyróżniają się
jako pracodawcy w swoim otoczeniu lokalnym lub w skali ogólnopolskiej.
Firmy są oceniane w kilku równorzędnych kategoriach: regionalnych, branżowych i ogólnopolskiej. Kategorie regionalne przeznaczone są dla firm, których siedziby
znajdują się w jednym z czterech makroregionów (Polska Centralno-Wschodnia, Polska Północna, Polska Południowa, Polska
Zachodnia), zaś ogólnopolska adresowana
jest do przedsiębiorstw, których oddziały lub
filie są rozlokowane na terenie całego kraju, przy czym w ocenie konkursowej brana
jest pod uwagę polityka personalna realizowana we wszystkich podmiotach podległych.
Kategoria branżowa jest rozstrzygana po
wyłonieniu laureatów w kategoriach regionalnej i ogólnopolskiej, na zasadzie porównania firm reprezentujących ten sam sektor
gospodarki. Konkurs w wymiarze regionalnym przebiega równolegle we wszystkich województwach, a jego laureaci automatycznie
kandydują do tytułu „Solidnego Pracodawcy” w makroregionie. Z kolei spośród laureatów kategorii regionalnej, ogólnopolskiej i
branżowej jest wyłaniany zdobywca Grand
Prix konkursu.
Najlepszych pracodawców 2010 roku, wyłonionych w ramach VII edycji programu
przez kapitułę pod przewodnictwem prof. Stanisława Dawidziuka, rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, ogłoszono
podczas uroczystej gali, jaka miała miejsce
10 czerwca w Wieliczce.
I
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Spojrzenie w przyszłość
Jeszcze niedawno właściciele zastanawiali się nad
likwidacją lub sprzedażą Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej w Sosnowcu, bo spółka przynosiła straty.
Po kilku latach, jak wskazują wyniki ﬁnansowe, stała się
ona jedną z najlepszych ﬁrm w Polsce w swojej branży
rzedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu jest spółką komunalną, której wyłącznymi
udziałowcami są gminy: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin i Czeladź.
Spółka realizuje zdania przewozowe w autobusowej komunikacji miejskiej na terenie
osiemnastu gmin województwa śląskiego.
Prezes spółki Marek Pikuła jest dumny,
że zmiany organizacyjne, których dokonał, zostały zrealizowane z tymi samymi ludźmi, którzy pracowali w spółce zanim został jej prezesem. Udało mu się do nich dotrzeć i zdobyć ich zaufanie. Pracownicy zgodzili się na
poświęcenie swoich partykularnych interesów,
związanych głównie z chęcią szybszego zarobku, na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa,
utrzymania go na rynku. – Zasoby ludzkie to
najtrudniejszy obszar zarządzania, ale dający duże możliwości i szybkie efekty. W dzisiejszych czasach pracownicy najbardziej
cenią sobie poczucie bezpieczeństwa i stabilizację, a to przede wszystkim staram się im
zapewnić – mówi prezes PKM.

P

PKM Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu – widok ogólny

Efektywne zarządzanie
– Pomimo że firma jest duża, około
1000 zatrudnionych, staram się nią zarządzać
– można powiedzieć – rodzinnie. I to się
sprawdza. Ale choć umiejętność wysłuchania
argumentów innych jest bardzo ważna, musi
iść w parze z egzekwowaniem rozumienia celów, jakie realizuje menedżer – mówi prezes
Marek Pikuła i dodaje: – W przedsiębiorstwie, które w przeszłości strajkowało średnio 2-3 razy w roku, od czasu kiedy zostałem
prezesem nie było ani jednego strajku. Uznaję to za największy sukces takiego stylu zarządzania. Ale żeby utrzymać porozumienie
z pracownikami, ważne jest działanie przy
otwartej kurtynie.
Prezes spółki nie wierzy, że sztuki podejmowania decyzji można nauczyć się z książek, nie mając predyspozycji osobowościowych. Wyznaje też zasadę, że zła decyzja jest
lepsza niż brak jakiejkolwiek decyzji, stanowiącej reakcję na powstały problem.
– Trzeba też wierzyć w siebie, podejmować decyzje odważnie, a przy tym wiedzieć,
co się chce osiągnąć. Skoro już zarządza się
firmą, należy widzieć w niej ludzi i cały czas
mieć świadomość, że to oni głównie ponoszą

Autobus hybrydowy Solaris Urbino 18

Autobus zabytkowy Jelcz RTO „ogórek”
konsekwencje naszych decyzji – podsumowuje
Marek Pikuła.

Dynamiczny rozwój
W ostatnich latach największym sukcesem inwestycyjnym Spółki było pozyskanie
środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację programu odbudowy taboru auto-

busowego, co pozwoliło na zakup 72 sztuk
fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich nowej generacji. Program ten był częścią wspólnego projektu
przedsiębiorstwa i gmin – wspólników Spółki, realizowanego po uprzednim zawarciu porozumienia między stronami i zmierzającego do modernizacji infrastruktury autobusowej w regionie Zagłębia Dąbrowskiego.
Spółka stale dąży do poprawy jakości
świadczonych usług i wymiany taboru na nowocześniejszy i mniej uciążliwy dla środowiska. W ostatnim czasie na linie wyjechało
osiem nowych autobusów piętnastometrowych. Spółka dokonuje również zakupów autobusów używanych, w dobrym stanie technicznym – w 2011 roku ma to być 26 sztuk
autobusów dwunastometrowych. Ponadto
PKM w Sosnowcu może pochwalić się – jako
jedyny przewoźnik w kraju – eksploatacją
dwóch osiemnastometrowych autobusów
o konstrukcji hybrydowej, przyjaznych dla
środowiska naturalnego i będących spojrzeniem w przyszłość komunikacji miejskiej.
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o.
41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73
tel. (32) 263 50 16, tel./fax (32) 292 74 45
www.pkm.pl
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KREOWANIE JUTRA

Innowacyjni kreują przyszłość
Kreatywność, nowatorstwo i odwaga we wdrażaniu pionierskich rozwiązań
to coraz częściej czynniki kojarzone z konkurencyjnością i rynkowym sukcesem.
W ramach kampanii promującej postawy proinnowacyjne Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości zorganizowała I edycję ogólnopolskiego konkursu Kreowanie Jutra

Laureaci i wyróżnieni w I edycji konkursu Kreowanie jutra
cena projektów konkursowych,
dla których warunkiem dopuszczenia było wprowadzenie w zakładzie nie później niż 24 miesiące
przed zgłoszeniem udziału, obejmowała stopień nowatorstwa pomysłu lub rozwiązania,
jego wpływ na poprawę funkcjonowania zakładu pracy oraz możliwość implementacji
w innych ﬁrmach.
Nowy konkurs nagradza i promuje pracowników, których nowatorskie pomysły
miały największe przełożenie na działalność
firmy, oraz pracodawców stwarzających
sprzyjające warunki dla powstawania innowacyjnych pomysłów oraz wspierających
rozwój kreatywności swoich pracowników.
Honorowy patronat nad konkursem Kreowanie Jutra, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, objął minister
gospodarki.
4 lipca, wręczając w Warszawie nagrody
laureatom I edycji konkursu, którego kontynuację już zapowiedziano, prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej jury konkursu, podkreślała, jak wielką rolę w kreowaniu gospodarczego jutra odgrywa inno-
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Laureaci i wyróżnieni w I edycji
konkursu Kreowanie Jutra
kategoria kreatywny pracownik:
nagroda główna:
• Damian Sobczak z Przedsiębiorstwa
Prywatnego „Jumarpol” – za projekt
inteligentnej głowicy namiarowej
do wiertnic hydraulicznych ze śledzeniem
teleoptycznym
wyróżnienia:
• Krzysztof Łoś – za panel społecznościowy,
połączony z wiki i wirtualnym dyskiem
dla członków Stowarzyszenia Liderów
Lokalnych Grup Obywatelskich
• zespół firmy Sitech Sp. z o.o.
(Paweł Bieleń, Mirosław Gettner i Marcin
Rawecki) – za rozwiązanie „Kalibrator
rurek do siedzisk samochodowych”
• zespół firmy Electrolux Poland Sp. z o.o.
(Marcin Gurgul, Anna Wanat
i Małgorzata Zacharuk) – za innowację
dotyczącą „Zielonego Biura”
kategoria pracodawca przyjazny
kreatywności:
nagroda główna:
• Sitech Sp. z o.o.
wyróżnienie:
• Electrolux Poland

Fot. PARP

wacyjność. Tłumaczyła, że innowacyjność,
która staje się dziś kluczowym miernikiem
konkurencyjności, w Polsce trafia na wyjątkowo podatny grunt.
Na obecnym etapie rozwoju, gdy dotychczasowe przewagi konkurencyjne, oparte na niskich kosztach pracy, coraz wyraźniej
tracą na znaczeniu, nastaje czas uporządkowania na nowo priorytetów, potrzeb i możliwości. Wyzwaniem, podyktowanym obserwowanymi zmianami w gospodarczych przeobrażeniach rynkowych, staje się dziś budowanie nowych przewag, opartych na wiedzy
i innowacyjności. Czynniki te, zyskujące na
znaczeniu w nowoczesnym rozumieniu gospodarki, stanowią fundament jej długookresowego rozwoju, zaś w odniesieniu do nowej inicjatywy PARP – podstawowe kryterium
oceny projektów, które dzięki swojej formule budują przyszłość firmy, a zarazem krajowej gospodarki.
Pracownicy wyróżnieni w I edycji konkursu
otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a przedstawiciele przedsiębiorstw odebrali symboliczne statuetki i dyplomy. Kolejną rywalizację „kreatorów jutra” na krajowym rynku zaplanowano na IV kwartał 2011 roku.
I
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Sitech „Pracodawcą
Przyjaznym Kreatywności”
Sitech sp. z o.o. – ekspert w zakresie produkcji nowoczesnych i bezpiecznych
siedzisk samochodowych oraz strategiczny partner koncernu Volkswagen AG,
został nagrodzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w I edycji
ogólnopolskiego konkursu Kreowanie Jutra, promującego postawy proinnowacyjne
pracodawców i pracowników przedsiębiorstw
łównym celem konkursu jest nagrodzenie pracowników, którzy
udoskonalili funkcjonowanie swoich miejsc pracy poprzez stworzenie innowacyjnych, nowatorskich oraz
racjonalizatorskich rozwiązań, a także nagrodzenie i promocja pracodawców, którzy
stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi
kreatywności wśród pracowników. Sitech
sp. z o.o. otrzymał nagrodę główną w kategorii Pracodawca Przyjazny Kreatywności,
a w kategorii Kreatywny Pracownik wyróżniono zespół pracowników spółki w składzie:
Paweł Bieleń, Mirosław Gettner i Marcin Rawecki – za rozwiązanie „Kalibrator rurek do
siedzisk samochodowych”.
Firma Sitech sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1998 roku w Polkowicach na Dolnym Śląsku – w jednym z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie powiatów w Polsce.
Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w pod-
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strefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Sitech sp. z o.o. od początku swego istnienia dokłada wszelkich starań, aby produkowane przez firmę siedziska samochodowe
spełniały nie tylko najwyższe wymagania w zakresie jakości, bezpieczeństwa użytkowania czy
norm związanych z ochroną środowiska naturalnego, ale także prowadzi intensywne badania w celu ulepszania już posiadanych technologii i technik produkcji, czego wyrazem jest
choćby wprowadzenie na rynek nowego modelu siedziska modułowego, wykorzystywanego w wielu samochodach marki Volkswagen, Audi, Seat i Skoda.
Na chwilę obecną Sitech sp. z o.o. jest
uznanym partnerem strategicznym koncernu
Volkswagen, produkującym najwyższej jakości siedziska samochodowe.
www.sitech.com.pl

Siedziba firmy z lotu ptaka
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ZAMOJSKA NAGRODA GOSPODARCZA

Zamość pod znakiem
inwestycji i rozwoju
W trakcie Zamojskiego Forum Gospodarczego, zorganizowanego 27 maja,
zostały wręczone Zamojskie Nagrody Gospodarcze Inwestor Roku,
po raz pierwszy przyznane przedsiębiorstwom, które w 2010 roku
przeprowadziły najbardziej znaczące inwestycje na terenie miasta
Laureaci Zamojskiej Nagrody Gospodarczej Inwestor Roku 2010
Duży inwestor zewnętrzny:
• Greinplast Plus Sp. z o.o. – za budowę budynku handlowego w Zamościu
Duży inwestor lokalny:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. – za zakup maszyn budowlanych
Mały inwestor zewnętrzny:
• Puls Sp. z o.o. – za budowę i wyposażenie przychodni lekarskiej przy ulicy Jana Pawła II
w Zamościu
Mały inwestor lokalny:
• Przedsiębiorstwo Handlowe Luzam Lucjan Wójtowicz – za budowę hotelu i restauracji
Carskie Koszary w Zamościu

Hotel Carskie Koszary to nowy
3-gwiazdkowy hotel w Zamościu,
usytuowany w zabytkowym budynku dawnych carskich koszar.
Hotel oferuje:
•22 pokoje, 50 miejsc noclegowych
•klimatyzowana sala restauracyjna
z barem
•klimatyzowana sala konferencyjna
•bezpłatny, monitorowany parking
•depozyty
•internet Wi-Fi
•ogródek restauracyjny
Obiekt jest w pełni przystosowany dla
osób niepełnosprawnych.
Lokalizacja hotelu umożliwia łatwy
dostęp do najważniejszych instytucji
miasta, stanowi również doskonały
punkt wypadowy do wielu atrakcyjnych miejsc, zarówno pod względem

turystycznym, jak i historycznym. Warto odwiedzić Roztocze – urokliwy region, cichy, spokojny, ze wspaniałymi
krajobrazami i wieloma przyrodniczymi
zakątkami, a także pobliski Lwów.
W naszym obiekcie organizujemy pobyty wypoczynkowe, szkolenia, konferencje, bankiety, imprezy integracyjne,
wesela, a także inne przyjęcia okolicznościowe.
Naszym Gościom dajemy poczucie bezpieczeństwa, zapewniając bezpłatny,
monitorowany parking oraz depozyt.
Do dyspozycji mamy salę konferencyjną z pełnym, nowoczesnym wyposażeniem technicznym i audiowizualnym.

rzyznana w tym roku po raz pierwszy przez prezydenta Zamościa Zamojska Nagroda Gospodarcza Inwestor Roku stanowi część projektu „Strefa Zamość – rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych”, doﬁnansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013. Jej ustanowienie
jest konsekwencją przekonania władz miasta,
że o pomyślności Zamościa oraz jego pozycji w regionie i w kraju w dużej mierze decyduje pełny rozwój wszystkich sektorów gospodarki.
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Bar oferuje bogaty wybór trunków, w
tym piwa regionalne.
Aby w pełni sprostać wymaganiom
Gości, w swojej ofercie posiadamy
również: pokój rodzinny, łóżeczka dla
dzieci, dostawki, pokój dla niepełnosprawnych.

– największa inwestycja” tytuł i statuetkę z rąk Marcina Zamoyskiego,
prezydenta miasta Zamość, otrzymało Przedsiębiorstwo Handlowe
Luzam Wójtowicz Lucjan za budowę
hotelu i restauracji Carskie Koszary.

W trakcie Zamojskiego Forum Gospodarczego, które miało miejsce
27 maja 2011 roku, po raz pierwszy
zostały wręczone Zamojskie Nagrody Gospodarcze INWESTOR ROKU.
W kategorii „Mały Inwestor lokalny

Restauracja oferuje tradycyjną polską
kuchnię wzbogaconą o potrawy kuchni
rosyjskiej i ukraińskiej. Hotelowy Drink

www.hotelcarskiekoszary.pl

ZAMOJSKA NAGRODA GOSPODARCZA

Zainicjowane przez
prezydenta Zamościa
działania wpisują się
w założenia i plany
związane z budowaną
strategią rozwoju
gospodarczego
miasta, w której
istotna rola przypada
zamojskim szkołom
wyższym
westor dla Zamościa. Czy można mówić
o społecznie nieuzasadnionych inwestycjach w Zamościu?” Wśród panelistów, poruszających różne aspekty tematu przewodniego spotkania, znaleźli się: dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego Bogdan Kawałko, kierownik
Badań Regionalnych i Integracji Europejskiej
w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową Marcin Nowicki, przewodniczący Komitetu Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej Waldemar Nowakowski, zastępca kierownika działu Rynki i Finanse Dziennika
„Gazeta Prawna” Stanisław Koczot oraz ekspert ds. inwestycji w SSE EURO-PARK
Mielec Teresa Orczykowska, a spotkanie
poprowadził dr Bogusław Klimczuk z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Na Forum zjawili się też przedstawiciele różnych środowisk, zainteresowani
rozwojem miasta i regionu: władz samorządowych Zamościa, zamojskich instytucji
zaufania publicznego oraz lokalnego biznesu, w tym przedstawiciele firm członkowskich
Stowarzyszenia Profit Club i Unii Szefów
Firm Zamojszczyny, a także posłowie i senatorowie z Zamojszczyzny.
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Po upływie terminu naboru wniosków,
11 maja, kapituła Zamojskiej Nagrody Gospodarczej Inwestor Roku 2010 spotkała
się, by przedyskutować zgłoszone kandydatury i wybrać najlepsze z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ukończone w 2010 roku. 27 maja w Sali Koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej w Zamościu oficjalnie ogłoszono wyniki obrad, a przedstawiciele 4 zwycięskich firm odebrali z rąk prezydenta Zamościa statuetkę projektu zamojskiego rzeźbiarza Tomasza Bełecha, symbolizującą skalę dokonań ich firmy, docenianych przez władze miasta.
Po wystąpieniu prezydenta Marcina Zamoyskiego i wręczeniu nagród laureatom
konkursu nadszedł czas na dyskusje, skoncentrowane wokół wiodącego zagadnienia tegorocznego Forum Gospodarczego – „In-

Laureaci konkursu

Statuetka konkursowa

Zainicjowane przez prezydenta Zamościa
działania wpisują się w założenia i plany związane z budowaną strategią rozwoju gospodarczego miasta, w której istotna rola przypada zamojskim szkołom wyższym. Marcin Za-

moyski zamierza zintensyfikować współpracę
ze środowiskami akademickim i przedsiębiorców w zakresie tworzenia wizji rozwoju Zamościa w nadchodzących 5 latach, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności. I

EXCELLENCE W BIZNESIE

Lubelski biznes
w drodze do doskonałości

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

Laureaci konkursu

Podmioty z Lubelszczyzny po raz kolejny poddały się ocenie w nadziei
na tytuł laureata VI edycji Programu Promocji Firm „Excellence
w Biznesie”, przyznawany regionalnym liderom za wyniki
ekonomiczne i dynamikę rozwoju, nowoczesne podejście
do biznesu oraz etykę i wrażliwość społeczną
rogram „Excellence w Biznesie”,
adresowany do przedsiębiorstw z regionu lubelskiego stanowi obszar
działalności promocyjnej Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, które od
2000 roku wspiera i integruje przedsiębiorców
z Lubelszczyzny, reprezentując ich interesy gospodarcze oraz promując przedsiębiorczość.

P

Prestiż i rozgłos w zasięgu
Program jest realizowany pod patronatem
honorowym Krzysztofa Hetmana – marszałka województwa lubelskiego oraz Jana Krzysztofa Bieleckiego – przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, co
nadaje mu pożądaną rangę na tle licznych konkursów biznesowych i świadczy o powadze
oraz profesjonalizmie przedsięwzięcia.
Przedsiębiorstwa, dla których pojęcie doskonałości w biznesie nie wiąże się jedynie
z sukcesem ekonomicznym mają szansę zyskać szerokie możliwości promocyjne związane
z prezentacją osiągnięć firmy na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym, jak
również ekspercką ocenę pozycji rynkowej
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przedsiębiorstwa na tle innych firm. Dla przedsiębiorstw jest to doskonała okazja do unikalnej
promocji. Udział w programie to z jednej strony prestiż dołączenia do grona doskonałych,
a z drugiej strony, obiektywna konfrontacja pozycji rynkowej z innymi podmiotami gospodarczymi – mówi Michał Smaga z LKB.

Obiektywna ocena rzetelnych firm
W I etapie Programu weryfikacji i oceny
przedsiębiorstw dokonuje Komisja Programu,
która na podstawie ankiet weryfikacyjnych
przyznaje punkty za poziom inwestycji, innowacyjność, realizowaną politykę personalną, działalność proekologiczną i eksportową, relacje z klientami i promocję firmy oraz
regionu, wrażliwość społeczną i etykę w biznesie, kwalifikując najlepiej rokujących uczestników do II etapu. Tu obowiązki organu oceniającego przejmuje Kapituła Programu,
wyłaniając ostatecznie laureatów na podstawie
uzyskanych wyników oraz przeprowadzonego w firmach audytu.
Do organów oceniających Programu
zostały zaproszone osoby cieszące się po-

wszechnym uznaniem, reprezentujące organy
administracji państwowej, samorząd lokalny, instytucje finansowe oraz środowisko biznesu i nauki. Spośród uczestników II etapu
konkursu w wyniku obrad Kapituła Programu wyłania po jednym laureacie w kategoriach mała, średnia i duża firma oraz mikroprzedsiębiorstwo oraz korzysta z prawa
do przyznania 2 wyróżnień w kategorii: inwestor regionalny, przedsiębiorstwo przyjazne środowisku, eksporter i promotor regionu zagranicą lub przedsiębiorstwo innowacyjne.

Lubelszczyzna może być dumna
Laureatów nagrodzono podczas finału
VI edycji Programu Promocji Firm „Excellence w Biznesie”. Uroczystość odbyła się
10 maja w Hotelu Kmicic w Zemborzycach
Dolnych, gdzie oficjalnie ogłoszono najlepsze lubelskie przedsiębiorstwa, które mogą się
poszczycić imponującymi wynikami finansowymi, wysokim stopniem innowacyjności,
dynamiką rozwoju na rynkach międzynarodowych.

EXCELLENCE W BIZNESIE

Laureaci VI edycji Programu
„Excellence w biznesie”:
mikroprzedsiębiorstwo
• Proxim Sławomir Plewka – wyróżnienie
w kategorii przedsiębiorstwo innowacyjne
• Treeden Group Sp. z o.o. – wyróżnienie
w kategorii promotor regionu za granicą

Agnieszka Gąsior-Mazur, prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu
Galę Finałową otworzyła prezes Lubelskiego Klubu Biznesu Agnieszka GąsiorMazur, witając przybyłych gości i dziękując
wszystkim, którzy włączyli się w proces przygotowań i realizacji tegorocznej edycji Programu. W swoim wystąpieniu mocno podkreślała, że firmy lubelskie udowodniły, iż sukces jest możliwy do osiągnięcia nawet w niesprzyjających okolicznościach spowolnienia
gospodarczego. Wyraziła przekonanie, że
należy promować laureatów, bo dzięki nim
pojawiły się wartościowe inicjatywy i praktyki biznesowe, oddziałujące na markę i rozwój
regionu.

Wicemarszałek województwa lubelskiego Jacek Sobczak z satysfakcją przyjął informację, iż do programu zakwalifikowały się
firmy z całej Lubelszczyzny, między innymi
z Opola Lubelskiego, Zamościa, Parczewa,
Tomaszowa Lubelskiego, co pokazuje, że rozwija się nie tylko Lublin, ale cały region. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk mówił o ważnej roli przedsiębiorców w promocji i rozwoju
Lublina. Nie tylko gratulował osiągnięć
przedstawicielom lubelskiego biznesu, lecz
także zaoferował wsparcie. – Deklaruję pomoc przy inwestycjach i rozwoju firm na Lubelszczyźnie, także osobistą – mówił.
I

mała firma
• GEOMAX Misztal Stateczny SJ – laureat
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
PROPER – wyróżnienie w kategorii
przedsiębiorstwo innowacyjne
• PPHU JACKER Jacek Sikora
– wyróżnienie w kategorii
przedsiębiorstwo przyjazne środowisku
średnia firma
• Fabryka Kabli ELPAR Sp z o.o.– laureat
• AGRAM SA – wyróżnienie w kategorii
eksporter i promotor regionu za granicą
• Zakłady Mięsne Dobrosławów Henryk
Amanowicz – wyróżnienie w kategorii
eksporter i promotor regionu za granicą
duża firma
• PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
Sp. z o.o. – laureat
• Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. – wyróżnienie
w kategorii przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku

Wysokie loty opolskich krówek
GEOMAX Misztal-Stateczny istnieje od 1993 roku. Nazwę zawdzięcza głównemu
kiedyś proﬁlowi, czyli usługom geodezyjno-kartograﬁcznym, z którymi od 10 lat
rywalizuje druga – słodka gałąź działalności ﬁrmy – produkcja wyśmienitych krówek
zięki zaangażowaniu właścicieli
ﬁrmy udało się zmodernizować
i rozwinąć zakład, a co za tym
idzie, zapewnić pracę ponad
50-osobowej załodze, zatrudnienie miejscowym ﬁrmom remontowo-budowlanym oraz
pyszne krówki konsumentom. Wszak to jedne z najstarszych i najbardziej cenionych polskich słodyczy – bez sztucznych barwników
i konserwantów. Powstają według tradycyjnej
receptury, na bazie najlepszej jakości surowców, pochodzących głównie z Lubelszczyzny.
Uzyskanie produktu wysokiej jakości wymaga m. in. ręcznego krojenia i zawijania oraz
zachowania ścisłych rygorów technologicznych i sanitarnych.
– Wdrożyliśmy System HACCP oraz Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne. Spółka obecnie wprowadza kolejne systemy kontroli jakości, w tym IFS i BRC, co umożliwi
współpracę z odbiorcami niemieckimi. W tej
chwili wyroby z Opola znane są m.in. w Ka-
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nadzie, Stanach Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Czechach, we Włoszech oraz na Węgrzech – mówi prezes firmy Waldemar Stateczny.
Sprzedaż krajowa prowadzona jest poprzez współpracę z przedstawicielami handlowymi, producentami ciast oraz sieciami
handlowymi, m.in.: Tradis, która dystrybuuje
około 25 proc. produkcji. „Krówki z Opola Lubelskiego” dostępne są również w sprzedaży
internetowej.
Dynamicznie rozwija się sprzedaż krówek
w szacie reklamowej i okazjonalnej. Wykonywano je m.in. dla takich podmiotów, jak:
Kancelaria Prezydenta RP, ministerstwa,

Dowództwo Sił Powietrznych, Polski Cukier,
PZU, Orlen, PKO, Lubzel, PGE, Ambra, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Urzędy
Miast i Gmin, firmy, wyższe uczelnie, szkoły, kluby sportowe, sieci aptek, uzdrowiska, hotele, restauracje, kawiarnie, sklepy. Linię produkcyjną opuszcza właśnie limitowana seria
krówek przeznaczonych na Air Show.
GEOMAX chętnie angażuje się w życie
regionu i kraju, wspierając wiele szkół, szpitali, instytucji i przedsięwzięć, takich jak
Dzień Dziecka organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP, WOŚP, pomoc powodzianom. Dzięki takiej postawie firma cieszy
się szerokim uznaniem i sympatią. Otrzymała
m. in, nagrodę Dowódcy Sił Powietrznych,
wyróżnienie w plebiscycie Nasze Dobre Lubelskie, wyróżnienie TOPÓR od burmistrza
Opola Lubelskiego oraz wiele podziękowań
od obdarowanych.
www.krowki-opolelubelskie.pl
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Orły lubelskiego biznesu
23 uczestników tegorocznego konkursu Lubelski Orzeł Biznesu zostało
nagrodzonych statuetkami, dyplomami oraz medalami Lubelskiego Związku
Pracodawców. Ci przedsiębiorcy dowiedli, że w biznesie liczy się ciągłość
wzrostu i systematyczny rozwój, przekładający się na rynkową pozycję
Laureaci konkursu Lubelski Orzeł Biznesu 2010:
przedsiębiorstwo duże
przemysłowe:
• Zakłady Azotowe „PUŁAWY” SA – Lubelski Orzeł Biznesu
spółdzielcze:
• „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik” w Zamościu
– Lubelski Orzeł Biznesu
• Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK – Medal
przedsiębiorstwo średnie
• Zakłady Mięsne „DOBROSŁAWÓW” Henryk Amanowicz – Lubelski Orzeł Biznesu
• P.P.H.U. „Karol” Ewa Brodawka – Lubelski Orzeł Biznesu
przedsiębiorstwo małe:
• JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Maria i Jarosław Ptaszek – Lubelski Orzeł Biznesu
• FIRMA STOL-KAR Małgorzata Kozioł – Lubelski Orzeł Biznesu
mikroprzedsiębiorstwo:
• „WŁADCY DRÓG” SC Michał Fijałkowski, Tomasz Niedźwiedzki – Medal
• P.U.P.H. „BRYZBUD” SC Alfreda i Marian Bryzek – Medal
exporter roku:
• Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich – Lubelski Orzeł Biznesu
gospodarstwo rolne:
• Gospodarstwo Rolne Jan Pilipiuk – Lubelski Orzeł Biznesu
• Gospodarstwo Rolne Wanda Furman – Medal
• Gospodarstwo Rolne Produkcyjno- Nasienne Władysław Brzozowski – Medal
wielopokoleniowa firma rodzinna
budowlane
• Fabryka Domów Drewnianych „Bartek” Mirosław Bober i Mariusz Bober
– Lubelski Orzeł Biznesu
szkółkarskie
• Szkółki Kurowscy – Lubelski Orzeł Biznesu
artystyczne
• Usługowy Zakład Kowalski Roman Czerniec – Lubelski Orzeł Biznesu
producent produktu regionalnego
• AGRAM SA – Lubelski Orzeł Biznesu
lider w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków unijnych
• Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Lubelski Orzeł Biznesu
firma z udziałem kapitału zagranicznego promująca Lubelszczyznę
• Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift Service SA – Lubelski Orzeł Biznesu
• Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o. o. – Medal + dyplom Prezesa Lubelskiego
Związku Pracodawców
osobowość roku
• Jacek Sobczak – członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Lubelski Orzeł Biznesu
samorządowiec sprzyjający rozwojowi lokalnego biznesu
• Wiesław Różyński – wójt gminy Biłgoraj – Lubelski Orzeł Biznesu
człowiek sukcesu- społecznik
• Ewa Dados – Lubelski Orzeł Biznesu
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bjęty patronatem honorowym
wojewody lubelskiego oraz marszałka województwa lubelskiego
konkurs o statuetkę Lubelskiego
Orła Biznesu zakłada promocję najbardziej
dynamicznych ﬁrm i gospodarstw rolnych
działających w województwie lubelskim oraz
zasłużonych dla regionu osobowości. Zgodnie z ideą pomysłodawców, uhonorowane ﬁrmy wyróżniają się nie tylko ekonomicznym
sukcesem, decydującym o pozycji rynkowej,
lecz także rzetelnością i wiarygodnością – również w relacjach pracodawca–pracownik,
które ów sukces wyznaczają. Istotnym kryterium wyboru laureatów, zasługujących na
miano „Lubelskiego Orła Biznesu”, jest
wpływ prowadzonej przez nich działalności
na sytuację w regionie, jego pozycję w wymiarze gospodarczym oraz atrakcyjność rynku pracy. Co ważne, liczy się rynkowa stabilność i systematyczny rozwój. – Taki laur
wieńczy wieloletnie wysiłki. Przecież sukcesów
w świecie biznesu nie osiąga się, wygrawszy
jeden wyścig. Dlatego pozycja lidera przekłada
się na miejsca pracy, inwestycje, eksport,
marki rozpoznawalne w kraju i za granicą
– powiedziała podczas gali ﬁnałowej konkursu wicewojewoda lubelski Henryka Strojnowska.

O

Szansa dla najlepszych
Oprócz corocznych kategorii w VIII edycji pojawiły się nowe sposobności do rywalizacji o laur. Tradycyjnie przyznano nagrody małym, średnim, dużym i mikroprzedsiębiorstwom, eksporterom, gospodarstwom rolnym, liderom w pozyskiwaniu
i wykorzystywaniu środków unijnych, firmom z udziałem kapitału zagranicznego
promującym Lubelszczyznę, producentom
produktu regionalnego. W tym roku dodatkowo kapituła przyznała statuetki 3 najbardziej aktywnym działaczom z Lubelszczyzny. Osobowością roku został członek
Zarządu Województwa Lubelskiego Jacek
Sobczak, samorządowcem sprzyjającym
rozwojowi lokalnego biznesu – wójt gminy
Biłgoraj Wiesław Różyński, natomiast człowiekiem sukcesu – reporterka Radia Lublin
Ewa Dados.
Szansę na zwycięstwo mają więc wszyscy, niezależnie od skali i charakteru działalności oraz dziedziny aktywności, dzięki któ-
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Laureaci konkursu
rej mają swój wkład w rozwój regionu. Warunek – muszą być w swojej kategorii najlepsi.
– Cieszy fakt, że zainteresowanie przedsiębiorstw szlachetną rywalizacją – mimo zawirowań ekonomicznych – nie maleje – podkreśla Zbigniew Kmicic, prezes Lubelskiego
Związku Pracodawców, a zarazem inicjator
konkursu. Aby jednak tak było, trzeba dostosowywać formułę konkursu do potrzeb regionu i potencjalnych uczestników, aktywnych
w coraz to nowych dziedzinach. Stąd rozszerzony zakres kategorii konkursowych, do

których dołączyła choćby wielopokoleniowa
firma rodzinna.

Sukces laureatów i regionu
Jak pokazuje doświadczenie, nagrodzone firmy nie spoczywają na laurach, lecz
– zmotywowane wygraną – ze zdwojoną
mocą przystępują do realizacji wizji rozwoju, korzystnej nie tylko dla nich, lecz także dla
województwa lubelskiego. Dzięki nim lokalna przedsiębiorczość zyskuje na znaczeniu, oferując coraz wyższą jakość produkcji

i usług oraz zatrudnienie u uczciwych pracodawców. – Jak tu nie odczuwać dumy, że
firmy, które zauważyliśmy przed kilku laty, rozwinęły się znacznie, tak jak chociażby gospodarstwo ogrodnicze ze Stężycy – nie kryje satysfakcji prezes Kmicic.
Tegorocznych zwycięzców ogłoszono
i nagrodzono w Sali Kolumnowej Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie, gdzie odbyła
się gala finałowa z udziałem licznie zgromadzonych przedstawicieli władz, duchowieństwa oraz świata mediów i biznesu. I

Naszym Klientom proponujemy:

•
•
•
•
•
•
•

projektowanie wszystkich rodzajów dźwigów
produkcję nowych urządzeń
modernizację i wymiana urządzeń istniejących
montaż urządzeń
udział w odbiorach UDT
konserwację urządzeń
szkolenia właścicieli urządzeń, montażystów
i konserwatorów
• sprzedaż części zamiennych i komponentów dźwigowych
poprzez Spółkę LSK
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych
LIFT SERVICE S.A.
ul. Roztocze 6, 20-722 Lublin
tel. (81) 528 95 00, fax. (81) 528 95 70
info@lift.pl

www.lift.pl

TARGI DOM, OGRÓD I TY

Targi dla domu i ogrodu
Blisko 300 wystawców z całej Polski zaprezentowało ofertę w ramach
kolejnej edycji targów DOM oraz OGRÓD i TY, a ich stoiska,
rozlokowane na powierzchni 6 tys. mkw., odwiedziło ponad 20 tys. osób
Fot. TARGI KIELCE (2)

Nagrody i wyróżnienia przyznane podczas targów DOM 2011
Medale Targów Kielce:
• GAMA PLASTIC Zakład Produkcyjny
z Kielc – za nowy model zbiornika
• Zakład Kotlarsko-Ślusarski Ryszard
Wojciechowski ze Sławkowa
– za BIO-WULKAN kocioł CO
z automatycznym podawaniem paliwa
• XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o.
z Kielc – za taśmy malarskie dla
profesjonalistów BLUE DOLPHIN TAPE
• MK Janusz Domagała SJ z Radomia
– za Climaver DECO
• Prywatne Przedsiębiorstwo Przerobu
Kamienia Budowlanego PRODMAR
z Sukowa – za kamienne blaty kuchenne
• BARTOSZ SJ Bujwicki, Sobiech z Kielc
– za system wentylacji mieszkań in–Vena
• APAMA acoustic project z Częstochowy
– za Panel PS Professional i PS Profesjonal pro
• MARCOTERM Salon Firmowy Viessmann
z Kielc – za pompę ciepła Vitocal 200-S
powietrze/woda
• PPH STROPEX SJ Renata Bruzi
Krzysztof Bruzi z Pleszewa – za kompletny
system stropowy STROPEX
Wyróżnienia Targów Kielce:
• Delfin Sp. z o.o. z Kielc – za DELFIN PRO 6
w technologii MBBR
• P.P.H.U. STOLPAW BIS Marcin Pawlak
z Pawłowa – za gamę produktów FAVORIT
• Zakład Stolarski, Jerzy Mikos z Pawłowa
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– za drzwi wewnętrzne (gr. 42 mm) drewniane
• P.P.H.U. DRAF Rafał Rymarczyk
z Wąchocka – za schody z drewna – gięte
• Galeria Mebli JAWEX-SZUMEN z Kielc
– za NEW LINE
• MK Janusz Domagała SJ z Radomia
– za komin typu ECO ZAPEL
• ORGANICA Mateusz Szwagierczak
z Zagnańska – za panele STRAWBALE
Medale Targów Kielce za aranżację stoiska:
• stoisko grupowe NTC Paweł Wata, BIK
MEBLE Sp. z o.o., ELEONORA MEBLE
– Kielce
• WOLBUD I SJ Maciej Wolak i S-ka
– Kielce
• Grupa: Specjaliści Markowych Wnętrz
reprezentowanya przez: Galeria Wnętrz
JAWEX, Parkett Service, Zelant, Studio
GAMA, Eleganckie Łazienki, Art-Designe
Centrum Oświetlenia, Dekoris – Studio
Dekoracji Okien, Salon Wnętrz DEKORIAN
Wyróżnienia Targów Kielce za aranżację
stoiska:
• OKNOSTYL J. Kossakowski i A. Mazuryk SJ
– Jabłonna
• STARIMEX MEBLE Jerzy Kwiatek
– Skarżysko-Kamienna
• APOLLOPLAST SJ J.E. Brzozowscy
– Kielce
• UNIMAX – inwestor APARTAMENTY

SOLNA Sp. z o.o. – Kielce
• BONAR BUDOWNICTWO Krzysztof Bonar
– Kostomłoty
• ELBUDEX – Kielce
• YUGAT Katarzyna Garecka-Juszczyk
– Piekoszów
• ORGANICA Mateusz Szwagierczak
– Zagnańsk
Zwycięzcy w konkursie Złoty Żuraw 2010
kategoria obiekty handlowe i usługowe:
• Galeria handlowa Skałka, Starachowice
– Żuraw Specjalistów
• Auto-Skar – Salon Samochodowy Ford,
Kielce – Złoty Żuraw
• Siedziba firmy Color Press w Kielcach
– Srebrny Żuraw
kategoria obiekty użyteczności publicznej:
• Targi Kielce, hala E – Żuraw Specjalistów
• Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego, Kielce – Złoty Żuraw
• Europejskie Centrum Bajki, Pacanów
– Srebrny Żuraw
kategoria obiekty mieszkaniowe:
• Lwy Inwestycje, Kielce – Żuraw Specjalistów
• Klonowa Park II, Kielce – Złoty Żuraw
• Osiedle Na Wrzosach I Etap, Kielce
– Srebrny Żuraw
kategoria obiekty przemysłowe:
• Hala produkcyjna DEFRO, Ruda
Strawczyńska – Złoty Żuraw
• Valdi Ceramica, Stąporków – Srebrny Żuraw

TARGI DOM, OGRÓD I TY
rezes Zarządu Targów Kielce Andrzej Mochoń z satysfakcją podkreślał potencjał Ogólnopolskich
Targów Materiałów Budownictwa
Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz
DOM oraz towarzyszących im targów
OGRÓD i TY, jak również obserwowany
w ostatnich latach rozwój imprez, które są dziś
jednymi z największych wydarzeń branżowych
w południowo-wschodniej Polsce. Wystawy
gromadzą szeroki wachlarz usług budowlanych i projektowych, oferty kredytowe, jak
również prezentują przykładowe aranżacje
wnętrz i ogrodów.
Odwiedzający targi mogli zapoznać się
z najnowszymi trendami w takich obszarach,
jak meblarstwo, wykończeniówka, wystrój
wnętrz, jak również skorzystać z porad ekspertów, którzy w punktach doradczych służyli wiedzą w zakresie budowy i urządzenia
domu, realizacji projektów i instalacji, zagospodarowania przestrzeni przydomowej, zastosowania właściwych gatunków roślin
ogrodowych i ich odpowiedniej pielęgnacji.
Targi były nie tylko bogatym źródłem inspiracji i kopalnią pomysłów aranżacyjnych
dla tych, którzy stoją przed zadaniem urządzenia domu i ogrodu, lecz także okazją do
zapoznania się z dostępnymi rozwiązaniami
i materiałami oraz panującymi na rynku
tendencjami, proponowanymi przez architektów i usługodawców z branży. Obecność

P

na targach jest również stałym punktem w kalendarzu przedstawicieli branży. Producenci mogli nie tylko zyskać nowych klientów, zainteresowanych zaprezentowaną ofertą, oraz
zapoznać się z ofertą konkurencji i potencjalnych partnerów, lecz także poszerzyć
swoje wiadomości dzięki uczestnictwu w zorganizowanych w ramach targów konferencjach.
W tym roku, między 15 a 17 kwietnia, na
terenie Targów Kielce omówiono między
innymi różne zastosowania nowoczesnych,
energooszczędnych technologii w budownictwie, zagadnienia związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy, metody skutecznej wentylacji w budynkach wielorodzinnych. Dr Marek Borowiński poprowadził
z kolei mniej techniczny wykład, poświęcony

psychologii koloru w aranżacji przestrzeni. Ponadto poza halą urządzono plenerowe miasteczko Akademia Murowania SILKA
YTONG oraz zorganizowano ogólnopolskie
Zawody Architektury Krajobrazu „Ogród
i Ty”, w której to rywalizacji najlepsi okazali
się uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie, Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie.
Podczas uroczystej gali dla wystawców
targów DOM oraz OGRÓD i TY, odbywającej się w Hotelu Kongresowym, ogłoszono
wyniki targowych konkursów i wręczono
nagrody laureatom. Łącznie przyznano
13 medali i 17 wyróżnień Targów Kielce dla
najlepszych produktów oraz nowatorskich
aranżacji stoisk wystawienniczych. Uhonorowano też najlepsze inwestycje zrealizowane w ciągu minionego roku w województwie
świętokrzyskim. Nagroda Złoty Żuraw 2010
została przyznana po raz pierwszy, z inicjatywy i w wyniku współpracy Targów Kielce,
dziennika „Echo Dnia” oraz portalu www.inwestycje.kielce.pl. Najlepiej ocenione inwestycje otrzymały nagrodę Złotego Żurawia,
Srebrnego Żurawia oraz Żurawia Specjalistów w czterech kategoriach: obiekty handlowe i usługowe, obiekty mieszkaniowe,
obiekty przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej.
I

GAMA PLASTIC
ul. Przemysłowa 25
26-052 Sitkówka Nowiny
tel. 509 684 774
(41) 346 54 37
gama.plastic@op.pl

www.gama-plastic.pl

• przydomowe oczyszczalnie ścieków, tradycyjne oraz
biologiczno-mechaniczne typu OPminiSBR oraz OPmicroMBBR
• zbiorniki o szerokim zastosowaniu (woda pitna, deszczówka,
gnojowica, nawozy płynne)
• zbiorniki retencyjne
• separatory tłuszczu
• tunele, pakiety, studnie chłonne
• studnie przepompowe, wodomierzowe, rozdzielcze
• nadstawki oraz pokrywy

Firma udziela 10-letniej gwarancji
na oferowane urządzenia.

TARGI ITM

Kierunek: innowacyjność
Tegoroczne targi ITM Polska organizatorzy uznali za udane. I trudno się
nie zgodzić, gdy weźmiemy pod uwagę ich skalę, rozmach i wysoką
frekwencję. Od 14 do 17 czerwca za sprawą międzynarodowej
wystawy Poznań stał się stolicą światowych innowacji
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

tatystyki plasują targi ITM Polska 2011 na pierwszym miejscu
w rankingu międzynarodowych targów dla przemysłu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W tegorocznej
edycji wzięło udział ponad 900 wystawców
z 32 krajów, a ekspozycję zwiedziło 16800
osób, zainteresowanych technicznymi innowacjami. Wśród gości obecnych na terenach wystawienniczych MTP znalazł się
sam prezydent Bronisław Komorowski, zaś
honorowy patronat nad wydarzeniem objęli minister gospodarki oraz minister nauki
i szkolnictwa wyższego.
Podczas oficjalnej ceremonii otwarcia targów, połączonej z inauguracją obchodów jubileuszu 90-lecia Międzynarodowych Targów
Poznańskich, prezydent Komorowski wyraził uznanie dla postępu gospodarczego, jaki
dokonuje się w Wielkopolsce, i podkreślił odwagę, jaką wykazuje się instytucja o 90-letniej
tradycji, jaką są targi poznańskie, myśląc innowacyjnie i podejmując się organizacji tak
prestiżowych targów międzynarodowych.
– Tu widać, że nie pozostajemy w tyle i mamy
poważne osiągnięcia. Za 10 lat targi będą obchodziły setną rocznicę. Warto marzyć, by
z tej okazji na tutejszych targach gościło Expo
– mówił, przemawiając na uroczystości.
O sukcesie tegorocznej edycji świadczą nie
tylko statystyki potwierdzające tendencje
rozwojowe imprezy, lecz także wysoki poziom
prezentowanej oferty. 23 wystawców zdobyło Złote Medale MTP za najlepsze produkty i usługi, a 10 firm nagrodzono Złotym
Akantem za stoisko najpełniej odpowiadające potrzebom ekspozycji.

S

Produkty nagrodzone Złotym Medalem MTP na targach
ITM Polska 2011:
• centrum wielozadaniowe INTEGREX i-200S – Yamazaki Mazak, Japonia
(zgłaszający: Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o., Katowice)
• wykrawarka laserowa BySpeed Pro 3015 z rezonatorem ByLaser 4400, zintegrowana
z systemem załadowczo-rozładowczym ByTrans 3015 Extended – Bystronic Laser AG,
Szwajcaria (zgłaszający: Bystronic Polska Sp. z o.o. Raszyn)
• pasywny radar akustyczny – Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
• sterowana numerycznie trójosiowa mikrofrezarka SNTM-CM-ZUT-1 – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Centrum Mechatroniki Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydziału Elektrycznego, Szczecin
• modułowa szlifierka ścierno-elektroerozyjna MESO 25 CNC – Instytut Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania, Kraków
• system do cięcia i spawania laserem światłowodowym CW 2000
– ECKERT AS Sp. z o.o., Legnica
• centrum obróbcze KIMLA Streamcut – POLCOM Przemysław Kimla, Częstochowa
• TecTalis – innowacyjna ekologiczna i uniwersalna technologia przygotowania powierzchni
Tectalis 1200 i Tectalis 1800 – HENKEL Polska Sp. z o.o., Warszawa
• frezarko-wiertarka Picomax 56 TOP – Fehlmann AG, Szwajcaria
(zgłaszający: ALFLETH Engineering AG, Szwajcaria)
• mikrofalowy reaktor do hydrotermalnej syntezy nanoproszków (MSS2) – Instytut
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom i Instytut Wysokich
Ciśnień Polskiej Akademii Nauk „Unipress”, Warszawa (zgłaszający: Instytut Technologii
Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom)
• opatrunek do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych TROMBOGUARD
– TRICOMED SA, Łódź (zgłaszający: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Łódź)
• urządzenie sterowane CNC do plazmowego cięcia rur, kształtowników i profili
zamkniętych MULTI TUBE – STIGAL Marcin Stępień, Legnica
• maszyna do perforacji profili INTENSO SA 2 – INTENSO TRADE s.r.o., Republika Czech
(zgłaszający: AMKOVO Sp. z o.o., Warszawa)
• druty płaszczowe – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
• urządzenie do ablacji laserowej 600 5Ax – GF AGIE CHARMILLES, Szwajcaria
(zgłaszający: AGIE CHARMILLES Sp. z o.o., Sękocin Nowy)
• poziome dwugłowicowe, dwuwrzecionowe centrum tokarskie OKUMA TWIN STAR
LT 2000 EX – OKUMA, Japonia (zgłaszający: High Technology Machines Sp. z o.o., Gliwice)
• Wycinarka laserowa MITSUBISHI ML 3015 LVP(S) – 45 CF-R – Mitsubishi Electric
Corporation, Japonia (zgłaszający: POLTEKNIK LTD Sp. z o.o., Miszewko)
• VAST performance – rozwiązanie hardware’owo-software’owe, przyspieszające
pomiary powierzchni nieciągłych – CARL ZEISS Sp. z o.o., Poznań
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Technologiczne nowinki
W ciągu 4 dni w pawilonach targowych
można było zapoznać się z innowacyjnymi
maszynami i urządzeniami, mającymi zastosowanie w takich dziedzinach przemysłu,
jak: spawalnictwo, metalurgia, hutnictwo, plastyczna obróbka metalu lakiernictwo, transport, bezpieczeństwo i higiena pracy. Jak zwykle, wyjątkowe ożywienie wzbudzały nowości rynkowe, wpływające na redukcję kosztów
produkcji i podnoszące jej opłacalność oraz
wydajność pracy, których tym razem zaprezentowano ponad 100.
W ramach Salonu WELDING premierę miał symulator do nauki spawania Fronius
Virtual Welding, przeznaczony dla „począt-

TARGI ITM
kujących”, którzy uczą się spawania w realistycznych warunkach, przy istotnych oszczędnościach (do 25 proc. materiału i znacznie niższe koszty wyszkolenia) po stronie pracodawcy. Salon SURFEX dawał z kolei okazję
do zapoznania się z działaniem spektrofotometru do wielokątowego pomiaru koloru na
powłokach lakierniczych marki BYK-Gardner GmbH, z efektami specjalnymi typu
„skrzenie”, „pieprz z solą”, lub metodą selektywnego powlekania elementów ze stopów
aluminiowych, jaką zaprezentowała firma
AHC Oberflaschentechnik.

Praktyczny wymiar promocji
Stali bywalcy targów ITM Polska szczególnie cenią sobie możliwość skonfrontowania
teorii z praktyką, jaką dają przygotowane przez
wystawców pokazy i warsztaty, będące wyjątkową okazją, by wypróbować zaprezentowane nowoczesne urządzenia. W tym roku
uczestnicy Poligonu Umiejętności mogli dowiedzieć się, jak przygotować stanowisko pracy w lakierni, jak postępować w przypadku wystąpienia wad powłoki, w jaki sposób dobierać urządzenia lakiernicze do malowania ciekłego. W ramach VII Akademii Spawania
można było sprawdzić się w obsłudze prezentowanego sprzętu spawalniczego, między
innymi półautomatów spawalniczych i mulitifunkcyjnych urządzeń do cięcia plazmowego.

Kolejnej edycji Salonu Bezpieczeństwo
Pracy w Przemyśle, stanowiących część oferty targów ITM Polska, towarzyszyły przyjęte z dużym entuzjazmem pokazy bezpiecznej
eksploatacji wózków widłowych oraz pokazy pierwszej pomocy, przygotowane przez obchodzący w tym roku 100-lecie działalności
Urząd Dozoru Technicznego. Zainteresowani
tematyką bhp mogli zapoznać się bliżej z najnowszą ofertą 42 wystawców, którzy zaprezentowali szeroką gamę produktów, od środków ochrony osobistej i środków ochrony
zbiorowej, przez aparaturę pomiarową, znaki bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokości, po zestawy pierwszej
pomocy.

Innowacje od podszewki
Zgodnie z głównym hasłem targów ITM
Polska 2011 – „Innowacyjny tryb myślenia”
– nowoczesność widoczna była nie tylko
w prezentowanych na ponad 20 tys. mkw., inteligentnych rozwiązaniach oraz zaawansowanych technologicznie maszynach i urządzeniach, usprawniających pracę w różnych
sektorach gospodarki, lecz także w tematach
warsztatów, seminariów i konferencji naukowych, zaproponowanych uczestnikom
w programie targów.
Najnowszym osiągnięciom technologicznym i możliwościom, jakie daje wykorzystanie potencjału nauki w przemyśle,

poświęcone były między innymi panele dyskusyjne w ramach IX Forum Inżynierskiego
pod hasłem „Inżynieria symultaniczna sposobem na transfer innowacyjnych technologii”, konferencja „Osiągnięcia stali nierdzewnych w instalacjach wodnych”, seminarium „Właściwości eksploatacyjne części
maszyn i narzędzi po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej”, konferencja „Konstrukcja
a technologia wyrobów”. Po raz kolejny
przedmiotem zainteresowania uczestników
ITM Polska były technologie kosmiczne,
przybliżone przy okazji konferencji „Zastosowanie aplikacji satelitarnych w życiu codziennym”.
Sposobom na zaistnienie na rynku
przyjrzano się w ramach konferencji „Kredyt technologiczny, czyli jak podnieść konkurencyjność firmy na rynku”. Eksperci
dyskutowali też nad przyszłością kolei, rozważając perspektywy transportowe i kadrowe dla krajowego transportu szynowego,
oraz nad bezpieczeństwem eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków. Ponadto omówieniu szczegółowych problemów i wątpliwości, jakim muszą stawić czoła przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem innowacji, sprzyjała kolejna odsłona Centrum Doradztwa Innowacje w Biznesie, dająca możliwość uzyskania fachowej porady lub szerszego oglądu danej kwestii natury technologicznej.
I

Medalowa innowacja
Krakowski Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania został uhonorowany
złotym medalem podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów ITM Polska
w Poznaniu za modułową szliﬁerkę ścierno-elektroerozyjną MESO 25 CNC
nstytut Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania w Krakowie (do 2005
roku – Instytut Obróbki Skrawaniem)
jest instytutem naukowo-badawczym
i od ponad 60 lat prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe oraz transfer do przemysłu zaawansowanych technologii, produktów i wiedzy, przede wszystkim w technologiach obróbki skrawaniem i ściernej
oraz technologiach niekonwencjonalnych,
inżynierii materiałowej, metrologii wielkości
geometrycznych, montażu i automatyzacji,
a także procesów wytwarzania, procesów pakowania substancji ciekłych i stałych.
Nowym innowacyjnym produktem Instytutu jest modułowa szlifierka ściernoelektroerozyjna MESO 25 CNC, która przeznaczona jest do obróbki narzędzi skrawających z ostrzami z polikrystalicznego diamentu PCD, polikrystalicznego regularnego
azotku boru PCBN i węglików spiekanych
w operacjach: obróbki elektroerozyjnej obro-

I

Modułowa szlifierka ścierno-elektroerozyjna
MESO 25 CNC
tową elektrodą, obróbki ścierno-elektroerozyjnej
ściernicami diamentowymi, szlifowania ściernicami diamentowymi bez wspomagania erozją elektryczną. Szlifierka ma 4 osie liniowe ste-

rowane CNC (X, Y, Z, V) oraz 4 osie obrotowe sterowane CNC (A, B, C, A1), a ponadto
3 osie obrotowe ustawcze (D, C1, A3), z napędem ręcznym, z odczytem cyfrowym, kontrolowane z układu sterowania CNC. Modułowa budowa umożliwia konfigurację zespołów obrabiarki, liczby sterowanych CNC
osi i oprzyrządowania w zależności od rodzaju
obrabianych narzędzi, przedmiotów obrabianych i operacji obróbki. Szlifierka wyposażona jest w układ sterowania SINUMERIK
840 D z oprogramowaniem dedykowanym do
szlifierki ścierno-elektroerozyjnej; w specjalnie zaprojektowany nowego typu generator
impulsowy, ze sterowaniem mikroprocesorowym, przystosowany do współpracy z systemem sterowania SINUMERIK 840 D.
Producentem modułowej szlifierki ściernoelektroerozyjnej MESO 25 CNC będzie firma LAKFAM Sp. j. z siedzibą w Kowarach.
www.ios.krakow.pl
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EXPOPOWER 2011

Energetyka ku przyszłości

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER w tym roku
obchodziły minijubileusz. Już od 5 lat na terenie MTP specjaliści z branży
elektroenergetycznej promują swoją ofertę, podpatrują postępy konkurencji
i śledzą branżowe trendy, które warto wykorzystać w planach rozwojowych
imo niedługiego stażu poznańskie targi EXPOPOWER
cieszą się uznaniem środowiska i popularnością wśród corocznie przybywających na spotkanie gości,
zainteresowanych dorobkiem w dziedzinie
energetyki oraz technologiami przyszłości, które już teraz warto obserwować i poznawać.

M

Mały staż, duże uznanie
Profesjonalizm organizacji i zakres tematyczny targów zyskał poparcie Ministerstwa Gospodarki, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Andrzeja Czerwińskiego oraz najważniejszych
izb i stowarzyszeń sektora energetycznego,
sprawujących patronat nad tym wydarzeniem
branżowym, między innymi Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, Polskiej Izby Producentów Urządzeń
i Usług na Rzecz Kolei, Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej, Stowarzyszenia Elektryków
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Polskich, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.
Inicjatywa zainaugurowana w 2007 roku
na prośbę sektora energetycznego, do tego czasu prezentującego się jedynie w ramach Salonu
Energia, będącego częścią targów technologii
przemysłowych ITM Polska, okazała się niezwykle trafna. Już pierwsza edycja zgromadziła
ponad 100 wystawców, a każda następna była
znacząco większa od poprzedniej. W efekcie
EXPOPOWER stało się jednym z dwóch najważniejszych krajowych wydarzeń kierowanych
do branży energetycznej.

Otwarcie z paryskimi akcentami
Tegoroczna ceremonia otwarcia EXPOPOWER i towarzyszących targów GREENPOWER oraz AUTOMA odbyła się w Alei Lipowej w kompleksie pawilonów wystawienniczych. Na uroczystości obecny był patronujący targom poseł Andrzej Czerwiński,
który wraz z przedstawicielami izb i stowarzyszeń branżowych dokonał symbolicznego
przecięcia wstęgi. Kolejnym punktem otwarcia targów było wręczenie nagród targowych, po którym prezes targów Andrzej Byrt

zaprosił na tort z okazji 90-lecia MTP. Przy
okazji powitania gości i inauguracji 5. edycji
EXPOPOWER targowy hol na godzinę zdominowały paryskie klimaty, jakie zapewniły klimatyczne aranżacje francuskich standardów,
w tym słynnego „Paroles, paroles”, w wykonaniu Trio Jarka Buczkowskiego.

Ekspozycji pod dostatkiem
W ciągu 3 dni, od 24 do 26 maja, uczestnicy i goście targów EXPOPOWER (w sumie
około 10,5 tys. zwiedzających), tym razem odbywających się pod hasłem: „Energetyka
przyszłości – przyszłość energetyki”, mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami i innowacyjnymi technologiami dla
energetyki. Nie było niespodzianką, że najbardziej przyciągały prezentowane na stoiskach nowości, wprowadzane na polski rynek.
Ogółem proponowane rozwiązania z zakresu energetyki i elektrotechniki przedstawiło
220 wystawców i firm z 11 państw, łącznie
z wiodącymi przedstawicielami branży, które miały do dyspozycji nieco większą niż
w ubiegłym roku powierzchnię wystawienniczą. Ofertę targów EXPOPOWER dopełni-

EXPOPOWER 2011
ły organizowane po raz trzeci Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER oraz Międzynarodowe Targi Robotyki, Automatyki i Aparatury KontrolnoPomiarowej AUTOMA.

Nie brak okazji do dyskusji
Szeroki wybór ekspozycji podmiotów
z branży, w tym liderów, to nie jedyna silna
strona targów. Nie zawiódł bogaty program
spotkań specjalistycznych, poświęconych
wybranym zagadnieniom z szeroko rozumianej tematyki energetycznej. W ramach targów odbyły się konferencje branżowe, dotyczące m.in. energetyki jądrowej jako bezpiecznego i ekologicznego źródła energii, problemów związanych z siecią elektroenergetyczną, energooszczędności w oświetleniu,
II Forum Elektroenergetyki Polskiej pod hasłem „Nowe Prawo energetyczne potrzebne
od zaraz”, Polsko-Indyjskie Forum Inwestycyjne.
Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
zorganizowało seminarium pt. „Innowacyjność w produkcji rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych produkowanych przez firmy
członkowskie PSE”. Ponadto w ramach
EXPOPOWER odbył się Salon Oświetlenie,
podczas którego zaprezentowały się firmy
z branży oświetleniowej. Oprócz wspomnianego zagadnienia energooszczędności oświetlenia znaczną część dyskusji zdominowały

Produkty nagrodzone Złotym Medalem MTP na targach
EXPOPOWER 2011
• Lokalizacja uszkodzeń w sieciach rozproszonych z zastosowaniem systemu
rozłączników sterowanych zdalnie w technologii GPRS – Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Aparatów i Konstrukcji Energetycznych „ZMER” Sp. z o.o.
• Małogabarytowa stacja transformatorowa SN/nn w obudowie betonowej z obsługą
zewnętrzną typu UKL 3119 – EP PUE ENERGOBUD LESZNO Sp. z o.o.
• Rozdzielnica średniego napięcia „POLE WYŁĄCZNIKOWE ROTOBLOK VCB” – ZPUE SA
• System BOYEN LED – ES –SYSTEM Wilkasy (zgłaszający: ES –SYSTEM SA Kraków)
• Rozdzielnica SN typu UniSec – ABB SpA, Włochy (zgłaszający: ABB Sp. z o.o., o. Łódź)
• Home Manager 7” – panel dotykowy – KOS ELEKTRO SYSTEM Sp. z o.o.
• Licznik energii LE 3000 plus – ELSTER- PKP Sp. z o.o.
• Hybrydowy izolator wsporczy – Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL SA
• System obiegu dokumentów i informacji Infos.net – ZEP – INFO Sp. z o.o.
• Słupy rurowe wg normy PN-EN 50341 dla napowietrznych linii elektroenergetycznych
o napięciu 400 KV – KROMISS-BIS Sp. z o.o.
Stoiska nagrodzone w konkursie Acanthus Aureus na targach EXPOPOWER 2011
• PKP Energetyka SA
• MIKRONIKA Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów
Automatyki
• ENEA SA
• ENERGA – OPERATOR Produkcja Sp. z o.o
• ZAMEL Sp. z o.o.
• H. Cegielski – Poznań SA
• LUG Light Factory Sp. z o.o.

możliwości zastosowania diod LED: wpływ
opraw z diodami LED na sieć energetyczną,
bilbordy z diodami LED a bezpieczeństwo ruchu, oświetlenie LED w architekturze przestrzeni publicznej – do iluminacji obiektów zabytkowych oraz w obiektach handlowych.

Pierwszego dnia targów wystawcy i goście targowi integrowali się na wieczorze branżowym, w klimatycznych wnętrzach poznańskiego Starego Browaru. Zabawie branżowej braci sprzyjał też event „Energetyczna
noc na Starym Rynku”.
I

ZEP-INFO Sp. z o.o.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41, 09-407 Płock
tel. (24) 266 58 00, fax (24) 266 58 01
zepinfo@zep.com.pl, www.zepinfo.com.pl, www.infos.net.pl

System obiegu dokumentów Infos.net – elektroniczne zarządzania dokumentami i sprawami.
Infos.net to:
- szybki i bezpieczny dostęp do dokumentów
- oszczędność czasu i wygoda pracy
- transparentność wykonywanych zadań
- redukcja kosztów bieżącej pracy z dokumentami
- organizacja procesów pracy
- archiwum dokumentów
- efektywny system raportowy
- kontrola dostępu i bezpieczeństwo informacji
- integracja z innymi systemami informatycznymi
- narzędzie wspomagające wdrażanie i funkcjonowanie
systemu jakości ISO
Aplikacja uruchamiana jest z poziomu przeglądarki internetowej poprzez szyfrowane łącze, dzięki czemu użytkownik
posiada bezpieczny dostęp do systemu zarówno w sieci ﬁrmowej, jak i publicznej (biuro, dom, podróż).
Nowoczesność oraz funkcjonalność systemu zostały
potwierdzone złotym medalem Międzynarodowych
Targów Poznańskich Expopower 2011.

ZEP-INFO Sp. z o.o. jest
firmą
technologiczną
dostarczającą
swoim
Klientom od ponad 15
lat nowoczesne i kompleksowe rozwiązania
informatyczne, telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne.
Rzetelność i solidność firmy zostały potwierdzone licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in.:
Rzetelni w biznesie 2011, Mazowiecka Firma Roku 2010, kilkakrotny
laureat
„Gazeli Biznesu”.

TARGI PLASTPOL

Tworzywa jak magnes

COLEX Spółka z o.o.
ul. Kolorowa 14, 95-100 Zgierz
tel. (42) 714 02 00
fax (42) 716 13 25
www.colex.com.pl
Firma jako przedstawiciel międzynarodowego koncernu Clariant w Polsce zajmuje się produkcją i sprzedażą
koncentratów barwiących i środków
pomocniczych do tworzyw sztucznych. Mamy 20 lat doświadczenia
w branży.
Produkujemy koncentraty barwiące
i środki pomocnicze REMAFIN®,
RENOL®, CESA® do produkcji:
- PE, PP
- PS, SAN, ABS
- PET, PET-G, PA, PC i innych.
Opracowaliśmy ponad 20 000 kolorów m.in. dla branży: opakowań,
RTV/AGD i zabawek, meblarskiej, motoryzacyjnej, tekstylnej i wielu innych.
Prowadzimy indywidualny dobór koloru wg wzorca klienta, nr Pantone,
RAL również z efektami specjalnymi
takimi jak: perła, interferencja, wtrącenia (kłaczki, piegi).

Fot. TARGI KIELCE (5)

XV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL,
zorganizowane w Targach Kielce od
24 do 27 maja, pobiły rekord zarówno
pod względem liczby wystawców,
jak i powierzchni, udostępnionej
do prezentacji produktów
ferta wystawców była nad wyraz bogata, a i zainteresowanie proponowanym sprzętem, w tym licznymi nowinkami – ogromne. W 6 halach maszyny pokazało 680 ﬁrm
z 31 państw, a zapoznało się z nimi 17 tys. gości. Ponad
połowa zagranicznych wystawców pozwala określać PLASTPOL jako
najbardziej międzynarodową imprezę targową w Polsce.
W tegorocznych targach, jak co roku, wzięli udział czołowi przedstawiciele branży. Zarówno producenci maszyn i narzędzi, jak i firmy zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych, zaprezentowali wiele nowości. Przedstawiono też technologie recyklingu oraz
zastosowania systemów informatycznych w przetwórstwie tworzyw. Rozwiązania technologiczne i gotowe produkty zaoferowały również firmy z branży opakowań z tworzyw sztucznych. Po raz pierwszy zakres branżowy targów został poszerzony o wyroby gumowe.
Przy tak szerokim spectrum dokonań branży trudno było wyłonić te najlepsze. Jurorzy corocznych konkursów, towarzyszących targom, nie mieli łatwego zadania. Wysoki poziom prezentowanych produktów znalazł odzwierciedlenie w dużej liczbie laureatów, wyłonionych
w takich dziedzinach, jak maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych, narzędzia i oprzyrządowanie do przetwórstwa

O
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SHELFPLUS O2
®

W ramach globalnej umowy licencyjnej ALBIS PLASTIC GmbH przejął w marcu 2009 roku produkcję i sprzedaż linii produktów SHELFPLUS® O2 ﬁrmy Ciba AG. SHELFPLUS® O2 to dodatek używany jako absorber tlenu w opakowaniach
wielowarstwowych, posiadający niezbędne dopuszczenia w Europie i USA. Dzięki zastosowaniu SHELFPLUS® O2 można
znacznie wydłużyć trwałość świeżej lub przetworzonej żywności, eliminując z opakowania tlen.
Od momentu przejęcia SHELFPLUS® O2, ALBIS zainwestował w dalszy rozwój tego produktu, uzyskując zwiększenie wydajności o prawie 500% w przypadku absorpcji tlenu i znacznie ulepszając prędkość wchłaniania w ciągu
pierwszych godzin i dni. Każdy gram nowego SHELFPLUS® O2 2600 na bazie PE wchłania w pierwszych siedmiu
dniach już 32 ccm tlenu. To innowacyjne rozwiązanie sprawia, że produkt jest również interesujący dla nowych zastosowań w zakresie opakowań elastycznych, jak np. saszetki, torebki.
Oprócz nowego typu na bazie PE rozwinięto też bardziej popularny SHELFPLUS® O2 2500 na bazie PP. Nowo powstały materiał – SHELFPLUS® O2 2700, w porównaniu do starszej generacji charakteryzuje się potrojoną wydajnością oraz zoptymalizowaną dyspersją wypełniaczy. Uzyskana podwyższona absorpcja tlenu w przypadku
SHELFPLUS® O2 2700 zapewni producentom opakowań żywności sterylizowanej za pomocą gorącej pary osiągnięcie dłuższego okresu przydatności do spożycia.

ALBIS POLSKA Sp. z o.o. jest polską ﬁlią ﬁrmy ALBIS PLASTIC GmbH z siedzibą
w Hamburgu. Oferujemy szeroki asortyment tworzyw termoplastycznych zarówno produkcji własnej (ALTECH®, ALCOM®, ALFATER® (TPV), Cellidor®, Tedur®,
Ultramid ®S,) jak i uznanych światowych producentów tworzyw: BASF AG, BAYER
MATERIALSCIENCE AG, BASELL (HOSTACOM®, HIFAX®), AlphaGary Ltd.,
UTEKSOL d.o.o., Vamp Technologies S.p.A., TECNARO, MBA POLYMERS i inne.
Firma Albis jest w stanie zaoferować kompleksową obsługę przetwórcom wchodzącym w proces samobarwienia tworzyw sztucznych, również technicznych. Pod
pojęciem Albis Self Coloring Concept kryje się kompleksowa obsługa: tworzywa
sztuczne naturalne, koncentraty barwiące oraz Know-How.

Informacje o SHELFPLUS® O2
lukasz.kemnitz@albis.com

ALBIS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bystra7, 61-366 Poznań
tel.: (61) 842 58 61
fax: (61) 821 98 02
biuro@albis.com
www.albis.com

TARGI AUTOSTRADA-POLSKA

«

tworzyw sztucznych, tworzywa i środki pomocnicze, techniki specjalne oraz technologie. Łącznie przyznano 10 złotych medali
i 23 wyróżnienia Targów Kielce, zaś oryginalny
sposób prezentacji targowej zyskał uznanie
w przypadku 3 firm uhonorowanych medalem i 15 wyróżnionych.
Ponadto rozstrzygnięto, zorganizowany
po raz drugi przez Targi Kielce SA i portal
tworzywa.pl, konkurs wiedzy o przetwórstwie
tworzyw sztucznych OMNIPLAST, adresowany do polskich wystawców. Spośród
9 uczestników zakwalifikowanych do finału
pisemny test przeprowadzony podczas targów PLASTPOL pozwolił wyłonić 3 najlepszych, którym podczas gali wręczono zasłużone nagrody. Dużym zainteresowaniem

cieszyła się także II edycja konkursu „Lepsza
strona tworzyw”, nastawionego na promocję
branży tworzyw sztucznych w Internecie. Najlepszą stroną internetową spośród 74 zgłoszonych do konkursu, z ponad 22 tys. głosami
internautów, okazała się strona firmy Tuplex.
O werdykcie jurorów z portalu Plastech.pl zdecydowały precyzyjność informacji, częstotliwość aktualizacji, szata graficzna oraz dostępność, czyli pozycjonowanie w wyszukiwarkach.
Uczestnicy targów mieli okazję poszerzenia i zaktualizowania wiedzy branżowej
dzięki uczestnictwu w szeregu konferencji, jakie znalazły się w programie imprezy, między
innymi w konferencji Instytutu Inżynierii
Materiałów Polimerowych i Barwników w To-

runiu, prezentującej wybrane zagadnienia
ilustrujące postęp w przetwórstwie tworzyw
polimerowych, dwudniowym Otwartym
Seminarium Technicznym PLASTECHINFO 2011 „Praktyka i teoria przetwórstwa
tworzyw sztucznych”. Drugiego dnia targów PLASTPOL czteroosobowa delegacja
z Chin, zaproszona do Kielc przez Urząd
Miasta, zapoznała się z potencjałem inwestycyjnym miasta i regionu. Wizyta miała na
celu zbadanie możliwości nawiązania kontaktów biznesowych, szczególnie w branży
produkcji maszyn, w tym maszyn budowlanych, urządzeń z tworzyw sztucznych, elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego, recyklingu i wykorzystania odpadów
przemysłu.
I

Po drodze do
sprawnej komunikacji
Udział 862 ﬁrm, 33 tys. mkw. i ponad 20 tys. zwiedzających zapewniły XVII edycji
Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA
i towarzyszącym jej wystawom rekordowe wyniki, a zarazem po raz kolejny
potwierdziły rangę targów i uznanie, jakimi cieszą się w środowisku
VII edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego
AUTOSTRADA-POLSKA wraz
z towarzyszącymi jest VII Mię-

X

Nagrody i wyróżnienia
wręczone podczas targów
AUTOSTRADA-POLSKA,
MASZBUD,
TRAFFIC-EXPO 2011
Medale Targów Kielce
AUTOSTRADA-POLSKA:
• F.H. Żeliwo Beata Kossoń z Kielc
• Wirtgen Polska Sp. z o.o. z Poznania
• Dynapac Poland Sp. z o.o. z Katowic
• Huta Stalowa Wola SA ze Stalowej Woli
• Orlen Asfalt Sp. z o.o. z Płocka
TRAFFIC-EXPO:
• Neurosoft Sp. z o.o. z Wrocławia
Wyróżnienia Targów Kielce
AUTOSTRADA-POLSKA:
• Przedsiębiorstwo Realizacyjne
Inora Sp. z o.o. z Gliwic
• P.H.U. Bamaar ze Skarżyska-Kamiennej
• KH-KIPPER Sp. z o.o. z Kielc
MASZBUD:
• Hydros Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
z Gdyni
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dzynarodowymi Targami Infrastruktury
TRAFFIC-EXPO oraz XIII Międzynarodowymi Targami Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD zgromadziła 862 ﬁrmy z całego świata, w tym wiodące marki i koncerny, które na powierzchni
o ponad 20 proc. większej niż w ubiegłym roku
zaprezentowały w halach Targów Kielce kilkaset ton sprzętu dedykowanego branży budownictwa drogowego. Według danych Polskiej Izby Przemysłu Targowego za rok 2010
targi te plasują się w pierwszej szóstce imprez
targowych w Polsce, a jednocześnie stanowią
jedne z najbardziej prestiżowych targów
branży w Europie.
Atutem targów jest szeroki zakres branżowy, co gwarantuje, że zainteresowani znajdą na wystawie wszystko, co związane z budową dróg, mostów, tuneli, wiaduktów, od
sprzętu po materiały, jak również rozwiązania dla infrastruktury transportu kolejowego,
lotniczego, wodnego. Wystawcy prezentują też
systemy zarządzania ruchem oraz systemy
bezpieczeństwa i ostrzegania o niebezpieczeństwie, ekrany i bariery dźwiękoszczelne,
technologie ochrony środowiska.
W tym roku duże zainteresowanie wzbudzała, zaprezentowana podczas targów AUTOSTRADA POLSKA, mobilna kontenerowa wytwórnia betonu firmy ZREMB, bę-

dąca jedną z nowości promowanych w ramach XVII edycji. To innowacyjne rozwiązanie daje możliwość szybkiego przetransportowania oraz uruchomienia w innym
miejscu w ciągu jednego dnia, zapewniając łatwą obsługę. Na AUTOSTRADZIE 2011 pojawiły się też nowoczesne wielozadaniowe pojazdy budowlane, zaprezentowane przez firmę Rotair. Wśród nowinek producenta znalazły się samojezdna kosiarka do poboczy
Speddy Cutter, z możliwością adaptacji na
kultywator gruntu, pług śnieżny lub zamiatarkę, samojezdne minitransportery wielofunkcyjne RAMPICAR, z powodzeniem radzące sobie na nierównym, grząskim, śliskim
i mokrym terenie, czyli na śniegu i lodzie, na
przykład podczas odśnieżania placów i składowisk materiałów budowlanych.
Podczas tegorocznych targów nie zabrakło również teorii, dostępnej dla uczestników w dużej dawce, aby przedstawiciele
branży mogli wybrać najbliższe im zagadnienia, z którymi chcą się zapoznać. Przygotowane konferencje przybliżały takie tematy, jak zieleń autostradowa, bezpieczeństwo i odpowiedzialność związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnej, bezpieczeństwo ruchu w komunikacji lądowej.
Poruszono też bardziej szczegółowe sprawy
związane z budownictwem drogowym, mię-

TARGI AUTOSTRADA-POLSKA
Fot. TARGI KIELCE

dzy innymi możliwości zastosowania betonów w budownictwie drogowo-mostowym
czy wykorzystania osłon przeciwhałasowych w ruchu drogowym. W przygotowanie
wystąpień, będących pretekstem do branżowych dyskusji, włączyli się eksperci działający w organizacjach i instytucjach oraz firmach związanych z sektorem budownictwa
drogowego.
Wystawę oficjalnie otworzył minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. W oficjalnej
inauguracji kieleckiego święta drogownictwa
wzięli również udział przedstawiciele władz

państwowych, władz regionu oraz największych firm i instytucji z branży drogownictwa,
w tym dyrektor Naczelnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. Leszek Rafalski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad Lech Witecki, dyrektor Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego Stefan Góralczyk oraz reprezentujący władze regionalne wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba i prezydent
miasta Kielce Wojciech Lubawski. Podczas
otwarcia targów wyróżniającym się przedstawicielom branży wręczono nagrody In-

stytutu Badawczego Dróg i Mostów, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa,
redakcji „Polskie Drogi” oraz magazynu
„Autostrady”.
Podczas konferencji prasowej z udziałem
ministra Grabarczyka doszło do podpisania
umowy między Targami Kielce a Instytutem
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego, na mocy której w 2012 roku równolegle do targów AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD oraz TRAFFIC-EXPO zostanie zorganizowana nowa wystawa – SALON KRUSZYW.
I

Nowa era rozkładarek
Z początkiem roku ﬁrma Dynapac z dumą zaprezentowała innowacyjną linię rozkładarek
gąsienicowych, na którą składa się 6 najnowszych maszyn, przeznaczonych do
rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych na szerokości roboczej od 2 do 14 m
owe modele: F2500C i F2500CS
(sterowane analogowo) oraz
SD2500C, SD2500CS, SD2550C
i SD2550CS (z cyfrowym sterowaniem funkcjami) zostały zaprojektowane
ze szczególną dbałością o jakość rozkładania,
ergonomię stanowiska operatora i wpływ na
środowisko naturalne. Wszystkie są napędzane chłodzonymi cieczą silnikami wysokoprężnymi Cummins QSB 6.7, spełniającymi
normę emisji spalin COM 3A. Jako jedyne są
przystosowane do zainstalowania w przyszłości silników COM 3B, a ich moce są odpowiednio dobrane do poszczególnych maszyn w celu optymalnego wykorzystania potencjału. Wszystkie rozkładarki wyposażone
są w tryb pracy ECO, umożliwiający bezstopniowe dostosowanie poziomu obrotów
silnika do rzeczywistego zapotrzebowania.
Funkcja ta może być zastąpiona rewolucyjnym systemem VARIO SPEED, regulującym
obroty silnika automatycznie. Co więcej,
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nowe rozkładarki są wyjątkowo ciche i zużywają o 15 proc. mniej paliwa niż produkowane
dotychczas modele.
Ogromny wpływ na jakość pracy ma ergonomia stanowiska operatora. W nowym
projekcie szczególną uwagę zwrócono na widoczność wnętrza kosza załadowczego, przenośnika ślimakowego i deski rozkładającej.
Cała platforma operatora wraz z daszkiem
może być wysuwana hydraulicznie poza ob-

rys maszyny o 0,5 m w każdą stronę. Maszyny
są wyposażone w nowy panel operatora z logicznie pogrupowanymi przyciskami funkcyjnymi i dużym, kolorowym wyświetlaczem, całkowicie odporny na wpływ czynników atmosferycznych. Operatorom pracę
ułatwiają nowe piloty sterujące ze zintegrowanymi funkcjami elektroniki niwelacyjnej.
Wieloletnie doświadczenia pozwoliły zaprojektować stabilne maszyny, poruszające się
równomiernie na specjalnie zaprojektowanych, długich i szerokich gąsienicach Dynapac I-track. Powiększony kosz załadowczy,
szeroki tunel sterowanego bezstopniowo podajnika zgrzebłowego i najwęższa na rynku
centralna przekładnia napędowa przenośnika ślimakowego pozwalają na niezakłócony,
pozbawiony segregacji przepływ materiału
pod deskę rozkładającą. Nowe rozkładarki
Dynapac zasłużenie zajmują pierwsze miejsce – pole position – wśród tego typu produktów.
I
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Chybiony
marketing
a początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpocząłem pracę w pierwszym kolorowym polskim dzienniku „Glob-24”. Ściągnięto do redakcji grono doświadczonych dziennikarzy i rozpoczęto akcję promocyjną. W telewizji ukazywało
się mnóstwo naszych reklam, a nad Warszawą unosiły się balony z logo naszej
firmy. Nie dopilnowano tylko jednego. Tego mianowicie, żeby drukarnia wydała gazetę w zaplanowanym terminie. Gdy w dniu, w którym mieliśmy trafić do kiosków, ludzie udali się do
nich, by zobaczyć to cudo, odeszli rozczarowani. „Globu-24” nie było. Część z nich pokazała nam na pewno gest Kozakiewicza. Dla handlu nie ma nic gorszego niż reklamowanie
towarów, których nie można kupić. Klienci czują się w takiej sytuacji zlekceważeni, a nawet
poniżeni. Przygoda z „Globem-24” tak się zakończyła, jak zaczęła. Po dwóch latach i dużych stratach zniknęliśmy z rynku. O ile jednak można zrozumieć, że na początku transformacji
nie było fachowców od marketingu, o tyle dzisiaj takie wpadki są niewybaczalne. A głupich
działań na rynku wcale nie ubywa.
W moim wiejskim sklepie zaopatrywałem się regularnie w piwo marki „Warka”. Z zadowoleniem przyjąłem więc akcję promocyjną polegającą na tym, że do czterech puszek dodawano talię kart do gry, a do butelek t-shirt. Mam już dwie talie i szukam czterech do brydża. Wzbogaciłem się też o dwie czerwone koszulki. Zainteresowanie zakupem „Warki” wzrosło i doszło w końcu do tego, że piwa w sklepie zabrakło. Cała promocja na nic.
Podobną przygodę przeżył mój sąsiad, cierpiący na zwyrodnienie stawu biodrowego.
W jednym z tygodników trafił na reklamę preparatu „Reumogel”, będącego wyciągiem z borowiny. Co z tego, skoro w całym powiecie nigdzie nie można go kupić. Nie było go też
w aptece w centrum handlowym niedaleko Warszawy. Pieniądze wydane na reklamę poszły
w błoto, a nawet więcej – sfinansowały antyreklamę.
Nieprzemyślanie działa też wydawca „Gazety Wyborczej”. Przed kilkoma miesiącami reklamował w telewizji atlas „Ptaki Polski”, który można było kupić razem z gazetą. Mój wnuczek interesuje się ptakami, więc chciałem mu zrobić prezent. Nie udało się. Pojechałem Warszawską Kolejką Dojazdową do pobliskich miejscowości, nawet do powiatowego Pruszkowa i nigdzie atlasu nie było. Niektórzy kioskarze nie dostali go w ogóle, a inni po jednym egzemplarzu. O co w tym wszystkim chodzi? O zmuszenie czytelników, żeby się ruszyli z domów? Może by to miało sens i pozytywny wpływ na zdrowie, gdyby nie wściekłość, ogarniająca czytelników, która zdrowiu nie służy.
Najświeższy przykład głupoty w biznesie mam niedaleko mojego domu. Przy trasie Pruszków–Żyrardów jest niezagospodarowany niewielki plac. Weszło na niego kilku młodych mężczyzn. Uruchomili grilla, postawili namiot, stoliki i ławki. Przez kilka dni nie budziło to większego zainteresowania kierowców. Ale w końcu zaczęli się pojawiać. I wówczas młodzi biznesmeni zrobili sobie trzydniową przerwę w pracy. Sam widziałem kierowców, którzy zjechali z trasy i klęli w żywy kamień. Podobnie jest zresztą w pobliskim sklepiku. Największą
zagadką w naszej wsi są godziny jego otwarcia. Zależą bowiem od kaprysów właścicielki.
W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu. Jeżeli nie ma klientów, przedsiębiorstwo w sensie ekonomicznym
traci rację bytu. Według stratega marketingowego Jaya Abrahama, wyróżnia się trzy sposoby zwiększania zyskowności firmy poprzez działania marketingowe. Chodzi o to, by pozyskać nowych klientów, zatrzymać dotychczasowych oraz sprawić, by częściej i więcej kupowali. Nie służy temu na pewno odprawianie ich z kwitkiem.
Wszystkim naszym handlowcom z Bożej łaski chcę przypomnieć, co jeszcze w czasach
Polski Ludowej pisał Melchior Wańkowicz w swojej książce „Atlantyk – Pacyfik”. Jest to relacja z samochodowej podróży od wschodniego do zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W jednym z miasteczek zajrzał do niewielkiego sklepu, żeby kupić macę. Była
jednak tylko kwadratowa, a on preferował okrągłą. Zrezygnował więc z zakupu. Następnego dnia został zaczepiony na ulicy przez sklepikarza, który powiedział: „Panie Wańkowicz,
mamy już macę okrągłą”. Sklepikarz zadał sobie trud, by poznać i zapamiętać egzotycznie
brzmiące nazwisko klienta i dotrzeć do niego. Wiedział zapewne, że nasz pisarz jest w tej miejscowości przejazdem i prawdopodobnie więcej do jego sklepiku nie przyjdzie. Ale kupiecka uczciwość nakazywała mu okazywać szacunek także klientom robiącym drobne czy nawet jednorazowe zakupy.
Jak już wspomniałem, działalność marketingowa ma prowadzić do zaspokojenia potrzeb
klienta i tych uświadomionych, i nieuświadomionych. A ja mam potrzebę bardzo uświadomioną. Nie chcę, żeby traktowano mnie jak durnia.
I

N

Czesław Rychlewski
40 Fakty

FELIETON

Fin de siècle
wiat już nie jest taki sam, coś się zmienia. Mija kolejna belle epoque, nastaje czas
niepewności. Jakże podobne wydają się dziś lata schyłku XIX wieku w Europie, czasu rozkwitu techniki, kultury i społeczeństw, zakończone nagle wielkim światowym
kryzysem i Wojną Światową. Ta rozlana błogość i nadciągająca ku niej burza przypomina mi mocno problemy otaczającego nas dziś świata.
Jeszcze nie tak dawno można było z optymizmem patrzeć i planować przyszłość, zarówno w mikro jak i makro skali. Dziś prawie w każdej dziedzinie życia mamy do czynienia
z mniejszym bądź większym kryzysem i niepewnością. Najdotkliwiej dotyka nas kryzys gospodarczy, obecny już nawet w Stanach Zjednoczonych i na rynkach azjatyckich. Rynki dołują, panuje na nich panika. Stabilne dotąd waluty tj. dolar i euro zniżkują, a frank rośnie,
bijąc przy okazji po kieszeniach. Banki i fundusze emerytalne zmieniły się z instytucji zaufania
w zwykłe firmy robiące pieniądze, nie bardzo patrzące na dobro klienta. Kto dzisiaj do końca im ufa?
Kolejny kryzys dotyczy sytuacji politycznej na świecie. Na całym Bliskim Wschodzie,
w krajach względnej stabilizacji – tj. Egipt, Tunezja, Syria czy Libia – panuje chaos. Do głosu dochodzą fundamentaliści. W Norwegii, kraju wręcz idealnym, uchodzącym za wzór dla
wielu społeczeństw, dochodzi do największego mordu politycznego ostatnich lat.
W chwili gdy piszę te słowa, Wielka Brytania pada w niemocy na kolana przed bandami młodych przestępców. Nie wygląda to na zamieszki, przypomina raczej powstanie niszczące całe dzielnice miast niczym na fantastycznych filmach przyszłości.
Kryzys dotknął demokracji. W takich krajach jak Wielka Brytania, Włochy czy Grecja
dochodzi do rzeczy budzących ogólny sprzeciw. Ujawniane tam afery korupcyjne, polityczne
i gospodarcze zmieniły nasz światopogląd o „Starej Europie”. Gdy patrzę na „dokonania”
Berlusconiego czy greckich polityków dostaję wścieklizny. Zachłanni, pazerni, nieudolni, zdemoralizowani – to jedyne przymiotniki jakie mogą ich opisać.
A co na to media? Jak mawiał amerykański komik George Carlin, dla nich wszystko jest:
„Just f… dandy!!!”. Im gorzej tym lepiej; coś się dzieje, biznes się kręci.
Właśnie to przez ten pęd do newsa i sensacji kryzys dotknął także media – w tym ogólnoświatowe. Wydawałoby się, że to właśnie media powinny stać na straży demokracji i standardów prawa. Okazało się, że niepilnowane, rozpasane, bezczelnie wdzierające się w życie ludzi, mogą być ogromnym zagrożeniem dla demokracji; należy się im przyglądać z coraz większą uwagą. Koncern Murdocha to bowiem najmocniejszy przykład, ale czy gdzieś
indziej jest dobrze? Media tabloidowe, ale także np. tvn24, przyznają otwarcie, że kupują (sic!)
newsy. Jasne?
Na tle tych ogólnoświatowych zjawisk sytuacja w Polsce może wydawać się spokojna.
Ale czy na pewno? Zobaczmy co PiS wyprawia w sprawie Smoleńska. Zdrowy rozsądek schowało dawno na dno szuflady. Raport Millera? „Jaki raport. Bzdura!” – mówią zgodnie posłowie Błaszczak i Hofman. Prześcigają się w głoszeniu idiotyzmów, jakby wołali „Prezesie,
to ja, ja mocniej dowalam Tuskowi! Mnie daj wyższe miejsce na liście!”.
To w tym smoleńskim sosie oblana będzie kampania wyborcza. Kolejny light motive
to zapewne „dramatyczny” stan polskiej gospodarki. W tę tarczę celować będzie Napieralski.
Już dziś widziałem jego reklamówki. Jako mąż stanu troszczy się o ekonomię (warto popytać, co wie na ten temat), ludzi młodych i starych, biednych i odrzuconych. Tylko jakoś
programu nie widać i nikt o nim nie słyszał. Ale co tam program. Przecież to nuda, przeżytek.
Mam nieodparte wrażenie, że kampania toczy się w zasadzie cały czas. To też oznaka zmian, mówiąca, że polityka polega już na czymś zupełniej innym niż byliśmy przyzwyczajeni. Politycy w mig pojęli istotę współczesnych mediów informacyjnych i dopasowali do nich swój przekaz. Polska polityka to zatem kampania od wyborów do wyborów, męczący spektakl kilku aktorów. Jeśli tak mają wyglądać kolejne cztery lata, to ja dziękuję...
Martwię się też o Euro 2012. Nie o jego przygotowanie, ale o spektakl medialno-polityczny wokół tych mistrzostw. Obok widowiska sportowego toczyć będzie się drugie – polityczne. Już widzę media węszące wszędzie niedoróbki i problemy, polityków skaczących sobie o to do gardeł i nas patrzących na to wszystko z zażenowaniem.
Tak, coś się zmieniło. Tempo tych zdarzeń, stres wokół nich, emocje – z reguły negatywne
– powodują zmęczenie. Ale jest też tak, że kiedyś nadchodzi zmiana. Czekam na nią niecierpliwie. Bo zawsze jest tak, że coś się kończy, coś zaczyna.
I
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DIAGNOZY – PROGNOZY

Cena strachu
Jeszcze pod koniec ubiegłego roku wydawało się, że światowa gospodarka najgorsze
ma za sobą. Powoli, bo powoli, ale dźwigała się z upadku. Obecnie nie brak głosów,
że zbliża się do nas kolejna fala kryzysu, może nawet groźniejsza niż ta z roku 2008

Cezary Rybski
ad przepaścią stoi kilka krajów
strefy euro, a Stany Zjednoczone
musiały zadłużyć się ponad miarę, przekraczając próg 15 bln dolarów. Straciły też najwyższy rating wiarygodności. To są bardzo niepokojące sygnały. Nic więc dziwnego, że inwestorzy finansowi
reagują nerwowo i szukają bezpiecznych
przystani. Taką rolę spełniają złoto i frank
szwajcarski, które systematycznie drożeją. Nie
może to jednak trwać wiecznie. Aż strach pomyśleć, co się stanie, gdy i te podpory stabilizacji się zawalą.
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Najgorszy scenariusz
Rośnie ryzyko, że zawirowania na rynkach
popchną globalną gospodarkę w nową recesję i wpłyną na spadek zysków firm – ocenia
Garry Evans, ekonomista HSBC w Hongkongu. Uważa on, że należy brać pod uwagę najgorszy scenariusz dla przedsiębiorstw
w przypadku, gdyby globalna gospodarka ponownie zaczęła się kurczyć. – W takiej sytuacji obecne prognozy zysków firm są o 30–
40 proc. za wysokie – ocenił.
Prezydent USA Barack Obama kombinuje, co zrobić z długiem – poinformował portal tvn24. Stara się on znaleźć receptę na zadłużenie jego kraju i kryzys w Europie. Te tematy poruszył w czasie spotkania z szefem
amerykańskiego Banku Centralnego w Białym Domu.
W spotkaniu udział wzięli również sekretarz skarbu (finansów) Timothy Geithner,
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Na razie wciąż obserwujemy w krajach rozwiniętych
wzrost gospodarczy. Problem polega na tym, że po
wcześniejszych recesjach był on szybszy i spadało
bezrobocie. Teraz gospodarka, zwłaszcza
w Stanach Zjednoczonych, rozwija się dużo wolniej,
a bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie
szef kancelarii prezydenta Bill Daley oraz szef
zespołu doradców ekonomicznych w Białym
Domu Gene Sperling. Seria spotkań, poświęconych tematom gospodarczym, to rezultat obniżenia – po raz pierwszy w historii
– wiarygodności kredytowej rządu USA
przez Standard & Poor’s z maksymalnej oceny AAA do AA+. Po tej decyzji sesje na nowojorskich giełdach zakończyły się dużymi
spadkami trzech głównych indeksów: Dow Jones Industrial, S&P 500 oraz Nasdaq Comp.

Zmiana ról
Które kraje mogą w obecnej sytuacji
stać się siłą napędową globalnej gospodarki? Odpowiedź na to ma wiceprezydent Indonezji, która w tym roku przewodzi Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) Susilo Bambang
Yudhoyono. Jego zdaniem, państwa te powinny odpowiedzieć na wyzwania globalnego kryzysu finansowego i w miejsce USA oraz
Europy stać się siłą napędową wzrostu gospodarczego świata. Przemawiając do ministrów gospodarki państw członkowskich,
oświadczył, iż jest jasne, że od czasu kryzy-

su finansowego w roku 2008 Stany Zjednoczone i Europa nie są już w stanie być głównymi motorami rozwoju gospodarki światowej.
Państwa ASEAN są obecnie w lepszej sytuacji, lecz obniżenie ratingu USA, kryzysy zadłużeniowe i ewentualność powtórnej recesji oznaczają nowe problemy dla regionu, który wysyła około jednej piątej swego eksportu do USA i Europy. – W Europie widzimy
trudności z pakietami zadłużenia Grecji, Irlandii i Portugalii – powiedział wiceprezydent
Indonezji. – Kryzys zadłużenia obejmuje
też Włochy i Hiszpanię – dodał. Obecnie
ASEAN grupuje państwa, których ludność liczy ogółem 600 mln, a łączny PKB wynosi,
jak pisze Reuters, około 2 bln dol.
Azjatyckie mocarstwo, jakim są Chiny, też
na razie nie odczuwa dotkliwie skutków
światowego kryzysu i eksportuje na potęgę.
Nie straszne mu zawirowania na globalnych rynkach i fatalne nastroje inwestorów
w USA i Europie . Nadwyżka handlowa Chin
wzrosła aż do 31,48 mld dol. i znacznie przekroczyła prognozy ekonomistów, którzy spodziewali się wyniku rzędu 26 mld dol.

Jednak, według niektórych analityków, chiński eksport może
w najbliższych miesiącach ucierpieć z powodu spadku nastrojów konsumenckich w Stanach Zjednoczonych i Europie. Najwięksi partnerzy
handlowi Chin zarzucają też Pekinowi, że utrzymuje kurs juana na
sztucznie wysokim poziomie, by stymulować swój eksport.

Czas na reformy
Były wicepremier i minister finansów oraz prezes Narodowego
Banku Polskiego Leszek Balcerowicz powiedział „Dziennikowi
Gazecie Prawnej”, że kryzys może być dobrą lekcją dla Polski. Jest
to czas na reformy. Jego zdaniem, agencje popełniają błędy, ale nie
więcej niż Komisja Europejska, która rzuca na nie gromy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy też się mylił. Na świecie jest trudno
o nieomylnych. Rządy atakują agencje ratingowe, podlizując się społeczeństwu. Próbują znaleźć kozła ofiarnego obecnych kłopotów.
Rozmówca „DGP” podkreślił, że na razie wciąż obserwujemy
w krajach rozwiniętych wzrost gospodarczy. Problem polega na tym,
że po wcześniejszych recesjach był on szybszy i spadało bezrobocie.
Teraz gospodarka, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, rozwija się
dużo wolniej, a bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie. I tak
może być przez najbliższe lata.
Zgromadzono w Polsce sporo środków, nie jesteśmy więc w najbliższych trudnych miesiącach uzależnieni od dalszego zaciągania
długów. Ale to nie rozwiązuje problemów w kolejnych latach. Najistotniejszy dla zdrowia finansów publicznych jest poziom wydatków, a my mamy co ograniczać.
Podobnie sądzi publicysta „Gazety Wyborczej” Witold Gadomski.
W komentarzu po głębokich zawirowaniach na rynkach finansowych
napisał: – Scenariusz pesymistyczny i niestety bardzo realny to wzajemne oskarżenia i szukanie winnych kryzysu w obozie przeciwnika. Rządy, zamiast naprawiać finanse i gospodarkę, będą się starać
wmówić rynkom finansowym, że sytuacja wcale nie jest taka zła. Jeśli ten scenariusz się zrealizuje, czeka nas stracona dekada – długi
okres stagnacji, bezrobocia i beznadziei.
I
Prognozy gospodarcze PKO BP na 2011 rok w Polsce
• Oczekujemy stabilizacji tempa wzrostu PKB w 2011 roku
na poziomie zbliżonym do wyniku za 2010 rok około
3,5 proc. r/r.
• Oczekujemy stabilnego tempa wzrostu eksportu
w warunkach wyhamowania tempa poprawy aktywności
w gospodarce globalnej wobec sytuacji z początku
2010 roku.
• Prognozujemy nieznaczne przyśpieszenie dynamiki popytu
krajowego przy stabilnej dynamice konsumpcji prywatnej,
wyższej dynamice inwestycji (+5,6 proc. r/r wobec
– 1,5 proc. r/r w ubiegłym roku), ale wyraźnie niższej
niż w 2010 roku kontrybucji z tytułu zapasów.
• W 2011 roku oczekujemy przyspieszenia dynamiki
inwestycji do 5,6 proc. r/r. Prognozujemy poprawę wyniku
w większości kategorii: inwestycjach w maszyny i urządzenia,
inwestycjach infrastrukturalnych oraz w budownictwie
mieszkaniowym; lekkiego wyhamowania dynamiki wzrostu
oczekujemy w zakresie inwestycji w środki transportu.
• Po dwóch latach silnego spadku, w 2011 roku prognozujemy
wzrost inwestycji przedsiębiorstw w maszyny i urządzenia.
• Prognozujemy stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy
wskutek utrzymania koniunktury gospodarczej przy
zwiększeniu dynamiki inwestycji, przewagi liczby
tworzonych miejsc pracy nad likwidowanymi, znacznego
zmniejszenia skali zwolnień grupowych.
• Na 2011 rok planowany deficyt budżetu państwa może
wynieść 40,2 mld zł, wobec 48,3 mld zł w 2010 roku.
• Oczekujemy utrzymania długu publicznego (według
metodologii krajowej) na poziomie około 54 proc. PKB
i około 56,5 proc. PKB według metodologii UE.
Źródło: forsal.pl
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Zaraza u granic?

W ostatnich kilku
miesiącach analitycy
oraz komentatorzy
ﬁnansowi
i gospodarczy
zajmowali się
głównie kryzysem
zadłużeniowym
w USA, który
ujawnił się
z całą siłą
na początku
sierpnia,
a wcześniej groźbą
bankructwa
Grecji, co wraz
z ﬁnansowymi
kłopotami Hiszpanii,
Portugalii i Włoch
podkopało ﬁnanse
całej strefy euro
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Zygmunt Słomkowski
olska zeszła dlatego na dalszy plan jako kraj, który pozostaje bezpieczny. Jednakże nie jest
pomijana. Pojawiły się oceny, że mimo względnie dobrej kondycji gospodarczej oraz podejmowanych wysiłków celem zmniejszenia deﬁcytu budżetowego i długu publicznego,
nasz kraj również może się stać oﬁarą negatywnych procesów, jakie przeżywają od pewnego czasu kraje eurozony, a obecnie również Stany Zjednoczone.

P

Co nam grozi?
Podkreślano, że już pierwsze zawirowania finansowe poza Polską sprawiły, iż drastycznie spadł
kurs polskiej złotówki wobec franka szwajcarskiego. W połowie lipca dziennik „Financial Times”
odnotował, że straty, jakie poniosły waluty Polski i Węgier, okazały się najwyższe wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W połowie lipca eksperci Citigroup Inc. uznali, że jeśli europejscy
przywódcy nie zareagują natychmiast pakietem radykalnych reform, to „sytuacja pogorszy się znacząco”, co odbije się szczególnie fatalnie na walutach rynków wschodzących, w tym złotym. Komentując tę diagnozę, agencja Bloomberg zwróciła uwagę, że silna fala spadków wśród walut 20
rynków wschodzących nastąpiła tuż po tym, jak Grecja zwróciła się do eurozony z prośbą o drugi finansowy pakiet pomocowy.
Kolejny raport Citigroup ogłoszony w końcu lipca potwierdził możliwość wpełznięcia „zarazy” kryzysowej ze strefy euro na rynki wschodzące (a więc i do Polski). Raport stwierdza: – Wydaje się, że Węgry, Republika Czeska, Polska i Turcja staną przed największym ryzykiem, jeśli kryzys w strefie euro rozprzestrzeni się na jej peryferie. Według Citigroip Inc. istnieją trzy kanały dla
tego przepływu: zadłużenie sektora publicznego w tej grupie państw, sektor bankowy i handel. Obecnie znaczne zagrożenie (m.in. dla Polski) może powstać w handlu, ponieważ kondycja gospodarcza w regionie Europy Środkowej i Wschodniej zależy w poważnym stopniu od eksportu do Europy Zachodniej, przede wszystkim do Niemiec. Największe niebezpieczeństwo eksperci Citigroup upatrują jednak w sektorze bankowym. Kryzys w jego ramach może bowiem doprowadzić do
recesji i nawet konieczności pomocy ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Amerykańska agencja Bloomberg cytuje Michaela Gomeza z Pacific Investment Management
Co. (Pimco), który uważa, że „rośnie polskie ryzyko zarażeniem się następstwami kryzysu zadłużeniowego na obszarze strefy euro”. Powodem – także w Polsce – jest niedostateczne działanie zmierzające do zmniejszenia deficytu budżetowego. Zdaniem Gomeza, który szefuje w Pimco działo-
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wi rynków wschodzących, fiasko rozwiązania
kryzysu greckiego grozi ograniczeniem popytu
na rządowe obligacje. A zerwanie naturalnych
więzów na rynkach finansowych może zmusić Polskę do otwarcia linii kredytowej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Gomez przyznaje, że Polska wciąż jest w stanie
zmniejszać pojawiające się trudności, ale
przestrzega przed „ujawniającymi się oznakami polityki samozadowolenia”, choć „gospodarka polska nie będzie immunizowana
na ostre globalne rozprzężenie”.

Nieustające ostrzeżenia
Jednakże niebezpieczeństwa jakiegokolwiek załamania Polska nie można sprowadzać
wyłącznie do „zarazy” z zewnątrz. Jeszcze tuż
przed wybuchem kryzysu greckiego, jak mantra głośne były znane wcześniejsze wezwania,
by Polska radykalnie i szybko obniżała deficyt budżetowy oraz zadłużenie. Między innymi Komisja Europejska ponownie uznała,
że musimy podjąć dodatkowe wysiłki, by osiągnąć oba te cele. Autorzy unijnego raportu,
którzy prognozują nasz PKB w 2011 i 2012
roku na około 4 proc., wzywają też do większego zaciskania pasa budżetowego, niż
przewidują przyjęte plany. Sygnalizują, że nadmierny deficyt budżetowy może sprawić, iż
przewidywany wzrost PKB w 2012 roku nie
zostanie osiągnięty. OECD przewiduje tempo rozwoju na nieco niższym poziomie (3,9
proc. w 2011 roku, 3,8 proc. w 2012 roku), ale
również stwierdziła, że bez dodatkowych
oszczędności rządowi nie uda się zbić deficytu sektora finansów publicznych do wymaganych przez Brukselę 3 proc. PKB.
Wręcz alarmująco brzmi przedstawiony
przez amerykański portal Business Insider ranking najbardziej zagrożonych bankructwem
państw. Na liście tej Polska znajduje się na 20.
miejscu. Przed nami znajduje się sześć państw
strefy euro – Grecja (1. miejsce), Portugalia
(3. miejsce), Irlandia, Hiszpania, Włochy i Belgia. Z naszego regionu Polskę wyprzedzają
Ukraina, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa.
Pozostałe to Wenezuela (2. miejsce), Argentyna, Liban, Wietnam, Chorwacja, Turcja, Kazachstan i Izrael. Tuż po Polsce wymieniona
została Rosja.

Jak widzą nasze mocne punkty?
Trzeba zaznaczyć, że obok wizji włączania Polski w czarne scenariusze nie milkną głosy świadczące, że Polska cieszy się wciąż zaufaniem jako kraj, który skutecznie odpiera rysujące się zagrożenia. W lipcu agencja Bloomberg odnotowała, że po raz pierwszy od
12 lat koszt polskiego kredytu (chodzi o wysokość oprocentowania obligacji rządowych)
spadł poniżej hiszpańskiego. Agencja podkreśla, że jest to następstwo kroków, jakie Polska podjęła, by zmniejszyć deficyt budżetowy. Jak powiedział Ronald Schneider z Raiffeisen Kapitalanlage GmbH w Wiedniu,
„Polska pozytywnie zadziwiła rynek”.

W połowie sierpnia przedstawiciele agencji ratingowej Moody’s Investors Service, podtrzymali swoją pozytywną opinię o Polsce
i stwierdzili, że nasz kraj jest w dobrej pozycji, by przetrzymać światowe zawirowania.
– Polska jest gospodarką relatywnie odporną, jak zostało to odzwierciedlone w nadanym
przez Moody’s ratingu A2 z perspektywą stabilną. Polska gospodarka jest dobrze zdywersyfikowana, a rynek krajowy jest relatywnie duży; poprawiają się wskaźniki zadłużenia, a rząd korzysta z możliwości finansowania się głównie w swojej walucie na rynku
krajowym i z długimi terminami zapadalności zobowiązań – powiedziała Kirsten Knight,
przedstawicielka agencji. Według analityków agencji Moody’s za wiarygodnością
kredytową Polski przemawia: stabilne otoczenie makroekonomiczne, łagodna struktura
zadłużenia i wiarygodna polityka monetarna.
Do słabych stron polskiej gospodarki zaliczają
się natomiast: duży deficyt budżetowy wynikający zarówno z polityki antycyklicznej, jak
i niezreformowanych wydatków socjalnych
oraz nieefektywna alokacja środków.
Cytowane pozytywne opinie podbudowuje przygotowywany przez UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) raport o inwestycjach na świecie (World Investment Report 2011). Plasuje on Polskę na szóstym miejscu pod względem atrakcyjności dla inwestorów (przed rokiem – 12. miejsce).
Warto dodać, że Kraków zajął pierwsze
miejsce wśród najbardziej perspektywicznych miast dla działalności innowacyjnej. Na
początku sierpnia podobny obraz zaprezentował raport agencji CB Richard Ellis, który podał, że z 280 światowych korporacji aż
150 ma już swój oddział w Warszawie. Daje
to naszej stolicy 12. miejsce w światowym rankingu, zaraz po Paryżu i Nowym Jorku.
Ilustracją tego rankingu może być wynik
ankiety przeprowadzonej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Oto
86 proc. przedsiębiorców-respondentów po
raz kolejny za najbardziej atrakcyjne miejsce
na inwestycje w Europie Środkowej uznało
Polskę – podsumował to badanie OnetBiznes.
Obecnie już tylko 5 proc. spośród niespełna
80 firm, które wzięły udział w badaniu, podjęłoby ponowną decyzję o inwestycji na niekorzyść Polski (rok temu takich odpowiedzi
było dwa razy więcej). Połowa ankietowanych
(tj. jedna piąta więcej niż przed rokiem)
ocenia sytuację ekonomiczną w Polsce jako
dobrą, a blisko 48 proc. jako zadowalającą. Komentując wyniki ankiety, prezes zarządu BASF Polska Michael Hepp stwierdził:
– Moim zdaniem Polska to jeden z najbardziej
obiecujących rynków w Europie i warto dostrzec jego potencjał.

Spory o ratingi
Mimo wszystko nie można popadać w samouspokojenie, bo obraz Polski nie jest jed-

noznaczny. Wcześniej prywatna organizacja
specjalizująca się w monitorowaniu inwestycji
w Europie środkowowschodniej, Council
for European Investment Security (CEIS)
w Waszyngtonie, ostrzegła, że warunki dla
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(FDI) w Polsce są gorsze niż w większości krajów Europy środkowowschodniej, co na
dłuższą metę może hamować rozwój gospodarczy. Trzeba jednakże zaznaczyć, że
CEIS oparł swą opinię głównie na sporze między Telekomunikacją Polską SA a duńską firmą GN Great Northern Telegraph i od swego powstania w lutym tego roku CEIS wyraźnie sprzyjał tej drugiej. Spór nie jest zakończony i decyzję finansową ma podjąć sąd.
Zdaniem TP SA, CEIS, od początku koncentrowała się na tym sporze i nie jest obiektywna, bowiem chce wymusić wypłatę określonych kwot jeszcze przed orzeczeniem sądowym.
Warto wspomnieć o tym sporze, bowiem
ukazuje on, jak incydentalne spory mogą mieć
negatywny wpływ na opinie o Polsce, a w konsekwencji na decyzje inwestorów. Jednakże jest
to zarazem kolejny przykład, gdy diagnozy
agencji analitycznych i ratingowych poddawane są wątpliwościom.
W lipcu decydenci w strefie euro podważyli obiektywność agencji Moody’s, gdy obniżyła ona rating wiarygodności kredytowej
Włoch. Na początku sierpnia za „straszliwie
nierozważną decyzję” uznał amerykański
sekretarz skarbu Timothy Geithner przesunięcie przez agencję S&P podobnego wskaźnika (z AAA do AA+) dla USA. Zdaniem resortu skarbu agencja błędnie zawyżyła o 2 bln
dol. wydatki uznaniowe rządu USA. Wcześniej
również polski resort finansów podważył trafność zaskakującej oceny autorstwa jednej z renomowanych agencji analitycznych (zarzucono
temu raportowi oparcie się o przestarzałe fakty, które już się zdezaktualizowały).

Trendy i sexy
Warto pamiętać o tych sporach i wątpliwościach, gdy czyta się wyjątkowo przychylne dla nas relacje dziennikarskie. Nie można jednak tych opinii pomijać, bowiem ukazują, jak Polskę postrzega się z zewnątrz. Na
przykład specjalni wysłannicy włoskiego
dziennika „La Repubblica” uważają, że Polska to kraj ekonomicznego boomu, o najsilniejszej gospodarce w Europie ŚrodkowoWschodniej”. Ich kolega z turyńskiego dziennika „La Stampa” w swej relacji pisze o „Polsce cudu”. Uważa, że znakomita sytuacja gospodarcza Polski jest wciąż „niedoceniana
i za mało znana” we Włoszech, choć nasz kraj
jest „trendy, wręcz sexy”.
Można sądzić, że odwiedzający Polskę
dziennikarze włoscy spoglądali na nas przez
pryzmat trudności własnego kraju. Mimo to
przedstawiony przez nich obraz na pewno
zaskakuje nawet największych optymistów
w Polsce.
I
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Duże czy małe
kroki?

Przedwyborczy czas nie sprzyja zmianom,
które prowadziłyby do reformy ﬁnansów i zasad funkcjonowania gospodarki

ząd PO-PSL zdecydował się na
drobne kroki, usprawniające naszą
rzeczywistość ekonomiczną, co
w trudnych czasach nie było pomysłem najgorszym. To, co się dzieje w globalnych ﬁnansach, zapowiada jednak kolejną falę kryzysu, której nie da się przeczekać.
Tuż po wyborach trzeba się wziąć do poważnych, głębokich zmian, uodparniających
nasz kraj na kolejne wstrząsy. Polscy przedsiębiorcy sygnalizują to od dawna.

R

Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan
Projekt budżetu państwa na 2012 rok jest
poprawny ekonomicznie i realny do wykonania przy spełnieniu się niektórych optymistycznych założeń. Nie zapowiada jednak realizacji niezbędnych zmian strukturalnych
i może być uznany za zbyt mało ambitny, jeśli chodzi o skalę oszczędności – uważa PKPP
Lewiatan.
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Projekt nowego, unijnego budżetu na lata
2014–2020, przygotowanego przez Komisję
Europejską, to propozycja rozsądna, odpowiedzialna
i realistyczna dla Unii Europejskiej i dla Polski.
Szczególnie gdy się weźmie pod uwagę obecne
trudne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
Założenia makroekonomiczne, przedstawione przez rząd, są w dużej części akceptowalne i nie odbiegają od średniej z prognoz instytucji międzynarodowych, agencji ratingowych oraz instytucji bankowych. Dotyczy to w szczególności najważniejszej zmiennej – tempa wzrostu gospodarczego w 2011
i 2012 roku.
Optymistyczna jest prognoza dochodów w 2012 roku. Projekt zakłada odrodzenie wpływów z podatków dochodowych
i przewiduje w szczególności, że podatek od

firm przyniesie budżetowi aż o 4,8 mld zł
(tj. 19,3 proc.) więcej niż zaplanowano na
2011 rok, a od osób fizycznych o 3,7 mld zł
(9,7 proc.) więcej.
Rząd kontynuuje rozpoczętą w połowie
2010 roku taktykę tysiąca małych kroków,
z których duża część to działania od dawna
proponowane i popierane przez środowiska
ekonomistów i polskiego biznesu. Należą do
nich: przyjęcie reguły wydatkowej (niestety
ograniczonej do nielicznych kategorii wydatków, w tym o charakterze rozwojowym),
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zamrożenie progów podatkowych, zniesienie
niektórych ulg podatkowych. Temu samemu
celowi służą kroki do podwyższenia podatków (głównie VAT), przyjmowane niechętnie
przez społeczeństwo i jako „zło konieczne”
przez biznes. Kłóci się natomiast z tą filozofią zaproponowane przez rząd radykalne
(aż o 8,2 proc.) podwyższenie płacy minimalnej, wywołujące wzrost szeregu świadczeń
społecznych i podwyższające koszty działalności gospodarczej.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Z danych rządowych wynika, że urzędy
pracy mają o 26 proc. mniej propozycji dla
bezrobotnych niż rok temu.W pierwszym półroczu tego roku było ich 403,5 tys. Tak
małej liczby ofert nie było od 2003
roku.
Główną przyczyną takiego stanu
rzeczy są nowe przepisy, obowiązujące od początku roku. Teraz zgłoszenie
oferty w powiatowym urzędzie pracy
musi być dokonane w formie pisemnej. Pracodawca może to zrobić osobiście, faksem, pocztą, kurierem albo
drogą elektroniczną, jeżeli oczywiście
posiada podpis elektroniczny. Wcześniej wystarczył e-mail lub telefon,
obecnie takie rozwiązania są niedopuszczalne.
Zdaniem Pracodawców RP, jest to
oczywiste utrudnienie dla przedsiębiorców, które będzie skutkowało systematycznym spadkiem ofert zatrudnienia. Zamiast ułatwiać napływ ofert
do urzędów pracy, aby było ich więcej,
tworzy się niezrozumiałe regulacje,
które ograniczają informacje o wolnych
miejscach pracy.
Ponadto urzędom brakuje funduszy na tworzenie subsydiowanych
miejsc pracy, co jest konsekwencją
zmniejszenia środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych.
W tym roku urzędy otrzymały tylko
3,2 mld zł na realizację tego celu i jest
to o 54 proc. mniej niż w 2010 roku.
W ocenie Pracodawców RP ograniczenie tych środków jest nieracjonalne, zważywszy na fakt, iż największy problem na rynku pracy dotyczy
osób długotrwale bezrobotnych, którzy stanowią 48 proc. wszystkich zarejestrowanych. Co więcej, tak drastyczne ograniczenie funduszy na szkolenia czy staże w dłuższej perspektywie
spowoduje wzrost bezrobocia.

Business Centre Club
Projekt nowego, unijnego budżetu na lata 2014–2020, przygotowanego przez Komisję Europejską to propozycja rozsądna, odpowiedzialna i realistyczna dla Unii Europejskiej i dla
Polski. Szczególnie gdy się weźmie pod

uwagę obecne trudne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Polska pozostanie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Komisja Europejska proponuje 80 mld
euro dla Polski w ramach polityki spójności,
czyli 12 mld euro więcej niż w obecnej perspektywie finansowej.
Na dwa dni przed rozpoczęciem Polskiej
Prezydencji, 29 czerwca, Komisja Europejska
przyjęła projekt budżetu UE na nową perspektywę finansową na lata 2014–2020.
Priorytety budżetu to wzrost gospodarczy
i tworzenie miejsc pracy. Większość wydatków budżetowych ma być podporządkowanych tym priorytetom i realizacji strategii Europa 2020. Celem będzie wyjście z kryzysu go-

spodarczego i wejście na ścieżkę stabilnego
wzrostu.
Polskę najbardziej interesuje polityka
spójności, bo dzięki funduszom strukturalnym
wyraźnie się zmienia i rozwija, a obecnie prawie 1/5 tych funduszy jest kierowana do naszego kraju. W projekcie KE środki na politykę spójności rosną nominalnie z obecnych
348 do 376 mld euro. Pozostaniemy największym beneficjentem polityki spójności. To
dobra wiadomość dla Polski, bo w kolejnych
latach nadal będziemy potrzebowali wsparcia unijnego na kontynuację modernizacji kraju i podnoszenie jego konkurencyjności.
Opr. RR

PRAWO

Przywrócenie terminu
w postępowaniu administracyjnym
Podmioty prowadzące działalność
gospodarczą stają niekiedy przed
koniecznością podjęcia starań
o przywrócenie terminu w postępowaniu
administracyjnym. W postępowaniu
takim konieczne jest
uprawdopodobnienie, że przedsiębiorca
uchybił terminowi bez swojej winy
ierzadkie są także sytuacje, w których uchybienie terminowi nie tylko nie wynika z winy przedsiębiorcy, ale jest skutkiem błędów po stronie administracji publicznej, np. wprowadzenia w błąd przez urzędnika, wadliwie działającego
formularza elektronicznego, za pomocą którego składany jest wniosek, czy braku możliwości uzyskania wiedzy o skomplikowanych procedurach administracyjnych w urzędzie.

N

Podstawa prawna. Postępowanie w sprawie przywrócenia terminu
do dokonania czynności w postępowaniu administracyjnym uregulowane zostało w art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Należy podkreślić, że przesłanki przywrócenia terminu wynikające z art. 58 KPA są jednakowe dla
wszystkich stron postępowania administracyjnego bez względu na
ewentualne prowadzenie przez stronę działalności gospodarczej, stąd
uznać należy za niezasadne stawianie wyższych wymogów przedsiębiorcy starającemu się o przywrócenie terminu niż innej stronie postępowania.
Przesłanki przywrócenia terminu. Ustawodawca wskazuje cztery przesłanki konieczne do spełnienia celem przywrócenia terminu.
Należą do nich: złożenie wniosku o przywrócenie terminu (zasada
wnioskowości postępowania o przywrócenie terminu), zachowanie
7-dniowego terminu na złożenie wniosku liczonego od dnia ustania
przeszkody, która doprowadziła do uchybienia terminu, uprawdopodobnienie we wniosku braku winy strony w uchybieniu terminu
i jednoczesne dopełnienia czynności, dla której termin został uchybiony. W orzecznictwie podkreśla się, że wszystkie ze wskazanych przesłanek powinny zostać zrealizowane jednocześnie, a niedopełnienie
którejkolwiek z nich skutkuje brakiem możliwości przywrócenia terminu. Wydaje się, że jednak wymóg jednoczesności nie może być tu
interpretowany ściśle, bowiem w przepisie chodzi raczej o to, aby
w momencie rozstrzygania sprawy przywrócenia terminu można było
stwierdzić, że wnioskodawca wniósł stosowny wniosek w terminie, został uprawdopodobniony brak winy wnioskodawcy, a czynność, na
której wykonanie termin upłynął, została już wykonana.
Brak winy. Spośród przesłanek uzasadniających przywrócenie
terminu najbardziej kontrowersyjna jest przesłanka braku winy w uchybieniu terminu. W pierwszej kolejności należy za wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 16 lipca 2009
roku (sygn. II SA/Op 135/09) wskazać, że przedsiębiorca ma jedynie uprawdopodobnić, a nie udowodnić brak swojej winy. Stąd strona zobowiązana jest wyłącznie do uczynienia prawdopodobnym wystąpienia faktu, który pociągnął za sobą uniemożliwienie dochowa-
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nia terminu. Konieczne jest uwiarygodnienie, że przeszkoda ta była
od przedsiębiorcy niezależna, obiektywna i pomimo dochowania należytej staranności nie można było jej usunąć. Przeszkoda, która uniemożliwiła dochowanie terminu, nie musi istnieć od początku biegu
terminu. Dla przyjęcia zasadności wniosku o przywrócenie terminu
wystarczające jest wystąpienie przeszkody nawet w ostatnim dniu terminu, np. choroba przedsiębiorcy w ostatnim dniu dwutygodniowego
terminu na złożenie odwołania. Wynika to z przyjęcia, że strona postępowania administracyjnego nie musi wykonywać obciążających ją
obowiązków już na początku biegu terminu i ma prawo wykonać czynność choćby w ostatnim dniu, a obiektywny brak możliwości jej wykonania w tym ostatnim dniu nie może pociągać negatywnych dla niej
skutków prawnych.
Przy ocenie przesłanki braku winy zasadne jest pytanie o miernik staranności, jaki organ może wymagać od przedsiębiorcy starającego się o przywrócenie terminu. Organ administracji publicznej odmawiając przywrócenia terminu często podkreślają, że przedsiębiorca,
jako profesjonalny uczestnik obrotu prawnego w prowadzeniu swoich spraw, powinien wykazywać się szczególną starannością. Podejście takie należy poddać krytyce, ponieważ z treści przepisów regulujących przywrócenie terminu nie wynika, aby przed przedsiębiorcą stawiane były szczególne, inne niż w przypadku innych stron postępowania, wymogi.
Celnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku (sygn. II SA/Wa 920/09) ocenił, że
fikcja powszechnej znajomości prawa nie ma zastosowania w postępowaniu administracyjnym, gdzie ciężar zapobieżenia ewentualnej nieznajomości prawa został częściowo przerzucony na organ administracyjny. Dlatego wydaje się, że w postępowaniu administracyjnym
przedsiębiorca może uprawdopodobnić brak swojej winy właśnie przez
wykazanie „winy” organu administracji publicznej, który nie zrealizował obowiązku informowania strony. Niestety sytuacje tego typu
winy organu zdarzają się m. in. przy staraniach o różnego rodzaju
świadczenia, w których uzyskanie świadczenia, np. z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, zależy od dochowania terminu na złożenie wniosku lub prawidłowego wypełnienia formularzu elektronicznego. Brak możliwości uzyskania informacji przez przedsiębiorcę
od organu może uniemożliwić uzyskanie świadczenia. Przy tym wniosek o przywrócenie terminu rozpatrywany jest właśnie przez organ
uchybiający obowiązkowi informowania strony, który w przypadku
uwzględnienia wniosku przedsiębiorcy tym samym potwierdziłby własną winę w prowadzeniu postępowania. Stąd pozytywne załatwienie
sprawy w tych okolicznościach może być dla przedsiębiorcy bardzo
trudne i wymagać wszczęcia stosownego postępowania przed sądem
administracyjnym.
Kazimierz Pawlik
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Stanąć na głowie,
aby przełamać kryzys
O sytuacji w Unii Europejskiej, kryzysie w Grecji, problemach we Włoszech,
o streﬁe euro oraz kontynuacji koncepcji otwartych granic rozmawiamy
z Bohdanem Wyżnikiewiczem, wiceprezesem i dyrektorem oddziału
warszawskiego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową
Czy na pomoc Grecji należy patrzeć jedynie z punktu widzenia politycznego i solidarnego, czy przemawiają za tym także
aspekty ekonomiczne? Dlaczego należy pomóc Grecji?
– Jest kilka powodów, dla których Unia
Europejska powinna pomóc Grecji. Pierwszym powodem jest niewątpliwie obrona
prestiżowego projektu politycznego w gospodarce, jakim jest utworzenie wspólnej
waluty europejskiej. Kraje strefy staną na głowie, by przełamać kryzys. Zachowanie prestiżu Unii Europejskiej jest najsilniejszym
czynnikiem wyznaczającym determinację
przywódców europejskich do uratowania
Grecji przed ogłoszeniem niewypłacalności.
Drugim powodem są niewątpliwie interesy
banków francuskich, niemieckich i innych. Są
to główni wierzyciele Grecji, a niewypłacalność Grecji doprowadziłaby do poważnych
perturbacji w systemach bankowych tych
krajów. Kolejnym powodem jest fakt, że
władze Unii czują się współodpowiedzialne
za rozwój wydarzeń w Grecji. System monitoringu gospodarki nie został wyposażony
w narzędzia ostrzegające przed katastrofą,
a Komisja Europejska dopuściła do odejścia
od twardych zasad określonych w traktacie
z Maastricht. Zapisy tego traktatu obowiązują
także po wejściu do strefy euro. Inny grzech
Komisji Europejskiej do przymknięcie oka na
sytuację w Grecji jeszcze w momencie przystępowania tego kraju do strefy euro.
Czy jest możliwy czarny scenariusz wydarzeń polegających na wykluczeniu Grecji
ze strefy euro?
– Strefa euro nie przewiduje wykluczania
państw ze swojego składu. Gdyby jednak, teoretyzując, rozważać taką ewentualność, oznaczałoby to niezwykle trudną operację pod
względem proceduralnym i prawdopodobnie
oznaczałoby to ogromne straty przede wszystkim dla Grecji, ale również dla krajów całej
strefy.
Można sobie wyobrazić czarny scenariusz
polegający na wykluczeniu Grecji ze strefy
euro, gdyby kraj ten ociągał się z realizacją
programu naprawczego lub gdyby wymusiła to ulica ateńska. Jest to mało prawdopodobne, jednak takiego scenariusza nie moż-
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na całkowicie wykluczyć. Skutki takiego rozwoju wypadków byłyby tragiczne dla Greków.
Kraj ten przez wiele lat wygrzebywałby się
z kryzysu, a PKB na mieszkańca w Polsce
szybko przewyższyłoby PKB na Greka.
Czy nasz kraj stać na pomoc Grecji?
Mamy pomóc w gwarancjach, na czym polega ten mechanizm?
– Podstawą udzielenia pomocy Grecji będzie wypełnienie różnych narzuconych z zewnątrz warunków, a głównie zracjonalizowanie wydatków budżetowych. Rezerwy
w tym zakresie są ogromne. Uważam, że Polska powinna wspierać nie tyle Grecję – choć
do tego to się sprowadza – ile inne kraje Unii.
Udzielenie gwarancji kredytowych, do czego
raczej w końcu nie dojdzie, jako że Polska nie
jest członkiem strefy euro, może, ale nie musi
oznaczać realnego wydatku. Wszystko zależy od tego, czy gwarantowane zobowiązanie
zostanie przez Grecję wypełnione, czy nie. Pol-

skę stać na taki gest, choć pewnie nie dojdzie
do takiego wydatku.
Na początku lipca bieżącego roku ceny
włoskich obligacji zaczęły ostro spadać.
Wyprzedaż została zahamowana, gdy Europejski Bank Centralny interweniował na
rynku włoskiego długu. Rośnie niechęć inwestorów do pożyczania państwu rządzonemu przez Silvio Berlusconiego. Czy problem Włoch może przybrać podobne rozmiary do greckiego?
– Włochy padły ofiarą paniki wywołanej
najprawdopodobniej przez spekulantów na
rynkach finansowych. Włoch nie można porównywać z Grecją. Mimo ciągłych kłopotów
Włosi mają nowoczesną gospodarkę, która
może nie jest najlepiej zarządzana, ale jej potencjał jest w stanie sprostać kłopotom finansów publicznych. W takich sytuacjach
istotna jest rola przywództwa politycznego
i umiejętność przekonania społeczeństwa
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o potrzebie wyrzeczeń i zaciskania pasa.
Włochy nie mają szczęścia do przywódców
w ostatnim czasie, ale era Berlusconiego powoli kończy się i jest nadzieja, że ktoś inny będzie w stanie skuteczniej wyciągnąć ten kraj
z kłopotów.
Czy Europa przetrwa kryzys związany
z sytuacją finansów publicznych w Grecji
i w innych krajach wchodzących do Grupy
PIIGS?
– Tu nie bardzo widzę inne wyjście. Europa przetrwa kryzys i tylko pozostaje pytanie, jakim kosztem i jakie będą tego skutki dla
wspólnej waluty 17 krajów. Nie ma się co łudzić, pewnym skutkiem kryzysu, głównie
kryzysu finansów publicznych, będzie odczuwalne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, a także spadek poziomu dochodów ludzi w jakikolwiek sposób zależnych
finansowo od pieniędzy publicznych. Będziemy obserwowali przez okres kilku lub
może nawet kilkunastu lat swoistą odwrotność
sytuacji, do której przyzwyczajano się przez
lata. Trzeba będzie zrezygnować z różnych
przywilejów i przygotować się na świadczenia na skromniejszym niż poprzednio poziomie. Ogromnym problemem dla polityków
będzie wprowadzanie programów ograniczania wydatków publicznych, choćby na
cele społeczne. Dotychczas już sama myśl
o oporze społecznym paraliżowała działania
polityków.
Kryzysy w Hiszpanii, Grecji, we Włoszech. Czy w takiej sytuacji warto nadal myśleć o wejściu Polski do strefy euro?
– Musimy myśleć o wejściu do strefy euro
choćby dlatego, że zobowiązaliśmy się do tego
w traktacie akcesyjnym. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozchwianie waluty opóźni znacząco przyjęcie przez Polskę euro. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt kłopotów z wypełnieniem kryteriów z Maastricht przez naszą gospodarkę. Polska pozostająca poza
strefą euro będzie miała w dłuższym horyzoncie czasowym istotnie mniejsze szanse na
stabilny rozwój niż Polska w strefie euro. Warto w tym kontekście przyjrzeć się rozwojowi
wydarzeń na Słowacji. Kraj ten wstąpił do
strefy euro w mało sprzyjającym okresie
i mimo tego stosunkowo szybko wyrwał się
z recesji 2009 roku i obecnie rozwija się szybciej niż Polska. Najważniejszą kwestią jest dyscyplina budżetowa, przestrzeganie reguł
w polityce fiskalnej i monetarnej i dobre zarządzanie gospodarką. Co ciekawe, Słowacy chwalą sobie posiadanie wspólnej waluty europejskiej.
Czy kryzys w strefie euro jest napędzany głównie czynnikami psychologicznymi tj.
strach inwestorów, histeria na rynkach, czy
ma on głębsze podłoże ekonomiczne?
– Obie grupy czynników są istotne dla
ewolucji sytuacji kryzysowej, ale w odmienny sposób. Pierwotną przyczyną jest beztroska polityków, która doprowadziła do destabilizacji finansów publicznych poprzez nad-

mierne wydatki. Ten narastający przez lata
proces po osiągnięciu krytycznego punktu zaczął oddziaływać na rynki finansowe, które
z natury rzeczy finansują deficyty. W dalszej
kolejności rynki finansowe zdestabilizowały
sferę realną gospodarki. Mając taką pożywkę, czynniki psychologiczne oddziałują ze
wzmożoną siłą. W naturze rynków finansowych jest przesadnie duża wrażliwość na zawirowania, z którymi mamy aktualnie do czynienia. Można odnieść wrażenie, że rynki
wręcz czekają na złe wiadomości.
Czy w strefie euro psychologiczne mechanizmy mają większe znaczenie niż w krajach rozwiniętych, posiadających własny
pieniądz? Korzyści z euro są, ale wspólna waluta daje możliwości łatwego przenoszenia
kapitału z kraju do kraju bez konieczności
wymiany waluty.
– Ostatnie wydarzenia pokazują, że
mechanizmy psychologiczne nie kierują się
rodzajem waluty, wobec której mają zamiar
reagować nerwowo. Z teoretycznego punktu widzenia na gorszej pozycji znajdują się
waluty peryferyjne, tyle że praktyka jakoś
tego nie potwierdziła w tej dekadzie. Nie zapominajmy, że waluty europejskie poza
strefą euro to funt brytyjski, korona duńska,
polski zloty i rumuński lej. Za każdą z tych
walut stoją gospodarki o rozmaitym potencjale i o odmiennych kłopotach bądź sukcesach gospodarczych. Trudno tu o uogólnienia.
Czy krajowa waluta może być silnym buforem bezpieczeństwa dla danego kraju? Gdy
inwestorzy chcą uciec z kraju posiadającego własną walutę, muszą ją sprzedawać. Ktoś
kupuje tę walutę, zatem nie musi spadać
płynność na rynku i dostęp rządu do finansowania, np. gdyby inwestorzy chcieliby
uciec z USA czy Wielkiej Brytanii, musieliby sprzedawać dolary czy funty. Waluta krajowa traci w takiej sytuacji na wartości,
zwiększając konkurencyjność gospodarki.
– Odmienna jest sytuacja dolara czy
funta wobec innych walut, które żadną miarą nie pretendują do spełniania roli waluty
światowej. Waluty mniejszych gospodarek są
bardziej czułe na odpływ inwestorów, choć jest
to także odczuwalne w większych krajach.
Różnica polega na tym, że w większych krajach perturbacje walutowe trwają krócej, a amplituda zmian jest mniejsza, zaś w mniejszych
krajach powrót do stanu sprzed zawirowań
jest znacznie dłuższy, przy znacznie większej
amplitudzie zmian. Widać to wyraźnie na
przykładzie Polski. Mimo oczekiwań i warunków fundamentalnych do umacniania
się złotego, rozmaite wydarzenia globalne regionalne uniemożliwiają osiągnięcie aprecjacji
przez naszą walutę.
Strefa euro przynosi wiele korzyści, ale
czy dla jej dobrego istnienia nie są potrzebne silniejsze mechanizmy wsparcia płynności w krajach, które doświadczają odpływu
kapitału? Nie chodzi o pomoc tym krajom,

które popełniają ewidentne błędy złego gospodarowania, ale o pomoc tym, które reformują z trudem finanse publiczne i mają
szanse na wyjście z trudnej sytuacji.
– Myślę, że im mniej administracyjnego
wspierania finansowego krajów w kłopotach,
tym lepiej. Jeżeli prowadzone są rzeczywiste
i ambitne reformy, naprawiane są finanse publiczne, to zostanie to w odpowiedni sposób
dostrzeżone i docenione przez rynki finansowe. Wsparcie płynności powinno mieć
miejsce w szczególnych przypadkach i na niewielką skalę.
Czy zgadza się pan z tezą, którą często
słychać wśród ekonomistów i finansistów, że
Europa nie radzi sobie z obecną fazą kryzysu
zadłużenia? Europejskie mechanizmy wsparcia finansowego są trwałe, ale brak im wiarygodności i siły, a europejscy przywódcy wysyłają sygnały, że wsparcie płynności będzie
ograniczone w czasie. Brak jednoznacznej
strategii działania.
– Podzielam pogląd, że Wspólnota źle radzi sobie z rozwiązaniem problemu zadłużenia finansów publicznych. Wynika to głównie z faktu, że jest to zjawisko nowe, nieuwzględnione w koncepcjach zarządzania na
szczeblu unijnym. Można odnieść wrażenie,
że celem Unii, któremu poświęcano czas
i otoczkę prawno-instytucjonalną, był ciągły
rozwój gospodarczy, integracja, poprawa
warunków życia, niwelowanie różnic rozwojowych itd. Kiedy pojawiły się problemy z wypłacalnością krajów, wynikające z nadmiernego zadłużania się, władze Unii stanęły wobec problemów, do rozwiązywania których nie
były w żaden sposób przygotowane. Doświadczenia w rozwiązywaniu aktualnego kryzysu powinny posłużyć do wypracowania reguł postępowania i procedur na czas kryzysów.
Czy można mówić o kryzysie koncepcji
Europy otwartych granic? Ograniczenia
przemieszczania się, propozycja kontroli
na granicach.
– Eksperyment europejski otwierania
granic daje nieporównanie więcej korzyści niż
przynosi strat. Kryzys gospodarczy prowadzi
do nerwowości polityków w niektórych krajach, wynikającej z niezadowolenia społeczeństw. Szukają oni zatem tematów zastępczych, odwracających uwagę opinii publicznej od kluczowych spraw. W takim
świetle widzę ostatnie posunięcia Danii. Reakcja władz Unii Europejskiej na takie ruchy
powinna być zdecydowana i powinno się dążyć do tłumienia podobnych pomysłów w zarodku. W przeciwnym przypadku grozi nam
eskalacja tego rodzaju praktyk, która w skrajnym przypadku mogłaby przekreślić pewne
zasady integracji europejskiej. Myślę, że jeszcze nie można mówić o kryzysie koncepcji
otwartych granic, a jedynie o pojedynczych
próbach zachwiania tą koncepcją.
Rozmawiała Ewa Ploplis-Olczak
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Nowy, błękitny skarb Polski
Na całym świecie trwa nowe gazowe szaleństwo. Wielka gazowa gorączka dotarła do
Polski. Coraz większą popularność zdobywa dziś w Polsce niekonwencjonalne paliwo,
jakim jest gaz uwięziony w skałach ilastych, czyli w tzw. łupkach. W ostatnich latach
gaz z łupków stał się dla Polski nadzieją na poprawienie bilansu energetycznego
i uniezależnienie się od importu gazu lub przynajmniej znaczące jego zmniejszenie
Cezary Tomasz Szyjko
olska jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach
w Europie. Gaz z łupków jest dla
Polski szansą, ale i wyzwaniem, z uwagi na
skomplikowanie warunków złożowych, które wymagają nowoczesnej technologii, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Eksperci
uważają, że ze względów ekonomicznych Polska powinna zachować jak największą kontrolę nad swoimi bogactwami naturalnymi.
Zasoby gazu łupkowego, szacowane przez
amerykańską agencję ds. energetyki EIA na
5,3 mld m3, mogą być warte nawet bilion dolarów.

P

Suwerenność Polski
Z racji uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej prawo unijne nakazuje równe traktowanie przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Jesienią zeszłego roku do Trybunału
Sprawiedliwości w Luksemburgu zaskarżono polskie prawo geologiczne i górnicze, jako
niezgodne z prawem unijnym. Wszystko
wskazuje, że firmy zagraniczne wszelkimi sposobami będą starały się maksymalizować korzyści z eksploatacji krajowych złóż. Według
Instytutu Globalizacji największe korzyści
z rodzimych bogactw naturalnych powinno
czerpać polskie społeczeństwo.
Tymczasem już na poziomie wydawania
koncesji widać, że interes ekonomiczny naszego kraju nie jest należycie uwzględniany.
Opłaty na rzecz budżetu z racji wydobycia
złóż miałyby wynieść jedynie 1,5 proc. – najtaniej na świecie. Analogiczne opłaty na
rzecz państwa w Wielkiej Brytanii czy Norwegii wynoszą 50–70 proc. W Turkmenistanie, gdzie niedawno odkryto drugie na świecie pod względem potencjału zasoby gazu
konwencjonalnego, wydobycie powierzane jest
wyłącznie firmom krajowym, a firmy zagraniczne mogą być jedynie podwykonawcami.
– Gaz łupkowy może być w przyszłości jednym z fundamentów suwerenności energetycznej Polski – uważa dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. – Czy tak się stanie, zależy od strategicznych decyzji podejmowanych na etapie planowania. Dlatego postanowiono zapytać Polaków m.in. czy bar-
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dziej korzystne byłoby rozwijanie rodzimych
technologii wydobycia gazu, czy lepiej całkowicie bazować na rozwiązaniach z zagranicy. Z sondażu TNS OBOP wykonanego na
zlecenie ośrodka Instytut Globalizacji wynika, że polskie państwo powinno inwestować
w eksploatację gazu z łupków i powinny się
tym zajmować głównie polskie firmy, rozwijając rodzime technologie.
– Z badania wynika, że obywatele oczekują większej kontroli nad złożami ze strony
państwa oraz dominującego zaangażowania
rodzimych firm w poszukiwania i eksploatację gazu łupkowego – stwierdził wiceprezes Instytutu Globalizacji Tomasz Sommer.

Fenomen YETI
Popularny na YouTube film pt. „Gasland”
jest przykładem, jak niewiedza wywołuje
strach i podsyca obawy społeczne. Polska debata o gazie łupkowym przypomina fenomen
Yeti, ponieważ obu zjawisk nikt jeszcze nie widział, ale każdy boi się spotkać na swojej drodze. Wzrastające ceny ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz częściowo wyczerpujące się zasoby konwencjonalnych złóż spowodowały
ostatnio globalny wzrost zainteresowania
niekonwencjonalnymi złożami węglowodo-

rów. Gaz łupkowy robi furorę w polskich mediach i już zmienia krajobraz energetyczny Europy – drugiego największego rynku gazu
ziemnego na świecie, a jej zapotrzebowanie
na gaz ciągle wzrasta.
Europejska geopolityka gazowa jest
w okresie bezprecedensowych przemian.
Rada UE zdecydowała, że do 2015 roku nie
ma być wysp energetycznych: Europę połączy innowacyjna infrastruktura gazowa w postaci interkonektorów i zbiorników magazynowania, a na obrzeżach kontynentu wyrosną terminale LNG. Celem jest zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego poprzez
uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych. Zakładając że obecne zapotrzebowanie na gaz się utrzyma, udokumentowane złoża gazu ziemnego wystarczą na pokrycie zapotrzebowania przez następne 60 lat. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wykorzystanie złóż gazu niekonwencjonalnego wydłużyłoby ten okres do
250 lat.
Amerykańska firma doradcza Wood
Mackenzie ocenia, że światowe zapotrzebowanie na gaz w roku 2010 wyniosło około
8 mld m3 dziennie, a według większości prognoz zapotrzebowanie to w najbliższych latach będzie rosło w związku z coraz większą
popularnością gazu ziemnego jako paliwa wykorzystywanego w produkcji energii. Zapotrzebowanie na gaz można częściowo pokryć
przy pomocy 920 bilionów m3 gazu łupkowego, gazu zamkniętego i metanu pokładów
węgla na całym świecie, gdzie wstępnie zidentyfikowano prawie 700 łupków w 142 basenach, a MAE stopę wydobycia gazu łupkowego na świecie szacuje na poziomie
40 proc. W Europie do odkrycia może być
około 35 bilionów m3 gazu niekonwencjonalnego.
W 2009 roku w Stanach Zjednoczonych
doszło do tak zwanej „łupkowej rewolucji”,
kiedy to produkcja gazu łupkowego wzrosła
z 1 do 20 proc. całkowitego wydobycia gazu
w tym kraju. Szacuje się, że do roku 2035 produkcja ta osiągnie poziom 50 proc. Ale gaz
łupkowy przestaje być fenomenem tylko
amerykańskim. Niekonwencjonalne złoża
węglowodorów stają się jednym z najważniejszych wyzwań dla polskiego przemysłu
naftowego. Według niedawno opublikowa-
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nego raportu amerykańskiej Agencji Informacji ds. Energii zasoby gazu łupkowego
w Polsce szacuje się na 5,3 bilionów m3, co
daje Polsce 1. miejsce wśród objętych badaniami państw europejskich. Przy obecnym
rocznym zużyciu gazu zasoby te wystarczyłyby na ponad 300 lat, a poszukiwania gazu
łupkowego mają pełne poparcie ze strony polskiego rządu.
Pierwszymi krajami, w których na dużą
skalę rozpoczęto produkcję gazu ziemnego
z łupków, były Stany Zjednoczone i Kanada,
przy czym szybki rozwój nowych, niekonwencjonalnych koncepcji poszukiwań złóż
ropy i gazu oraz technik eksploatacji takich
złóż nastąpił pod koniec XX wieku, zwłaszcza w latach 90. Skala możliwości przemysłu poszukiwań i produkcji gazu ziemnego
z niekonwencjonalnych złóż, uwidoczniona
przez rynek północnoamerykański, spowodowała próby przeniesienia tych doświadczeń
na inne kontynenty. Wstępne prace związane z poszukiwaniami złóż gazu ziemnego
w łupkach prowadzi się obecnie w Meksyku,
Argentynie, Libii, Turcji, Indiach, Australii, Rosji oraz Chinach. W Europie złoża zidentyfikowano w Polsce, Niemczech, Francji, Holandii, Szwecji, Danii, na Ukrainie i na Węgrzech, w Rumunii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Na tym tle Polska jest jednym z atrakcyjniejszych w Europie obszarów poszukiwań
gazu w łupkach, przy czym największe perspektywy wydobycia gazu stwierdzono w łupkach dolnego paleozoiku na kratonie wschodnioeuropejskim – w basenie bałtyckim, obniżeniu podlaskim i regionie lubelskim.
Nie brak jednak wątpliwości, czy eksploatacja na skalę przemysłową faktycznie będzie możliwa, bo Polska to nie Stany Zjednoczone, których wielkie terytorium i niezaludniona przestrzeń umożliwiają bezkonfliktowe wykonywanie skomplikowanych prac
wiertniczych z wykorzystaniem dużej ilości
wody i chemikaliów. Tylko najwięksi entuzjaści
uważają, że gaz łupkowy może być dla Polski tym, czym stał się dla USA. Polskę czeka
poważna debata. Czy jesteśmy do niej przygotowani?

Gaz ziemny – wybór czystszej energii
Gaz łupkowy jest najczystszym z paliw kopalnianych. Pochodzi z materii organicznej
występującej w skałach osadowych i jest generowany przez bakterie lub w efekcie wzrostu temperatury towarzyszącej pogrzebaniu
osadów. Gaz może zaspokoić zapotrzebowanie na czystszą energię w wielu sektorach,
w tym coraz większe zapotrzebowanie w zakresie wytwarzania energii oraz ciepła. Produkcja energii elektrycznej na bazie gazu ziemnego jest sprawdzoną i kosztowo konkurencyjną metodą; nowe i wydajne elektrownie gazowe można zbudować w trzy lata, a koszt
produkcji elektryczności z gazu jest zwykle niższy niż koszty jej wytwarzania z innych źródeł, takich jak węgiel, wiatr czy energia ato-

mowa. Gaz ziemny jest też mniej szkodliwy
dla środowiska: emisja CO2 ze spalania
gazu jest do 30 proc. mniejsza niż w przypadku ropy oraz do 60 proc. mniejsza niż
w przypadku węgla. Znacznie zredukowana
jest także emisja innych substancji, w tym rtęci, siarki oraz dwutlenku azotu. Dzięki swym
właściwościom gaz ziemny będzie odgrywał
istotną rolę w czystszym miksie energetycznym w Europie i na całym świecie.
Nie każde złoża węgla i łupków są odpowiednimi skałami zbiornikowymi dla gazu
ziemnego. Aby doszło do jego powstania,
musi zajść szereg istotnych czynników, z których najważniejszym jest to, aby dana skała
była odpowiednio organicznie bogata i dojrzała termicznie. Od początku istnienia przemysłu naftowego, w trakcie poszukiwań i eksploatacji konwencjonalnych złóż węglowodorów, odkrywano również, zwykle przypadkowo, niekonwencjonalne akumulacje
gazu ziemnego i ropy naftowej. W porównaniu z gazem konwencjonalnym złoża gazu
niekonwencjonalnego zajmują o wiele więcej
powierzchni, jednak odnalezienie takich
miejsc, z których gaz ten może być wydobywany na skalę komercyjną, nie jest zadaniem
łatwym.
Historia komercyjnej eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego sięga co najmniej 1821 roku, kiedy to we Fredonii (stan Nowy Jork, USA) uzyskano gaz
z dewońskich łupków Dunkirk, lecz przez blisko 200 lat tego typu zasoby gazu nie odgrywały znaczącej roli w przemyśle naftowym
i energetyce. Złoża te albo nie były eksploatowane, albo też produkcja z nich była na tyle
niewielka, że z powodów ekonomicznych zainteresowanie niekonwencjonalnymi węglowodorami było marginalne.
Dziś gaz łupkowy to najbardziej znany
gaz niekonwencjonalny. Łupki są powszechnie występującą na Ziemi skałą osadową. To
drobnoziarniste skały, które składają się
głównie z płytek iłu i małych fragmentów innych minerałów. Łupki mogą zawierać złoża gazu, ale tylko te o odpowiednich właściwościach mogą być wydobywane. Gaz termogeniczny tworzy się w efekcie rozkładu materii organicznej w wysokiej temperaturze, głęboko pod ziemią. Następnie jest on ponownie wchłaniany przez materię organiczną i zamykany w łupku.

Bariery finansowo-technologiczne
O potencjale gazu łupkowego, gazu zamkniętego i metanu pokładów węgla wiedziano już od dawna, a pierwsze otwory wydobywcze gazu niekonwencjonalnego powstały w latach 20. XIX wieku. Niezwykły czy
niekonwencjonalny jest jednak nie tyle sam gaz
łupkowy, lecz sposób jego wydobywania.
O ile wydobycie gazu konwencjonalnego
możliwe jest bez użycia specjalnego uzbrojenia otworu, to wydobycie gazu niekonwencjonalnego w większości przypadków

wiąże się z koniecznością wytworzenia szczelin w skale lub takiej stymulacji skały, aby gaz
wydostał się ze skały do otworu wiertniczego. To właśnie powodowało, że wydobywanie gazu niekonwencjonalnego było ekonomicznie nieopłacalne niemal do końca
XX wieku. Chociaż wydobycie komercyjne na
niewielką skalę rozpoczęło się w latach 80., dopiero na przełomie XX i XXI wieku połączenie dwóch stosowanych wcześniej technologii – wykonywania otworów poziomych
i szczelinowania hydraulicznego górotworu
– umożliwiło rozpowszechnienie się wydobycia gazu niekonwencjonalnego.
Kluczowym modelem, który ma zdeterminować sposoby eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu, jest opracowany przez
amerykańskich geologów naftowych system
generowania i akumulacji gazu w centralnych,
najgłębiej pogrzebanych częściach basenów
sedymentacyjnych, nazwany basin-centered
gas system (BCGS). System ten dotyczy
przede wszystkim akumulacji gazu w zwięzłych piaskowcach. Efektywne szczelinowanie można uzyskać w skonsolidowanych
skałach ilastych, o dużej zawartości krzemionki oraz małej zawartości hydrofilnych minerałów ilastych. Co więcej, z uwagi na niewielki zasięg drenażu gazu konieczne jest wykonanie gęstej siatki wierceń.
W zależności od warunków geologicznych, konstrukcji otworów wielodennych
oraz ich długości w strefie złożowej, wykonuje
się w nich od kilku do kilkunastu zabiegów
szczelinowania. Pociąga to za sobą konieczność wykorzystania bardzo dużych ilości
wody oraz środków chemicznych, niezbędnych do przygotowania cieczy technologicznych. Zabiegi stymulacji generują również
duże ilości odpadów, które muszą być następnie poddane utylizacji. Po odwierceniu
otworu wiertniczego, na głębokości nawet
4 km pod powierzchnią ziemi, na plac wiercenia sprowadza się kilka specjalistycznych
urządzeń, wyposażonych w pompy wysokociśnieniowe, które wtłaczają płyn szczelinujący do otworu oraz rezerwuaru gazu pod wysokim ciśnieniem, co powoduje powstanie głębokich, osiągających długość do 30 m, szczelin w strukturach skalnych. Dopłynięcie gazu
do otworu umożliwia znajdujący się w płynie szczelinującym piasek, który nie dopuszcza do zamknięcia się szczelin
Odwierty to gigantyczny koszt rzędu
miliardów dolarów. Wykonanie jednego odwiertu pionowego (do 1,5 km) to wydatki od
800 tys. do 2 mln dol., natomiast na odcinku poziomym (do 3 km) – nawet 6–8 mln dol.
Wykonanie jednego pełnego odwiertu ze
szczelinowaniem to około 15 mln dol. Zwykle w umowach na koncesję poszukiwawczą
jest zobowiązanie wykonania 2–3 odwiertów,
zatem każda firma, mająca zezwolenie, powinna zainwestować co najmniej 45 mln dol.
Obecnie kilkanaście firm posiada koncesje na
poszukiwania gazu niekonwencjonalnego.
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Udzielono im 80 koncesji. Łączne nakłady na
rozpoznanie złóż mogą sięgnąć ponad
3 mld dol. Jednak prof. Stanisław Nagy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zwraca uwagę, że w związku z postępem technologicznym koszty wydobycia obniżają się
w tempie 2 proc. rocznie, a wykorzystywane
technologie stają się coraz doskonalsze.

Bezpieczeństwo społeczności lokalnej
Wśród barier środowiskowych eksperci
wskazują na czterokrotnie większą gęstość zaludnienia w Polsce niż w USA, co generuje poważny problem lokalny związany z coraz intensywniejszą ingerencją w środowisko zaludnione, lecz amerykańskie doświadczenia
pokazują, że eksploracja łupków możliwa jest
nawet w aglomeracji miejskiej. Firmy wydobywcze zapewniają, że dzięki rozwojowi
technologicznemu ostatnich lat i ulepszeniu
procesu wydobycia poszukiwanie i wydobycie gazu niekonwencjonalnego stało się nie tylko opłacalne, lecz także bezpieczniejsze dla
człowieka.
Przy wyborze miejsca na otwór powinno
się uwzględniać obawy społeczności lokalnej
w kwestiach ekonomicznych i środowiskowych. We współpracy z lokalnymi władzami
powinny być oceniane potencjalne zagrożenia i korzyści. Należy podejmować również
działania mające na celu zapewnienie jak najściślejszego połączenia celów firmy i celów
społeczności lokalnej. Po omówieniu tych
kwestii zbiera się informacje odnośnie wszelkich obowiązujących przepisów prawnych
oraz koniecznych zezwoleń i dokumentów
oraz przeprowadza się ocenę oddziaływania
na środowisko w celu rozpoznania potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałania im.
W przypadku gazu niekonwencjonalnego najbardziej intensywne działania prowadzone są podczas wiercenia otworu, trwające około 4–6 tygodni. Wówczas ma miejsce
wzmożony ruch samochodów ciężarowych
oraz intensywna praca urządzeń do wiercenia otworów. Proces szczelinowania trwa zaledwie kilka dni, w czasie których niezwykle
ważną rolę odgrywają dostawy zapewnione
przez samochody ciężarowe. Gdy tylko wiercenie i proces szczelinowania dobiegają końca i poprzez otwór wiertniczy zaczyna się wydobycie gazu, hałasy właściwie ustają. Taki
stan rzeczy utrzymuje się do końca eksploatacji
na danym obszarze, czyli przez około 20–
30 lat.

Zrównoważony rozwój
Ekolodzy biją na alarm, że technologia
szczelinowania hydraulicznego stanowi zagrożenie dla wód gruntowych i zasobów wody
pitnej. Tymczasem nieprzepuszczalne skały,
które otaczają i czasami zawierają gaz ziemny, uniemożliwiają przeniknięcie gazu do gleby, stąd do jego wydobycia niezbędne są procesy wiercenia i szczelinowania. Ta naturalna przegroda z nieprzepuszczalnych skał, któ-
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ra oddziela rezerwuar gazu od wód gruntowych, może mieć grubość od kilkuset do nawet kilku tysięcy metrów. Aby zapobiec
ewentualnym przeciekom po zakończeniu wydobycia, cały otwór wypełniany jest cementem i plombowany tuż pod powierzchnią ziemi, co zapewnia dalszą ochronę gleby i wód
gruntowych.
Do tej pory miały miejsce nieliczne przypadki, kiedy to płyn szczelinujący i wydobywającą się w procesie szczelinowania woda
przedostały się na powierzchnię z powodu nieszczelności ścian otworu wiertniczego i niewłaściwego postępowania z wodą powierzchniową. Choć konsekwencje tych sytuacji nie były poważne, to można im było zapobiec. Na jedno szczelinowanie potrzeba do
5 tys. m3 wody, przy czym nie musi być to
woda pitna. Polska służba hydrologiczna ocenia, że w Polsce wykorzystuje się jedynie
11 proc. wód pitnych i ewentualne jej wykorzystanie do szczelinowania nie wpłynie na bilans hydrologiczny.
Co do zarzutów o dewastację krajobrazu, zdaniem ekspertów, ekonomicznie opłacalne źródła gazu niekonwencjonalnego czasami znajdują się na niewielkich obszarach oddalonych od siebie o zaledwie kilka metrów,
toteż podczas wiercenia najpierw drąży się pionowy otwór wiertniczy o głębokości sięgającej do 4 km pod powierzchnią ziemi, a następnie kilka otworów poziomych pozwalających na dotarcie do wszystkich zbiorników
gazu na tym obszarze. Wykorzystanie jednego
otworu wiertniczego w celu dotarcia do wielu warstw skalnych sprawia, że plac wydobycia
gazu niekonwencjonalnego zajmuje stosunkowo niewiele miejsca. Po procesie odwiertu teren musi podlegać rekultywacji i zwykle
powraca do swego poprzedniego przeznaczenia.
Prawdziwym wyzwaniem jest utylizacja
płynu szczelinującego, złożonego z wody, piasku i chemikaliów, które usprawniają proces
szczelinowania. Ilość słodkiej wody wykorzystywanej w procesie wiercenia i szczelinowania otworu poziomego odpowiada
mniej więcej ilości wody potrzebnej do zapełnienia od 3 do 6 basenów olimpijskich
o powierzchni 50 x 25 m. Woda użyta w procesie szczelinowania hydraulicznego i woda
powstała podczas samego procesu musi być
poddana utylizacji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wytłaczany płyn jest bardziej
zasolony i mulasty niż zatłaczany. Choć
jego skład nie jest kontrowersyjny, nie może
być on odprowadzony bezpośrednio do środowiska. Na świecie znane są pozytywne przykłady ponownego wykorzystania wody na wiele sposobów, na przykład do nawadniania,
oraz wykorzystanie wody morskiej do szczelinowania.

Regulacje prawno-administracyjne
Eksploatacja gazu łupkowego w Polsce
w dłuższej perspektywie nie będzie możliwa

bez adekwatnych regulacji prawnych, na
przykład przez analogię do rozwiązań legislacyjnych zastosowanych w specustawach
dla LNG i energii atomowej. Szacowanie
złóż i kolejne próbne odwierty to podstawa
do decyzji o możliwej produkcji, ale ta będzie zależeć od szczegółowych analiz opłacalności.
Każda firma będzie samodzielnie decydować, czy warto wystąpić o koncesje na wydobycie gazu i przejść trudną drogę prawną
z tym związaną. Zwłaszcza że w Polsce nie
ma szczególnego prawa na potrzeby poszukiwań i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż
gazu. Firmy, mając udokumentowane złoże,
mogą się starać o drugą koncesję, by móc wydobywać surowiec. Jedyna preferencja to taka,
że firmie przez dwa lata po opracowaniu dokumentacji geologicznej i przekazaniu jej
organowi administracji geologicznej przysługuje prawo pierwszeństwa przy wydawaniu koncesji na wydobycie gazu. Eksperci
oceniają, że załatwienie wszystkich formalności z tym związanych może potrwać nawet
2–3 lata.
Na razie jedną z głównych zachęt dla inwestorów są niskie koszty związane z uzyskaniem koncesji na poszukiwania złóż, a także niewielkie w porównaniu z innymi krajami stawki opłat eksploatacyjnych (1–2,5 proc.
od przychodu z wydobycia gazu, ale w zależności od jego wielkości, zatem bardzo korzystne). O powstaniu i rozwoju sektora
gazu łupkowego nie przesądziły tradycyjne
wielkie koncerny wydobywające ropę i gaz
konwencjonalny, ale małe, niezależne firmy
wspierane przez inwestorów finansowych. Jak
twierdzą główny ekonomista PKN Orlen
Adam Czyżewski i Paweł Świeboda z demosEuropa, myśląc o tworzeniu warunków
dla rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce, należy wyłączyć firmy w nim działające
spod regulacji dotyczących górnictwa i przemysłu wydobywczego i zastosować wzorce
stymulowania rozwoju pochodzące z doświadczeń sektora high-tech, najsprawniej rozwijającego się w warunkach silnej konkurencji. To zadanie dla rządu.
Rząd powinien urealnić stosowaną skalę opłat eksploatacyjnych i oprzeć ją na wartości sprzedaży, a nie na produkcji surowca.
Środki z eksploatacji złóż gazowych powinny być lokowane w specjalnie utworzonym
funduszu kapitałowym, prowadzącym działalność inwestycyjną, z przeznaczeniem na
cele wpisujące się w strategię modernizacji kraju. Poza tym stabilny system opłat nakładanych na firmy ułatwia ocenę opłacalności inwestycji. Bez dobrego prawa Polska nie będzie w stanie wykorzystać potencjału gazu łupkowego. Pojawienie się nowego sektora, na
podobieństwo sektora finansowego, uzasadnia powołanie do życia nawet instytucji regulującej warunki bezpieczeństwa i efektywności tego sektora, na wzór choćby Komisji
Nadzoru Finansowego.
I
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Czy leci z nami minister?
Agencje ratingowe, które są ostatnio postrachem krajowych gospodarek,
chwalą Polskę – poinformował portal tvn24. – Przedstawiciele Moody’s Investors
Service podtrzymali swoją pozytywną opinię o naszym kraju. Ich zdaniem Polska
jest w na tyle dobrej pozycji, by przetrzymać światowe zawirowania
Maciej Otrębski

my mieć także niższą ich wycenę na giełdzie.
Dlatego to, co dzieje się teraz na giełdach, jest
uzasadnione, jest racjonalne.
Nową ocenę perspektyw wzrostu potwierdzają, zdaniem prof. Gomułki, spadające ceny surowców, bo skoro będzie niższe
tempo wzrostu gospodarczego, będzie też niższy popyt na surowce. To jednak akurat dobra wiadomość, bo oznacza niższą inflację
i stosunkowo niskie stopy procentowe przez
najbliższe kilka lat, choć również relatywnie
wysokie bezrobocie. Niższe tempo wzrostu dla
Polski i innych krajów Europy ŚrodkowoWschodniej to 3–4 proc.

olska jest gospodarką relatywnie
odporną, jak zostało to odzwierciedlone w nadanym przez Moody’s ratingu A2 z perspektywą stabilną.
Choć nie jest całkowicie odporna na globalne zawirowania, jest w na tyle dobrej pozycji, aby je wytrzymać – powiedziała przedstawicielka agencji Kirsten Knight i dodała:
– Jest dobrze zdywersyﬁkowana, a rynek krajowy jest relatywnie duży; poprawiają się też
wskaźniki zadłużenia, a rząd korzysta z możliwości ﬁnansowania się głównie w swojej walucie na rynku krajowym i z długimi terminami
zapadalności zobowiązań. Podkreśliła też, że
Polska była jedynym krajem UE, który w 2009
roku uniknął recesji.

P

Mniej w portfelu

Sposób na uspokojenie
Gdy USA straciły najwyższy rating i giełdy zawirowały, minister finansów Jacek Rostowski skrócił urlop i spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Zapewniał jednak,
że nie ma powodów do niepokoju: – Polska
gospodarka jest silna i odporna na zawirowania na rynkach światowych. Myśmy ten
kryzys przewidzieli i zastosowaliśmy działania wyprzedzające – przekonywał minister
w licznych wywiadach, jakich tego dnia
udzielił. – Wygląda na to, że panika na rynkach światowych się trochę uspokoiła. Widzimy, że po interwencjach Europejskiego
Banku Centralnego, Rezerwy Federalnej
USA i Narodowego Banku Szwajcarii sytuacja powoli się stabilizuje. Choć trzeba jasno
powiedzieć, że rynki są dalej bardzo nerwowe – zastrzegł minister.
Powiedział także, że rząd jest daleko od
podejmowania jakichkolwiek awaryjnych
rozwiązań. Polska gospodarka jest silna i odporna na zawirowania na rynkach światowych. Na początku roku rząd przedłużył elastyczną linię kredytową, którą mamy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym na
30 mld dol. Także wyprzedzająco realizowane były potrzeby pożyczkowe. – Można
powiedzieć, że dzisiaj one są zapewnione
w 90 proc. na cały rok. Więc mamy w pełni
bezpieczną sytuację budżetu – zapewnił minister Rostowski.
Rząd, jak dodał, będzie monitorować sytuację, tak aby zapewnić stabilność budżetu

i finansów publicznych. – Poważnym błędem
byłyby przesadne działania wyprzedzające,
które mogłyby niepotrzebnie uderzyć w kieszenie Polaków. Na pewno jest tak, że zapewnimy bezpieczeństwo budżetu. W tak
trudnych sytuacjach nie ma cudownych rozwiązań, które magicznie mogą wyprodukować wielkie kwoty pieniędzy bez zagrożenia
dla gospodarki – podkreślił Rostowski.
– Pozycja polskiej gospodarki i finansów
publicznych jest relatywnie dobra, kiedy porównujemy to z innymi krajami. Polska jest
dzisiaj bardzo bezpiecznym krajem, jeśli
chodzi o wiarygodność finansową, ale zdaję sobie sprawę, że w indywidualnym odczuciu
może to różnie wyglądać – powiedział premier Donald Tusk.

To nie recesja
– Nie sądzę, by obecne wydarzenia były
zapowiedzią recesji i krachu w sektorze finansów publicznych – powiedział główny ekonomista Business Centre Club prof. Stanisław
Gomułka. – To raczej rodzaj korekty. Inwestorzy uznali, że zapowiedzi zacieśniania polityki fiskalnej na świecie są coraz bardziej realne. Stąd oczekiwane niższe tempo wzrostu
PKB. Mniejsze wydatki rządowe czy wyższe
podatki to mniej zamówień dla prywatnych
firm. Będziemy mieć w rezultacie niższe zyski przedsiębiorstw i w związku z tym musi-

To, co mówił premier Donald Tusk o indywidualnych odczuciach obywateli w sprawie ich sytuacji finansowej, ma potwierdzenie w faktach. Od początku sierpnia bieżącego
roku wartość oszczędności Polaków zmniejszyła się o ponad 25 mld zł. To efekt przeceny na giełdach – poinformowała „Rzeczpospolita”.
Gazeta wyliczyła, o ile uszczupliły się
oszczędności Polaków: w funduszach inwestycyjnych, lokujących pieniądze w polskie akcje (5,2 mld zł) i w funduszach emerytalnych
(12,1 mld zł) oraz indywidualnych inwestorów giełdowych (7,7 mld zł). – Trudno jeszcze określić, czy to są rzeczywiste straty dla
klientów. Mamy do czynienia z paniką i emocjami – ocenił wiceprezes PTE PZU Marek
Sojka. Specjaliści podkreślają, że dopóki nie
zakończymy inwestycji, np. sprzedając akcje,
są to straty jedynie na papierze.
Minister finansów zapowiedział, że Polska podejmie w tym i w przyszłym roku jedną z najszybszych napraw finansów publicznych w całej Europie – poinformował
portal Money.pl. Jacek Rostowski wyjaśnił, że
ma to zapewnić bezpieczeństwo i stabilność
polskiej gospodarki.
– Trzymamy mocno wydatki w tym roku
i przyszłym w budżecie, który już został
wstępnie przyjęty przez rząd. Przy wzroście
gospodarczym, który przewidujemy, to da bardzo widoczne efekty – mówił minister finansów w Sygnałach Dnia (I Pogram Polskiego
Radia).
Wiadomo, że nie ma nic za darmo i ktoś
na tym straci. Musimy się więc przygotować
na własny program oszczędnościowy.
I
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Waterjet Combo ﬁrmy
Eckert – wielokrotnie
wybierany przez klientów,
teraz również doceniony
przez wiodącego
producenta urządzeń do
cięcia i spawania – ﬁrmę
Thermadyne, która
będzie wykorzystywała
przecinarkę do testów
i cięcia pokazowego
aterjet Combo zasili park maszynowy jednego z najnowocześniejszych centrów szkoleniowo-testowych w Europie,
należącego do ﬁrmy Thermal Dynamics,
gdzie klienci mogą przetestować urządzenie
i jakość wycinanych detali, a także uzyskać porady dotyczące opłacalności poszczególnych technologii cięcia.
Przy wyborze odpowiedniego urządzenia
do swojego nowoczesnego centrum w Holandii firma Thermal Dynamics kierowała się
przede wszystkim faktem, że jej systemy do
cięcia plazmą Ultra-Cut uzyskują doskonałe osiągi właśnie na maszynie WaterJet Combo. Konstruktorzy firmy Eckert dołożyli
wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać
możliwości tej zaawansowanej technologii wytwarzania plazmy. Firma Thermal Dynamics
doceniła też pomysł połączenia w jednym
urządzeniu dwóch technologii cięcia – wodą
oraz plazmą.
– Szczególnie cieszy to, że nasza maszyna
została wybrana przez wiodącego producenta
z branży. Wskazuje to na fakt, iż jesteśmy partnerem godnym zaufania – powiedział Tadeusz Eckert.

W

Najlepsi
wybierają
najlepsze
rozwiązania
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Precyzja wody czy szybkość plazmy?
Przecinarki do cięcia strumieniem wody
są bardzo popularnym narzędziem tnącym na
rynku europejskim. Technologia wodna zapewnia wysoką dokładność i precyzję cięcia
bez wpływu temperatury. Natomiast wysoka
prędkość cięcia plazmowego daje nam w połączeniu z cięciem strumieniem wody dużą
wydajność i wysoką jakość. Firma Eckert, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów,
którzy potrzebują zarówno dokładności i doskonałej jakości wycinanych elementów oraz
szybkości procesu cięcia, opracowała i wdrożyła rozwiązanie zwiększające możliwości
przecinarek typu Waterjet.
Przecinarka Waterjet COMBO to urządzenie z powodzeniem wykorzystujące dwie
nowoczesne technologie cięcia – plazmową
i wodną. Wycinając detal przy użyciu dwóch
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Fot. ECKERT (3)

Przecinarka Waterjet Combo firmy ECKERT
różnych technologii, wykorzystujemy wszystkie zalety każdej z nich. Możemy zatem ciąć
precyzyjnie i szybko praktycznie każdy materiał. Dzięki technologii kombinowanej możemy także znacząco skrócić czas obróbki
i zredukować koszty wytworzenia detalu.
Co więcej, dzięki zaimplementowanemu
oprogramowaniu przecinarka Waterjet COMBO może w pełni automatycznie przełączać
się pomiędzy narzędziami tnącymi w trakcie
wykonywania zadanego programu. Dzięki zastosowaniu stołu wodnego możliwe jest cięcie elementów pod wodą. W przypadku cięcia plazmą eliminuje to powstające pyły i zanieczyszczenia oraz znacząco ogranicza hałas. Sprawia to, że przecinarka posiada również walor ekologiczny. W końcu nie trzeba
wybierać między precyzją wody i szybkością
plazmy, gdyż te dwie technologie udało się doskonale połączyć.

Rozwiązanie problemu
odkształcania się cienkich blach
Często przy cięciu cienkich blach pojawia się problem ich odkształcania na skutek
oddziaływania wysokiej temperatury towarzyszącej procesowi cięcia plazmą. Firma
Thermal Dynamics wykorzystała system
WMS® (ang. Water Mist Secondary), umożliwiający cięcie plazmą z zastosowaniem
osłony mgły wodnej zamiast gazu osłonowego. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania cięta plazmą blacha jest optymalnie chłodzona, co rozwiązuje problem jej odkształcania. Jest to bardzo dobre i coraz po-

Cięcie plazmą
pularniejsze w Polsce rozwiązanie. Tak jak
w przypadku innych rozwiązań z zastosowaniem palnika plazmowego, uzyskamy
gładkie powierzchnie bez nacieków i nadmiernego ukosu krawędzi. Przewagą systemu
WMS® jest zmniejszone utlenianie krawędzi.
Ponadto system ten zapewnia dobrą spawalność wyciętych elementów. Za wyborem tego rozwiązania przemawia także niższy koszt eksploatacji – drogi gaz zastępujemy bez porównania tańszą wodą. Do cięcia
stali nierdzewnych zwykle używamy azotu lub
ewentualnie mieszanki argonu i wodoru.
Daje to również wysoką jakość, jednak jest
bardzo kosztowne. Natomiast użycie wody
znaczenie redukuje koszty produkcji i daje do-

bre rezultaty nawet przy cięciu materiałów
różnej grubości. Wykorzystanie technologii
WMS® daje również wyższe prędkości cięcia.

Jedno urządzenie – wiele korzyści
Waterjet Combo jest przemyślanym rozwiązaniem, które zostało zaprojektowane
w odpowiedzi na stale rosnące oczekiwania
klientów. Jeżeli kontrola kosztów, różnorodność ciętych materiałów, odpowiednie zaplanowanie produkcji, a przede wszystkim doskonała jakość cięcia są dla państwa ważnymi aspektami, Waterjet Combo będzie idealnym rozwiązaniem.
www.eckert.com.pl
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Wspólnota idei
i interesów
Jak wykazała oﬁcjalna wizyta prezydenta RP w Austrii, Polskę i Austrię łączy znacznie
więcej niż stosunki handlowe. Przykładem jest wspólne stanowisko obu krajów
w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej, gotowość do zaangażowania w rozwój
wspólnoty i optymizm odnośnie dalszej współpracy
czasie dwudniowej oﬁcjalnej
wizyty w Austrii prezydent Bronisław Komorowski spotkał się
z wicekanclerzem, ministrem
spraw zagranicznych i europejskich Michaelem Spindeleggerem, przewodniczącą Rady
Narodowej Republiki Austrii Barbarą Prammer oraz prezydentem Austrii Heinzem Fischerem, z którym rozmowa dotyczyła przede
wszystkim priorytetów polskiej prezydencji,

W
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pomocy dla krajów eurolandu pogrążonych
w kryzysie wywołanym zadłużeniem oraz perspektyw rozszerzenia UE na Bałkany Zachodnie i kraje na wschód od Unii.

Wspólna wizja Europy
Po spotkaniu głów państw prezydent
Komorowski zapewnił o chęci i gotowości polskiej strony do zaangażowania się w rozwiązywanie bieżących problemów gospo-

darczych i finansowych strefy euro oraz podzielenia się polskimi doświadczeniami, a tym
samym pokazania, że reformy gospodarcze
można z powodzeniem przeprowadzić i cieszyć się stabilną sytuacją, jak miało to miejsce w Polsce. – Chcemy przekazać polski optymizm, który wiąże się z tym, że byliśmy jedynym krajem, który nie doznał recesji w ubiegłych latach i który nieustannie od prawie
20 lat cieszy się rozwojem gospodarczym
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chcielibyśmy również obserwować postęp, jeśli chodzi o wypełnienie kryteriów istotnych
z punktu widzenia uczestniczenia w procesach
integracyjnych także na Ukrainie – dodał, zaznaczając starania Polski o przyspieszenie
uczestnictwa Ukrainy w procesach integracyjnych i satysfakcję, z jaką obserwuje wyraźny
postęp w przygotowaniach do tego przełomowego momentu.

Ku pogłębieniu wzajemnych relacji

– mówił. Nie tylko przywołał przykład polskich
doświadczeń w zakresie wdrażania trudnych reform systemowych, których sukces
skutkuje dziś sprawnie rozwijającą się krajową gospodarką, lecz także wyraził optymizm odnośnie przyszłości wspólnej waluty
europejskiej i braku zagrożeń recesją.
Wtórował mu prezydent Austrii, doceniając polskie stanowisko, a ze swej strony deklarując wolę włączenia się w naprawę kryzysowej sytuacji w Europie. Obaj prezydenci podkreślali dobre stosunki między Polską
i Austrią, podtrzymując chęć nie tyle ich utrzymania, co wręcz pogłębienia. W rozmowach na temat rozszerzenia UE na Bałkany
Zachodnie oraz kraje na wschód od Unii prezydenci Polski i Austrii byli równie zgodni, iż
pogłębienie integracji europejskiej powinno
iść w parze z terytorialnym poszerzeniem obszaru wspólnoty i włączeniem w obszar UE
nowych państw członkowskich. – Uważamy,
że jedynym podstawowym kryterium powinno być kryterium wypełniania warunków
członkostwa w UE – twierdzili jednogłośnie.
Bronisław Komorowski szczególnie podkreślił zadowolenie z możliwości podpisania
przez Chorwację umowy i dołączenia do pełnoprawnych państw członkowskich UE jeszcze w okresie polskiej prezydencji. – Ale

W Austriackiej Izbie Gospodarczej prezydent RP wziął udział w Austriacko-Polskim
Forum Gospodarczym, zainaugurowanym
przez prezydenta Fischera we wrześniu
2009 roku, podczas wizyty w Warszawie.
W swoim wystąpieniu prezydent Komorowski ocenił objęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE jako poważne osiągnięcie
oraz ukoronowanie polskiej drogi wiodącej od
systemu komunistycznego do demokracji
i wolnego rynku, ale jednocześnie poważny
sprawdzian. Podkreślił, iż Polska w czasie
trwania prezydencji ma zamiar szczególnie
podkreślać i uświadamiać Europejczykom, że
integracja europejska ma głęboki sens i może
zaradzić wielu problemom, a zarazem stanowi
szansę na dalsze źródło wzrostu gospodarczego UE.
Wystąpienie o roli integracji Polski z UE
i szansach, jakie niesie dla wzrostu gospodarczego, prezydent Komorowski potraktował jako punkt wyjścia do szczególnego zaakcentowania znaczenia polskiej akcesji do
struktur unijnych w rozwijanej współpracy polsko-austriackiej. – Osiągnięcia są imponujące, jeśli chodzi o poziom zaangażowania firm
austriackich w Polsce, o bardzo szybki wzrost
wymiany handlowej – mówił z satysfakcją.

Znaczny udział w rynku
Stwierdzenie to jest silnie osadzone w statystykach. Według oficjalnych danych w Polsce działalność prowadzi około 800 firm austriackich. Od momentu wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej w 2004 roku liczba firm austriackich obecnych na polskim rynku zwiększyła się ponad dwukrotnie. Co ważne, Austria należy do ważnych inwestorów zagranicznych w Polsce, wyprzedzając takie kraje,
jak Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania czy
Japonia. Na podstawie danych NBP opublikowanych pod koniec 2009 roku Austria
zajmowała w zestawieniu inwestorów zagranicznych 8. miejsce, ze skumulowaną
wartością zainwestowanego kapitału w wysokości 4,7 mld euro. W 2011 roku suma ta
powiększy się o około 500 mln euro wskutek
transakcji zakupu banku Polbank przez
Raiffeisen Bank International.
Udział inwestorów austriackich w całości inwestycji zagranicznych w Polsce wynosi około 3,7 proc., przy czym działające w Polsce firmy z kapitałem austriackim dają zatrudnienie około 40 tys. Polaków, głównie
w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym,

w budownictwie i nieruchomościach oraz przemyśle, a zwłaszcza w produkcji materiałów budowlanych i przemyśle papierniczym.

Inwestycje pełną parą
W ostatnim czasie austriackie firmy zrealizowały w Polsce szereg poważnych projektów i inwestycji. Do najważniejszych z nich,
przeprowadzonych w latach 2010–2011, należy największy park biznesowy w południowej części Warszawy – Poleczki Business Park,
oddany do użytku w 2010 roku w ramach joint venture firm UBM i CA Immo, którego budowę w formie generalnego wykonawstwa zrealizowała firma Porr. Na powierzchni prawie
20 tys. mkw. powstały biura, hotel, powierzchnie magazynowe oraz obiekty handlowe i gastronomiczne, zaś w marcu
2011 roku rozpoczęły się prace w ramach drugiego etapu budowy.
Ponadto w sektorze nieruchomości firma
Warimpex, która wcześniej z powodzeniem
oddała do użytku dwa hotele andel’s w Krakowie i w Łodzi, otworzyła czterogwiazdkowy Hotel Angelo w Katowicach. Rozpoczęła również budowę nowego luksusowego
kompleksu biurowego w Warszawie przy ul.
Próżnej i zapowiedziała dalszą, zaplanowaną przyszłościowo, ekspansję na rynku polskim, związaną z budową kolejnych czteroi pięciogwiazdkowych hoteli oraz sieci 25–
30 hoteli niskobudżetowych w różnych polskich miastach. Firma Immofinanz za
50 mln euro rozbudowuje własne centrum
handlowe Silesia City w Katowicach, które będzie największym tego typu obiektem w Polsce Południowej, a Strabag realizuje w Katowicach projekt budowy terminalu autobusowego oraz dworca kolejowego, o łącznej powierzchni 200 tys. mkw., którego wartość wynosi 240 mln euro.
Austriackie firmy mają swój istotny
wkład w rozwój infrastruktury sportowej
w Polsce, w tym w przygotowania stadionów
na Euro 2012. Przedsiębiorstwo Alpine Bau,
jako lider konsorcjum, wygrało prestiżowe
przetargi na budowę lub przebudowę stadionów przygotowywanych na mistrzostwa
w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu oraz na
przebudowę stadionu w Krakowie. Przygotowaniem murawy na stadionach piłkarskich
zajmuje się z kolei firma Richter Rasen, która podejmie się pokrycia 10 boisk piłkarskich
naturalną trawą.
Firmy budowlane z Austrii są aktywne
również w zakresie budownictwa drogowego. Strabag wygrał przetargi na budowę
dróg w Warszawie i okolicach oraz na budowę
106-kilometrowego odcinka autostrady A2
o wartości 1,6 mld euro, który do końca
2011 roku ma połączyć Polskę z siecią autostrad niemieckich. Ta sama firma zajmie się
budową najdłuższego mostu w Polsce, który powstaje w Toruniu i będzie kosztował
540 mln euro. TERRAG-ASDAG, oddział budownictwa drogowego firmy Porr, rozpoczął
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we wrześniu 2009 roku budowę części południowej obwodnicy Warszawy, a Alpine kontynuuje budowę części autostrady A1 do granicy czeskiej za kwotę 139 mln euro.
Firma Kapsch wygrała przetarg na wprowadzenie systemu elektronicznego myta dla
pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 ton
i może cieszyć się kontraktem o wartości
1,3 mld euro. Na początku 2011 roku Kapsch
CarrierCom, w wyniku przetargu o wartości
około 11 mln euro, otrzymała zlecenie wykonania cyfrowego kolejowego systemu radiowego. 60 proc. wartości kontraktu o wartości 272 mln euro, na 35 pociągów zamówionych przez Warszawę, przypada na firmę
Siemens Mobility w Grazu i Wiedniu, natomiast firma ILF Beratende Ingenieure ZT jest
odpowiedzialna za zaprojektowanie drugiej
linii metra w Warszawie (trasa wschód–zachód).
Drogownictwo, obiekty komercyjne i sportowe to nie jedyne segmenty budownictwa,
w których firmy austriackiego pochodzenia
mają swój udział. Wygrany przetarg zapewnił firmie Waagner Biro Austria Stage Systems
budowę kompleksu scenicznego w Białymstoku o wartości ponad 5 mln euro, natomiast
austriacki architekt Thomas Pucher z Graz
wygrał konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby filharmonii „Sinfonia Varsovia”
w Warszawie, która ma powstać w dzielnicy
Grochów. Biuro Architektoniczne Riegler
Riewe Architekten z Graz po wygraniu konkursu realizuje projekt budowy siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Wymiana handlowa w górę
Polska jest nie tylko częstym celem projektów inwestycyjnych realizowanych przez
austriackie podmioty, lecz także dużym i atrakcyjnym rynkiem dla austriackich produktów.

Fot. OFICJALNA STRONA PREZYDENTA RP/PIOTR MOLECKI
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Prezydent Bronisław Komorowski podczas oficjalnej wizyty w Austrii
W 2010 roku austriacki eksport do Polski znowu odnotował wzrost, osiągając wartość
2,75 mld euro, a tym samym przekraczając
wynik z roku 2009 o 12,1 proc. W pierwszym
kwartale 2011 roku austriacki eksport do Polski wyniósł 816,4 mln euro (+ 37,1 proc.), co
pozwala spodziewać się rekordowego wyniku w całym roku 2011.
Do Polski skierowano około 2,5 proc.
łącznego austriackiego eksportu, dzięki czemu w 2010 roku Polska zajęła 10. miejsce
w rankingu najważniejszych destynacji eksportowych Austrii, plasując się za krajami Europy Środkowo-Wschodniej, takimi jak Czechy czy Węgry, lecz wyprzedzając Rosję,
Hiszpanię, Holandię. Wzrost jest odnotowywany w obustronnej wymianie handlowej, gdyż austriacki import z Polski wzrósł
w roku 2010 o 21,5 proc. i wyniósł 1,9 mld

euro. W I kwartale 2011 roku jego wartość wyniosła 548,4 mln euro, co oznacza wzrost
o 38,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2010.

Gospodarcza kooperacja w rozkwicie
Austriackie firmy są w Polsce cenione jako
doświadczeni i rzetelni partnerzy, a dzięki
stwarzanym warunkom wymiany doświadczeń i współpracy austriackie firmy oferują
know-how z zakresu ochrony środowiska, budownictwa, infrastruktury i budowy maszyn, w których to dziedzinach zauważa się
w Polsce szczególnie duże zapotrzebowanie.
Wiedeń w dużej mierze jest kojarzony przez
polskich przedsiębiorców z rozwiązaniami
w zakresie transportu publicznego, gospodarki
komunalnej, zasilania w energię cieplną i elektryczną. Wydział Handlowy Ambasady Au-

10 najważniejszych grup towarowych eksportowanych z Austrii do Polski w roku 2010:
Wyroby

Wartość eksportu
w roku 2010
w mln euro

Zmiana %
w stosunku
do roku 2009

1

Kotły, maszyny, aparaty i urządzenia mechaniczne tj. silniki, kompresory, armatura

393,9

+23,5

2

Ciągniki, pojazdy mechaniczne, traktory, motory; głównie karoseria, skrzynie biegów, samochody osobowe, samochody ciężarowe

294,8

+17,9

3

Maszyny elektryczne, aparaty i urządzenia elektrotechniczne; głównie telefony komórkowe, podzespoły
do urządzeń elektronicznych

287,1

-18,5

4

Papier i karton; głównie opakowania

200,1

+9,9

5

Tworzywa sztuczne i artykuły z tworzyw sztucznych; głównie okucia z tworzyw sztucznych i polimerów

182,9

+22,8

6

Żelazo i stal; głównie blacha >600mm

174,1

+15,5

7

Wyroby farmaceutyczne; głównie lekarstwa przeznaczone do drobnej sprzedaży

146,9

+2,8

8

Aluminium i towary z aluminium; głównie pojemniki, zbiorniki

80,8

+29,1

9

Towary z żelaza i stali; głównie konstrukcje, rusztowania, szalunki, podpory

78,5

+30,7

10

Różne towary z metali nieszlachetnych; głównie okucia meblowe

77,7

+28,3
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strii w Warszawie oraz Austriackie Biuro
Współpracy Gospodarczej w Krakowie wspierają podmioty o austriackich korzeniach zainteresowane wejściem na rynek polski, ułatwiając im poznanie rynku i potencjalnych
partnerów handlowych oraz zainicjowanie
współpracy.
W styczniu 2011 roku Wydział Handlowy Ambasady Austrii w Warszawie po raz kolejny zorganizował austriacką wystawę na
Międzynarodowych Targach Budownictwa
BUDMA w Poznaniu. Z tej okazji do Polski
przyjechało ośmiu austriackich przedsiębiorców, którzy uczestnicząc w targach,
chcieli poznać polski rynek. W marcu we
współpracy z Österreichische Weinmarketing
– organizacją zajmującą się promocją wina
austriackiego – zorganizowano tradycyjną degustację win austriackich, w ramach której
swoje wina zaprezentowało 50 austriackich
producentów. W kwietniu 2011 roku po raz
pierwszy Wydział Handlowy Ambasady Austrii zorganizował austriackie stoisko grupowe na Międzynarodowych Targach Maszyn
i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA w Poznaniu, gdzie pięciu austriackich przedsiębiorców prezentowało
swoje produkty i rozwiązania.
W ramach Europejskiego Kongresu Ekonomicznego Austria była reprezentowana
w kilku panelach, prezentując wystąpienia między innymi odnośnie współpracy gospodarczej pomiędzy Górną Austrią a Śląskiem. Na
zaproszenie Austriackiej Izby Gospodarczej
Austrię odwiedziły dwie delegacje przedstawicieli polskich miast, samorządów i zakładów
gospodarki miejskiej. Prezydenci dużych polskich miast mieli okazję zapoznać się z austriackimi technologiami miejskimi i wymienić się doświadczeniami. Miesiąc później
śląska delegacja udała się do Wiednia i Lin-

zu, aby zapoznać się z technologiami ochrony środowiska dla miast śląskich.
Polska Południowa jest dla austriackich
przedsiębiorców szczególnie atrakcyjnym
partnerem ze względu na położenie geograficzne, wielkość rynku (15 mln konsumentów)
oraz potencjał rozwojowy. Z tego względu od
2005 roku działa Austriackie Biuro Współpracy Gospodarczej Advantage Austria,
otwarte w Krakowie z inicjatywy Austriackiej
Izby Gospodarczej, którego zadaniem jest
wspieranie austriackich przedsiębiorców wiążących współpracę z południowym regionem
kraju.
Potencjał dalszego rozwoju współpracy
pomiędzy polskimi i austriackimi firmami istnieje w prawie wszystkich branżach, niezależnie od obszaru, jednak szczególny wymiar
ma on w takich branżach, jak energetyka,
ochrona środowiska, infrastruktura i budownictwo, a także w przemyśle spożywczym.

Branżowi liderzy
W sektorze usług finansowych wiodącą
pozycję wśród austriackich firm obecnych na
polskim rynku zajmuje bank Raiffeisen, który swoją pozycję dodatkowo umocnił po przejęciu kontroli nad Polbankiem, pokonując tym
samym takie renomowane banki, jak BNP Paribas, PKO BP i Deutsche Bank. Według informacji medialnych zysk netto banku Raiffeisen Polska wyniósł w roku 2010 238,2 mln
zł. Sukcesy w Polsce odnoszą też Investkredit Bank AG oraz Erste Bank, który oferuje
w Warszawie usługi maklerskie poprzez Erste Securities.
Austriacy są także mocno reprezentowani
w leasingu. Poprzez swoje oddziały działają
w Polsce Immorent AG, Immoconsult Leasing AG, VB-Leasing International Holding
GmbH, Raiffeisen-Leasing International

GmbH czy BAWAG P.S.K. LEASING
GmbH. Silną pozycję ma firma Coface, która jako pierwsza i jedyna austriacka firma na
polskim rynku zapewnia przez swoje cztery
firmy ubezpieczenie należności, faktoring,
usługi wywiadowni handlowej i windykację.
Usługi faktoringowe oferuje także Raiffeisen
Polska. Obie te firmy należą do 3 najważniejszych w branży. Dobrą pozycję zajmują
również austriackie firmy ubezpieczeniowe,
takie jak Uniqa Versicherungen AG, Allianz
New Europe Holding GmbH, Lutz Assekuranz Maklerges mbH oraz VIG Vienna Insurance Group, która według własnych danych zajmuje 3. miejsce na rynku (bez ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń na życie.
W Polsce działają również najważniejsze
austriackie firmy deweloperskie i podmioty
specjalizuące się w zarządzaniu nieruchomościami. Realizują one różne projekty, od
parków biznesowych, poprzez centra handlowe do biurowców i hoteli. Jako przykłady można wymienić: Warimpex Polska, kojarzony z rozwojem giełdy, UBM Polska, CA
Immo Real Estate Management Poland
Sp. z o.o., Immofinanz - Warschau Polska, dla
której to firmy Polska jest po Austrii i Niemczech najważniejszym rynkiem (aktualnie ta
notowana na giełdzie firma posiada w portfelu w Polsce 36 biurowców i centrów handlowych o wartości około 683 mln euro), Raiffeisen Evolution.
W przemyśle papierniczym na szczególną uwagę zasługuje firma Mondi, która
w 2010 roku zainwestowała 45 mln euro.
W fabryce papieru w Świeciu firma zainwestowała łącznie około 350 mln euro, osiągając moce produkcyjne w wysokości ponad
200 mln mkw. rocznie.
Źródła: PAP, Ambasada Austrii

10 najważniejszych grup towarowych eksportowanych z Polski do Austrii w roku 2010
Wyroby

Wartość eksportu w roku
2010 w mln
euro

Zmiana %
w stosunku
do roku
2009

1

Paliwa mineralne; głównie brykiet węglowy, koks

296,1

+34,8

2

Ciągniki, pojazdy mechaniczne, traktory, motory, głównie samochody osobowe i ciężarowe oraz części zamienne

176,2

+13,2

3

Kotły, maszyny, aparaty i urządzenia mechaniczne; głównie komputery, pralki, zbiorniki na gorącą wodę

174,7

+16,4

4

Meble; głównie meble do siedzenia, skrzynie, artykuły pościelowe

142,4

+10,8

5

Maszyny elektryczne, aparaty i urządzenia elektrotechniczne; głównie telewizory, kable zapłonowe

113,3

+24,6

6

Miedź i towary z miedzi; głównie drut miedziany

110,8

+137,7

7

Tworzywa sztuczne i towary z tworzyw sztucznych; głównie opakowania i pojemniki transportowe

92,7

+35,1

8

Towary z żelaza i stali; głównie konstrukcje stalowe

67,4

+7,5

9

Tytoń i tytoń przetworzony; głównie papierosy

61,3

+57,2

10

Żelazo i stal; głównie blacha

57,9

+85,2
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LEIER Polska SA w Woli Rzędzińskiej

Satysfakcja klientów
– gwarantowana
W 1970 roku austriacki przedsiębiorca Michael Leier rozpoczął działalność
gospodarczą, kładąc podwaliny pod budowę dziś międzynarodowej, rodzinnej
grupy przedsiębiorstw. Aktualnie pod szyldem marki LEIER funkcjonuje 35 zakładów
w branżach: budowlanej, mechanicznej, motoryzacyjnej i innych usytuowanych
na obszarze Austrii, Węgier, Polski, Rumunii, Chorwacji i Słowacji
Polsce grupę reprezentują trzy
spółki, wytwarzające materiały
budowlane: w Malborku (od
1988 roku), w Woli Rzędzińskiej
k. Tarnowa (od 2000 roku) i w Markowiczach
koło Biłgoraja (od 2010 roku).
Zakład w Malborku jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkujących
materiały budowlane z betonu i betonu lekkiego. Oferuje szeroki asortyment produktów
dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego
oraz przemysłowego, m.in. prefabrykowane
ściany zespolone, systemy ścienne, w tym pustaki z lekkiego kruszywa keramzytowego
z wypełnieniem masą granulatu styropianowego – Monolit Plus, a ponadto cieszące się
szczególnym uznaniem klientów systemy
kominowe Leier, stropy gęstożebrowe i monolityczne Leier-Panel, nadproża do rolet.
Ofertę uzupełniają płytki chodnikowe, kostka brukowa, donice do kwiatów.

W
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Wyroby produkowane w polskich zakładach
Leier’a dostępne są w większości dobrych
składów budowlanych, a także w firmowych
centrach dystrybucji
Zakład w Woli Rzędzińskiej jest producentem nowoczesnej ceramiki ściennej. Pustaki linii Thermopor znane są na budowach
całej południowej i centralnej Polski. Oferta
uzupełniona jest pełnym asortymentem ceramiczno-żelbetowych belek nadprożowych
Leier Strong, stropów Leier-Panel (typu filigran) oraz systemów kominowych Leier.
Zakład w Markowiczach produkuje ceramikę tradycyjną. Pustaki typu Max, U, cegły modularne i cegły kratówki, a także pustaki stropowe Ackermana, wybierane są
przez klientów z uwagi na wysokie parametry techniczne. Ofertę zakładu uzupełniają

nadproża Leier-Strong i systemy kominowe
Leier.
Zakłady Leier’a w Polsce produkują z wykorzystaniem nowoczesnej technologii oraz
poszanowaniem środowiska naturalnego na
zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.
Jakość wyrobów jest nieustannie kontrolowana w zakładowych laboratoriach, wszystkie sfery produkcji objęte są systemem Zakładowej Kontroli Produkcji, a wyroby są znakowane symbolem CE.
Wyroby produkowane w polskich zakładach Leier’a dostępne są w większości dobrych
składów budowlanych, a także w firmowych
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centrach dystrybucji w Świętajnach k. Olsztynka, Świeciu, Wieliczce, Zakroczymiu k. Warszawy i w Strzelcach Opolskich.
Największą wagę spółki Leier’a w Polsce
przywiązują do zadowolenia swoich klientów.
To dla nich dedykowana jest zorganizowana
obsługa przedsprzedażna, doradztwo techniczne, pomoc w projektowaniu, szkolenia dla
grup budowlanych, projektantów, architektów,
jak również organizacja transportu i oczywiście pomoc po sprzedaży w zakresie rozwiązywania różnego rodzaju zagadnień na
placu budowy. Klienci indywidualni, deweloperzy, duże firmy budowlane doceniają te
istotne aspekty współpracy i często wybierają właśnie produkty Leier’a do realizacji
swoich projektów.

LEIER Markowicze SA

LEIER – Malbork Sp. z o.o.
82-200 Malbork, al. Wojska Polskiego 92
tel. (55) 272 32 12, fax (55) 272 50 01
malbork@leier.pl
LEIER Polska SA
33-150 Wola Rzędzińska 155A
tel. (14) 631 37 00, fax (14) 631 36 00
tarnow@leier.pl
LEIER Markowicze SA
23-414 Majdan Stary,
Cegielnia Markowicze 5
tel. (84) 685 19 60, fax (84) 685 19 70
markowicze@leier.pl
www.leier.pl

Hala produkcyjna w Woli Rzędzińskiej

LEIER – Malbork Sp. z o.o.
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Z myślą o wymagającym
konsumencie
Branża spożywcza musi sprostać coraz to nowym wyzwaniom,
wynikającym z rosnącej świadomości konsumentów, którzy
oczekują od żywności dobrego smaku i walorów odżywczych.
O rozumieniu jakości i wizji rozwoju rynkowego mówi
Michał Kruk, prezes ﬁrmy Diamant Polska

Firmie Diamant jako pierwszej w branży
przyznano Godło Republiki Austriackiej,
a jej jakość potwierdzona została certyfikatem
jakości według normy ISO 9001
64 Fakty

Co powinno charakteryzować dobrą
mieszankę piekarniczą? Jakie miejsce w tej
jakościowej hierarchii kryteriów zajmują walory smakowe i zdrowotne, a jakie czynnik
ekonomiczny?
– Podstawą idealnej kompozycji piekarniczej jest precyzyjnie dobrany skład, zawierający wyselekcjonowane surowce z najlepszych upraw. Priorytetami przy opracowywaniu naszych kompozycji są domowy smak
oraz cenne wartości odżywcze pieczywa.
Zaletą dobrej kompozycji jest jej powtarzalność oraz ułatwienie procesu produkcji, co
znacząco wpływa na czynnik ekonomiczny
piekarni. Czynnik ekonomiczny jest ważny zarówno dla nas, jak i dla piekarza, w myśl partnerskiej współpracy. Na końcową kalkulację
produktu składa się wiele czynników, między
innymi: aktualna cena surowców, koszty
produkcyjne, wkład ludzki, logistyka, marketing etc. Udział procentowy kompozycji piekarskich w produkcie końcowym waha się pomiędzy 0,1 a 25. Ze względu na kalkulację cenową bardzo rzadko na rynku polskim stosowane są kompozycje piekarskie 100 proc.
W naszym asortymencie oferujemy całą
gamę produktów najwyższej jakości za rozsądną cenę.
Na jakich założeniach opiera się praca
nad udoskonalaniem oferty, zgodnie z potrzebami rynku?
– Dział wdrożeń i innowacji stanowi integralną część naszego przedsiębiorstwa,
współpracując ściśle z działem marketingu
i sprzedaży. Dane wynikające z bieżącej analizy rynku przekładane są na rozwój i rozszerzenie asortymentu. Z naszej inicjatywy
wprowadzane są na rynek nowe trendy smakowe. W ubiegłym roku debiutowaliśmy na
polskim rynku gamą produktów ekologicznych certyfikowanych przez jednostkę Agro
Bio Test, co było odpowiedzią na zwiększającą się świadomość zdrowego odżywiania się
polskiego konsumenta.
Jak rozumiana jakość przyświeca codziennym działaniom firmy?
– Naszą dewizą jest wyłącznie najwyższa
jakość i tę dewizę staramy się przełożyć nie
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tylko na najlepsze produkty, wytwarzane
przez firmę Diamant, lecz także na team. Nasz
zespół stanowią świetnie wykształceni pracownicy, przedstawiciele handlowi oraz technolodzy z dyplomem piekarza i cukiernika,
którzy dobrze rozumieją problemy i potrzeby klienta, gwarantując tym samym najwyższą jakość usług. Indywidualne podejście
firmy do każdego pracownika procentuje
jego zadowoleniem i zaangażowaniem w codzienną pracę, dlatego też wprowadziliśmy
specjalny system motywacyjny, zapewniający odpowiednie zaplecze socjalne.
Co wpływa na wiarygodność marek firmowanych przez Diamant z punktu widzenia partnerów biznesowych i konsumentów?
Jakie przełożenie na dalszy rozwój i realizację
strategii firmy ma przyznany jej certyfikat
Rzetelnej Firmy?
– Wiarygodność firmy Diamant oraz
zaufanie klienta do naszych marek wypracowano poprzez konsekwentne, długoletnie
działania naszej firmy. Na pozytywny wizerunek naszego przedsiębiorstwa niewątpliwie
wpływają rzetelne i indywidualne podejście do
klienta, powtarzalność oraz wysoka jakość
produktów, jak również stabilność finansowa. Przyznany nam certyfikat Rzetelnej Firmy jest potwierdzeniem trwałej, stabilnej
polityki socjalnej i finansowej, a zarazem wizytówką uczciwego partnera w biznesie.
W jakim stopniu uzyskane certyfikaty
przekładają się na prosperowanie przedsiębiorstwa i jakie aspekty działalności Diamant
przyczyniły się do ich uzyskania?
– Świadectwem wyjątkowej dbałości o jakość produktów są systemy wdrożeniowe
zgodne z posiadanymi certyfikatami. Firmie
Diamant jako pierwszej w branży przyznano
Godło Republiki Austriackiej, a jej jakość potwierdzona została certyfikatem jakości według normy ISO 9001. Uzyskane certyfikaty
są gwarantem zapewnienia i utrzymania
systemu jakości w firmie, a także przekładają się na profesjonalizm i doświadczenie. Wysokie standardy naszego przedsiębiorstwa przyczyniły
się do uzyskania wielu certyfikatów:
ISO 9001, IFS (International Food
Standad), Agro Bio Test, Austria BIO

Garantie, NOP, HALAL, Godło Republiki
Austriackiej, Rzetelna Firma.
Czym kierują się państwo, wprowadzając nowości rynkowe? Jakie wymagania
muszą spełniać państwa wyroby, aby zwiastowały sukces komercyjny?
– W dzisiejszych czasach zauważa się coraz bardziej świadomego konsumenta, poszukującego wysokiej jakości pieczywa markowego. Kupując pieczywo pod znakiem
marki, na przykład Orginal Baker, klient ma
gwarancję powtarzalności wyjątkowo dobrego produktu. Wprowadzenie marki bez
wątpienia ułatwia rozpoznawalność pieczywa na półce sklepowej. Dzięki postępującej
integracji europejskiej różnice smakowe konsumenta austriackiego i polskiego stopniowo
się zacierają. Dla klienta austriackiego priorytetem w wyborze pieczywa jest jego marka,
a o wyborze klienta polskiego decyduje również cena. Firma Diamant sukcesywnie stara się przenosić trendy rynku austriackiego na
rynek polski, oferując klientom rozpoznawalną
markę pieczywa. Proces wprowadzania marki jest trudny i długotrwały. Jednam mimo że nie
gwarantuje sukcesu, warto
podjąć takie ryzyko. Diamant – jako prawdziwy
Przyjaciel
Pie-

karza i Cukiernika – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta, opracowując
kompozycje zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Wprowadzając nowy produkt, kierujemy się potrzebą rynku, a także regionu, dostosowując go do jego tradycji. Istotnym faktorem jest tutaj niewątpliwie głos konsumenta. Przeprowadzenie wywiadu marketingowego dostarcza nam bieżących informacji w dziedzinie technologii, preferencji żywieniowych oraz ogólnej sytuacji gospodarczej.
Czy istnieją plany otworzenia kolejnych filii w kraju oraz ekspansji na kolejne
rynki? Co stoi za wyborem nowych lokalizacji, aby marki firmy Diamant jak najpełniej przekładały się na wyniki ekonomiczne?
– Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co
roku inwestujemy w rozbudowę naszej sieci
dystrybucji. Posiłkujemy się biurami i magazynami regionalnymi. W Piekarach koło
Krakowa znajduje się nasza siedziba, centrum
logistyczne oraz piekarnia doświadczalnopokazowa. Diamant Polska jest również częściowo odpowiedzialny za pomoc i obsługę
krajów nadbałtyckich i wschodnioeuropejskich. Permanentnie obserwujemy rynek
wschodni, analizujemy bieżącą współpracę
z naszymi partnerami dystrybucji, aktywnie
angażując się w ich rozwój. Ekspansja na kolejne rynki musi być przemyślana i dobrze
przygotowana. Bardzo pomocna w tej kwestii jest Austriacka Izba Gospodarcza, której profesjonalna pomoc i doświadczenia wpierają nasze działania.
Rozmawiała
Magdalena
Szczygielska
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Festo – kompetentny
partner w automatyzacji
produkcji i procesów
przemysłowych

Wybrane produkty marki Festo

Festo Sp. z o.o. została utworzona w 1989 roku, jako kolejna ﬁrma córka
koncernu Festo – światowego lidera innowacyjnych rozwiązań
w dziedzinie automatyki przemysłowej i automatyzacji procesów
oncern Festo, wprowadzając rocznie na całym świecie około 100 nowych produktów i posiadając 2800
patentów, zapewnia najwyższą
produktywność w automatyzacji fabryk i procesów technologicznych. Centrala koncernu
znajduje się w Esslingen-Berkheim, a sieć
59 frim córek zlokalizowana jest na całym
świecie. Przed powołaniem samodzielnej ﬁrmy w Polsce Festo prowadziło intensywną
działalność poprzez Biuro Informacji Handlowej, dlatego marka obecna jest na rynku
polskim od ponad 40 lat.

K
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Festo Polska wprowadza na rynek polski
komponenty do automatyzacji produkcji poprzez sprzedaż doradczą. Obsługuje 5000
klientów przemysłowych i realizuje rocznie
70 tys. zamówień. Oferuje również kompleksowe rozwiązania dla automatyzacji
procesów produkcyjnych i rocznie wdraża
około 250 innowacyjnych projektów. Potencjał intelektualny spółki stanowi zespół 85 specjalistów z których większość pracuje w firmie ponad 10 lat.
Festo obsługuje odbiorców zarówno w zakresie factory automation, jak i process au-

tomation. Automatyzuje maszyny i urządzenia
w branży spożywczej, opakowaniowej, samochodowej, papierniczej, elektronicznej,
kolejowej, a także procesy w energetyce,
przemyśle chemicznym czy gospodarce wodno-ściekowej. Istnieje również kilka nowych
obszarów rynku, takich jak ten związany z biotechnologiami, gdzie coraz częściej Festo Polska znajduje klientów.
Katalogowy program produkcyjny obejmuje 30 tys. pozycji, przy czym dotyczy to
rozwiązań standardowych. W przypadku
ich wersji zmodyfikowanych, produktów
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specjalizowanych oraz gotowych modułów
mówić można praktycznie o nieskończonej
liczbie. Zawężając ten obszar do grupy rozwiązań pneumatycznych, których dostarczanie stanowi dla firmy core business,
można wyróżnić przede wszystkim napędy
pneumatyczne, elementy sterowania, takie jak
zawory i wyspy zaworowe, oraz osprzęt.
Główne rodzaje produktów uzupełniane
są przez ofertę elementów czujnikowych,
w tym systemów wizyjnych, urządzeń związanych z techniką sterowania oraz napędy
elektryczne.
W 2009 roku decyzją koncernu zostało
powołane w Polsce Centrum Inżynieryjne Festo, bazujące na doświadczeniach i kompetencjach zespołu Festo Polska. Na potrzeby
Centrum zbudowano nową halę produkcyjną o powierzchni 2500 mkw. W Centrum są
opracowywane i wytwarzane rozwiązania automatyzacji dla klientów krajowych i zagranicznych (60 proc. – eksport). Oferta wykonań specjalnych, dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów, obejmuje m.in.:
specjalizowane siłowniki, kompletne moduły napędowe i sterujące, zespoły manipulatorów oraz szafy sterownicze.
Festo prowadzi również intensywny
transfer wiedzy na rynek polski poprzez zorganizowaną działalność dydaktyczną. Oferuje
sprzęt edukacyjny do ośrodków szkoleniowych, a także szkolenia i doradztwo dla
firm z branży przemysłowej.
Festo Polska aktywnie uczestniczy również w wielu imprezach branżowych, takich
jak targi, konferencje czy seminaria. Dodatkowo firma organizuje prezentacje oraz
warsztaty techniczne, które odbywają się
bezpośrednio na miejscu u klienta, wykorzystując do tego celu Expotainer. Expotainer Festo to specjalistyczny pojazd prezentacyjny zawierający wewnątrz ekspozycję produktową,
przedstawiającą najnowsze rozwiązania technik automatyzacji produkcji w formie ruchomych eksponatów.
W ramach programu Bionic Learning
Network Festo bada również nowe technologie w oparciu o naturę i wdraża je na polu
automatyzacji. Energoszczędna, „zielona
produkcja” ma w tym względzie kluczowe
znaczenie. Przykładowe ostatnie projekty to
bioniczny Tripod, Smartbird – mechaniczna
mewa oraz Bionic Handling Assistant, czyli
tzw. „trąba słonia”, która została wyróżniona Niemiecką Nagrodą Przyszłości.

Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn
Contact Center
tel. (22) 711 41 00, fax (22) 711 41 02
festo_poland@festo.com
www.festo.pl

Expotainer

Część hali montażowo-produkcyjnej w polskiej centrali Festo w Jankach
pod Warszawą

Siedziba Festo Polska w Jankach k/Warszawy
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Aranżacja biura
jako przestrzeni życiowej
Motto, jakim kieruje się marka Bene, mówi o kompleksowym
podejściu do przestrzeni życiowej, jaką jest biuro oraz do jej
aranżacji. Wspólnie z klientami i partnerami Bene opracowuje
innowacyjne plany zagospodarowania biur. Dzięki nim można
na ich powierzchni skutecznie pracować, a także wczuć się
w kulturę i tożsamość ﬁrmy. Dużą wagę Bene przywiązuje
w swych projektach do efektywności, ekonomii i ekspresji wartości
rzestrzeń biurowa jest dziś tak samo
różnorodna, fascynująca i urozmaicona jak panorama miasta – żywiołowa, międzykulturowa, tworząca wewnętrzną sieć wzajemnych powiązań.
Środowisko pracy, które z biegiem czasu staje się coraz bardziej wirtualne i mobilne, wymaga rozwiązań, które wykraczają poza
przyjęte normy. Rodzi się potrzeba zróżnicowanych stref przeznaczonych na komuni-
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kację, współpracę i odpoczynek, które powinny jak najskuteczniej sprzyjać efektywnej
pracy, wspierać kreatywność i wydajność,
a zarazem zachowywać strefę prywatną.
Bene postrzega biuro jako miejsce realnego życia i działa w przekonaniu, że pomysłowe rozwiązania dotyczące biura przyczyniają się do sukcesu firmy. Jeśli ktoś chce wykorzystać biuro jako czynnik wspierający
powodzenie działań, dzieli je na różne stre-

fy – o różnych przeznaczeniach i obliczach,
lecz zawsze fascynujące i urozmaicone.
Aby aranżacja biura służyła jako skuteczne narzędzie zarządzania, Bene stosuje
formułę EEE: efektywność, ekonomia, ekspresja wartości. W idealnym środowisku
pracy ważne są wszystkie trzy czynniki. Biuro powinno być efektywne, wspierając i motywując pracowników. Powinno przynosić
zysk już na początku i podczas całego okre-
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su użytkowania. A poza tym idealne środowisko pracy przekazuje pozytywne wartości
i świadczy o marce.

Bene w Warszawie
Główna siedziba Bene i dział produkcji
znajdują się w austriackim Waidhofen nad rzeką Ybbs. Bene ma poza tym oddziały na całym świecie, w 35 krajach i 82 ośrodkach – zaś
od 1997 roku również w Warszawie.
W salonie wystawienniczym o powierzchni około 300 mkw. klienci i wszyscy zainteresowani mogą inspirować się nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacyjnymi trendami w modzie biurowej. Jako firma oferująca kompletną paletę usług Bene ma w ofercie wybór produktów zaprojektowanych z zachowaniem wysokich standardów, służących inspirującej aranżacji całej powierzchni biurowej. Należą do nich indywidualne
i grupowe miejsca pracy, biura dyrekcji, pomieszczenia przeznaczone na spotkania i konferencje, a także hole wejściowe i miejsca do
relaksu.
Wiele polskich i międzynarodowych firm,
jak np. Generali z siedzibą w Warszawie czy
Discovery Polska, skorzystało już w Warszawie z tej zintegrowanej wiedzy i zmieniło swoje biura w prawdziwe przestrzenie życiowe.
BENE WARSZAWA Sp.z o.o.
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
www.bene.pl
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Jubileuszowe Ekolaury
w rękach liderów
Polska Izba Ekologii od 10 lat corocznie nagradza najlepsze osiągnięcia
w dziedzinie ochrony środowiska. Tym razem oprócz zwyczajowych
statuetek i wyróżnień dla laureatów przewidziano odrębne nagrody
z okazji jubileuszowej edycji konkursu o Ekolaury

Laureaci jubileuszowej edycji konkursu o Ekolaury
onkurs o Ekolaury, organizowany
niezmiennie przez Polską Izbę
Ekologii, od lat cieszy się dużym
zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw, które w swej działalności stawiają na aktywność zgodną z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, a przy tym
wykazują się dużą kreatywnością w zakresie
proponowanych rozwiązań o charakterze
ekologicznym.

K

Dokonania pod lupą
Rywalizacja o zasięgu ogólnopolskim
każdorazowo przebiega pod czujnym okiem
kapituły, złożonej z ekspertów powołanych
przez Polską Izbę Ekologii, i pod patronatem
honorowym ministra środowiska. W ocenie
kandydujących przedsiębiorstw, które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniły się do
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Ze względu na wyjątkowy charakter ostatniej edycji,
która odbyła się po raz dziesiąty i dzięki temu zyskała
jubileuszową oprawę, wachlarz regulaminowych
kategorii konkursowych poszerzono o dodatkową
kategorię – „Ekolaury Dekady”
poprawy stanu środowiska naturalnego, liczy
się efekt ekologiczny, ekonomia rozwiązania
oraz możliwość zastosowania go w innych
miejscach. Nie bez znaczenia jest też innowacyjna formuła przedsięwzięcia lub inwestycji. Podmioty są poddawane ocenie w kilku odrębnych kategoriach, w zależności od
dziedziny zastosowania proponowanego rozwiązania. I tak obszary wyłaniania laureatów
spośród podmiotów zaangażowanych w sze-

roko rozumianą ochronę środowiska obejmują
gospodarkę wodno-ściekową, ochronę powietrza, ochronę przed hałasem, gospodarkę
odpadami, rekultywację terenów zdegradowanych, oszczędność energii, odnawialne
źródła energii, edukacja ekologiczna. Wybierane są także najlepsze ekoprodukty wykorzystywane w przemyśle i budownictwie oraz
ekoprodukty w gospodarstwach domowych
i w gospodarce komunalnej.
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Ze względu na wyjątkowy charakter
ostatniej edycji, która odbyła się po raz dziesiąty i dzięki temu zyskała jubileuszową
oprawę, wachlarz regulaminowych kategorii
konkursowych poszerzono o dodatkową kategorię – „Ekolaury Dekady”, w ramach której uhonorowano przedsięwzięcia docenione
przez członków kapituły na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

Laureaci trzymają poziom
Obrady, jakie odbyła kapituła 6 czerwca,
nie należały do łatwych, a uczestnicy dyskusji po zapoznaniu się z osiągnięciami ocenianych firm jednogłośnie podkreślali imponujący poziom tegorocznych zgłoszeń. Ostatecznie grono ekspertów postanowiło przyznać 10 statuetek i 10 wyróżnień w kategoriach przewidzianych w regulaminie, a dodatkowo 6 nagród i 4 wyróżnienia dla liderów
dziesięciolecia, czyli tych zwycięzców poprzednich edycji, którzy najbardziej zasłużyli sobie na zdobycie Ekolaurów Dekady.
Laureaci z dumą odbierali z rąk prezesa PIE
Grzegorza Pasieki i przewodniczącego
Rady PIE Czesława Śleziaka pamiątkowe statuetki autorstwa znanego rzeźbiarza, prof. Jacka Sarapaty.
Uroczystość wręczenia nagród w jubileuszowej edycji konkursu o Ekolaury, połączona z przyznaniem odznaczeń resortowych i wojewódzkich, oprócz laureatów

Laureatem Ekolaurów 2011 w kategorii gospodarka wodno-ściekowa zostało Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Nagrodę w imieniu Zarządu Spółki odebrał Krzysztof
Juzala, wiceprezes ds. technicznych Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
i członków kapituły przyciągnęła 21 czerwca do katowickiego Kinoteatru Rialto zaproszonych przez Radę i Zarząd PIE przedstawicieli parlamentu, instytucji rządowych,
uczelni, samorządu terytorialnego i gospodarczego, funduszy ochrony środowiska
oraz przedsiębiorców, którzy mieli szansę zapoznać się z szeroką aktywnością proeko-

logiczną i wieloma przykładami praktycznych
rozwiązań na rzecz ochrony środowiska,
wartych powielenia lub wykorzystania we
własnych projektach. Podczas gali, którą poprowadziła reporterka i dziennikarka
TVP Katowice Beata Smaga, czas umilił gościom występ kabaretu Tenor ART. Czesław
Jakubiec.
I
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Bez ekologii ani rusz
Coraz częściej mamy do czynienia z dobrymi praktykami w działalności
biznesowej, służącymi ochronie środowiska i – szerzej – zrównoważonemu
rozwojowi – mówi Grzegorz Pasieka, prezes Polskiej Izby Ekologii
Jakie refleksje towarzyszą podsumowaniu jubileuszowej edycji konkursu o Ekolaury Polskiej Izby Ekologii, jeśli zestawić liczebność, poziom i zakres zgłoszeń ostatniej
edycji oraz rywalizacji sprzed 10 lat?
– Niewątpliwie cieszy fakt, że rozmawiamy dzisiaj o dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu. Świadczy to o tym, że idea nagradzania, a tym samym propagowania najlepszych rozwiązań służących ochronie środowiska – zaproponowana przez Polską
Izbę Ekologii – znalazła zrozumienie i poparcie wśród przedsiębiorstw i instytucji
zrzeszonych w naszej Izbie.
Takie były początki. W kolejnych latach
– i tak też stało się w tym roku – do konkursu akces zgłaszały również jednostki, które nie
są naszymi członkami. Na przestrzeni tych
10 lat do rywalizacji przystąpiło ponad
300 przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych. To dużo, biorąc pod
uwagę, że ekologia stawała się coraz bardziej
„modna” – w dobrym rozumieniu tego terminu, co zaowocowało miedzy innymi sporą liczbą stosownych rankingów i konkursów.
Jednak mało który z nich może pochwalić się
dziesięcioletnią tradycją.
Co do poziomu i zakresu zgłaszanych
wniosków trudno ująć to w kilku słowach. Nie
sposób przecież porównać aplikacji zgłaszanej
przez duży, znaczący w polskiej gospodarce
koncern do projektu zrealizowanego przez
małe przedsiębiorstwo czy ośrodek edukacji
ekologicznej. A przecież wszystkie są równie
ważne. Kapituła konkursu wprowadziła co
prawda odpowiednie kategorie, dzielące nadsyłane do nas wnioski niejako problemowo
i branżowo, a i tak najczęściej podczas obrad
trwają gorące dyskusje, jak to wszystko ogarnąć, sprawiedliwie ocenić kandydatów, kogo
wyróżnić i nagrodzić.
Czy na podstawie dotychczasowych
edycji konkursu można mówić o wyraźnych
liderach proekologicznego podejścia do
działalności biznesowej, którzy wielokrotnie
wiodą prym, dając konkurencji przykład godny naśladowania?
– Nie chciałbym w tym miejscu wystawiać
ocen. Jak wspomniałem, każde przedsięwzięcie jest na swój sposób ważne dla idei
zrównoważonego rozwoju. Daje się jednak zaobserwować tendencję świadczącą, że coraz
więcej przedsiębiorstw postrzega inwestowanie w ochronę środowiska jako ważną i dobrze rokującą na przyszłość sferę działalno-
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Grzegorz Pasieka, prezes Polskiej Izby Ekologii (w środku) podczas gali Ekolaury PIE
ści biznesowej. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze nie tak dawno, bo w drugiej połowie
lat 90., uzyskanie certyfikatu zgodności z normami korzystania ze środowiska było swoistym powodem do dumy i chwały, a dzisiaj
stało się to już wręcz powszechne, tak jak tak
zwane pozwolenia zintegrowane.
Co wyróżnia czołówkę krajowych przedsiębiorców, którzy trosce o środowisko naturalne przyznają ważne miejsce w strategii
rozwoju zarządzanych firm?
– Możemy oczywiście mówić o czołówce krajowych przedsiębiorstw i zarządzających nimi menadżerach, którzy wpisują troskę o jak najmniejszy negatywny wpływ na
środowisko do polityki działania i rozwoju firmy. I znowu chciałbym uniknąć podawania
konkretnych przykładów. Sądzę, że lepiej istotę takiego, coraz częstszego w Polsce, podejścia odda stwierdzenie, że każda dobrze
i nowocześnie zarządzana firma musi w swoim biznesplanie brać pod uwagę wydatki
– często niestety niemałe – ponoszone na
ochronę środowiska, wymuszane niejako
koniecznością przystosowania się do obowiązujących w tym zakresie ustaw i przepisów. Nie jest to już tylko kwestia dobrej woli.
A że często w parze z ową koniecznością idzie
wrażliwość i świadomość ekologiczna, to tym
lepiej dla środowiska, a tym samym dla nas
wszystkich.
Aby jak najpełniej zbliżać się do ideału,
trzeba nie tylko wskazywać dobre praktyki
i rozwiązania w podejściu do biznesu, lecz
także zwracać uwagę na braki, mankamenty i problemy, wymagające usprawnień. Co
warto podać jako przykład pilnych zmian potrzebnych do wdrożenia w środowisku

przedsiębiorców na polskim rynku? W jakim
kierunku powinien zmierzać ich rozwój, aby
pokrywał się z bieżącymi potrzebami środowiskowymi i uzupełniał rynkowe luki na
zielone inwestycje?
– Uważam, że obecnie coraz częściej
mamy do czynienia z dobrymi praktykami
w działalności biznesowej, służącymi ochronie środowiska i – szerzej – zrównoważonemu rozwojowi. I nie dotyczy to wyłącznie tak
zwanych zielonych technologii. Jak już mówiłem, coraz więcej firm poważnie traktuje troskę o środowisko i inwestuje w tą dziedzinę.
Świadczą o tym chociażby nagrody i wyróżnienia przyznawane w konkursie Ekolaury
Polskiej Izby Ekologii.
A co najbardziej przeszkadza dziś rodzimym przedsiębiorcom? Paradoksalnie,
nie są to trudności związane z pozyskiwaniem
środków finansowych na kosztowne inwestycje proekologiczne. Największą bolączką
jest brak jasnego w swej wykładni i stabilnego ustawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska. Właśnie ten problem najczęściej sygnalizują członkowie Polskiej Izby Ekologii.
Nasza Izba, starając się pomóc, organizuje stosowne szkolenia, sympozja i seminaria.
W indywidualnych przypadkach radą służą
także eksperci współpracujący z PIE. Opiniujemy również projekty nowych ustaw. I być
może takie jest główne zadanie samorządu gospodarczego. Jednak, jak sądzę, ta kwestia ma
szersze podłoże i o ile nie zostanie potraktowana i rozwiązana kompleksowo przez nasz
parlament i rząd, długo jeszcze będzie spędzać sen z powiek szefom polskich firm.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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10 lat recyklingu opakowań
Konferencja zatytułowana „10 lat systemu odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych w Polsce” odbyła się 11 maja w Galerii Porczyńskich w Warszawie.
Jej organizatorem był Rekopol, a swojego patronatu konferencji udzielili wicepremier,
minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk

Laureaci konkursu Eko Akcja
rzedsiębiorcy, przedstawiciele izb
gospodarczych, ﬁrm gospodarki komunalnej i recyklerów, władze samorządowe, reprezentanci administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych – w sumie prawie 200 osób spotkało się podczas konferencji oceniającej
obecny stan gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce.
10 lat temu – 11 maja 2001 roku – Sejm
uchwalił pakiet ustaw wprowadzających lub
dostosowujących przepisy prawne dotyczące regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Fakt ten można uznać za początek
systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Ustawy, między innymi o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, przyjęły wiele standardów obowiązujących w Europie Zachodniej. Przede
wszystkim przyjęliśmy zasadę: „zanieczyszczający płaci”, która oznacza, iż realizacja wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych spoczywa na
przedsiębiorcy wprowadzającym na rynek produkt w opakowaniu.
W ramach podsumowań 10 lat funkcjonowania systemu Paweł Sosnowski z Ministerstwa Środowiska mówił o wyzwaniach, jakie nas czekają i o tym, czego udało się już dokonać. Przewodnicząca Rady Nadzorczej

P

Rekopolu i dyrektor ds. korporacyjnych
w Coca-Cola HBC Iwona Jacaszek mówiła
o wyzwaniach stojących przez polskimi
przedsiębiorcami, jak również o ciążącej na
nich odpowiedzialności za wprowadzane
na rynek opakowania i edukację konsumentów. Joachim Quoden, dyrektor generalny Pro
Europe, przybliżył historię powstania europejskich regulacji i systemu odzysku i recyklingu opakowań oraz wyzwania w perspektywie 2020 roku. Z kolei prezes zarządu Re-

kopolu Piotr Szajrych podkreślił rolę edukacji w budowie efektywnego systemu zbiórki
odpadów opakowaniowych.
W trakcie konferencji wręczono 10 statuetek, będących wyrazem uznania dla firm
komunalnych mających największy wkład
w budowę systemu gospodarki odpadami.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: EKO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu,
PPHU „LEKARO” Jolanta Zagórska z Glinianki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
w Krakowie, Miejski Zakład Komunalny
w Leżajsku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ze Słupska, Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie, Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zielonej Górze, Beskid Sp. z o.o. z Żywca. Statuetkę z mosiądzu, wręczaną laureatom
przez prezesa Rekopol Organizacji Odzysku SA, wykonała autorka statuetek „Fryderyki” Dorota Dziekiewicz-Pilich.
Podczas konferencji miał miejsce również
finał ogólnopolskiego konkursu Eko-Akcja,
którego celem było stworzenie przez gimnazjalistów projektów poprawy stanu środowiska
naturalnego w społecznościach lokalnych.
Konkurs objęła patronatem minister edukacji narodowej Katarzyna Hall. Spotkanie
uświetnił występ grupy MoCarta.
I
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Z troski o środowisko
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
to ﬁrma, która zajmując się realizacją zadań z zakresu szeroko
rozumianej gospodarki komunalnej, ogromną wagę przykłada
do ochrony środowiska naturalnego i jakości świadczonych usług
łównym celem Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Słupsku jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie odbioru i unieszkodliwiania
odpadów, a także letniego i zimowego utrzymania ulic. To jednak tylko niewielka część
pracy PGK – przedsiębiorstwo zajmuje się ponad pięćdziesięcioma różnymi rodzajami
działalności, świadcząc swoje usługi na terenie
12 gmin, 3 powiatów i 2 województw.
Aktywność PGK jest bardzo pozytywnie
oceniana przez niezależne gremia nie tylko
w województwie pomorskim, lecz także w skali kraju. Od 4 lat słupska firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO, który w 2010 roku został podniesiony do normy ISO 9001:2008. Najwyższą jakość pracy
i usług PGK potwierdzają liczne nagrody.
– Za najcenniejszą nagrodę uważam Złotą
Perłę Quality International, która jest dowodem na osiągnięcie przez nasze przedsiębiorstwo europejskich standardów jakości. Już
teraz możemy pochwalić się 53-procentowym
wskaźnikiem odzysku surowców wtórnych
oraz odpadów biodegradowalnych, co stawia
nas w gronie najlepszych w kraju. Osobiście
mam również sentyment do tytułu Biznesmena Roku 2008, gdzie niezależna kapituła
doceniła mój wkład w rozwój i poprawę funkcjonowania naszej firmy – mówi prezes zarządu PGK dr Andrzej Gazicki. Przez ostatnie 3 lata spółka systematycznie była wyróżniana Gazelami Biznesu, a ponadto jest
laureatem takich konkursów, jak Panteon Polskiej Ekologii, Eko-Firma, Pomorska Nagroda
Jakości, Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej, Dobra Firma czy Solidny Pracodawca Roku. PGK dzierży także tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii, a w 2008 roku
otrzymało prestiżową Europejską Nagrodę
Ekologiczną.
PGK znane jest z wielu innowacyjnych
przedsięwzięć, dzięki którym należy do najnowocześniejszych firm w branży. Zakupiony w ubiegłym roku automatyczny sorter
optoelektroniczny zaowocował zwiększeniem wydajności sortowania tworzyw sztucznych o około 20 proc. Projekt budowy pryzm
energetycznych pozwala przetworzyć w generatorach pochodzący z odpadów biogaz na
energię elektryczną i cieplną. Z kolei system
Telesto, który zainstalowano w celu poprawy
warunków pracy, generując mgłę wodną,
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PGK aktywnie uczestniczy w życiu miasta. Na zdjęciu pojazdy PGK podczas
Jubileuszu 700 i 745-lecia Słupska

Prezes Zarządu PGK dr Andrzej Gazicki
odbiera nagrodę Quality International Order,
za najwyższą jakość zarządzania firmą
usuwa i dezaktywuje szkodliwe substancje,
a także neutralizuje nieprzyjemne zapachy w
komorze sortowania.
Słupskie przedsiębiorstwo należy również
do grona liderów społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma jest tytularnym sponsorem Mistrzów Polski Juniorów w koszykówce STK Czarnych PGK Słupsk. – Wspieramy też judoków, pływaków, pięściarzy,

badmintonistów, tancerzy oraz pomagamy
przy organizacji licznych imprez kulturalnych
– podkreśla prezes Gazicki. Dla spółki niezwykle ważna jest też działalność edukacyjna, dzięki której firma wspiera wychowanie
kolejnych pokoleń w ekologicznym duchu.
Każdego roku kilkuset uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów odwiedza Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie. Organizowane są również ekologiczne konkursy plastyczne i fotograficzne, kierowane zarówno do najmłodszych przedszkolaków,
jak i aktualnych maturzystów. Z kolei studenci
odbywają na terenie ZUO praktyki, korzystając z szerokich możliwości zakładu. Ponadto PGK mocno angażuje się w organizację
różnego rodzaju ekologicznych przedsięwzięć, zachęcających mieszkańców regionu
do racjonalnego gospodarowania odpadami
i promujących ochronę środowiska.
www.pgkslupsk.pl

10 LAT SYSTEMU ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Rodzinne
sukcesy w recyklingu
Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie i ciągłemu rozwojowi przedsiębiorstwo
Lekaro jest dziś jednym z czołowych odbiorców odpadów komunalnych
i segregowanych na rynku warszawskim oraz w gminach województwa mazowieckiego
rzedsiębiorstwo Lekaro to polska, rodzinna ﬁrma z ponad 20-letnią tradycją na rynku gospodarowania
odpadami, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie odbioru nieczystości
płynnych i stałych. Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku pozwalają zaoferować szeroki zakres usług, wykonywanych
szybko, terminowo i na najwyższym poziomie.
Celem firmy jest dostarczanie rozwiązań
odpowiadających potrzebom jej kontrahentów przy jednoczesnym zapewnieniu optymalizacji kosztów oferowanych usług oraz
dbałości o poszanowanie środowiska. Zachowanie najwyższych standardów jakości
potwierdzają liczne nagrody, w tym tegoroczna nagroda, przyznana przez Organizację Odzysku Rekopol w ramach konferencji
„10 lat systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce”, w dowód
uznania za największy wkład w budowę gospodarki odpadami. – Od ponad 20 lat zajmujemy się gospodarką odpadami. Wiemy,
jak robić to profesjonalnie, bezpiecznie dla
środowiska i z korzyścią dla naszych klientów. Wciąż inwestujemy w nowe technologie
i rozwiązania, mające na celu unowocześnienie naszych linii sortowniczych, systemu
recyklingu i gospodarowania odpadami.
Staramy się także uwrażliwiać lokalną społeczność na ekologiczne aspekty związane
z naszą działalnością, przeprowadzając
i wspierając programy edukacyjne i recyklingowe. Cieszymy się, że zostało to zauważone i docenione – mówi Jolanta Zagórska, prezes firmy Lekaro.

P

Ekoinwestycje w rozwój
Atutem Lekaro jest odpowiedzialne podejście do odbieranych odpadów poprzez ich
zawansowaną segregację oraz przekazywanie do ponownego przetworzenia. W 2006
roku Lekaro jako pierwsza firma w Warszawie i jedna z pierwszych w Polsce otworzyła
nowoczesną linię sortowniczą wyposażoną
w kabiny sortownicze, sita przesiewowe, separatory magnetyczne i pasy belujące, co
w 2007 roku zaowocowało rozbudową programu recyklingowego, z sukcesem działającego do dziś. Dzięki segregacji i produkcji

Nowoczesna myjko-śmieciarka należąca do firmy Lekaro
paliwa alternatywnego aktualnie firma zagospodarowuje ponad 90 proc. odpadów zebranych w sposób inny niż składowanie na
wysypisku, znacznie przekraczając wymagane
przez przepisy prawa minimum, ustanowione na poziomie 25 proc. W Józefowie, we
współpracy z gminą, przedsiębiorstwo z powodzeniem realizuje program „recykling
u źródła”, promujący zastosowanie różnokolorowych worków do segregacji odpadów
przez mieszkańców.
Rok 2010 to otwarcie drugiej, równie nowoczesnej, linii sortowniczej oraz nagroda
w ogólnopolskim konkursie, organizowanym przez Organizację Odzysku Rekopol za
znaczącą ilość odzyskanego szkła. W tegorocznej akcji Vattenfallu „Choinki ogrzeją stolicę” Lekaro zebrało 250 ton choinek – najwięcej ze wszystkich warszawskich firm.
Dzięki ich wykorzystaniu do produkcji zielonej
energii do atmosfery trafiło wielokrotnie
mniej dwutlenku węgla. Na przełomie 2011
i 2012 roku firma planuje otwarcie trzeciej linii sortowniczej i linii do produkcji paliwa alternatywnego.

Profesjonalizm i nowoczesność
Lekaro obsługuje ponad 16 tys. klientów
prywatnych i instytucjonalnych na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości. Ponad
160 pracowników i flota licząca ponad 100 nowoczesnych, specjalistycznych samochodów
– cichych i ekonomicznych – zapewnia szybką i terminową realizację zleceń. Przedsiębiorstwo oferuje estetyczne pojemniki o pojemności od 120 do 1100 l oraz wielkogabarytowe kontenery o kubaturze od 5 do 20 m3.
Oferta firmy obejmuje także wywóz gruzu, liści i śniegu. Ponadto w ramach prowadzonej
akcji „Zima” świadczone są usługi odśnieżania dróg i ciągów pieszych, dostarczania pojemników oraz mieszanki piaskowo-solnej.
Przedsiębiorstwo szczyci się ugruntowaną
pozycją w zakresie wywozu płynnych i stałych
odpadów, a przy tym mimo działalności na
dużą skalę wciąż zachowuje rodzinny charakter, budując swój biznes na odpowiedzialności i zaufaniu w stosunku do swoich
partnerów i współpracowników.
www.lekaro.pl

Fakty 75

10 LAT SYSTEMU ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Gwarancja czystości
Zaufanie klientów buduje się dzięki profesjonalnej obsłudze, za którą
odpowiadają pracownicy MZO oraz zaplecze techniczne – mówi Radosław
Wasilewski, dyrektor Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie

Co można wskazać jako wiodące działania świadczące o wzorcowej trosce zakładu o czysty Wołomin, zasługujące na wielokrotnie przyznawane firmie nagrody?
– Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie od 1996 roku, czyli od momentu budowy sortowni odpadów, współpracuje
z Urzędem Miasta w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów i propagowania akcji „Czysty Wołomin”. Niewątpliwie jest to największy atut MZO, świadczący o trosce zakładu
o czystość Wołomina. Odbierane selektywnie
odpady od mieszkańców gminy Wołomin pozwalają na osiąganie znaczących wyników ilościowych zbiórki surowców wtórnych, a co za
tym idzie budują właściwy system gospodarki
odpadami.
Ponadto w ramach akcji „Czysty Wołomin” bierzemy udział w akcjach zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
zbiórki opon i odpadów wielkogabarytowych, a także w sezonowej „akcji liście”, czyli zbiórce odpadów biodegradowalnych.
Przedstawiciele MZO przynależą do zespołu ds. estetyzacji miasta i gminy Wołomin,
powołanego przez burmistrza Wołomina, aby
na bieżąco obserwować „czystość Wołomina” i szybko podejmować działania służące
poprawie wizerunku miasta.
Jak mocno angażują się państwo w propagowanie zdrowych zasad ekologii w życiu
codziennym i edukację społeczności lokalnych zamieszkujących obsługiwane tereny?
Czy można mówić o wymiernych efektach
tych działań widocznych w podejściu do segregacji i recyklingu?
– Zdrowe zasady ekologii towarzyszą
wszystkim pracownikom MZO podczas każdego dnia pracy. Informujemy naszych klien-
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tów, w jaki sposób oddawać odpady komunalne zgromadzone selektywnie. Załączamy
ulotki informacyjne do wysyłanych faktur
z instrukcjami, w jaki sposób pozbyć się różnego rodzaju odpadów, co spotyka się z przychylnymi reakcjami i aprobatą klientów i jest
wprowadzane w życie.
Uruchomiony dla mieszkańców gminy
Wołomin „Grato-Punkt”, czyli Gminny Punkt
Gromadzenia Odpadów Problemowych, jest
jednym z efektów działań na rzecz segregacji i recyklingu. Dzięki utworzeniu „GratoPunktu” zmniejsza się ilość odpadów niebezpiecznych, które trafiają do strumienia odpadów komunalnych. „Grato-Punkt” stanowi również wzór i wskazówkę dla wszystkich
klientów, w jaki sposób powinni postępować
z „odpadami problemowymi”.
Współpracujemy z lokalną prasą, co jest
bardzo ważnym elementem pomagającym
w propagowaniu zdrowych zasad ekologii.
Dzięki wielokrotnie pojawiającym się artykułom na temat ochrony środowiska i gospodarki odpadami społeczność uświadamia
sobie jak ważne są wszelkie działania ekologiczne.
Cennym źródłem informacji na tematy
związane z ekologią jest też udział MZO
w imprezach plenerowych: piknikach ekolo-

sprzęt i infrastrukturę? Czy nakłady, jakimi
dysponuje MZO Wołomin, są adekwatne do
potrzeb i planów rozwojowych firmy?
– Zaufanie klientów buduje się dzięki
profesjonalnej obsłudze, za którą odpowiadają pracownicy MZO oraz zaplecze
techniczne. Profesjonalny sprzęt, którym się
posługujemy, również budzi zaufanie klienta poprzez gwarancję niezawodności przy
wykonywaniu usług. Zwiększamy zakres
świadczonych usług o prace remontowo-budowlane, układanie kostki brukowej, remonty dróg, pielęgnację zieleni. Posiadamy
specjalistyczny sprzęt dostosowany do konkretnych prac, w tym między innymi: pojazdy
do odbierania odpadów Man Star, hakowce Man Star, Star HDS, ciągniki, Lubliny,
pługi, koparki, recykler do łatania asfaltu, zagęszczarkę, piłę do wycinania asfaltu, równiarkę, walec drogowy. W roku 2011 planujemy zakup zamiatarki i odśnieżarki. Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom klientów.
Co pozwala sprostać wyzwaniu, jakim
jest odbiór odpadów komunalnych od 14 tys.
klientów z 7 podwarszawskich gmin?
– Zadanie nie jest łatwe do zrealizowania i wypełniania. Nad systemem obsługi
klientów pracuje prawie 100 profesjonalnie

Cennym źródłem informacji na tematy
związane z ekologią jest też udział MZO
w imprezach plenerowych: piknikach
ekologicznych, imprezach okolicznościowych itd.
Pomaga to utrwalić mieszkańcom wiedzę
na temat ekologii i ochrony środowiska
gicznych, imprezach okolicznościowych itd.
Pomaga to utrwalić mieszkańcom wiedzę na
temat ekologii i ochrony środowiska.
W czerwcu 2011 roku Miejski Zakład
Oczyszczania we współpracy z Fundacją
Nasza Ziemia ogłosił konkurs ekologiczny,
który miał na celu propagowanie idei segregacji odpadów. Nagrodą w konkursie był dwutygodniowy wyjazd na „Ekokolonie 2011” dla
30 dzieci z gminy Wołomin. Dla niektórych
dzieci będzie to jedyny wyjazd w te wakacje,
dlatego tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy je ufundować.
Jak ważne w budowaniu zaufania klientów do firmy są inwestycje w odpowiedni

przygotowanych pracowników. Systematycznie podnosimy świadomość pracowników,
jak postępować z klientem i dbać o wizerunek firmy. Sumienność i rzetelność oraz zaangażowanie w powierzane obowiązki pomagają nam przy obsłudze tak dużego rejonu. Ponadto doświadczenie pracowników,
a także przygotowanie pod względem zaplecza technicznego, są dużymi atutami
MZO. Realizację powierzonych nam zadań
ułatwia również sprawne zarządzanie składowiskiem odpadów.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.mzo.wolomin.pl
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Unia nie popuści
Komisja Europejska kilkakrotnie wzywała Polskę, by wdrożyła dyrektywę,
która zobowiązuje kraje członkowskie m.in. do ponownego wykorzystywania
odpadów i recyklingu. W czerwcu bieżącego roku zagroziła sankcjami,
jeśli w ciągu dwu miesięcy nie dostosujemy prawa do wymogów unijnych

omisja może skierować sprawę
przeciw naszemu krajowi do Trybunału Sprawiedliwości UE i zwrócić się o nałożenie sankcji ﬁnansowych bez konieczności oczekiwania na
wyrok trybunału.
Dyrektywa określa ramy prawne dla
unieszkodliwiania odpadów w UE: wprowadza zasadę, kto zanieczyszcza ten płaci
oraz zobowiązuje kraje UE do ponownego
wykorzystywania odpadów, recyklingu i do
innych form odzysku i unieszkodliwiania
śmieci.
Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych
samych materiałów przy najmniejszym na-

K

kładzie surowcowym i energetycznym, potrzebnym do ich przetworzenia.

Czysty zysk
Śmieci wytworzone w domach powinny być zbierane w gospodarstwach domowych i przekazywane do oznakowanych pojemników lub worków, z zachowaniem podziału na rodzaj materiałów. W gminach
najczęściej prowadzi się segregację kontenerową. Odpady komunalne, nadające się
do przetworzenia, można podzielić na
4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło,
metale.
Produkcja papieru z makulatury oznacza
zmniejszenie zużycia energii o 75 proc., re-

dukcję zanieczyszczenia powietrza o 74 proc.,
a ilości ścieków przemysłowych o 35 proc.
– informuje portal ekologia.pl.
Tworzywa sztuczne pozyskiwane z przerobu ropy naftowej są groźne dla środowiska
naturalnego. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie przenikają do gleb i wód
gruntowych. Niebezpieczne jest również samodzielne spalanie tworzyw sztucznych,
z uwagi na uwalniane substancje trujące. Dlatego przetwarzanie plastiku jest szczególnie
ważne. W Polce w skali roku na wysypiska trafia ponad 100 tys. ton samych butelek plastikowych, z czego tylko 140 ton jest odzyskiwane.
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Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym, z uwagi na to, że może być przetworzone
bez strat na identyczne opakowania. Mimo
że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ich ponowne
wykorzystanie niesie za sobą korzyści ekologiczne, wynikające z mniejszej emisji zanieczyszczeń podczas produkcji.
W Polsce recykling opakowań aluminiowych stoi na wysokim poziomie. W ubiegłym
roku osiągnął 67 proc., co jest wynikiem wyższym od wymaganego. Wykorzystanie odpadów aluminiowych to korzyść ekologiczna,
gdyż produkcja aluminium ze złóż boksytu
wiąże się ze skażeniem gleby, wód i powietrza.

Podatek śmieciowy
Rząd przyjął w 2010 roku projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapisano w nim rozwiązania, dzięki którym gminy będą mogły przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja zakłada wzmocnienie
funkcji kontrolnych gmin. Mają one monitorować działania, podejmowane zarówno
przez właścicieli nieruchomości i podmioty

odbierające od nich śmieci (chodzi o gminne jednostki organizacyjne oraz firmy odbierające odpady od właścicieli nieruchomości).
Zgodnie z przyjętym przez rząd rozwiązaniem, gminy będą wyłaniały w przetargu podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Po-

Zgodnie z przyjętym przez rząd rozwiązaniem,
gminy będą wyłaniały w przetargu podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości. Pozwoli to zwolnić ich
z obowiązku podpisywania umów na
odbieranie odpadów komunalnych z firmami
prowadzącymi tego typu działalność
zwoli to zwolnić ich z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z firmami prowadzącymi tego
typu działalność. Jednak w związku z tym,
gmina będzie pobierała od opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Szokujący bilans
• Ilość odpadów w UE stale rośnie. Każdego roku przybywa ich 3 mld ton.
• Ścięcie 17 drzew pozwala na wyprodukowanie jednej tony papieru. W Polsce
produkuje się rocznie 2 mln ton papieru, co wiąże się z wycinką 34 mln drzew.
• Produkty ze szkła nadają się do ponownego przerobu w 100 proc. Jeżeli każdy
Polak w ciągu roku wyrzuci 1 słoik po dżemie, to na śmietnisku zgromadzi się
10 mln kg szkła.
• Roczna produkcja odpadów z gospodarstw domowych w Polsce jest wielkości
piramidy o podstawie kwadratu, którego długość boku wynosi 1 km. Jej wysokość
natomiast jest porównywalna z 45-piętrowym budynkiem.
• Nieszczelny, monotonnie kapiący kran to 36 l wody wylanej do kanalizacji.
Natomiast popsuta spłuczka w WC powoduje, że niekontrolowanie wycieka
około 720 l wody w ciągu doby (260 m3/rocznie).
• Roczne zużycie aluminiowych puszek w Polsce wynosi 400 mln sztuk. Należą one
do grupy odpadów, które można nieskończenie wiele razy wykorzystać lub
powtórnie przetworzyć. Sześć puszek ze złomu stanowi oszczędność energii,
która jest porównywalna ze spaleniem jednego litra paliwa.
• Każda szklana butelka, która jest ponownie wprowadzona do obiegu, przyczynia
się do oszczędności energii potrzebnej do świecenia 100 watowej żarówki przez
4 godziny.
• Butelki po napojach, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią około
7 proc. ogółu składowanych odpadów. Zajmują jednakże znacznie większą
powierzchnię, która sięga około 30 proc. wszystkich odpadów.
• Plastikowa butelka, pozostawiona na składowisku odpadów, rozkłada się nawet
500 lat, guma do żucia około 5 lat, natomiast niedopałki papierosów – 2 lata.
• Przez rok dwie osoby wyrzucają odpady, które po przetworzeniu pozwalają na
uzyskanie takiej ilości energii, jaka jest potrzebna na roczną produkcję wody
użytkowej zużywanej przez jedną osobę.
• Każdego roku składowanie odpadów komunalnych, pochodzących od 100 tys.
osób, przyczynia się do trwałego wyłączenia z produkcji rolnej obszaru
o powierzchni jednego hektara.
• Butelki PET, które są wyrzucane w ciągu każdego roku, ustawione jedna na
drugiej, pozwoliłyby na utworzenie wieży o wysokości 28 mln km. Wielkość ta
stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.
• Energia pozyskana z półtorej tony odpadów komunalnych jest porównywalna
z energią, jaką uzyskuje się z jednej tony węgla brunatnego.
• Jeżeli do zbiornika wodnego zostanie wylany jeden litr zużytego oleju silnikowego,
to spowoduje on zanieczyszczenie aż 1 mln l wody.

Źródło: gazeta.pl
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w której uwzględnione mają być koszty
m.in. odbierania, transportu, zbierania, odzysku (w tym recyklingu) oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Debata nad nowymi rozwiązaniami trwała w Sejmie aż do lata bieżącego roku. W końcu jednak zostały przyjęte. Zmiana w zakresie gospodarki odpadami spotkała się z po-

parciem wszystkich sił w parlamencie. Choć
Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało się od
głosu, to nie było to wynikiem zastrzeżeń co
do istoty nowych rozwiązań, ale kwestii dotyczących limitów odzyskiwania odpadów
biodegradowalnych, które nakłada na nas
Unia Europejska. Już w 2013 roku gminy
będą zmuszone odzyskiwać 50 proc. odpadów biodegradowalnych. To jest niewykonalne, bo obecnie jest to tylko 7 proc. – Narzucony w ustawie odsetek spowoduje, że samorządy będą płacić kary – tłumaczył Jerzy
Gosiewski, poseł PiS, który pracował w komisji nad nowym prawem. – Tylko dlatego nie
zagłosowaliśmy za ustawą, choć jej główna
idea jest jak najbardziej słuszna.

Kto zyska, kto straci
Nowe przepisy uderzą po kieszeni tych,
którzy na pozbywaniu się śmieci próbowali
oszczędzać – twierdzi portal Money.pl. – Często wywozili je na nielegalne wysypiska, czy
podrzucali sąsiadom. Dla tych, którzy za usługę płacili sumiennie, od przyszłego roku
wywóz śmieci może znacznie potanieć. Dziś
średni koszt to 20 zł na osobę miesięcznie, po
zmianach może spaść nawet o 70 proc.
Jeżeli prawo wejdzie w życie zgodnie
z planem, od 1 stycznia 2012 roku zmieni się
system gospodarowania odpadami. Pieczę
nad nimi przejmą gminy. To one w przetargach wybiorą firmy, które będą odbierać
odpady. Właściciele nieruchomości – na których obecnie ciąży obowiązek samodzielnego podpisywania umów na odbiór śmieci
– na mocy nowego prawa będą uiszczać gminie obowiązkową opłatę za gospodarowanie
odpadami.
Gminy nie będą jednak zmuszone do tego
już od nowego roku. Ustawa przewiduje półtoraroczny okres przejściowy. Tak więc dopiero od lipca 2013 roku każda gmina będzie
musiała posiadać takie umowy.
CR

JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Ekologiczne certyfikaty
Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim, prezesem
zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyﬁkacji SA
Oddział Badań i Certyfikacji PCBC SA
w Pile zajmuje się certyfikacją nawozów i wyrobów chemicznych oraz rolnictwa ekologicznego. Co zadecydowało o utworzeniu tej
placówki i jaką pozycję zajmuje ona na rynku?
– Produkowane w Polsce nawozy sztuczne obowiązują odpowiednie przepisy, więc Zespół Certyfikacji Nawozów i Wyrobów Chemicznych naszego Oddziału w Pile od wielu lat je bada pod kątem „przydatności”. Wydajemy certyfikaty na zgodność z normami,
które się zmieniają. Oczywiście, przede
wszystkim nawozy muszą być skuteczne,
ale jednocześnie nie mogą powodować skażenia środowiska. Obecnie Zespół certyfikuje
i potwierdza zgodność z typem nawozu
oznaczonego znakiem NAWÓZ WE oraz wydaje certyfikaty uprawniające do znakowania
wyrobów znakiem PCBC SA. W 2010 roku
placówka w Pile wydała w sumie 298 certyfikatów, w tym 205 na znak NAWÓZ WE. Są
one ważne 3 lata. Jeśli w tym czasie producent zmieni technologię czy skład, zgłasza to
i przeprowadzane jest dodatkowe badanie.
Mogę powiedzieć, że nawozy są cały czas
pod nadzorem, ale choć liczba wydanych
w ostatnich latach certyfikatów wzrasta, to zainteresowanie nimi nie jest tak duże jak dawniej.
Dodam, że od 1993 roku Laboratorium
Nawozów i Wyrobów Chemicznych Oddział w Pile ma akredytację potwierdzającą
spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/EC
17025:2005. Oczywiście jest wpisane na listę
laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań zgodności nawozów oznaczonych wspomnianym już znakiem NAWÓZ
WE.
Laboratorium dysponuje nowoczesnym
sprzętem pomiarowo-badawczym, jak na
przykład spektrometr plazmowy ICP z plazmą wzbudzoną indukcyjnie i absorpcji atomowej z kuwetą grafitową, pozwalający na
szybkie i precyzyjne badanie w zakresie
oznaczeń makro- i mikroskładników w nawozach oraz badań śladowych zawartości
pierwiastków szkodliwych, a także chromatograf jonowy, pozwalający oznaczać czynniki chelatujące – stosowane w celu usunięcia z organizmu nadmiaru toksyn, szczególnie metali – i kompleksujące – stosowane
w celu regeneracji sorbentów węglowych zawierających jony metali ciężkich.
Jeśli chodzi o certyfikowanie gospodarstw ekologicznych, to na Zachodzie były
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już one w latach 70. ubiegłego wieku. Była też
żywność ekologiczna, która również pojawiła się w Polsce. A ponieważ w Pile mieli doświadczenie z badaniami nawozów, dlatego
tam umieściliśmy certyfikowanie gospodarstw ekologicznych, które również… nawożą. A w tym przypadku istotne jest czym:
nawozem organicznym czy także chemicznym. Jednak zaczynamy od początku, tj. od
gruntów, które muszą być odpowiednio położone, na przykład nie w pobliżu dymiącego zakładu przemysłowego, a następnie
zgodnego z dyrektywami nawożenia i uprawy, w tym stosowania dopuszczonych środków ochrony roślin, aż do pozyskiwania
produktu, jego mycia i magazynowania.
Cały proces musi odbywać się zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i to właśnie
kontrolujemy.
Szczegółowe wymagania w zakresie rolnictwa ekologicznego zawarte są w Ustawie
z czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym, Rozporządzeniu Rady (WE) nr
834/2007 z 2007 roku w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i Rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 889/2008 z 2008 roku, ustanawiającego
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
Producent rolny, który ma zamiar podjąć działalność w rolnictwie ekologicznym, po-

przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym w zakresie produkcji rolnej, pozyskiwania dziko rosnących roślin lub ich części w zakresie przetwórstwa oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego pochodzących z zagranicy. I dziś
ta działalność, którą rozpoczęliśmy w 2004
roku, jest dominująca.
W 2010 roku Oddział w Pile wykonał
2573 kontrole, w tym 2547dotyczyło gospodarstw ekologicznych. Wszystkie otrzymały
certyfikaty zgodności w zakresie produkcji rolnej ekologicznej…
… oraz przyznał 7 certyfikatów zgodności w zakresie obrotu produktów rolnych rolnictwa ekologicznego i 16 zgodności przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego. O co tu chodzi?
– O transport, magazynowanie i przechowywanie w takich warunkach, by te walory ekologiczne zostały zachowane.
Co z takiego certyfikatu ma producent?
– Może swoje produkty, których większość
eksportuje, oznaczać Europejskim Znakiem
Ekologicznym. Producent, który wytworzył
produkty przeznaczone bezpośrednio lub po
przetworzeniu do spożycia przez ludzi, może
ubiegać się o dotację do kosztów kontroli gospodarstwa rolnego przez uczestniczenie
w działaniu „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Ponadto produkcja
żywności ekologicznej, która na pewno jest

Producent, który wytworzył produkty przeznaczone
bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia
przez ludzi, może ubiegać się o dotację do
kosztów kontroli gospodarstwa rolnego przez
uczestniczenie w działaniu „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności”
winien m.in. zgłosić podjęcie takiej działalności
i zarejestrować gospodarstwo rolne, opisać
je i przedstawić plan produkcji roślinnej lub
zwierzęcej.
Pozytywny wynik kontroli gospodarstwa, kompletność i zgodność dokumentacji
są podstawą do przyznania gospodarstwu statusu w okresie konwersji – czyli przestawiania gospodarstwa na produkcję metodami
ekologicznymi. Okres ten trwa co najmniej
2 lata, a w przypadku upraw wieloletnich, innych niż trawy, 3 lata przed pierwszym zbiorem plonów. Po okresie przestawiania i uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, gospodarstwo uzyskuje status ekologicznego gospodarstwa rolnego i otrzymuje certyfikat
zgodności potwierdzający zgodność procesu produkcji z wymaganiami Rozporządzenia Rady WE nr 834/2007
Piła jest jedną z jednostek upoważnionych
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do
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zdrowsza od normalnej i przez to od niej droższa, jest objęta dopłatami unijnymi, co sprawia, że interesuje się nią wielu rolników.
Przypominają mi się stojące obok ruchliwych tras osoby sprzedające grzyby,
jabłka czy jagody, które syn nazwał „ołowiankami”!
– A mnie właściciele działek na warszawskiej Pradze, którzy stojąc przy ruchliwej
ulicy, sprzedawali „ekologiczne” pomidory
z dużą zawartością ołowiu pochodzącego ze
spalin przejeżdżających samochodów.
Czy w certyfikowaniu ekologicznej produkcji rolnej PCBC ma konkurencję?
– Jesteśmy jedną z jednostek, których
– według mojej wiedzy – jest 10. Wśród nich
są małe, prywatne firmy, które tylko tym się
zajmują. Wykaz tych jednostek znajduje się
w MRiRW. Jednak pod względem liczby
wydanych certyfikatów PCBC, jeśli nie jest liderem, to na pewno jest w ścisłej czołówce.

A – pozostając przy ekologii – jak wygląda zainteresowanie znakiem Ecolabel?
– Ustanowione w 1992 roku oznakowanie ekologiczne Ecolabel jest głównym oficjalnym europejskim wyróżnieniem przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe
normy środowiskowe. Wskazuje, że są one
mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby w ciągu całego cyklu życia wyrobu. Obecnie kryteria techniczne opracowane
i przyjęte przez Komitet EUEB (European
Union Ecolabelling Board) obejmują blisko
30 kategorii wyrobów, wśród nich są farby, polepszacze gleby, papier higieniczny, papier do
kopiowania, detergenty do prania, żarówki,
tekstylia, materace, komputery PC, komputery przenośne, uniwersalne środki czyszczące
i sanitarne, detergenty do ręcznego zmywania naczyń, detergenty do zmywarek, telewizory, twarde pokrycia podłogowe, usługi
hotelarskie.
W 2005 roku PCBC zostało narodową
jednostką – bo w każdym kraju jest jedna
– uprawnioną do przyznawania tego znaku.
Jakie jest nim zainteresowanie? Trzeba rozróżnić licencję od liczby wyrobów. W UE wydano około 3 tys. licencji dla zakładów produkcyjnych, a certyfikatów oczywiście znacznie więcej. Ale to nie jest „masówka”, bo producenci muszą spełnić określone wymagania
ustalane przez odpowiednie Komitety. W Polsce najliczniejszą grupą wyrobów, którym
przyznaliśmy znak Ecolabel, są odbiorniki telewizyjne. Fabryka Toshiba Television Central
Europe w Biskupicach Podgórnych może go
umieszczać na ponad 40 telewizorach, fabryka
TCL Operations Polska w Żyrardowie na kilku modelach, a LG Electronics Wrocław w Biskupicach Podgórnych – na jednym. Ponieważ PCBC ma przedstawicielstwo w Turcji,
Ecolabel wydaliśmy dla ponad 10 telewizorów firmy Vestel Elektronik. W sumie wydaliśmy blisko 100 certyfikatów, co uważam za
sukces – uwzględniając fakt, iż w Polsce Ecolabel ma 6 lat, a w UE – 19.
Czego można się jeszcze spodziewać?
– Po pierwsze, 5 maja bieżącego roku, po
dwóch latach prywatyzacji, Minister Skarbu
od niej odstąpił. Tak więc pod tym względem
nic się nie zmieniło.
Działamy w obszarze systemu oceny
zgodności, poza który wychodzić nie będziemy, ale… cały czas śledzimy, co się dzieje na świecie, jakie są wymagania i trendy, by
swoje usługi oferować w nowych obszarach. Jeszcze w tym roku chcemy certyfikować call-center czy pralnie – wyszły bowiem
normy i wymagania – przede wszystkim wykonujące usługi dla szpitali i restauracji.
Przygotowujemy już szkolenia dla audytorów
i właścicieli takich pralni. Jest też nowy standard dotyczący firm sprzątających. Cały
czas pozyskujemy nowych klientów, m.in.
urzędy administracji wszystkich szczebli.
Rozmawiał Jerzy Bojanowicz

JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

W zgodzie z naturą
Wyroby ekologiczne są coraz bardziej poszukiwane, a wraz ze świadomością
konsumentów rośnie liczba certyﬁkowanych gospodarstw rolnych, gotowych
dać im gwarancję najwyższej jakości wyrobów ekologicznych. O specyﬁce
gospodarstw ekologicznych, procesie certyﬁkacji i potrzebie ciągłości kontroli
mówi Piotr Polatowski, kierownik PCBC SA Oddziału w Pile
Co określa specyfikę gospodarstwa ekologicznego i jakie warunki musi ono spełniać,
by uzyskać stosowny certyfikat?
– Inicjatywa podjęcia przez PCBC SA tematu rolnictwa ekologicznego sięga 2001 roku
i rozwijała się wraz z uczestnictwem w pracach nad pierwszą ustawą o rolnictwie ekologicznym. Nasza praca nad rozwojem w tej
dziedzinie i profesjonalizm działania zostały formalnie uznane 23 lipca 2002 roku, kiedy PCBC SA otrzymało, jako pierwsza w Polsce jednostka, upoważnienie ministra rolnictwa i rozwoju wsi do kontroli i certyfikacji rolnictwa ekologicznego. Zakres certyfikacji
producentów i przetwórców ekologicznych artykułów rolnictwa ekologicznego przez
PCBC SA Oddział w Pile obejmuje uprawę
roślin i utrzymanie zwierząt, zbiór ze stanu
naturalnego, pszczelarstwo, akwakulturę,
przetwórstwo produktów ekologicznych oraz
produkcję pasz i drożdży, a także wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych,
w tym importowanych z państw trzecich. Prowadzone oceny zgodności oraz przyznawane certyfikaty spełniają wymagania unijne.
Założenia rolnictwa ekologicznego wywodzą się z krajów wysoko uprzemysłowionych, gdzie produkcja rolnicza jest szczególnie
rozwinięta. Pojawiły się tam ruchy ekologiczne,
uświadamiające społeczeństwu znaczenie
produktów uzyskiwanych w zgodzie z naturą. W Polsce mamy do czynienia z coraz szerszą aprobatą społeczną dla tej idei. Rolnictwo ekologiczne charakteryzuje się specyficznymi formami gospodarowania i produkcji
żywności, których ogólne założenia podaje
Rozporządzenie Rady 834/2007 w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zaś precyzuje Rozporządzenie Komisji nr 889/2008 z dnia
5 września 2008 roku. Z punktu widzenia pochodzenia surowca rolniczego preferowane
są naturalne metody wytwarzania żywności,
w czystym i bezpiecznym środowisku, bez nawozów azotowych, syntetycznych środków
ochrony roślin, antybiotyków, hormonów
wzrostu, GMO i syntetycznych dodatków paszowych. Cykl produkcji to łańcuch gleba–
roślina–zwierzęta. Uprawa roślin to tradycja
połączona z symbiozą z przyrodą i dążeniem
do zrównoważonego rozwoju, zaś gospodarowanie ziemią opiera się na właściwym

płodozmianie, stosowaniu nawozów wytworzonych w gospodarstwie, przykryciu
powierzchni gleby roślinnością przez jak
najdłuższy okres. Priorytetem w ekologicznym
chowie zwierząt jest zapewnienie im szeroko
pojętego dobrostanu, w tym odpowiednio zbilansowanego żywienia, z wykorzystaniem
pasz wytworzonych metodami ekologicznymi, właściwej obsady w pomieszczeniach gospodarskich oraz gwarancji w zaspokajaniu
potrzeb rozwojowych, fizjologicznych i behawioralnych zwierząt, w tym zapewnienie dostępu do wybiegów i chowu pastwiskowego.
Gospodarstw ekologicznych w Polsce
przybywa. Czy wraz ze wzrostem ich liczby
rośnie świadomość proekologiczna ich właścicieli?
– W 2010 roku liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 20626, co daje 26-procentowy wzrost w odniesieniu do 2009 roku.
Coraz wyraźniej zauważamy, że prowadzenie gospodarstwa ekologicznego wiąże się
z przyjętym sposobem na życie. Działalność

ku podlegają kontroli w zakresie zgodności
prowadzonej działalności z zasadami rolnictwa ekologicznego. Z ogólnej liczby podmiotów będących pod nadzorem PCBC SA
Oddział w Pile co najmniej 5 proc. podlega
ponownej kontroli. Nadzór nad wyrobem ekologicznym nie kończy się wraz z opuszczeniem
gospodarstwa, w którym został wyprodukowany. Aby przetworzony produkt mógł być
oznakowany jako ekologiczny, nie wystarczy
surowiec pochodzenia ekologicznego. Kontroli w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie przetwórstwa produktów ekologicznych podlegają
również zasady i warunki przetwarzania
oraz rodzaj stosowanych dodatków do żywności. Liczy się konsument, który musi mieć
gwarancję, że to, co jest oznakowane jako produkt ekologiczny, takim produktem jest.
Z czym wiąże się posiadanie w ofercie
wyrobów ekologicznych opatrzonych znakami rolnictwa ekologicznego i jak ocenia
pan ich popularność w skali kraju?

Aby przetworzony produkt mógł być oznakowany
jako ekologiczny, nie wystarczy surowiec
pochodzenia ekologicznego. Kontroli w celu
potwierdzenia zgodności z wymaganiami prawnymi
w zakresie przetwórstwa produktów ekologicznych
podlegają również zasady i warunki przetwarzania
oraz rodzaj stosowanych dodatków do żywności
ta często jest łączona z agroturystyką i zdrowym wypoczynkiem. Pomimo że wymagania
dla rolnictwa ekologicznego są bardzo wysokie, model prowadzenia takiego gospodarstwa coraz bardziej się rozpowszechnia.
Jakie czynności poprzedzają nadanie certyfikatu przez ekspertów jednostki certyfikującej? Z czym musi liczyć się rolnik poddający produkcję ekologiczną kontroli i stałemu nadzorowi?
– Aby zostać rolnikiem ekologicznym,
producent rolny realizuje program przestawiania się na rolnictwo ekologiczne, który trwa
2–3 lata, w zależności od rodzaju działalności. Producenci i przetwórcy produktów rolnictwa ekologicznego co najmniej raz w ro-

– Wyroby rolnictwa ekologicznego stają
się coraz bardziej poszukiwane. Znaczące sieci handlowe wprowadzają specjalne „półki
ekologiczne”. Szacuje się, że popyt na spożywcze wyroby ekologiczne osiągnie w Europie poziom 30 proc. wszystkich nabywanych
produktów. Takie produkty są poszukiwane
zarówno jako surowce, jak i wyroby gotowe.
Producenci produktów rolnictwa ekologicznego współpracujący z PCBC SA Oddział
w Pile oznaczają swoje produkty za pomocą unijnego logo produkcji ekologicznej,
znaku rolnictwa ekologicznego PCBC SA
oraz kodu jednostki certyfikującej.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Święto BCC
i rynkowych liderów
40 diamentów przyznano laureatom konkursu BCC Lider Polskiego Biznesu,
którzy od lat utrzymują poziom, kierując się w biznesie nie tylko zyskiem,
lecz także zasadami etyki i dobrem spraw państwowych. Tym razem okoliczności ich
uhonorowania były wyjątkowe, bo zbiegły się w czasie z jubileuszem 20-lecia BCC
usiness Centre Club od 1991 roku
w ramach konkursu Lider Polskiego Biznesu przyznaje Złote Statuetki ﬁrmom i ich szefom, będącym
godnymi naśladowania wzorami modelu
działalności gospodarczej, której cele wykraczają daleko poza czynnik ekonomiczny.

B

Laureaci Diamentów 2011
Pierwszy Diament
• Armatura Kraków SA i prezes zarządu
Konrad Hernik
• Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB
Sp. z o.o. i prezes zarządu Eugeniusz Jaremko
• Przedsiębiorstwo MULTI Sp. z o.o. i prezes
Stanisław Starzec
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
UNI-TECH J. Sarnecki i dyrektor generalny
Józef Sarnecki
• Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
i prezes zarządu Janusz Szymura
• SAWEX Sp. z o.o. i prezes zarządu
Piotr Sawicki
Drugi Diament
• Control Process SA i prezes zarządu
Marian Wiatr
• Ferro SA i prezes zarządu Aneta Raczek
• Główny Instytut Górnictwa i dyrektor
naczelny Józef Dubiński
• MALOW Sp. z o.o. i przewodniczący Rady
Nadzorczej Henryk Owsiejew
• Podkarpacki Bank Spółdzielczy i prezes
• zarządu Lesław Wojtas
• ALUPROF SA i prezes zarządu Tomasz Grela
Trzeci Diament
• AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o.
i dyrektor działu prawnego Ewa Coddington
• ElektriMont Sp. z o.o. i prezes zarządu
Wiesław Skimina
• Ireneusz Sobkowiak Zakłady Mięsne
Sobkowiak i waściciel Ireneusz Sobkowiak
• Jantar Sp. z o.o. i prezes zarządu Edmund
Zmuda Trzebiatowski
• Polimex-Mostostal SA i prezes zarządu
Konrad Jaskóła
• Przedsiębiorstwo Budowlane Górski
Sp. z o.o. S.K.A. i prezes Bogdan Górski
• Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o.
i prezes zarządu Andrzej Jagiełło
• STRABAG Sp. z o.o. i prezes zarządu
Paweł Antonik
Czwarty Diament
• AQUA SA o prezes zarządu, dyrektor
generalny Piotr Dudek
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Laureaci, którzy w kolejnych latach utrzymują
pozycję lidera, w dowód uznania dla niezmiennie dobrych wyników i podejścia do biznesu otrzymują symboliczne Diamenty.
Jury konkursu Lider Polskiego Biznesu
Diamenty 2011 przyznało wyróżnienia firmom od otrzymania Złotej Statuetki z po• ARGO SA i prezes Zzarządu Grzegorz
Maria Słupski
• BIS Multiserwis Sp. z o.o.
i prezes Zarządu Marian Siwon
• Fabryka Wkładów Odzieżowych Camela SA
i prezes zarządu, dyrektor generalny
Janusz Seńczuk
• Grupa Polskie Składy Budowlane SA
i dyrektor zarządu Bogdan Panhirsz
• NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
i dyrektor Zakładów w Polsce Andrzej Drosik
• P.P.U.H. Kombinat Budowlany Sp. z o.o.
i prezes zarządu Roman Dubowski
Piąty Diament
• EGB INVESTMENTS SA i prezes zarządu
Krzysztof M. Matela
• KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o.
i dyrektor zarządu Bogdan Strachanowski
Szósty Diament
• Apator SA i prezes zarządu Janusz
Niedźwiecki
• CYKORIA SA i prezes zarządu Henryk Dorawa
• Targi Kielce SA i prezes zarządu
Andrzej Mochoń
Ósmy Diament
• STALPROFIL SA i prezes zarządu,
dyrektor generalny Jerzy Bernhard
• TFP Sp. z o.o. Dziećmierowo i prezes
zarządu Lucjana Kuźnicka-Tylenda
• WOJAS SA i prezes zarządu Wiesław Wojas
Dziewiąty Diament
• Cereal Partners Poland Toruń-Pacific
Sp. z o.o. i prezes zarządu, dyrektor
generalny Wojciech B. Sobieszak
• Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o
i prezes zarządu Szczepan Gawłowski
Dziesiąty Diament
• ANWIL SA i prezes zarządu, dyrektor
generalny Remigiusz Paszkiewicz
• Schenker Sp. z o.o. i prezes zarządu
Janusz Górski
Jedenasty Diament
• TECHNOKABEL SA i prezes zarządu
Marian Germata

wodzeniem utrzymującym pozycję na rynku
lub odnotowującym wzrost, analizując ich wysokość obrotów, zyskowność, poziom kredytów, należności i zobowiązań oraz stan zatrudnienia w firmie. Oprócz wskaźników
ekonomicznych brano pod uwagę jakość i nowoczesność produktów, poziom inwestycji oraz aktywność charytatywną, dbałość
o środowisko naturalne, a także zaangażowanie w działalność klubową.

Zwycięzcy polskiej gospodarki
W tym roku uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie, będąca okazją do
wręczenia statuetek, była wyjątkowa. Letnia
Wielka Gala BCC w Arkadach Kubickiego
zbiegła się bowiem z 20. rocznicą powstania
BCC. Świętowali więc nie tylko najlepsi polscy przedsiębiorcy, uhonorowani Diamentami, lecz także założyciele i wszyscy członkowie organizacji. 15 czerwca 40 przedstawicieli
firm, cieszących się silną pozycją rynkową,
odebrało nagrody z rąk prof. Leszka Balcerowicza, ministra finansów Jacka Rostowskiego i ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.
– Wczoraj byłem na sali zapaśniczej. Obskurny barak. Ale wyszli z niego olimpijczycy. Na ścianach tego baraku wyskrobanych
jest 5 sentencji. Pierwsza z nich: „Ten, kto pokona siebie, jest prawdziwym wojownikiem”.
Dziś honorujemy Diamentami przedsiębiorców, którzy przeszli samych siebie. Sentencja druga: „Jeżeli nie posiadasz ducha walki, twoje życie nie ma wartości”. Dziś nagradzamy ludzi ducha walki. Sentencja trzecia:
„Trenuj tak, abyś mógł przyjmować każdy cios.
Atakuj tak, abyś nie musiał przyjmować następnego”. Dziś dekorujemy tych, którzy
umieją parować ciosy. Sentencja czwarta:
„Osiągniesz coś tylko przez ciężką pracę”.
Dziś wyróżniamy ludzi ciężkiej pracy. I piąty napis: „Zwycięstwo to najważniejsza rzecz
w naszym życiu. To walka z naszymi słabościami. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”.
Diamenty do tytułu Lider Polskiego Biznesu
otrzymują zwycięzcy polskiej gospodarki.
Polacy, którzy są wzorem. Mistrzowie olimpijscy – z uznaniem gratulował zdobywcom
tegorocznych Diamentów do Złotych Statuetek osiągnięć i ducha walki prezes BCC
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Marek Goliszewski, oficjalnie otwierając
uroczystość.

Wsparcie w walce o sukces
Do tej pełnej metafor wypowiedzi zgrabnie nawiązał minister Kwiatkowski, odnosząc
się do roli rządu w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.
– Mam nadzieję, że rząd, który wraz z ministrem Jackiem Rostowskim tutaj reprezentujemy, zrobi wszystko, żeby prowadzenie biznesu w Polsce nie było walką, żebyście państwo nie musieli mieć duszy wojownika, a tylko przedsiębiorcy; żeby nie trenowały was
urzędy w relacjach przedsiębiorca–administracja rządowa, żebyście odnotowali sukces
gospodarczy – mówił do zgromadzonych na
gali, wytrwałych w bojach, gospodarczych liderów, których z pewnością, mimo dużego doświadczenia w biznesie – cieszy każdy przejaw wsparcia względem przedsiębiorców.
– Najważniejsze zadanie to teraz wspólna praca, żeby rzeczywistość zmieniać na lepsze
– mówił o potrzebie współdziałania na rzecz
rozwoju minister Kwiatkowski.
Szef resortu finansów również nie stronił od metafor, przemawiając do laureatów.
– Gratuluję serdecznie nagród, które symbolicznie pokazują nam, z czego jako Polacy możemy być dumni – to właśnie państwo
sprawiliście, że wtedy, kiedy gospodarka
światowa zachorowała na zapalenie płuc, Pol-

ska złapała tylko katar – nie szczędził pochwał
i wyliczał zadania, jakie czekają rząd, aby wspólnie z biznesem uleczyć państwo z wszystkich
przypadłości i postawić gospodarkę na nogi.
– Jako władza publiczna, musimy teraz, po
tym bardzo trudnym czasie, zapewnić zdrowe i bezpieczne finanse. Dlatego podejmujemy najszybszą konsolidację finansów publicznych w całej Unii Europejskiej. W następnych latach musimy obniżyć deficyt finansów publicznych do zera – będzie bardzo
ważne dla przedsiębiorców, aby stało się to
w 2015 roku, bo tylko wtedy będziemy mogli zapewnić konkurencyjność Polski – wyliczał priorytety.

Gala biznesu z rozmachem
Prof. Leszek Balcerowicz gratulował
uhonorowanym Diamentami przedsiębiorcom, jednocześnie dziękując za zaproszenie
do udziału w uroczystości i podkreślając, jak
bardzo ceni Business Centre Club jako niełatwego, ale bardzo solidnego partnera w działaniu na rzecz polskiej gospodarki.
O uznaniu dla wszechstronnych przejawów aktywności istniejącego od 1991 roku
prestiżowego klubu przedsiębiorców, będącego zarazem największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców, zrzeszającą 2500 członków z całej Polski, świadczy
też obecność wielu znakomitych gości, reprezentujących instytucje rządowe, środo-

wisko naukowe i szeroko rozumiane otoczenie biznesu. Na uroczystość BCC przybyli
m.in.: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
RP Olgierd Dziekoński, b. wiceminister finansów i główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka, prezes Polskiej Akademii
Nauk prof. Michał Kleiber, b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny prof. Zbigniew Ćwiąkalski, szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, premier Leszek Miller, Jan Kulczyk, będący właścicielem Kulczyk
Holding i Kulczyk Investments, ale również
członkiem Rady Głównej BCC. Z zaproszenia skorzystali też mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, poseł Adam Szejnfeld, Andrzej Pągowski, artysta plastyk.
Business Centre Club znany jest nie tylko ze wsparcia kręgów biznesu, lecz także
działalności charytatywnej. Podczas letniej gali
swoje programy przybliżyły współpracujące
z organizacją fundacje: Fundacja Rodzin
Adopcyjnych, Fundacja Synapsis, Fundacja
VIVA!, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Na stoisku Fundacji „Rak’n’Roll. Wygraj życie”
można było poznać szczegóły projektu „Odmień z nami poczekalnie”, a nabywając album
„Boskie Matki”, mieć swój wkład w nadaniu
ludzkiej twarzy poczekalni w Centrum Onkologii w Warszawie. O artystyczny wymiar
gali zadbał zespół Something Blue.
I

Uhonorowana działalność
Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie, wiedza oraz dbałość
o klienta stawiają bydgoski UNI-TECH na pozycji lidera w branży,
czego dowodzą zdobyte nagrody i wyróżnienia
rzedsiębiorstwo Wielobranżowe
UNI-TECH Józef Sarnecki działa na
bydgoskim rynku od 1990 roku.
Specjalizuje się w energetyce zawodowej oraz prowadzi działalność usługową.
W związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym kraju, a co za tym idzie – wzrostem zapotrzebowania na usługi specjalistyczne – w 1996 roku z przedsiębiorstwa zostaje wyodrębniona i rozpoczyna samodzielną działalność gospodarczą spółka akcyjna UNI-TECH. Specjalizuje się ona w realizacji prac związanych z modernizacją i remontami turbin, kotłów energetycznych, budową i remontami sieci ciepłowniczych i gazowych oraz wykonawstwem konstrukcji stalowych. Działalność usługowa pozostała
natomiast domeną Przedsiębiorstwa Wielobranżowego UNI-TECH Józef Sarnecki,
którego oferta obejmuje usługi w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz parkingów dla pojazdów usuwanych
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Józef Sarnecki odbiera Diament do Złotej
Statuetki z rąk ministra Jacka Rostowskiego
z ulic miasta. PW UNI-TECH zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami.
W działalność firmy nieustannie wpisuje się pomoc charytatywna dla wielu Fundacji i Stowarzyszeń. Właściciel firmy Józef Sarnecki został w tym zakresie uhonorowany Brązową Odznaką za zasługi dla sportu. To nie
jedyne wyróżnienie, którym obie firmy i ich

właściciel mogą się pochwalić. Wśród innych
nagród znajdują się: trzykrotne uhonorowanie Medalem Europejskim, Złota i Platynowa Kielnia, Medal Wojewody KujawskoPomorskiego i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Co więcej, za stworzenie firmy od postaw
w 1995 roku Józef Sarnecki otrzymał Złotą
Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu, a rok później Złotą Statuetką został uhonorowany za
realizację misji Business Centre Club. Ostatnio przyznanym firmie wyróżnieniem jest Diament do Złotej Statuetki, którą Józef Sarnecki
otrzymał za utrzymanie wysokiej pozycji na
rynku. W tym miejscu warto dodać, że Józef
Sarnecki w 1991 roku utworzył Bydgoską
Lożę BCC i był nominowany jej kanclerzem.
Wysoką jakość świadczonych przez firmę
usług oraz rzetelność biznesową potwierdzają
natomiast Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
oraz tytuł Przedsiębiorstwa „Fair Play”.
www.uni-tech.com.pl
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Lubelskie filary biznesu
Lubelskie ﬁrmy po raz ósmy zmierzyły się w rywalizacji organizowanej przez
Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie. Podmioty działające na terenie
województwa lubelskiego oceniono pod kątem wyników ekonomicznych,
warunków pracy, norm etycznych w biznesie i społecznej wrażliwości
Fot. QFS Wiesław Domownik

VIII edycji konkursu Wojewódzki Lider Biznesu mikroprzedsiębiorstwa oraz małe,
średnie i duże ﬁrmy z Lubelskiego Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie poddała – dostosowanej do kategorii,
uwzględniającej skalę prowadzonej działalności – dwuetapowej ocenie (analiza danych
z ankiet i wizytacje nominowanych ﬁrm) kapituły, złożonej z przedstawicieli środowiska
naukowego, samorządu gospodarczego instytucji skarbowych, ﬁnansowych, ZUS, PIP.
O ostatecznym werdykcie i wyborze najlepszych lubelskich ﬁrm, które dziś szczycą się
tytułem laureata, zadecydował całokształt
działań przedsiębiorstwa i przyjętej przez zarząd polityki oraz strategii rozwoju, liczyły się
bowiem nie tylko wyniki ﬁnansowe, lecz także ponoszone nakłady inwestycyjne, stworzone pracownikom warunki socjalne i bhp,
rzetelność, przejawiająca się między innymi
terminowością wywiązywania się ze zobowiązań oraz społeczne zaangażowanie
w funkcjonowanie lokalnej wspólnoty.
Uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję konkursu zgromadziła w Teatrze
Muzycznym w Lublinie laureatów, członków
kapituły, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych. Obecna była także wicewojewoda lubelski Henryka Strojnowska. Do
przybyłych reprezentantów lubelskiego biznesu i zaproszonych gości przemówił na początku Marek Wagner, prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Lublinie, kierując słowo
wstępne od organizatora, a tym samym oficjalnie otwierając uroczystość. W tym roku dobrowolnej rywalizacji w ramach konkursu regionalnego podjęły się 34 firmy z całego województwa.
Tym, które najlepiej zaznaczają swoją
obecność na rynku i najskuteczniej budują pozytywną markę, stawiając na rozwój zgodnie
z zasadami fair play, a przy tym odnotowują wymierne efekty, podczas oficjalnej części
gali finałowej wręczono symboliczne dowody uznania i najwyższych not ekspertów. Firmy zakwalifikowane do drugiego etapu i pozytywnie zweryfikowane w trakcie wizytacji
otrzymały certyfikaty laureata konkursu Wojewódzki Lider Biznesu. Dodatkowo w każdej kategorii przyznano jedną statuetkę dla firmy, która uzyskała najwyższą ocenę kapituły, zaś firmy biorące udział w trzech kolejnych
edycjach konkursu, pozytywnie ocenione

W

Laureaci VIII edycji konkursu Wojewódzki Lider Biznesu
przez kapitułę, otrzymały złoty certyfikat
laureata.
Wyróżnienia te przyznano w czterech kategoriach: firmom mikro (zatrudniających po-

niżej 10 pracowników), małym (od 10 do
49 pracowników), średnim (od 50 do 249 pracowników) oraz dużym (zatrudniającym co
najmniej 250 pracowników).
I

Laureaci VIII edycji konkursu Wojewódzki Lider Biznesu
kategoria mikroprzedsiębiorstwa
statuetka:
• AUTO-DIAG Kornet Marzena (Zamość)
certyfikaty laureata:
• AT-SERWIS SC Tomasz Głowacki
i Andrzej Kozak (Lublin)
• FOTO QFS Wiesław Domownik (Lublin, Chełm)
• PETROTECHNIKA Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe inż. Alfred Fijałkowski
(Lublin)
kategoria małe przedsiębiorstwa
statuetka:
• Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław
Serhej (Łomazy)
certyfikaty laureata:
• Centrum Badawczo-Wdrożeniowe
OPTOTRAKT Sp. z o.o. (Lublin)
• EDBAK Sp. z o.o. (Piotrowice)
• EURO-CAR Sp. z o.o. (Zamość)
• Greenland Technologia EM Sp. z o.o.
(Trzcianki k. Janowca)
• INFO-TV-FM Sp. z o.o. (Zamość)
• Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót
Telekomunikacyjnych SA (Lublin)
• MAIK Agencja Reklamowa J. Babicz,
B. Tynecka-Babicz SJ (Lublin)
• PERFEKT Lubelska Fabryka Okien (Lublin)
• Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego
„BACUTIL” Sp. z o.o. (Bedlno Radzyńskie)
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Venta” Sp. z o.o. (Lublin)
• REALL Agencja Zaopatrzenia Technicznego
A. Króżel (Lublin)
złote certyfikaty laureata:
• EKO-SANIT D.Grzybowski SJ (Lublin)
• Hen-Bud Sp. z o.o. (Lublin)

kategoria średnie przedsiębiorstwa
statuetka:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „TRANSHURT” Sp. z o.o.
(Lublin)
certyfikaty laureata:
• AMAR Sp. z o.o. (Lublin)
• Firma Handlowo-Usługowa HANDBUD
Wiesław Blicharski (Włodawa)
• KARTONEX Sp. z o.o. (Krasnystaw)
• KZA Przedsiębiorstwo Automatyki
i Telekomunikacji SA (Lublin)
• NEPTUN Sp. z o.o. (Lublin)
• Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o. (Lublin)
• TEHAND Sp. z o.o. (Lublin)
• Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław
Romaniuk (Biała Podlaska)
złote certyfikaty:
• Drukarnia Embe-Press S. Bezdek,
M. Mamczarz SJ (Lublin)
• Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów
Budowlanych NIEMCE SA (Niemce)
kategoria duże przedsiębiorstwa
statuetka:
• Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów
i Inwestycji „REMZAP” Sp. z o.o. (Puławy)
certyfikaty laureata:
• Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. (Lublin)
• POL-SKONE Sp. z o.o. (Lublin)
• „SPOŁEM” Lubelska Spółdzielnia
Spożywców (Lublin)
• „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia
Spożywców „ROBOTNIK” w Zamościu
(Zamość)
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Precyzja naszą pasją
O wizji rozwoju Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograﬁcznego w Lublinie i wyzwaniach, jakim musi
sprostać spółka, chcąc dorównać kroku konkurencji i odnosić
sukcesy, przy jednoczesnym zachowaniu wierności własnym
zasadom, mówi prezes OPGK Jerzy Albin
Został pan prezesem OPGK zaledwie pół
roku temu. Z jakimi odczuciami objął pan
tę funkcję?
– Rzeczywiście, na stanowisko prezesa
Zarządu zostałem powołany w marcu bieżącego roku. Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie istnieje
od ponad 61 lat. Jest firmą znaną i cenioną,
która przez lata zaskarbiła sobie zaufanie odbiorców. OPGK kilkakrotnie było wyróżniane różnego typu nagrodami i tytułami.
W tym roku Regionalna Izba Gospodarcza
województwa lubelskiego uhonorowała nas
tytułem „Wojewódzkiego Lidera Biznesu”
w kategorii przedsiębiorstw średniej wielkości. Dołożę wszelkich starań aby ten pozytywny trend się utrzymał.
Jakie projekty w tej chwili realizuje
OPGK?
– Jak wszyscy, walczymy o zamówienia
w ogromnej liczbie przetargów publicznych,
wiele z nich wygrywając. Obecnie wypełniamy zadania zlecone nam przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii. Są to prace
związane z budową geodezyjnej osnowy
podstawowej państwa, w tym osnowy wysokościowej na obszarze kilku województw. Zadania te realizujemy wspólnie z innymi firmami geodezyjnymi w ramach konsorcjum,
a dotyczą one przygotowania do pomiarów
w oparciu o system stacji referencyjnych
ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna
– Europejskiego Systemu Pozycjonowania).
Dane uzyskane za pomocą stacji referencyjnych umożliwiają – przy pomocy satelitów
– wyznaczanie z bardzo dużą dokładnością
współrzędnych położenia punktów, na przykład osi drogi lub linii kolejowej.
Realizujemy również zlecenia władz wojewódzkich i samorządowych. Obsługujemy
inwestycje regionalne i ponadregionalne.
W tej chwili uczestniczymy w kilku dużych
projektach inwestycyjnych, między innymi
przy budowie obwodnicy S-17, przy budowie
lotniska w Świdniku oraz w inwestycjach
o charakterze komunalno-mieszkaniowym
w Lublinie i innych miastach województwa.
Wykonujemy również kontrolę na terenie
ukończonych zasiewów, za które rolnicy
otrzymają dopłaty unijne. Zadanie to realizujemy na zlecenie Agencji Restrukturyzacji
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Sprzęt geodezyjny, szczególnie związany
z informatyką, zmienia się w tempie
błyskawicznym. Powstają nowoczesne narzędzia
pomiarowe i reprodukcyjne, coraz bardziej
skomplikowane oprogramowania komputerowe.
Musimy mieć fundusze z jednej strony na takie
zakupy, zaś z drugiej – na podnoszenie kwalifikacji
pracowników i poprawę warunków pracy

Siedziba OPGK w Lublinie

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
w Lublinie Sp. z o.o.
20-072 Lublin, ul. Czechowska 2
tel. (81) 532 92 91
www.opgk.lublin.pl
opgk@opgk.lublin.pl

Prace OPGK w Świdniku
i Modernizacji Rolnictwa, a dotyczy ono całej Lubelszczyzny.
Jak zamierza pan ukierunkować dalszy
rozwój firmy, zgodnie z pańską wizją przyszłości OPGK?
– Określiłem trzy kierunki rozwoju OPGK
Lublin. Pierwszy dotyczy koniecznej informatyzacji, ponieważ współczesna geodezja
i kartografia w znaczącym stopniu korzystają z zaawansowanych narzędzi i technik informatycznych. Dziś posługujemy się pojęciem geoinformatyki albo geomatyki. Drugi
kierunek, w którym chciałbym poprowadzić
firmę, to nowoczesna organizacja pracy.
Musimy ją maksymalnie dostosować do
zmieniających się warunków technicznych,
technologicznych i ekonomicznych. Struktura
firmy ma być tak elastyczna, aby w kilka chwil
można było zareagować na zmianę sytuacji.
I wreszcie trzeci kierunek rozwoju Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego to inwestycje w nowoczesny
sprzęt, a przede wszystkim w ludzi. Sprzęt
geodezyjny, szczególnie związany z informatyką, zmienia się w tempie błyskawicznym.
Powstają nowoczesne narzędzia pomiarowe
i reprodukcyjne, coraz bardziej skomplikowane
oprogramowania komputerowe. Musimy
mieć fundusze z jednej strony na takie zakupy, zaś z drugiej – na podnoszenie kwalifikacji
pracowników i poprawę warunków pracy.
Nowi właściciele zobowiązali się do przeznaczenia znacznych środków na inwestycje.
Firma sama musi wypracować własne środki na ten cel. Nowoczesność i precyzja są gwa-

rancją sukcesu. My zaś, systematycznie realizując wytyczone cele, będziemy zwycięzcami!
Czy równolegle istnieją plany rozszerzenia aktualnej oferty OPGK? Jaki będzie
zakres ewentualnych zmian?
– Oczywiście! Już dziś jesteśmy gotowi
do stworzenia w województwie lubelskim nowoczesnego systemu informacji przestrzennej, który pomoże w sprawnym zarządzaniu
tym terenem. Będziemy startować – mam nadzieję, że z powodzeniem – w przetargu, jaki
ogłosi marszałek województwa lubelskiego
w najbliższym czasie. Zamierzamy również
wziąć udział w postępowaniach na budowę
systemu zarządzania drogami i infrastrukturą
miasta Lublina. Ponadto planujemy aktywnie uczestniczyć w pracach związanych z pomiarami natężenia hałasu w terenie, zgodnie
z dyrektywami UE. Chcemy również włączyć
się w program odnowy zabytków naszego województwa, proponując wykorzystanie do
tych prac najnowocześniejszych rozwiązań
technicznych. Naszą ofertę wkrótce zaprezentujemy władzom województwa.
Cały czas, niezmiennie, podążamy za
postępem w dziedzinie geodezji i kartografii. Dbamy, by nasze usługi były wykonywane
w sposób profesjonalny i precyzyjny, w jak
najkrótszym czasie. Chcemy być postrzegani
jako atrakcyjny i solidny partner, w pełni realizujący hasło OPGK: „Precyzja naszą
pasją”.
Rozmawiała
Nadieżda Firkowicz

Oferta usług geodezyjnych
i kartograficznych OPGK obejmuje:
• tworzenie systemów informacji
przestrzennej
• ewidencję gruntów i budynków
w systemie informatycznym
• regulację stanu prawnego
nieruchomości
• podział i rozgraniczenie
nieruchomości
• opracowanie map dla celów
projektowych w żądanej skali
• realizację osnów geodezyjnych
• opracowania kartograficzne
• wycenę nieruchomości
• obsługę inwestycji przemysłowych
• obsługę budownictwa mieszkaniowego
• obsługę budowy linii kolejowych
oraz dróg, mostów i tuneli
• inwentaryzację zabytków architektury
• inwentaryzację urządzeń podziemnych
• badanie odkształceń i przemieszczeń
budowli
• reprodukcję map i dokumentów
• uzgadnianie dokumentacji
projektowych
• opracowywanie map tematycznych
na zamówienie
• sprzedaż sprzętu geodezyjnego
i kreślarskiego
• komparacje dalmierzy
elektromagnetycznych
• sprzedaż map i przewodników
turystycznych
• xero wielkoformatowe
• skanowanie wielkoformatowe
• wydruki wielkoformatowe
• reprodukcję cyfrową kolor A-O

Fakty 87

AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI

Zbiorowy sukces
polskiej gospodarki
Polskie produkty coraz częściej podbijają nie tylko krajowe rynki,
lecz także rynki obce, stając się cennym źródłem eksportowych dochodów
dla ich wytwórców, a zarazem cegiełką pod budowę gospodarczej
marki narodowej na arenie międzynarodowej
III edycji konkursu o tytuł
„Ambasadora Polskiej Gospodarki” eksperci zasiadający
w jury wyłonili 58 ﬁrm, które
zwyciężyły w czterech kategoriach: eksporter, marka europejska, partner ﬁrm zagranicznych, kreator rozwiązań XXI wieku.
Laureaci zostali oﬁcjalnie ogłoszeni podczas
ﬁnału, podsumowującego tegoroczne zmagania polskich przedsiębiorców, jaki miał

W

miejsce 16 maja w pałacyku Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie, kiedy to
odebrali dyplomy z rąk minister Beaty Stelmach i prezesa Business Centre Club Marka Goliszewskiego. Uroczystość prowadził
przewodniczący Konwentu BCC Wojciech
Warski.
Zorganizowany po raz trzeci konkurs BCC, objęty honorowym patronatem ministra spraw zagranicznych, stawia sobie za

Laureaci konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki 2011:
kategoria marka europejska:
• ALMAR Sp. z o.o.
• ArcelorMittal Poland SA
• Biuro Turystyki Związku Nauczycielstwa
Polskiego LOGOSTOUR Sp. z o.o.
• Drutex SA
• FORMASTER SA
• Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA
• STALPROFIL SA
kategoria eksporter:
• ANWIL SA
• Armatura Kraków SA
• Cereal Partners Poland
Toruń-Pacific Sp. z o.o.
• CORAB Sp. z o.o.
• ELSTA Sp. z o.o.
• ESAB Sp. z o.o.
• FERRO SA
• International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o.
• International Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
• Kujawska Fabryka Maszyn
Rolniczych Sp. z o.o.
• LOTOS Oil SA
• NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
• Polimex-Mostostal SA
• Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów SA
• Polski Koks SA
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOLEK •
Adolf Jańczyk – Drukarnia
im. Karola Miarki
• Sokołów SA
• Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK
• TFP Sp. z o.o. Dziećmierowo
• UNIBEP SA
• WIX-FILTRON Sp. z o.o.
• Young Digital Planet SA
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kategoria partner firm zagranicznych:
• ASTOR Sp. z o.o.
• BIS Multiserwis Sp. z o.o.
• ENERGOINSTAL SA
• Fabryka Automatyki FACH SA
• Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
• Grupa Gumułka Spółka z o.o.
• inMedia Polska Sp. z o.o.
• INTER GROCLIN AUTO SA
• Katowickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA
• MALOW Sp. z o.o.
• ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Budowlane
CALBUD Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Państwowe
Porty Lotnicze
• PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn
• SouthWestern BPS Poland Sp. z o.o.
• Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania
• Szynaka-Meble Sp. z o.o.
• Targi Kielce SA
• Tobacco Trading International
Poland Sp. z o.o.
• TurboCare Poland SA
• Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
kategoria kreator rozwiązań XXI wieku:
• Bombardier Transportation (ZWUS)
Polska Sp. z o.o.
• Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
• Korporacja Radex SA
• RADWAG Wagi Elektroniczne
Witold Lewandowski
• Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA
• Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA

cel pobudzenie aktywności polskiego biznesu poza granicami kraju i wzrost znaczenia
rodzimej gospodarki na rynkach obcych poprzez promocję wartościowych marek i solidnych producentów, którzy oferują wysoką
jakość wyrobów i solidne fundamenty stosunków międzynarodowych opartych na
współpracy handlowej. W efekcie polskie
produkty zyskują renomę i opinię wartościowych produktów importowych, a polscy
przedsiębiorcy jawią się jako wiarygodni
partnerzy, z którymi warto związać plany rozwojowe.
W przebiegu III edycji po raz kolejny wyróżniono liderów różnych branż, którzy
dzięki osiągnięciom rynkowym z powodzeniem mogą pełnić zaszczytną funkcję ambasadora polskiej gospodarki. Podstawą
oceny kandydatów do tego tytułu jest ankieta
konkursowa, obejmująca szereg kryteriów,
świadczących, że dany podmiot stawia na
rozwój działalności zgodny z wysokimi standardami ekonomiczno-finansowymi i z powodzeniem wdraża dobre praktyki biznesowe w kontaktach zagranicznych. Przepustką
do zwycięstwa w konkursie, a w konsekwencji znacznie bardziej prawdopodobnym
podbojom rynków obcych, jest suma punktów przewyższająca 80 proc. możliwej do
zdobycia liczby, przewidzianej w regulaminie.
Do grona liderów promujących polską
gospodarkę awansują firmy wyróżniające
się jako eksporterzy, wzory międzynarodowej
współpracy biznesowej, twórcy rozpoznawalnych w skali europejskiej wyrobów i usług
oraz innowacyjnych rozwiązań, które przecierają szlaki konkurencji pracując na uznanie dla polskich osiągnięć. Dzięki znalezieniu
się na liście laureatów firmy te mają szansę
na zacieśnianie współpracy z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za
promowanie Polski, polskiej gospodarki,
kultury i inicjatyw społecznych, które służą realizacji planów rozwojowych związanych
z rynkami zagranicznymi oraz umocnieniu
narodowej marki, budowanej wspólnymi siłami.
I

GWARANCJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKCJI
I TERMINOWOŚCI JEJ WYKONANIA
Drukarnia Tolek jest laureatem wielu prestiżowych nagród i tytułów, w tym: Medalu Europejskiego, Złotego Cezara Umiejętności i Kompetencji, Cezara Śląskiego Biznesu, Ambasadora Polskiej Gospodarki, Złotego Gryfa oraz wielu innych nagród i wyróżnień przyznawanych przez instytucje i władze powiatu i miasta Mikołów.

Historia Drukarni
1845
1875
1920
1949
1993

Założenie drukarni przez Tomasza Nowackiego
Przejęcie drukarni przez Karola Miarkę
Drukarnię kupuje Józef Herman
Upaństwowienie
Drukarnia zmienia właściciela. Zostaje nim Adolf Jańczyk – człowiek doceniający
znaczenie tradycji i rolę drukarstwa polskiego.

Drukarnia im. Karola Miarki TOLEK posiada
• zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z normami
ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004
• duże doświadczenie w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości wyrobów poligraﬁcznych
• stabilną pozycję na lokalnym rynku
• stale rosnąca sprzedaż usług na rynkach zagranicznych

Właściciel Drukarni Adolf Jańczyk odbiera z rąk wiceminister spraw zagranicznych Beaty Stelmach wyróżnienie „Ambasador Polskiej Gospodarki” – 16 maja 2011 r.

Oferta Techniczna
PREPRESS:
• 4 stanowiska DTP
• System CtP z najnowszym oprogramowaniem Heidelberg Prinect® MetaDimension,
Heidelberg Prinect® SignaStation oraz naświetlarka Suprasetter S 105
• Certyﬁkowany prooﬁng kolorystyczny (EPSON Stylus Pro 4800)
PRESS:
• Pięciokolorowa maszyna offsetowa Heidelberg XL 105 (max. format papieru:
750x1050; podłoża: od 0,03 mm do1,0 mm; wydajność max.: 18 000 arkuszy/h)
• Czterokolorowa maszyna offsetowa Heidelberg CD 102 (max. format papieru:
720x1040; podłoża: od 0,01 mm do 1,5 mm; wydajność max.: 15 000 arkuszy/h)
• Pięciokolorowa maszyna offsetowa Heidelberg XL 75 (max. format papieru:
530x750; podłoża: od 0,03 mm do 0,8 mm; wydajność max.: 15 000 arkuszy/h)

Heidelberg XL- 105

Maszyny drukujące wyposażone są w CIP 3, skracający czas przyrządu i zwiększający
wydajność maszyn.
Jednolite nasycenie barw gwarantuje spektrofotometryczny skaner (Image Control).
POSTPRESS:
• 3 falcerki B1 z możliwością perforacji i falcowania na „ołtarzyk”
• linia do oprawy zeszytowej – ST-100 Heidelberg z możliwością szycia oczkowego
• linia do oprawy klejonej ACORO Müller Martini z technologią PUR i Hot Melt
(18 stacji samonakładających) z możliwością produkcji okładek ze skrzydełkami
• maszyna do szycia nićmi VENTURA 3215 Müller Martini
• wiertarka do papieru (4 otwory)
• sztancowanie do B1
• lakierowanie UV do B1 (z opcją lakierowania wybiórczego)
• laminowanie na gorąco

Drukarnia TOLEK
im. Karola Miarki

Linia do oprawy klejonej ACORO Mller Martini z technologią PUR
i Hot Melt

ul. Żwirki i Wigury 1 tel. (32) 326 20 90
43-190 Mikołów
fax (32) 326 20 99

tolek@tolek.com.pl
www.tolek.com.pl
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Chemia to jest to
Rok 2010 to czas, w którym udowodniliśmy, że możemy otworzyć nowy
rozdział w historii Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów – mówi o intensywnym
rozwoju spółki, sukcesach, inwestycjach i planach strategicznych ﬁrmy
Jerzy Marciniak, prezes zarządu, dyrektor generalny Azotów Tarnów

Zakłady Azotowe w Tarnowie od 3 lat rosną jak na drożdżach, a od wprowadzenia akcji na GPW w Warszawie nieustannie realizują nowe wyzwania…
– Sprzyja nam dobra koniunktura w sektorze chemicznym i rosnące zapotrzebowanie na nasze produkty. W moim przekonaniu
dobrze korzystamy z możliwości, jakie stwarza rynek kapitałowy i giełda. W 2008 roku,
kiedy wprowadzaliśmy naszą spółkę na warszawski parkiet, w prospekcie emisyjnym
zapisaliśmy m.in. wzmocnienie podstawowej
działalności oraz reorganizację grupy kapitałowej. Zaakceptowany przez akcjonariuszy
program inwestycyjny zagwarantował nam
możliwość realizacji tych celów. A rok 2010
to czas, w którym udowodniliśmy, że możemy otworzyć nowy rozdział w historii Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Faktem stało
się otwarcie spółki na wzrost poprzez akwizycje. Wtedy to zostaliśmy właścicielem
100 proc. udziałów niemieckiego producenta poliamidów w Guben i przejęliśmy pakiet
kontrolny ZAK SA.
Jakie znaczenie mają te odważne decyzje Zakładów dla profilu działalności i posiadanych mocy produkcyjnych?
– Zdecydowanie wzmocniliśmy nasz
podstawowy profil działalności, zwiększając
asortyment nawozów azotowych, oraz nasze
go głównego tworzywa konstrukcyjnego – poliamidu (przyp. red PA6). Czas pokazał, że zarówno pierwsza, jak i druga akwizycja oka-

90 Fakty

zały się trafnymi posunięciami. Efektów synergii jest wiele, ale najbardziej doceniliśmy
to, jak pomocne okazało się przejęcie fabryki w Kędzierzynie podczas postoju tarnowskiej instalacji kwasu azotowego do wytwarzania nawozów mineralnych. Wykorzystanie nadwyżek półproduktu w Kędzierzynie zapewniło nam ciągłość produkcji.
Inwestycje kapitałowe przyniosły wymierne zyski i teraz kontynuujecie szybkie,
spektakularne działania. Postanowiliście
kupić Zakłady Azotowe w Policach?
– O, to nie takie łatwe. Trzeba być
wszechstronnie przygotowanym i właściwie
przewidzieć ryzyka, by decydować się logistycznie na przeprowadzenie takiej konsolidacji. Dla nas to ogromne wyzwanie, ale jestem przekonany, że dokonamy tego i stworzymy dużą grupę nawozowo-chemiczną.
Czy równolegle podejmowane są inwestycje organiczne nastawione na wzrost
zdolności produkcyjnych Zakładów lub jakości produktów?
– Naturalnie, pod koniec 2009 roku uruchomiliśmy najnowocześniejszą w tej części
Europy instalację granulacji mechanicznej
o zdolnościach 1200 ton na dobę. Czterokrotnie zwiększyliśmy zdolności produkcyjne poliamidów, najpierw podwajając wielkość
produkcji w wytwórni tarnowskiej, a następnie przejmując niemiecki ATT Polymers.
Kontynuujemy budowę nowej instalacji wodoru, powiązaną z modernizacją wytwórni ka-

prolaktamu, czyli półproduktu do wytwarzania poliamidów, do zdolności ponad
101 ton rocznie. Inwestycja ta umożliwi
zwiększenie zużycia gazu ziemnego ze źródeł
lokalnych, a w konsekwencji obniży koszty
produkcji. Inwestujemy także w produkcję
tworzyw modyfikowanych na bazie poliamidu i produkowanego w Tarnowie polioksymetylenu (przyp. red. POM). Naszą siłą
jest specjalizacja i kurs na głębsze przetworzenie produktów.
Jakie kryteria decydują o sukcesie i owocnej współpracy na rynku krajowym i poza
granicami?
– Ponad 80-letnie doświadczenie, elastyczność na rynku i bogata oferta nowoczesnych produktów. Tylko i aż tyle. Zakłady Azotowe w Tarnowie konsekwentnie wzmacniają swoją pozycję na rynku chemicznym i sukcesywnie dostosowują swoją ofertę do jego potrzeb. Od lat dbamy o wysoką jakość wyrobów,
a jednocześnie działamy w atrakcyjnych branżach nawozów mineralnych oraz tworzyw konstrukcyjnych. Aktualnie posiadamy najbardziej
kompleksową ofertę produktów nawozowych
na rynku. Szczególnie specjalizujemy się w coraz bardziej poszukiwanych nawozach mineralnych z wysoką zawartością siarki. Po przejęciu ATT Polymers poszerzyliśmy też asortyment poliamidów. Jednocześnie naszym
wielkim sukcesem jest sprzedaż ponad 60 proc.
ogólnej produkcji za granicą.
Generowane zyski zapewne przysparzają
wiele dowodów uznania?
– To prawda, ale twardo stąpamy po ziemi. Azoty Tarnów od początku kompleksowo odnoszą się do potrzeb najbliższego
otoczenia i angażują się na rzecz społeczności lokalnej. Działania z zakresu CSR dotyczą wszystkich aspektów działalności spółki
i mają charakter strategiczny. To szczególnie
ważne teraz, gdy powiększamy Grupę Kapitałową i wywieramy coraz większy wpływ na
otoczenie. W 2010 roku rozpoczęliśmy prace nad wieloletnią strategią zrównoważonego rozwoju, budowaną w oparciu o nasze
dotychczasowe dobre praktyki oraz badania
i analizy, zarówno wewnątrz spółki, jak i wśród
naszych interesariuszy. Nieprzypadkowo,
nieprzerwanie od 3 lat, jesteśmy w gronie
kilkunastu spółek giełdowych notowanych
w prestiżowym indeksie Respect.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

NAJLEPSZE W POLSCE

Jakość
warta rekomendacji
15 kwietnia w Poznaniu
zakończono XV edycję
Konsumenckiego Konkursu
Jakości Produktów o godło
„Najlepsze w Polsce”.
Doceniono 16 produktów,
które konsumenci uważają
za godne zakupu
i rekomendacji,
a jurorzy potwierdzają
ich wysoki poziom
owarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od lat wskazuje produkty
i usługi, po które nie tyle można, co
warto sięgać bez obaw o jakość. To
jedna z wielu inicjatyw tej organizacji pozarządowej, która poprzez realizację różnorodnych projektów wspiera polską przedsiębiorczość oraz oferowane przez krajowe ﬁrmy produkty i usługi.

T

Dostępne w Polsce, znane w Unii
Kolejne edycje organizowanych przez
Towarzystwo Konsumenckich Konkursów
Jakości Produktów oraz Konsumenckich
Konkursów Jakości Usług, dających prawo posługiwania się godłem Najlepsze w Polsce/The
best in Poland, wyłoniły kilkaset firm i produktów, które zdaniem konsumentów i jurorów mogą być dumą polskiej gospodarki.
Godło Najlepsze w Polsce/The best in
Poland zostało uznane przez Komisję Europejską, a od czasu przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej w obu konkursach udział
mogą brać już nie tylko polskie firmy i produkty, lecz także europejskie podmioty działające na terytorium Polski lub w Polsce wytwarzające swoje produktu i w Polsce świadczące usługi.
Obszerne informacje o najlepszych firmach, produktach i usługach dostępnych
w Polsce, przybliżające docenione wyroby
i usługi laureatów kolejnych edycji konkursu,
są upowszechniane na stronach specjalnie
stworzonego w tym celu portalu internetowego www.najlepsze-w-polsce.pl. Praktyka ta
służy promocji i utrwalaniu w opinii społecznej
wizerunku najlepszych w Polsce producentów
i usługodawców.
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Certyfikaty „Najlepsze w Polsce” otrzymały przedsiębiorstwa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brodr. Jorgensen SA – za balsam do ciała Gosh, Gosh Moisturizing Body Lotion Classic 1
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. – za Diosminex
Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” Sp. z o.o. – za obuwie dziecięce
As-Babuni Sp. z o.o. – za makarony As-Babuni
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., marka Weber
– za tynk silikatowo-silikonowy Weber TD336
Villa Sp. z o.o. – za wysokiej jakości budownictwo jednorodzinne
Pani Teresa Medica SA – za pasy brzuszne Pani Teresa
EMEL SC Beata Kudrzyn, Cezary Kudrzyn – za obuwie dziecięce Roczki
Zakład Przetwórstwa Mięsnego W.P. Biegun SJ – za szynkę surową wędzoną
HJ Heinz Polska SA – za pierogi „Palce Lizać”
LACTIMA Sp. z o.o. – za sery topione
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo
Doświadczalne Przybroda – za Naturalnie Mętny 100% Sok Jabłkowy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VOIGT Sp. z o.o.
– za Grundpur VC 150
Lambertz Polonia Sp. z o.o. – za pierniki dekorowane w czekoladzie
e-file Sp. z o.o. – za program e-pity

Statuetkę Hipolita otrzymała:
• Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA” – za sery twarogowe Ekstra Średzkie

Gala Najlepszych
Laureatów XV edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów „Najlepsze w Polsce” poznaliśmy tradycyjnie w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, gdzie odbyła
się uroczysta gala finałowa, objęta patronatem Jego Magnificencji
prof. dr. hab. Mariana Goryni, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Na ceremonię wręczenia nagród 16 laureatom licznie
przybyli zaproszeni goście ze środowiska biznesu, przedstawiciele
władz regionalnych, parlamentarzyści, naukowcy. W tak dostojnym
towarzystwie 15 firm odebrało certyfikaty godła „Najlepsze w Polsce”, zaś jedna firma – Średzka Spółdzielnia Mleczarska „Jana” została uhonorowana prestiżową Statuetką Hipolita za znakomite średzkie wyroby serowarskie.
Stałym punktem ceremonii finałowej, bez którego nie odbyła się
również tegoroczna uroczystość, jest uhonorowanie jednej z wybitnych osobistości wielkopolskich dyplomem Godności Lidera Pracy Organicznej i statuetką Honorowego Hipolita. Tym razem odznaczenia trafiły do wybitnego naukowca i dydaktyka
prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego.

Kolejna rywalizacja trwa
Z początkiem maja rozpoczęła się z kolei XV edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług o godło „Najlepsze w Polsce”
– „The Best in Poland”, w której można typować wszelkiego rodzaju
świadczenia, zasługujące na uznanie i popularyzację. W lipcu natomiast ruszyła rywalizacja miedzy kolejnymi produktami, zgłaszanymi przez konsumentów, które zawalczą o godło „The Best in Poland” oraz szeroki rozgłos, będący echem wysokiej jakości wyrobów:
spożywczych, technicznych, chemicznych, włókienniczych, mebli, leków, samochodów i wszelkich innych produktów, niezależnie od swej
dziedziny wartych rekomendacji.
I

Lambertz Polonia Sp. z o.o.
ul. Katowicka 170
41-705 Ruda Śląska
tel. (32) 608 91 01
ofﬁce@lambertz.com.pl
www.lambertz.com.pl
Lambertz Polonia jest częścią Grupy Lambertz, jednego z czołowych
niemieckich producentów wyrobów cukierniczych. Firma dostarcza
produkty cukiernicze najwyższej jakości, łącząc tradycję sięgającą XVII
w. z nowoczesną technologią.
Założona w 1998 roku ﬁrma Lambertz Polonia posiada obecnie dwie
fabryki w Polsce. Jej produkty poza Polską obecne są na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Azji oraz Australii. W ofercie ﬁrmy
znajduje się szeroki wybór pierników, ciastek oraz mieszanek ciasteczkowych.
Poza wyśmienitymi produktami pod marką Lambertz ﬁrma oferuje
gamę asortymentu Kinkartz, łączącą dobrą jakość z przystępną ceną,
oraz wyjątkowe produkty
ekskluzywne Henry Lambertz. Produkty dostępne
są w sieciach handlowych oraz placówkach
handlu tradycyjnego na terenie całego kraju.
Jakość produktów Lambertz została doceniona
przez konsumentów, którzy uhonorowali Pierniki
dekorowane w czekoladzie
Lambertz 500g godłem
NAJLEPSZE W POLSCE.

NAJLEPSZE W POLSCE

Polska marka
w niełasce
Według doniesień „Rzeczpospolitej”,
w rankingu marek państw Polska
zajmuje 83. miejsce na 110 krajów,
a nasze sukcesy, takie jak dobre
wyniki gospodarcze przechodzą
bez echa. Liderami zestawienia
Country Brand Index 2010 są
Kanada, Australia i Nowa Zelandia.
Polska znajduje się niżej od Czech
(43. miejsce), Węgier (66. miejsce),
Bułgarii (76. miejsce) czy Słowacji
(79. miejsce)

Wojciech Ostrowski
zieje się tak, mimo że mamy się
czym pochwalić. Posiadamy doskonałą żywność, niezanieczyszczone środowisko naturalne i dobrych fachowców. Na wystawach Expo w Japonii i Chinach polskie pawilony były jednymi
z najczęściej odwiedzanych.

D

Niska pozycja narodowej marki
Pomimo aktywniejszej w ostatnim czasie
polityki promocyjnej Polski i większego dostępu do informacji o zmianach zachodzących
w naszym kraju nasza pozycja pozostaje niska. Podejmowane akcje nie wpłynęły jednak
na uatrakcyjnienie wizerunku Polski na tyle,
by przyćmić inne marki narodowe z naszego
regionu.
Według „Rzeczpospolitej” nasza niska pozycja bierze się między innymi stąd, że nie
mamy szczęścia do spektakularnych wyda-
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Posiadamy wiele produktów regionalnych,
charakterystycznych dla naszego kraju, lecz do ich
promowania potrzebne są pieniądze. Ponadto od
wielu lat jednym z najpoważniejszych problemów
w budowaniu atrakcyjnego wizerunku Polski jest
brak spójnej koncepcji budowy marki narodowej
rzeń. Jak się okazuje, na promocję wyrobów
danego kraju wpływają również wydarzenia
zupełnie niezwiązane z gospodarką. W przypadku Nowej Zelandii takim wydarzeniem
była realizacja w tym kraju filmu „Władca pierścieni”. Do wzrostu pozycji Chile przyczyniło
się relacjonowanie na cały świat akcji wydobycia zasypanych górników.

Zagraniczna promocja kuleje
Polskie produkty sprzedawane są dziś
na całym świecie, a przynajmniej w każdym
europejskim kraju. Podróżując po Azji,

można spotkać Japończyków, którzy znają dwa polskie słowa: „Żubrówka” i „spirytus”. Znane są polskie konie, duże uznanie budzą usługi firm konserwatorskich. Jednak ciągle brakuje marki lub kilku marek
wiodących, z którymi Polska kojarzyłaby się
za granicą.
Ogromną rolę w sposobie postrzegania
danego kraju pełnią kojarzone z nim marki
i symbole. Każdy zna takie nazwy, jak Mercedes, Ford, Nokia czy Toyota. To właśnie
przez ich pryzmat postrzega się dane państwo.
Dotyczy to nie tylko wielkich koncernów, ale

Spółdzielnia Mleczarska
Września jest laureatem:

i produktów regionalnych. Tymczasem wiele znanych marek polskich
nie przetrwało przemian roku 1989 lub zostało przejętych przez zachodnie koncerny.
By zaistnieć na arenie międzynarodowej, nie wystarczy sprzedawać
dobry produkt. Trzeba go jeszcze odpowiednio wypromować, podczas gdy, na przykład w Niemczech, wiele polskich produktów sprzedawanych jest pod inną marką z obawy przed kojarzeniem danego
produktu z polskim wytwórcą. Dwie trzecie wyrobów tapicerskich
w Niemczech produkuje się w Polsce, choć większość klientów uważa, że to produkty niemieckie. Niektóre firmy, by osiągnąć sukces,
przyjmują obco brzmiące nazwy, jak Gino Rossi. Większość polskich
przedsiębiorstw nie dysponuje przy tym wystarczającymi środkami
do promocji swej marki w świecie.

• Złotego Medalu
przyznanego podczas
Targów Polagra-Food
2010 za Masło Extra
• Nagrody Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
– właściciela godła
promocyjnego „Najlepsze
w Polsce” – za Maślankę
Wrzesińską oraz Maślanki
Smakowe.

Brak pieniędzy i koncepcji
Posiadamy wiele produktów regionalnych, charakterystycznych dla naszego kraju, lecz do ich promowania potrzebne są pieniądze. Ponadto od wielu lat jednym z najpoważniejszych problemów w budowaniu atrakcyjnego wizerunku Polski jest brak spójnej
koncepcji budowy marki narodowej. Wiąże się z tym brak koordynacji działań różnych instytucji i niechęć do łączenia budżetów. Prowadzi to do niskiej efektywności projektów marketingowych. Skuteczna budowa marki wymaga bowiem systematycznej i długotrwałej
kampanii. Dlatego w opinii niektórych ekspertów konieczne jest stworzenie instytucji, która w sposób skoordynowany mogłaby pomóc polskim firmom promować swoje marki.
Okazją do prezentacji polskich produktów jest nasza prezydencja
w UE. Dotyczy to przede wszystkim produktów spożywczych. Niestety nie wszystkie nadają się do prezentacji w Brukseli. Pierogi, bigos czy schabowy okazują się zbyt pospolite. Dlatego postawiono
na promocję produktów lokalnych i sezonowych. W ostatnim czasie podjęto wiele akcji mających wzmocnić wizerunek polskiej marki za granicą. W 2010 roku najważniejszymi wydarzeniami promującymi nasz kraj były: Światowa Wystawa EXPO 2010 w Szanghaju oraz światowe obchody Roku Chopinowskiego. Stanowiły one duży
sukces promocyjny Polski w świecie. W 2011 roku na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie Polska Organizacja
Turystyczna zainaugurowała najnowszą kampanię reklamową, której trzon stanowiły rysunkowe klipy z barwnymi vinyl toys, odkrywającymi walory naszego kraju. Również w Berlinie na Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa Gruene Woche 2011 prezentowano polskie specjały pod hasłem „Polska Smakuje”.
Oczywiście same działania promocyjne rządu i instytucji pozarządowych nie wystarczą. O popularności danej marki decydują pozycja i kondycja finansowa firmy. Microsoft czy Google nie potrzebowały wsparcia żadnej organizacji, by wypromować swą markę. Zatem rozpoznawalność polskiej marki zależy przede wszystkim od samych przedsiębiorców.

Decydują korzyści
Do stworzenia sukcesu marki nie wystarczy promocja na targach i pojedynczych przedsięwzięciach. Firma może mieć znaną
nazwę i logo, które z niczym się nie kojarzy. To dopiero obietnica, która kryje się za tymi symbolami, decyduje o sukcesie danej
marki. Przekonanie o atrakcyjności tej obietnicy może być wynikiem osobistych doświadczeń potencjalnych klientów lub zasłyszanych przez nich opinii. Sukces marki jest więc związany z przeświadczeniem o korzyściach płynących z posiadania proponowanego towaru.
W odróżnieniu od towarów wielkich światowych koncernów,
w wielu polskich produktach zagraniczni klienci nie dostrzegają wiarygodnej obietnicy. Jeżeli same firmy nie zadbają o swoją markę, nie
zbudują wiarygodności i nie odniosą światowego sukcesu. Do tego
niezbędna jest długofalowa strategia, połączona z nieustanną dbałością o jakość produktu.
I

Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Jarocinie
ul. Wrocławska 53
63-200 Jarocin
tel. (62) 747 35 77
handel@osm-jarocin.pl
www.osm-jarocin.pl
Ponad 120-letnie doświadczenie i tradycja, wspierane nowoczesną technologią
produkcji pozwoliły nam na wypracowanie szerokiej gamy znanych i cenionych
wyrobów.
Oferujemy:
- Mleka
- Śmietany i śmietanki
- Napoje mleczne
- Twarogi
- Twarożki
- Masła

SPOSÓB NA SUKCES

Praktyczny wymiar
rozwoju wsi
W letnim otoczeniu ogrodów Pałacu Prezydenckiego 28 czerwca laureaci
XI edycji konkursu Sposób na Sukces odebrali gratulacje i nagrody,
będące dowodem uznania dla ich pomysłów na rozwój polskiej wsi
oraz determinację w dążeniu do ich przeniesienia z teorii na praktykę

Laureaci i wyróżnieni w XI edycji konkursu Sposób na Sukces
entrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie już od 11 lat organizuje konkurs skierowany do
tych, którzy najbardziej przyczyniają się do ożywienia przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich, pokazując, że nie musi
ona wiązać się z rolnictwem, a sukces jest
w zasięgu. Wystarczy mieć pomysł, dużo chęci i wytrwałości, aby koncepcję wcielić w życie. Patronat nad konkursem od 200 roku
sprawuje minister rozwoju rolnictwa i rozwoju
wsi, zaś w organizacji jego przebiegu czynnie
uczestniczą podmioty i instytucje zaangażowane w poprawę warunków społeczno-gospodarczych na terenach wiejskich. – Efekt
działań partnerów to blisko 500 wyłonionych
przedsięwzięć – mówi z dumą dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Krzysztof Mościcki, komentując dorobek dotychczasowych edycji.

C

Przełamywać bierność
Pytany o to, jak konkurs spełnia swoje założenia, mówi: – Upowszechnianie konkretnych przejawów przedsiębiorczości staje się inspiracją dla mieszkańców wsi szukających po-
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Beata i Jacek Jurgielewicz odbierają
nagrodę w konkursie Sposób na Sukces
mysłu na podjęcie własnej działalności. Motywuje do działania i utwierdza w przekonaniu, że istnieje wiele pomysłów na osiągnięcie ekonomicznego sukcesu nawet w warunkach trudnych, w małych miejscowościach,
z daleka od wielkich aglomeracji i rynków zbytu, gdzie barier w prowadzeniu działalności jest
więcej. Sami laureaci często mówią, że budują
swój sukces od zera, wykorzystując jedynie lokalne zasoby, własną wiedzę i umiejętności.
Promocja takich właśnie przedsięwzięć stanowi
o sukcesie konkursu.

Konkurs konsekwentnie pokazuje, że
małe i średnie przedsiębiorstwa, wiążące
plany rozwojowe z terenami trudnymi – oddalonymi od miast, licznych możliwości i łatwego dostępu do narzędzi wsparcia, też mogą
odnieść sukces, jednocześnie przyczyniając się
do poprawy sytuacji na wsi. Organizatorzy
Sposobu na Sukces stawiają na promocję
przedsiębiorczych postaw ludzi, którzy są gotowi przełamywać bierność. Ich przykład
otwiera mieszkańcom obszarów wiejskich
oczy na nowe możliwości i uświadamia, że
warto podjąć ryzyko oraz trud mimo przeciwności i niesprzyjających warunków.

Dla dobra ogółu
Laureaci nie tylko dowodzą kreatywności, która popłaca, lecz także mają swój
wkład w gospodarkę na obszarach wiejskich, tworząc nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi i przyczyniając się do aktywizacji lokalnych społeczności wiejskich. Stąd poparcie resortu rolnictwa i rozwoju wsi oraz
licznych instytucji, które w praktykach laureatów widzą odzwierciedlenie swoich dążeń
do poprawy jakości życia na wsi.

Spośród zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu przedsięwzięć, zrealizowanych w 2010 i pierwszym półroczu 2011 roku, Rada
Programowa wybrała 22 projekty, które poddano dalszej ocenie. Wyniki przeprowadzonych wizytacji terenowych, zakończonych z końcem marca, przedstawiciele jury przeanalizowali i omówili podczas
posiedzenia w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W efekcie powstała lista laureatów w poszczególnych kategoriach. Łącznie w 4 kategoriach nagrodzono 12 przedsięwzięć. Zadecydowano
też o przyznaniu 2 wyróżnień.

Wszelka aktywność w cenie
Zwycięzców oficjalnie ogłoszono i uhonorowano należnie do zasług podczas uroczystości finałowej z udziałem przedstawicieli agencji rządowych, administracji samorządowej, ośrodków doradztwa rolniczego. Autorzy najlepszych sposobów na sukces w XI edycji konkursu odebrali z rąk sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Dariusza Młotkiewicza listy gratulacyjne prezydenta. Podsekretarz
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
wręczył finalistom dyplomy i statuetki od szefa resortu. Dodatkowo
materialnym wyrazem uznania dla dokonań tegorocznych zwycięzców
były puchary i nagrody rzeczowe, w tym zestawy kina domowego.
Dariusz Młotkiewicz zaznaczył w swoim wystąpieniu, że dla zachowania żywotności wsi potrzebne są różnorodne formy aktywności,
które pozwolą jak najpełniej wykorzystać dla wspólnego dobra jej duży
potencjał. Zwrócił uwagę, że właśnie laureaci Sposobu na Sukces wyznaczają właściwe kierunki działania na rzecz rozwoju wsi i lokalnej społeczności. Pokazują, jak pracując na własny sukces, wnosić
swój wkład do dobra wspólnego. Tadeusz Nalewajk podkreślił z kolei, jak wyraźnie idea konkursu wpisuje się w aktualnie realizowaną
politykę rozwoju obszarów wiejskich. Pogratulował nie tylko laureatom, lecz wszystkim uczestnikom, którzy swoimi działaniami
wnoszą wkład w rozwój polskiej wsi.
I
Laureaci i wyróżnieni w XI edycji konkursu Sposób
na Sukces:
kategoria indywidualna
nagrody I-go stopnia:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POL-TRANS
Catering Eksport-Import Alfreda Perczak
• „Agloplast – Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych” Zdzisław Ratajczak
nagrody II-go stopnia:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
„Anmar” Anna Surmacz-Kałamarz
• „Odrolnika.pl” Jan Czaja
kategoria rodzinna
nagroda I-go stopnia:
• Gospodarstwo Rolne Magdalena i Sebastian Piekarz
nagroda II-go stopnia:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAMA Dorota i Robert Walasek
nagroda III-go stopnia:
• Gospodarstwo Szkółkarskie Jacek i Beata Jurgielewicz
kategoria zespołowa
nagroda I-go stopnia:
• Grupa Producentów Warzyw i Owoców „Aura” Sp. z o.o.
nagroda II-go stopnia:
• Wspólnota Mieszkaniowa Skarszyn

Gospodarstwo Szkółkarskie Jurgielewicz
Centrum Ogrodnicze FLOR-MIX
Beata i Jacek Jurgielewicz
ul. Elbląska 40, 14-500 Braniewo
tel. 602 658 037, 696 033 377
ﬂor-mix@jurgielewicz.com.pl
www.jurgielewicz.com.pl
Gospodarstwo Szkółkarskie Jurgielewicz jest rodzinną ﬁrmą wyspecjalizowaną
w produkcji oraz dystrybucji roślin ozdobnych i owocowych, zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych odbiorców. Zapleczem produkcyjnym jest ponad
100 ha ziemi i nowoczesny park maszynowy.
Centrum Ogrodnicze „Flor-Mix” – profesjonalne centrum sprzedaży roślin, dysponujące halą magazynowo-handlową o powierzchni 700 mkw. Organizator
cyklicznych sezonowych akcji np. „Choinka”, „Wielkanoc”, „Chryzantema”.

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób
na Sukces” na najlepsze działania kreujące
przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy.

GMINA KLWÓW
Gmina Klwów jest gminą typowo rolniczą, nastawioną na uprawę warzyw i owoców, wśród których dominuje papryka. Wspólnie z gminami
Potworów i Przytyk tworzy od kilkunastu lat największe w Polsce zagłębie paprykowe.
Na terenie gminy Klwów znajdują się dwie szkoły podstawowe,
jedno gimnazjum oraz przedszkole, do których uczęszcza łącznie
400 uczniów. Gmina duży nacisk kładzie na rozwój sportu. W miejscowości Klwów w 2009 roku powstał stadion sportowy z widowPiotr Papis, wójt
nią na 1000 miejsc.
gminy Klwów
Swoją działalność prowadzą tu: Stowarzyszenie ,,Gmina Klwów
– Wspólne Marzenia”, ,,Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Klwów” oraz Koło
Młodych Gospodyń z Ulowa. Aktywnie działają również Ochotnicze Straże Pożarne.
Na terenie gminy znajduje się obszar chronionego krajobrazu Doliny Rzeki Drzewiczki. Piękne
widoki, bogata roślinność i duże kompleksy leśne sprzyjają wypoczynkowi.
Gmina może poszczycić się kilkoma zabytkami. W Klwowie znajduje się kościół parafialny pw.
Św. Macieja Apostoła z 1491 roku, natomiast w Sadach-Kolonii znajduje się kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego. We wsi Brzeski archeologowie odkryli osadę i całopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, zwane ,,Piekielną Górką”.

inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych
nagroda I-go stopnia:
• Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców
Polesia Lubelskiego
nagrody II-go stopnia:
• Gospodarstwo Rolne Piotr Łukaszewicz
• Urząd Gminy Klwów
wyróżnienia
• Zagroda Turystyczna „Ślężański Młyn”
• „Dar Ogrodu” Mobilna Tłocznia Soków

www.klwow.pl
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Pomagamy
wydobyć potencjał
Dobry przykład uruchamia mechanizm, który można streścić powiedzeniem „skoro
inni mogą, to ja też nie jestem gorszy” – mówi o słuszności idei konkursu Sposób na
Sukces Krzysztof Mościcki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Na ile satysfakcjonujący jest dziś poziom
kandydatów uczestniczących w konkursie
Sposób na Sukces w odniesieniu do poprzednich lat i jak przedstawia się zróżnicowanie tematyczne zgłaszanych projektów?
Jakie dziedziny można uznać za najbardziej
przyszłościowe dla pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich?
– W czasie minionych jedenastu lat obserwujemy procesy zmian mentalnych w zakresie takich elementów funkcjonowania na
rynku, jak zapewnienie jakości, wykorzystanie technik marketingowych w rozwoju przedsiębiorstwa czy wprowadzanie innowacyjnych
technologii produkcji i usług. Ważnym elementem rozwoju dla kandydatów stało się
uczestnictwo w szkoleniach i pozyskiwanie informacji z wykorzystaniem Internetu. Można chyba pozwolić sobie na stwierdzenie, że
za rozwojem kraju postępuje również proces
swoistego „dojrzewania” postaw przedsiębiorców, ich profesjonalizacja. Pośród laureatów ostatniej edycji pojawili się przedsiębiorcy korzystający z technologii laserowej
i Internetu, a trzeba podkreślić, że ich firmy
zlokalizowane są w typowych dla Polski
wsiach. Kilkanaście lat temu nie było ani takich możliwości technicznych, ani nawet pomysłów na wykorzystanie nowych technologii. Pojawiły się też przedsięwzięcia inspirowane przez samorządy lokalne. To ważne zjawisko, świadczące o zaangażowaniu gmin
w proces aktywizacji gospodarczej mieszkańców, w budowanie lokalnej gospodarki.
Różnorodność nagradzanych przedsięwzięć
pokazuje, że praktycznie w każdej dziedzinie
można odnieść sukces. Wydaje się jednak, że
przyszłość przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich będzie należała do usług świadczonych na odległość, w oparciu o wiedzę i wykorzystanie nowych technologii. Jest to najlepszy sposób na włączenie gospodarki lokalnej w szerszy kontekst rynkowy.
Jakie metody aktywizacji przedsiębiorczości przynoszą największe efekty w środowiskach lokalnych społeczności wiejskich?
– Myślę, że na tak sformułowane pytanie nie można dać jednoznacznej odpowiedzi. czy sformułować jakiejś recepty na wy-
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Można chyba pozwolić
sobie na stwierdzenie,
że za rozwojem kraju
postępuje również
proces swoistego
„dojrzewania” postaw
przedsiębiorców,
ich profesjonalizacja
wołanie eksplozji przedsiębiorczości. Skuteczność wszystkich dostępnych metod jest
w tym przypadku warunkowana wieloma
czynnikami, również natury psychologicznej.
Dlatego warto zaczynać od takich form,
które odwołują się do odkrywanie predyspozycji i cech osobowościowych. Wielu po-

tencjalnych przedsiębiorców nie zdaje sobie
sprawy z własnego potencjału, dlatego warto podejmować działania, które pomagają ludziom w podejmowaniu niezwykle trudnych
decyzji o uruchomieniu własnego przedsiębiorstwa. Dobre efekty przynoszą również takie działania, jak promocja przedsiębiorczości poprzez wydawnictwa, konkursy, wystawy i targi. Doświadczenie ostatnich lat
wskazuje również na skuteczność wyjazdów
studyjnych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Dobry przykład uruchamia mechanizm, który można streścić powiedzeniem
„skoro inni mogą, to ja też nie jestem gorszy”.
Na czym osadza się sukces pomysłów rywalizujących o zwycięstwo w konkursie? Co
pozwala wcielić oryginalny pomysł w życie
i przebić się z inicjatywą lub nowatorską ofertą na rynku, biorąc pod uwagę doświadczenia i praktyki laureatów poprzednich edycji?
– Podczas przygotowań do jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu, jeden z członków komisji, prof. Roman Sobiecki z SGH,
przeprowadził wśród uczestników wszystkich
poprzednich edycji konkursu profesjonalne
badania, odnoszące się do takich zagadnień,
jak źródła sukcesu, motywacje do podjęcia
działalności i utrzymania trwałości jego
funkcjonowania. Wynik tych badań jest bardzo ciekawy i może stanowić inspirację dla
przyszłych przedsiębiorców. Uczestnicy badania jednoznacznie wskazali na nadrzędne
wartości uznawane za źródła sukcesu, wymieniając takie czynniki, jak chęć decydowania o własnym losie, zapewnienie bytu rodzinie, budowanie przyszłości dzieciom czy
osobista satysfakcja z wykorzystania posiadanych umiejętności. Wymienione wartości
i cechy osobowościowe, czyli umiejętności organizacyjne, odwaga osobista, solidność, stanowczość w działaniu oraz umiejętność nawiązywania kontaktów i asertywność, decydowały z kolei o trwałości inicjatyw zgłoszonych do konkursu. Warto podkreślić, że
ponad 90 proc. firm zgłoszonych w poprzednich edycjach funkcjonuje nadal i rozwija się.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Grupa Producentów Owoców
i Warzyw AURA Sp. z o.o. to dziewięciu prężnie działających rolników, którzy produkują zdrowe
warzywa. W asortymencie znajdują się: kapusta pekińska i głowiasta, brokuł, por, buraczek
czerwony, seler, fasola szparagowa. Firma zapewnia bezpieczne i certyﬁkowane warzywa, które przechowywane są w nowoczesnych chłodniach z kontrolowaną atmosferą.

GPOiW AURA jest laureatem:

• Eurozagrody 2010 w kategorii „budynki magazynowe i gospodarcze”
• Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego w kategorii
„mikroprzedsiębiorstwo”
• ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

GPOiW AURA Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52/54/56
99-319 Dobrzelin
tel./fax: (24) 285 10 44
aurasp@onet.eu

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
AGLOPLAST Zdzisław Ratajczak
Orzechówko 43; 87-213 Ryńsk, tel. (56) 688 53 03; fax (56) 687 37 01

Przedsiębiorstwo PTS AGLOPLAST powstało w 1996 roku. Głównym przedmiotem działalności ﬁrmy jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, z których w wyniku procesu technologicznego powstają: regranulat
LDPE bezbarwny, LDPE kolor, regranulat PP oraz regranulat HDPE. Sprzedaż surowca odbywa się na rynku lokalnym, krajowym oraz europejskim.
Pomimo dużej konkurencji, ﬁrma jest rozpoznawana na rynku i cieszy się
uznaniem klientów, ponieważ jako jedna z niewielu w Europie posiada
najnowocześniejszą linię do produkcji regranulatu.
Nasze kilkunastoletnie doświadczenie, nowoczesny park maszynowy,
a także konsekwencja oraz pomysłowość właściciela w prowadzeniu działalności przyczyniają się do zwiększenia pozycji konkurencyjnej na rynku
krajowym i europejskim oraz do zwiększenia pozytywnego wpływu na
ochronę środowiska naturalnego.

www.agloplast.com.pl

Firma Dar Ogrodu oferuje usługę tłoczenia soków. Dzięki temu można zagospodarować
owoce z przydomowych ogrodów oraz z gospodarstw sadowniczych i otrzymać zdrowy naturalny produkt. Posiadamy również urządzenia mobilne, więc możemy wytłoczyć sok bezpośrednio u klienta.
Tłoczony przez nas sok jest w 100% naturalny, ponieważ nie zawiera dodatku wody, cukru
i konserwantów. Uzyskiwany jest metodą tłoczenia na zimno, czyli wyciskania ze świeżych
owoców. Łagodna pasteryzacja zapewnia utrwalenie soku, a jednocześnie zachowuje naturalny smak i wszystkie cenne substancje zawarte w owocach: polifenole, bukiet witamin,
potas, fosfor, sole mineralne.
Dar Ogrodu to rodzinna firma, w której wykonujemy nasze zadania z pasją. Daje nam to
wielką satysfakcję, że inni doceniają naturalny smak tłoczonych soków. Staramy się zawsze,
aby nasze produkty były najwyższej jakości. Dobieramy tylko zdrowe owoce, które są selekcjonowane bezpośrednio przed tłoczeniem.
Dar Ogrodu sprzedaje także na rynek polski urządzenia i maszyny do produkcji naturalnych
soków firmy Kreuzmayr, ponieważ zależy nam, aby odrodziła się w Polsce tradycja tłoczenia soków i każdy miał do nich dostęp.
Dar Ogrodu Brudzew 28; 98-235 Błaszki, tel. 697 986 085
soki@darogrodu.pl, www.darogrodu.pl

POL-TRANS CATERING w Mierzęcicach to:
• zakład gastronomiczno-produkcyjny oferujący detaliczną i hurtową
sprzedaż produktów spożywczych i garmażeryjnych oraz usługi
w zakresie cateringu lotniczego (wśród klientów są takie linie lotnicze,
jak: LOT, Lufthansa, WizzAir, Exin, CargoJet, Eurolot, Small Planet,
Jet Air oraz wiele innych), okolicznościowego i biurowego;
• Sale Bankietowe;
• Restauracja Wilga Caffe na terenie MPL Katowice-Pyrzowice;
• Hotel Iskra;
• Hotel Wilga wraz z restauracją;
• Klub Graﬁt – tzw. Małe Spa: studio kosmetyczne, klub ﬁtness,
sauna, solarium;
• Punkty gastronomiczne
• Korty tenisowe oraz pole do gry
w mini golfa.
Ponadto ﬁrma posiada swoją ﬁlię we Wrocławiu na terenie Lotniczego Dworca Towarowego (Cargo) przy wrocławskim
lotnisku, gdzie świadczy usługi z zakresu
cateringu lotniczego oraz prowadzi punkty
gastronomiczne.
POL-TRANS CATERING jest laureatem
konkursu „Sposób na sukces” za rewitalizację budynków powojskowych i uruchomienie Hotelu Wilga w Mierzęcicach.

PPHU POL-TRANS CATERING EXPORT – IMPORT
42-463 Mierzęcice – Kasyno, ul. Osiedle 166
tel. (32) 380 11 44, fax (32) 380 11 46
Filia Wrocław 54-530, ul. Skarżyńskiego 36 (Cargo)
tel. (71) 358 12 48, fax (71) 358 12 47
poltrans@cateringam.pl, www.cateringam.pl

SPOSÓB NA SUKCES

Biznes na „wsi”

Dawno, dawno temu, choć nie aż tak dawno, jakby się mogło wydawać,
prawdziwym biznesmenem na wsi, w dodatku prywatnym, był kowal.
Podkuł konia, naostrzył pług bądź kosę, wymienił ząb w bronie. Dziś trudno
scharakteryzować wiejskiego biznesmena, bo mamy problem z deﬁnicją wsi
Jerzy Bojanowicz
atwiej określić ją jako przeciwieństwo
miasta: miejscowości, która – po
spełnieniu wielu warunków – uzyskała prawa miejskie. Te prawa
zresztą nie są zbyt rygorystycznie przestrzegane, bo na przykład jednym z wymogów jest
zamieszkanie danego obszaru przez minimum
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2 tys. osób, a są miasta, które tego kryterium
nie spełniają. Może bardziej istotnym wyróżnikiem jest zatrudnienie przynajmniej
2/3 ludności poza rolnictwem.

Lokalizacja sprzyja biznesowi
Nie wnikając zbyt szczegółowo w kryteria, od 1 stycznia 2011 roku mamy 908 miast,
a wśród nich 5 najmłodszych: Wolbórz,

Nowe Brzesko, Pruchnik, Czyżew i Gościno
(w 2010 roku status miasta uzyskało 6 miejscowości). Nie są nimi jeszcze między innymi miejscowości położone w gminach Kobierzyce (Dolnośląskie) i Łysomice (Kujawsko-Pomorskie). Pierwszą, o powierzchni
149 km kw., z czego 91,12 proc. stanowią użytki rolne, zamieszkuje ponad 14,5 tys. osób.
W jej skład wchodzi 31 sołectw, z których naj-
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bardziej znanymi są Biskupice Podgórne i Bielany Wrocławskie. Na ich terenie ulokowało
się wiele firm zagranicznych, które łącznie zainwestowały 2 mld euro (m.in.: Cargill, Cadbury Wedel, Leoni Kabel, Sonko, Avo-Werke,
Tesco, Makro Cash & Carry, IKEA, Castorama, OBI, Auchan, Bodzio, ProLogis, Panattoni, Netto). Strategicznymi inwestorami
są znajdujące się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zakłady LG Display,
LG Electronics, Toshiba oraz ich poddostawcy. Te duże inwestycje sprawiły, że na terenie gminy powstało wiele średnich i małych
przedsiębiorstw. Z kolei w Bielanach Wrocławskich, położonych 10 km od centrum
Wrocławia, na terenie 8 ha powstało Centrum
Handlowe Bielany.
W gminie Łysomice, zajmującej powierzchnię 128 km kw., znajdują się 24 wsie
zgrupowane w 14 sołectwach, a w Ostaszewie, w którym w czerwcu br. obchodzono 5lecie istnienia Crystal Parku, działa obecnie
11 firm japońskich, w tym Orion, Sharp, Sumika i Kimoto, oraz PKP CARGO. Możliwość znalezienia pracy w nowych zakładach
i bliskość Torunia sprawiły, że w lipcu
2011 roku liczba mieszkańców gminy wzrosła z 8300 (2005 rok) do 9075.
Co sprawiło, że akurat te gminy, choć nie
jedyne w Polsce, odniosły taki sukces? Po
pierwsze, dogodne położenie (przez gminę
Kobierzyce przebiegają droga krajowa nr 35
Wrocław–Jelenia Góra i autostrada A4 – przy
ich skrzyżowaniu, czyli Węźle Bielańskim, powstało Centrum Handlowe, a Łysomice są położone przy planowanym zjeździe z budowanej autostrady A1 Gdańsk–Toruń–
Bratysława i linii kolejowej Toruń–Malbork).
Po drugie, to właśnie dogodne położenie zdecydowało o utworzeniu na ich terenie Podstref Specjalnych Stref Ekonomicznych: Tarnobrzeskiej EURO-PARK WISŁOSAN (Kobierzyce) i Pomorskiej (Łysomice), które
mają zgodę na działalność do 2020 roku. Dlatego na przeniesienie produkcji do Łysomic
zdecydował się toruński APATOR, który za-

racyjny Rozwoju Regionalnego, na którego realizację przeznaczono 4230,1 mln euro, w tym
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 85,3 proc. (2530,1 mln
euro) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – 14,8 proc. (438,4 mln euro).
W ramach ZPORR 2004–2006 zrealizowano 13 tys. projektów o wartości 21 mld zł.
Dzięki środkom z EFS wsparciem, w formie
szkoleń i stypendiów oraz na założenia własnej firmy, objęto ponad milion osób.
I tak w ramach Priorytetu 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
zdefiniowano 6 działań, między innymi
2.5 Promocja przedsiębiorczości, którego
celem było aktywne wspieranie zatrudnienia
poprzez stymulowanie powstawania nowych
mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo
zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Na te działania przeznaczono 175,5 mln zł, które dofinansowały utworzenie 9323 mikroprzedsiębiorstw.
Z kolei celem Priorytetu 3. Rozwój lokalny była
aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenie ich w procesy rozwojowe kraju i Europy, choćby przez tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
Na realizację zatwierdzonych projektów
przeznaczono 175,1 mln zł, dzięki którym
wsparto 2596 mikroprzedsiębiorstw, w tym
693 na obszarach wiejskich.

Są efekty, są perspektywy
W obecnej perspektywie, czyli w latach 2007–2013, przedsiębiorczość wspierają Program Operacyjny Kapitał Ludzki
i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Oczywiście każde województwo ma
inne uwarunkowania. Przykładowo głównym celem RPO Województwa Podlaskiego jest zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych
miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kultu-

Motorem biznesu na terenach wiejskich są nie tylko
wielkie firmy. Nie bez znaczenia są unijne dotacje.
W poprzednim rozdaniu, czyli w latach 2004–2006,
taką lokomotywą był Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego, na którego
realizację przeznaczono 4230,1 mln euro
inwestuje tam 50 mln zł i stworzy 100 miejsc
pracy.

Pomocne wsparcie unijne
Jednak motorem biznesu na terenach
wiejskich są nie tylko wielkie firmy. Nie bez
znaczenia są unijne dotacje. W poprzednim
rozdaniu, czyli w latach 2004–2006, taką lokomotywą był Zintegrowany Program Ope-

rowego regionu (beneficjenci mogą ubiegać
się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach 7 priorytetów, (w tym
wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie), a Mazowieckiego – poprawa konkurencyjności regionu
i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa (beneficjenci mogą ubiegać się o dofinanso-

wanie projektów realizowanych w ramach
8 priorytetów, w tym tworzenie warunków
dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu).
Do wzięcia jest też ponad 11 mld zł
z PO Kapitał Ludzki, które są przeznaczone
na wzrost aktywności zawodowej, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, a także podniesienie
poziomu edukacji. – Na półmetku jego realizacji widać już wyraźnie efekty. Ze wsparcia skorzystało 3 mln osób, 100 tys. założyło własne firmy, ponad połowa bezrobotnych
znajduje pracę po udziale w szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego, a badania wskazują również, że
pracownikom korzystającym ze wsparcia
Programu wzrastają pensje – powiedziała pod
koniec czerwca br. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.
Do końca czerwca 2011 roku w Programie Kapitał Ludzki podpisano łącznie
26,6 tys. umów o dofinansowanie, o łącznej
wartości ponad 29 mld zł. Najliczniej ze
wsparcia EFS korzystały jednostki samorządu terytorialnego, organizacje non-profit,
przedsiębiorstwa (6,4 tys.) oraz uczelnie i jednostki naukowe (blisko 2,3 tys.). Wśród podmiotów ubiegających się o wsparcie EFS na
szczególną uwagę zasługuje wysoki udział
MŚP w wykorzystaniu środków. Dotychczas
ponad 3,5 tys. projektów jest realizowanych
przez mikroprzedsiębiorstwa, a około 1,7 tys.
przez małe firmy.
Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało dotychczas
blisko 100 tys. osób, z czego 13,7 tys. było poniżej 25. roku życia, a 7,3 tys. należało do grupy wiekowej 50+. Z tej formy wsparcia skorzystało także 1,4 tys. osób niepełnosprawnych i 23,7 tys. osób długotrwale bezrobotnych.
Program Kapitał Ludzki ma także ułatwić
pracownikom i przedsiębiorstwom przystosowanie się do zmian zachodzących w gospodarce. I tak 409,2 tys. pracowników (w tym
ponad 58,7 tys. osób w wieku 50+) skorzystało ze szkoleń w ponad 67,7 tys. przedsiębiorstwach, około 11,3 tys. pracowników
zagrożonych negatywnymi skutkami zmian
gospodarczych w przedsiębiorstwach skorzystało z instrumentów szybkiego reagowania, takich jak szkolenia, doradztwo czy
wsparcie finansowe, 12,1 tys. osób otrzymało wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin-off lub spin-out.
Oczywiście, biznesy można robić w różnych miejscach i niekoniecznie korzystając
z dotacji. Istotna jest pomysłowość, od której zależy popyt na produkowane wyroby bądź
świadczone usługi. Często, zwłaszcza gdy są
to usługi świadczone za pomocą Internetu,
lokalizacja firmy nie ma żadnego znaczenia.
Oby tylko był dostęp do sieci.
I
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TERAZ POLSKA

Teraz Polska,
teraz promocja
6 czerwca, podczas konferencji w hotelu Marriott, podano do publicznej
wiadomości listę tegorocznych zwycięzców konkursu Teraz Polska,
którego prestiż od lat mówi sam za siebie. W XXI edycji Polskie Godło
Promocyjne przyznano 15 produktom, 7 usługom, 3 innowacjom i 6 gminom
onkurs Teraz Polska Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego na przestrzeni 20 lat wypracował rozpoznawalną
markę i uznanie w wielu środowiskach, jako licząca się inicjatywa gospodarcza, mająca istotny wkład w upowszechnianie krajowych podmiotów oferujących najwyższą jakość.
Ostatnia, XXI edycja konkursu Teraz Polska na najlepsze produkty
i usługi niezmiennie była adresowana do przedsiębiorców, których ofertę wyróżnia wysoki poziom i nowoczesność, a oni sami chcą szeroko promować swój dorobek, przy okazji umacniając korzystny wizerunek dóbr oferowanych na polskim rynku. Dobór kryteriów pozwala na dużą otwartość względem zgłoszeń, które mają szansę na
zwycięstwo i wsparcie Fundacji w promocji osiągnięć. Wśród nagrodzonych produktów ostatniej edycji konkursu są tak odległe branżowo wyroby, jak przetwory wędliniarskie, jachty, odzież. – Różnorodność wśród laureatów konkursu dowodzi, że polscy przedsiębiorcy
mogą śmiało konkurować w różnych branżach na arenie międzynarodowej. Polski produkt dorównuje światowym standardom i po-
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Laureaci konkursu
winnyśmy go jak najszerzej promować – uważa prezes Fundacji Krzysztof Przybył.
Równolegle oceniono zgłoszenia w nieco młodszych kategoriach
skierowanych do gmin (V edycja) i autorów przedsięwzięć innowacyjnych (IV edycja). Pod koniec kwietnia kapituła Polskiego Godła
Promocyjnego w drodze głosowania wyłoniła 31 laureatów konkursu „Teraz Polska”, którzy we wcześniejszych etapach oceny spotkali się z największym uznaniem branżowych komisji ekspertów.
Ponadto w tym roku po raz drugi kapituła nagrodziła wybitne osobistości, które swoim dorobkiem zawodowym, postawą i sukcesami
w skali globalnej w znaczący sposób przyczyniły się do budowy autorytetu i wizerunku Polski w świecie. Tym razem tytułem „Wybitnego Polaka” uhonorowani zostali: Adam Małysz, prof. Maria Siemionow – transplantolog i prof. Jacek Jassem – onkolog. Konkurs
dąży też do zaprezentowania i uhonorowania Polaków na stałe przebywających poza granicami kraju, którzy wsławili się na emigracji, pozostając anonimowi w Polsce. Wybór Wybitnych Polaków jest dokonywany w edycji krajowej i zagranicznej, zaś kandydaci do nagrody
mogą być zgłaszani w jednej z 5 kategorii: biznes, kultura, nauka, osobowość, „Młody Polak”. Edycja przeprowadzana za granicą jest adresowana do obywateli polskich oraz polskiego pochodzenia zamieszkałych na stałe poza granicami Polski. Dotychczas wyłoniono
laureatów w USA, Belgii, Norwegii oraz w Singapurze, a w przebieg
i ocenę zasłużonych Polaków włączają się lokalne Organizacje Polonijne oraz polskie placówki dyplomatyczne.
Koncert galowy „Teraz Polska”, wieńczący tegoroczne edycje, odbył się 6 czerwca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.
Ceremonię wręczenia nagród, jaka miała miejsce w tak uroczystej
oprawie, wzbogacił występ artystki, której – podobnie jak konkursu Teraz Polska – przedstawiać nie trzeba. Mowa o Edycie Geppert,
która zaprezentowała swój repertuar z zespołem KROKE. Koncertu gwiazdy polskiej estrady wysłuchali laureaci bieżącej i poprzednich edycji, tegoroczni nominowani do Godła, politycy, samorządowcy, przedstawiciele ambasad oraz reprezentanci świata nauki, kultury i biznesu.
I

TERAZ POLSKA
Produkty nagrodzone Polskim
Godłem Promocyjnym w XXI edycji
konkursu Teraz Polska:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Varia Sp. z o.o. – suplementy diety Humavit:
„Skrzyp i Pokrzywa” oraz „Morwa Biała”
• Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o.
– linia wyrobów wędliniarskich surowych
i podsuszanych pod marką PIKOK oraz schab
tradycyjny w plastrach pod marką PIKOK
• Zakłady Mięsne Szubryt Zbigniew Szubryt
– linia wyrobów wędliniarskich
tradycyjnych: Boczek Wiejski, Polędwica
i Szynka Wiejska, Szynka Swojska,
Karczek i Wędzonka Tradycyjna
• HEBART EKOFIBER Henryk Bartlewski
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wyroby
Regionalne – tradycyjne biebrzańskie
wyroby własne „Bartlowizna”
• ZAP SZNAJDER BATTERIEN SA
– akumulatory srebrowo-wapniowe serii
SILVER
• TECHNO-SERVICE SA – system
inteligentnego oświetlenia ledowego SILED
• KASTOR SA – program „Koszula na miarę”
• Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT SA
– membrana dachowa DachGam SZ
i elastyczna wykładzina prasowana
z PVC Norma 43
• KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
– maszynowy tynk gipsowy lekki 651L
• EXTRAL Sp. z o.o. – profile aluminiowe
• PRONAR Sp. z o.o. – seria maszyn do zbioru
zielonek – kosiarki dyskowe, przetrząsacze
pokosów, zgrabiarki karuzelowe

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO
Robert Dziubeła – automatyczne kotły
grzewcze serii DEFRO DUO z podajnikiem
paliwa stałego
• SOTRALENTZ Sp. z o.o. – typoszereg
przydomowych hybrydowych oczyszczalni
ścieków SL BIO
• Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS Piotr Grabowski
– hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe
Prestige Line
• DELPHIA YACHTS KOT SJ – jacht żaglowy
DELPHIA 47

Usługi nagrodzone Polskim Godłem
Promocyjnym w XXI edycji konkursu Teraz Polska:
• Bank PEKAO SA – system bankowości
elektronicznej dla klientów indywidualnych
- PEKAO24
• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA
– pracowniczy program emerytalny
prowadzony w formie wnoszenia składek
pracowników do funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez TFI PZU SA
• Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
– Słoneczny – wakacyjne połączenie
kolejowe w relacji Warszawa Zachodnia–
Gdynia Główna–Warszawa Zachodnia
• Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne
Sp. z o.o. – usługi o charakterze
uzdrowiskowym, rehabilitacyjnym
i rekreacyjnym BUKOVINA TERMA
HOTEL SPA

• PROTE – Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
– kompleksowa usługa rekultywacji jezior
z wykorzystaniem innowacyjnej metody PROTE-Fos
• Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej SA
– organizacja i prowadzenie rozgrywek lig
zawodowych wyłaniających Mistrzów oraz
zdobywców Pucharu Polski w piłce siatkowej
• BOSZ Szymanik i Wspólnicy SJ
– działalność wydawnicza

Laureaci Godła „Teraz Polska” w IV
edycji konkursu dla Przedsięwzięć
Innowacyjnych:
• Instytut Farmaceutyczny – technologia
wytwarzania substancji aktywnej IMATINIB
• Instytut Obróbki Plastycznej – innowacyjna
maszyna MWS-700 ze sterowaniem
numerycznym do kształtowania
obrotowego złożonych wyrobów z blach
• Przemysłowe Centrum Optyki SA oraz
Wojskowa Akademia Techniczna – opracowanie
technologii wytwarzania urządzeń
termowizyjnych na detektorach niechłodzonych

Laureaci V edycji konkursu Teraz
Polska dla Gmin:
gmina wiejska:
• Morawica
gminy miejskie:
• Dębica
• Puławy
• Siedlce
gminy miejsko-wiejskie:
• Błonie
• Goleniów
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Nowe szanse dla terapii
Nowatorskie technologie Instytutu Farmaceutycznego otwierają nowe
możliwości przed medycyną, przyczyniając się do efektywności terapii
w takich dziedzinach, jak onkologia czy kardiologia. O materialnych
i niematerialnych aspektach opracowywania i wdrażania innowacji
w farmacji mówi Janusz Obukowicz, dyrektor Instytutu Farmaceutycznego
W ostatniej edycji konkursu Teraz Polska zaproponowana przez państwa technologia wytwarzania substancji aktywnej imatinib pokonała konkurencję, zyskując godło
w IV edycji konkursu dla przedsięwzięć innowacyjnych. Na czym polega przełomowość
tego wynalazku?
– Istotą wynalazku jest sposób otrzymywania trwałej formy krystalicznej imatinibu, tak zwanej formy „alfa”, która – w odróżnieniu od łatwiejszej do otrzymania formy „beta” – nie jest w Polsce objęta ochroną, wynikającą z patentu udzielonego firmie
Novartis i obowiązującą do roku 2017. Pozwala to na wcześniejsze wprowadzenie
w Polsce generycznego imatinibu, co z pewnością wpłynie na obniżenie kosztów terapii
stosowanych w ostrych i przewlekłych białaczkach, guzach podścieliska przewodu
pokarmowego i innych chorób nowotworowych. Nasz sposób wytwarzania imatinibu
w postaci stabilnej formy polimorficznej
„alfa” jest przedmiotem szeregu zgłoszeń patentowych Instytutu. Dlatego też liczymy, że
nasz wynalazek przyczyni się do szerszej dostępności nowoczesnej terapii przeciwnowotworowej, poprzez znaczące obniżenie jej
kosztów, a także przyniesie wymierne korzyści
Instytutowi.
Instytut Farmaceutyczny wdrożył dotychczas blisko 700 technologii substancji aktywnych i form leków, w tym wiele nagrodzonych za nowatorstwo. Co decyduje o sukcesach i uznaniu dla realizowanych projektów oraz technologii będących efektem
prac badawczych Instytutu?
– Jest cały szereg czynników, które bierzemy pod uwagę, rozpoczynając prace nad
projektem badawczym. Jednym z nich jest
społeczne zapotrzebowanie czy też oczekiwanie na nowoczesne terapie w określonej kategorii terapeutycznej, na przykład w leczeniu choroby nadciśnieniowej, chorób metabolicznych, czy w zakresie onkologii. Innym, bardzo ważnym, czynnikiem jest zarządzanie projektem badawczym, umożliwiające wykonanie prac badawczych i wdrożeniowych na najwyższym poziomie naukowym, warunkującym innowacje w skali globalnej, w odpowiednich warunkach, na przykład z zachowaniem reguł Dobrej Praktyki
Wytwarzania – GMP i w odpowiednim cza-
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Zawsze staraliśmy się, aby nasze projekty badawcze
dawały określone przewagi konkurencyjne firmom
wdrażającym, stąd strumień finansów z przemysłu
jest dla nas bardzo ważny i stanowi potwierdzenie
skuteczności naszych wynalazków
sie, czyli przed innymi zespołami, które – nie
ma co do tego wątpliwości – stawiają sobie
takie same cele.
W jakich obszarach medycyny Instytut
Farmaceutyczny najbardziej przyczynia się
do postępu, otwierając furtki nowym metodom terapii?
– Jako instytut badawczy widzimy nasze
mocne strony tam, gdzie decydujące są duża
wiedza i doświadczenie naszych pracowników.
Dlatego też staramy się koncentrować na trudnych do wytworzenia związkach chemicznych
o złożonej strukturze. W efekcie nasze innowacyjne rozwiązania dotyczyły terapii onkologicznych, ale także kardiologicznych, oftalmicznych czy dermatologicznych.
Co pozwala tak efektywnie wypełniać
misję IF w wymiarze materialnym? Przecież
badania i wdrożenia innowacji wymagają dużych nakładów finansowych…

– Rzeczywiście prowadzenie badań
i wdrażanie innowacji wymaga dużych nakładów i nie ma jednego źródła finansowania tych działań. Zawsze staraliśmy się, aby
nasze projekty badawcze dawały określone
przewagi konkurencyjne firmom wdrażającym, stąd strumień finansów z przemysłu jest
dla nas bardzo ważny i stanowi potwierdzenie skuteczności naszych wynalazków. Z dobrym skutkiem składamy aplikacje do takich
programów, jak Inicjatywa Technologiczna,
Platforma Operacyjna Innowacyjna Gospodarka, a ostatnio Innotech. Mamy też własne,
certyfikowane instalacje technologiczne, w których organizujemy produkcję doświadczalną,
zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki
Wytwarzania. Przynosi to dobre efekty ekonomiczne, które także przeznaczamy na badania.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Dla turysty i inwestora
Liczne zabytki i malowniczy krajobraz sprawiają, że Sanok jest miejscem otwartym
na turystów, a sprzyjające przedsiębiorcom warunki tworzone przez samorząd
oraz atrakcyjne usytuowanie czynią z miasta interesującą lokalizację biznesową
anok to miasto wielu kultur typowych dla narodowości tej części starej Galicji. Położony jest w dolinie
Sanu, u podnóża Gór Słonnych.
Malowniczy krajobraz, piękne widoki, bogata
fauna i ﬂora, ciekawe miejsca, czynią z niego nie lada atrakcję turystyczną, z jedną
z najlepszych baz hotelowych i noclegowych
na Podkarpaciu. To także dobrze rozwijający
się ośrodek sportowy, kulturalny i akademicki.
Sanok kusi wieloma atrakcjami i zabytkami, jak XIV-wieczny zamek królewski, w którym mieści się Muzeum Historyczne z największą w Europie kolekcją ponad 700 ikon
z XVI–XX wieku, Muzeum Budownictwa Ludowego, klasztor oo. Franciszkanów z XVII
wieku, dom mansjonarski z XVII wieku, zabytkowe kamieniczki, czy piękny rynek z ratuszem.
Sanok to miasto prężnie rozwijające się,
otwarte na nowe inwestycje i nowych inwe-
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Rynek miejski w Sanoku
storów. Funkcjonuje tu około 4 tys. podmiotów gospodarczych. Samorząd tworzy korzystny klimat dla przedsiębiorców oraz podejmuje szereg działań, mających na celu zachęcenie ich do inwestowania w Sanoku. Miasto dysponuje terenami pod inwestycje, a także Obszarem Przemysłowym Sanok, będącym

częścią mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dzięki staraniom władz miasta, pozyskanym dotacjom unijnym (w ciągu ostatnich
4 lat było to ponad 127 mln zł) zmienia się
oblicze Sanoka. Samorząd realizuje wiele zadań, m.in. największą w historii miasta modernizację oczyszczalni ścieków i ujęcia wody,
modernizację i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych, termomodernizację budynków oświatowych
i służby zdrowia, budowę boisk przy szkołach,
czy budowę nowoczesnej hali widowiskowosportowej Arena Sanok. Przybywa także nowych dróg, chodników, kanalizacji, wodociągów.
Na atrakcyjne oblicze współczesnego
Sanoka wpływ mają również działania kulturalne i sportowe o zasięgu regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
www.sanok.pl

TERAZ POLSKA

W promocji siła
Rozmowa z Krzysztofem Przybyłem, prezesem Fundacji
Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska
XXI edycja konkursu Teraz Polska za
nami. Co wyróżniało ją od poprzednich i jakie refleksje nasuwają się panu jako podsumowaniu kolejnej odsłony?
– Zakończona właśnie XXI edycja niewątpliwie ugruntowała dotychczasowy trend
stabilności pod względem liczby zgłoszeń. Są
dziedziny, w których obserwujemy wyraźny
wzrost, co szczególnie widać w obszarze
przedsięwzięć innowacyjnych. Pozostałe kategorie utrzymują poziom, natomiast w przypadku gmin odnotowujemy lekki spadek.
W pierwszych edycjach mieliśmy do czynienia
z huraoptymizmem, gdzie wszystkie gminy
chciały spróbować sił, zaś od dwóch lat, odkąd
sporządzamy raport stanu gmin, od razu
można przewidzieć, z których jednostek napłyną
zgłoszenia. Sądzę, że zgłaszają się tak zwane
pewniaki, a samorządy, które wiedzą, że nie
mają szans, raczej do konkursu nie przystępują.
Gminy są naprawdę dobrze zorganizowane,
a ich świadomość jest wyraźnie wyższa.
Każdego roku pojawiają się wśród zgłoszeń nowości. Nie inaczej było tym razem.
Nowe dziedziny związane ze sportem pokazują, że zaczynamy dbać o zdrowie, robiąc
przy okazji doskonałe interesy. Choć podstawową osią konkursu Teraz Polska jest gospodarka i ten trend chcemy utrzymać, równolegle staramy się zwracać uwagę na dziedziny uzupełniające. Boleję nad tym, że niedużo jest zgłoszeń w dziedzinie kultury,
mimo że i w jej obrębie prowadzone są
świetne interesy i przedsięwzięcia, które przynoszą korzyści nie tylko w sferze edukacji
i wzrostu świadomości na temat dóbr narodowych, lecz także czysto komercyjne.
Konkurs Teraz Polska przez lata był postrzegany jako inicjatywa gospodarcza. Dopiero od jakiegoś czasu, odkąd poszerzamy
zakres działań, zaczyna docierać do świadomości społecznej, że konkurs to nie tylko
usługi i produkty widziane na półce czy dorobek naukowy stosowany w przemyśle, lecz
także dobra uzupełniające. Pierwszym zwiastunem tego trendu był obszar zdrowia, teraz pojawił się sport. Mam nadzieję, że i na
kulturę przyjdzie czas, bo jest ona niezwykle
ważnym elementem promocji kraju i Polaków.
Mówi pan o niesłabnącej popularności
konkursu Teraz Polska. Co zatem stoi za renomą inicjatywy i zainteresowaniem rywalizacją o przyznawane przez kapitułę godło
promocyjne?
– Godło Teraz Polska należy rozpatrywać
w różnych aspektach, w tym przede wszystkim najwyższej jakości ocenianych produktów,
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usług. Druga kwestia wiąże się z prestiżem, jaki
zapewnia coroczna stała liczba 25 laureatów wyłanianych spośród licznych zgłoszeń, a to jak na tak duży kraj i 2 mln działających w nim przedsiębiorstw bardzo niewiele,
więc śmiało można mówić o elitarności grona laureatów. Trzeci czynnik – najważniejszy
– to przełożenie konkursowego zwycięstwa na
marketingowe korzyści. Produkty i usługi
oznaczone godłem promocyjnym mają handicap wobec innych pod względem wzrostu
sprzedaży, ugruntowania pozycji. To chyba
sprawia, że znak się sprawdził. Cieszy nas, że
jesteśmy liderem, bo oznacza to, że projekt został wymyślony w sposób dojrzały i nie traci
na znaczeniu z upływem czasu.
Wśród zgłoszeń panuje duża różnorodność. Czy nie nastręcza to problemów przy
znalezieniu wspólnego mianownika w obrębie kategorii i wyborze laureatów?
– Oczywiście ta sama grupa osób nie jest
w stanie ocenić tak różnorodnej gamy produktów i usług, dlatego od lat korzystamy ze
wsparcia ponad 40 instytutów branżowych.
Główna, merytoryczna, część konkursu polega na przypisaniu poszczególnych kandydatów do konkretnych komisji branżowych,
do których oceny mamy pełne zaufanie.
Dopiero na podstawie tej wstępnej selekcji wybierane jest grono nominatów, przedstawiane kapitule „na tacy”. Na tym etapie każdy
z nominowanych zasługuje na nagrodę. Kapituła nie podejmuje ostatecznej decyzji, wybierając lepszych, bo poziom jest wyrównany. Wskazując wyróżnioną w danym roku
podgrupę, na pewno ulega czasowym modom. Jeżeli modny jest akurat temat ochrony zdrowia czy ekologii, to więcej laureatów
reprezentuje te dziedziny, a jeżeli – jak w tym
roku – silniejsze jest nastawienie na innowa-

cyjność to rośnie liczba nagrodzonych w tym
obszarze. To pokazuje jak kapituła idzie z duchem czasu, nie pozostając obojętną na aktualne tendencje społeczne, gospodarcze,
rynkowe. Równolegle mamy stałe wiodące
branże: budowlaną i spożywczą, w obrębie
których dominujemy w kraju i na świecie.
Jakie wsparcie oferuje Fundacja w zakresie promocji laureatów i jakie są sygnały, że efekty tej pomocy przekładają się na wyniki eksportowe, współpracę międzynarodową, przyciąganie obcego kapitału?
– Nie da się ukryć, że konkurs Teraz Polska mierzy w krajową promocję laureatów.
Naszym głównym zadaniem jest promocja
firm i samorządów jako godnych polecenia
marek krajowych. Był okres, kiedy we współpracy z Ministerstwem Gospodarki byliśmy
współorganizatorem wystaw narodowych,
gdzie polscy producenci promowali za granicą swoje wyroby i usługi. Dziś nasze możliwości promocji zagranicznej są mocno
ograniczone. Polscy producenci przez długie
lata ukrywali kraj pochodzenia swoich produktów, wielokrotnie dochodziło do zakupu
obco brzmiących brandów, za pomocą których sprzedawano rodzime produkty za granicą. Dziś to się powoli zmienia. Dochodzą
do nas sygnały, że branże, które zostały
uznane na świecie jako dobro polskie, zaczynają się polskością coraz mocniej chwalić, toteż bardzo bym chciał, żeby godło Fundacji wspierało naszych eksporterów.
Czy jest szansa, że działania tak ukierunkowane nabiorą tempa i obejmą więcej
sektorów gospodarki, może również kulturę, która w znacznym stopniu buduje narodową markę na zewnątrz?
– Pytanie jest o tyle trudne, że zmiany nie
zależą od nas. My mamy ogromne chęci
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i zgodę kapituły, aby w przyszłorocznej edycji konkursu była wydzielona odrębna kategoria dla projektów eksportowych. To będzie
sygnał naszego zaangażowania we wsparcie
promocji zagranicznej. Mam nadzieję, że zainteresowanie będzie znaczne i dzięki temu
uda się wspólnym brandem zawojować świat,
a przynajmniej Europę.
Zawojować świat pomogą zapewne również innowacje, o których mówi się, że są wyznacznikiem konkurencyjności. W konkursie Teraz Polska kategoria ta nie cieszy
się jednak zbyt dużą popularnością, a przecież chyba mamy się czym poszczycić?
– Temat innowacyjności faktycznie jest
dziś modny. Wiele mówi się i robi w tym zakresie. Sami współtworzyliśmy 3 lata temu koalicję na rzecz innowacyjności, która zrzeszała
najważniejsze krajowe instytucje zajmujące się
rozwojem nauki i wdrożeniem jej dorobku do
życia gospodarczego i społecznego. Jako
fundacja nagradzamy innowacje produktowe i produkcyjne, ograniczając się do rozwiązań, które mają zastosowanie w praktyce, aby pokazać konkretne przykłady, a nie potencjał. Nagradzamy nie tyle inicjatywy co sukcesy, w związku z tym grupa autorów innowacyjnych rozwiązań siłą rzeczy się zawęża.
Patrząc na stały wzrost zainteresowania,
jesteśmy optymistami, bo coraz więcej innowacyjności wkracza do życia gospodarczego,
choć prawo fiskalne temu nie sprzyja. I to jest
największe wyzwanie, jakie staje dziś przed
polską gospodarką, żeby ci, którzy próbują
wdrożyć innowacje, mieli z tego korzyści, a nie
kłopoty. A dziś nie pozwala się rozliczać nieudanych innowacji, co sugeruje, że każde podjęcie próby powinno kończyć się sukcesem,
a przecież w nowoczesnych, rozwijających się
dziedzinach trudno to zagwarantować.
W przypadku wyrobów i usług godło
„Teraz Polska” wyróżnia laureata na rynku
i zwraca uwagę na sklepowej półce. Co oznacza dla samorządów i jak pomaga władzom
lokalnym w tworzeniu warunków rozwojowych dla społeczności?
– Rzeczywiście, nagradzane przez nas od
5 lat gminy to nieco inne organizmy, toteż tworząc tę kategorię, wyszliśmy z innego założenia. W przypadku gmin ważna jest nie tyle krajowość, co region. Najważniejszymi elementami funkcjonowania gminy są mieszkańcy,
którym się dobrze wiedzie, inwestycje, które
można przeprowadzić, i przedsiębiorcy, którzy rozwijają działalność gospodarczą. Wzorowa gmina potrafi zrównoważyć swoje działania w trzech aspektach tak, żeby chciało się
na danym terenie mieszkać, żeby napływały
środki z zewnątrz i żeby mieszkańcy mogli się
rozwijać. Żeby to uzyskać, dany samorząd
musi spełniać wiele wymogów dodatkowych,
jak posiadanie ISO, planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju. Ważna jest też promocja. Dziś coraz więcej gmin,
chcąc poprawiać swój wizerunek i pozyskiwać
środki zewnętrzne, widzi potrzebę promocji.
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Zwycięstwo w konkursie Teraz Polska i oznakowanie gminy godłem już na starcie informuje, że czymś się wyróżnia.
Patrząc na przebieg konkursu, myślę, że
wprowadzenie kategorii dla samorządów
było dobrym posunięciem. Oczywiście są
mniej i bardziej aktywne rejony kraju. Wśród
gmin ubiegających się o godło przodują
Wielkopolska, Małopolska i Mazowsze, ale
laureaci reprezentują całą Polskę, od Rzeszowa po Szczecin, co pokazuje, że każdy region chce legitymować się godłem, a to bardzo nas cieszy.
Wspomniał pan, że samorządy coraz częściej sięgają po promocję. Pytanie, czy równie skutecznie, co często. Czy dobór narzędzi i skala promocji są adekwatne do potencjału gmin?
– My akurat nie mamy wpływu na to, jak
wykorzystywane jest godło po uzyskaniu, choć
oczywiście podpowiadamy, sugerujemy pewien kierunek, wspieramy w realizacji własnych pomysłów. Istotnie najwięcej korzyści
z wygranej mają te samorządy, które najlepiej
potrafią wykorzystać dostępne możliwości,
strategie i instrumenty marketingowe. Będziemy przeprowadzać dla laureatów warsztaty, w których przekażemy im stosowną wie-

prowskiemu. W tym roku uhonorowaliśmy
troje wybitnych Polaków: wybitną chirurg plastyczną prof. Marię Siemionow, która dokonała w Stanach pierwszego przeszczepu
twarzy, a dziś, pracując za granicą, nie zapomina o Polsce, ściągając wielu lekarzy do
Stanów; mieszkającego w Polsce prof. Jacka
Jassema, który nie tylko stworzył wspaniałą
klinikę onkologiczną, ale na co dzień jest wielkim działaczem społecznym i jednym z twórców ustawy antynikotynowej; wreszcie Adama Małysza, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To wielka osobowość, która spopularyzowała w Polsce sporty zimowe,
ale również swoją postawą przepięknie wypromował Polaków za granicą, znacznie
szerzej niż w kręgach sportowych. Pozostał
przy tym niezwykle skromnym człowiekiem,
znajdującym czas, by swoją wiedzę przekazywać młodszym, co daje mu właściwie
wszystkie cechy narodowego bohatera.
Nie umniejszając laureatom, wybitnych
Polaków jest znacznie więcej. Co przesądziło
o wyróżnieniu tytułem Wybitnego Polaka
właśnie tych osobowości?
– Rzeczywiście jest mnóstwo wybitnych
Polaków, często bardziej znanych za granicą niż w kraju. Takich przykładów poszuku-

Patrząc na stały wzrost zainteresowania, jesteśmy
optymistami, bo coraz więcej innowacyjności
wkracza do życia gospodarczego, choć prawo
fiskalne temu nie sprzyja. I to jest największe
wyzwanie, jakie staje dziś przed polską
gospodarką, żeby ci, którzy próbują wdrożyć
innowacje, mieli z tego korzyści, a nie kłopoty
dzę jak wykorzystać godło, nie tylko przez
okres pierwszych 12 miesięcy, lecz także w kolejnych latach.
Najnowszą kategorią w ramach Teraz
Polski jest kategoria Wybitny Polak, rozstrzygnięta w tym roku po raz drugi. Jakie
nadzieje wiąże z wyborem laureatów Fundacja w świetle promocji Polski?
– Na przestrzeni lat nagradzaliśmy w konkursie produkty, usługi, z czasem samorządy.
Stwierdziliśmy, że najwyższa pora wskazać Polaków, którzy swoimi osiągnięciami potrafili
zwrócić na siebie uwagę zarówno w kraju, jak
i za granicą, a przy tym, będąc wybitnymi w
danej dziedzinie, nie zapomnieli o swojej
polskości, pięknie promując nasz kraj na zewnątrz. Zresztą Polska jest postrzegana za granicą głównie przez ludzi. Wystarczy spojrzeć
na śp. Jana Pawła II czy Lecha Wałęsę.
Chcemy poszerzać grupę rodaków, którzy godnie reprezentują kraj i promują Polskę poza jej granicami, o kolejne osobowości
z dziedziny kultury, nauki, sportu. W ubiegłym
roku nagrodę tę przyznaliśmy po raz pierwszy Wojciechowi Kilarowi i Hilaremu Ko-

jemy i będziemy je przybliżać w Polsce. Stąd
poszerzyliśmy zakres kategorii i odbywamy
w ośrodkach polonijnych wybory regionalne
Spośród tych laureatów wybieramy w Polsce
laureata zagranicznego. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze szerzej pokazywać, że
w różnych dziedzinach jesteśmy na najwyższym poziomie, a nasze dokonania są znane
na całym świecie. W obrębie tych zagranicznych wyborów bardzo ważną kategorią jest
Młody Polak, bo bardzo wielu młodych, doskonale wykształconych ludzi wyemigrowało, przebojem zdobywając pozycję w swoich
kręgach, czy to w świecie finansów, czy kultury, jak Agnieszka Wójtowicz, która odnosi
sukcesy jako reżyserka w Oslo. Ja sam dopiero
uczę się ich nazwisk, a ilekroć mam z nimi
kontakt jestem zachwycony tym, że nasze młode pokolenie nie ma dziś żadnych barier. Zaskakują aktywnością miejscowych rówieśników i co najważniejsze nie wstydzą się swojego pochodzenia, robiąc nam markę w elitarnych środowiskach.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Przyszłość światła
w jasnych barwach
Targi ŚWIATŁO od blisko 20 lat łączą możliwości prezentacji najnowszego sprzętu
i technologii oświetleniowych z bogatym programem warsztatów i szkoleń
dla specjalistów z branży. Tym razem na udział w wystawie zdecydowało się 321 ﬁrm,
w tym 20 proc. z zagranicy, a z propozycji naukowych skorzystało około 2 tys. osób
dniach 23–25 marca Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2011
odbyły się po raz dziewiętnasty.
Na prezentację oferty w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI zdecydowało się wielu krajowych przedstawicieli
branży, jak również liczna reprezentacja ﬁrm
spoza Polski, m.in. z Niemiec, Hiszpanii,
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Czech, Włoch, Danii, Turcji, Grecji, ale także z tak odległych krajów, jak Chiny czy Tajwan.

Uznanie procentuje
Trudno się dziwić. Targi ŚWIATŁO to
największe branżowe targi oświetleniowe
w całej Europie Środkowowschodniej, a ich
popularność z roku na rok rośnie, czego do-

wodem choćby rekordowa liczba tegorocznych wystawców i odwiedzających, których
przybyło blisko 12 tys., wśród nich goście
z zagranicy. Uznanie i rangę targów ŚWIATŁO potwierdzają też statystyki, jakie podaje
organizator imprezy – Agencja SOMA.
Według tych danych 83 proc. wystawców
biorących udział w XIX edycji zrealizowało
swoje cele, a 85 proc. nawiązało kontakty biz-
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Świetlny potencjał
Na tym atrakcje programowe XIX targów
ŚWIATŁO się nie kończą. W holu wejściowym przygotowano bowiem Strefę Innowacji – objętej, podobnie jak całe targi, patronatem Ministerstwa Gospodarki – prezentującą najnowsze osiągnięcia tegorocznych
wystawców, które dopiero mają szansę znaleźć odbiorców i szerokie zainteresowanie. Już
teraz natomiast nie mogą narzekać na brak
zainteresowania. Strefa cieszyła się ogromnym powodzeniem, przyciągając codziennie
tysiące osób zaciekawionych nowinkami
oświetleniowymi.
W ramach Wystawy Młodych Designerów można było oglądać specjalną ekspozycję nowoczesnego wzornictwa związanego ze
światłem, której przygotowania podjęło się
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, dając jednocześnie możliwość nawiązania współpracy między początkującymi projektantami a producentami. Stowarzyszenie objęło również patronat nad konkursem „Światło dla…”, skierowanego do
młodych projektantów, których prace zakwalifikowane do finału w kategoriach wzornictwo i architektura, a zaprezentowano w ramach targów ŚWIATŁO.

W blasku sławy

nesowe z nowymi klientami. Aż 76 proc wystawców zadeklarowało swój udział w przyszłorocznej, jubileuszowej edycji targów,
którą zaplanowano na 12–14 marca
2012 roku. Zasługą popularności i renomy
targów jest zapewne profesjonalne przygotowanie programu, szeroki zakres tematyczny oraz zaangażowanie i wsparcie liczących się organizacji i instytucji, jak choćby sprawujących patronat branżowy: Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów RP, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich,
Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Polskiego Związku Przemysłu
Oświetleniowego, Polskiej Izby Hotelarstwa.

Profesjonalnie dla profesjonalistów
Największy udział w tegorocznych targach mieli wystawcy reprezentujący sektor
LED, który zajmował 21 proc. całkowitej powierzchni ekspozycji. Zaprezentowano także szeroki asortyment oświetlenia do biur
i obiektów użyteczności publicznej, dróg
oraz ulic. Pokaźną część ekspozycji zajmowały również firmy oferujące oświetlenie
mieszkaniowe i dekoracyjne, oświetlenie architektoniczne i oświetlenie specjalistyczne,

na potrzeby sceny i studia. Uzupełnieniem
tych segmentów była ekspozycja oświetlenia
awaryjnego.
Z myślą o inżynierach elektrykach, architektach i projektantach, producentach,
dystrybutorach, inwestorach, deweloperach,
instalatorach, inspektorach nadzoru, zarządcach nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych oraz wszystkich zainteresowanych
zgłębieniem wiedzy branżowej zorganizowano
17 profesjonalnych spotkań, które przyciągnęły 2022 uczestników.
Jednym z kluczowych wydarzeń towarzyszących targom była dwudniowa międzynarodowa konferencja „Technologia LED
i jej zastosowanie – możliwości, ograniczenia,
przyszłość”, z udziałem specjalistów z całego świata. Aktualna tematyka oraz grono zaproszonych prelegentów przyciągnęły
319 uczestników. Duża frekwencja stała się
także udziałem konferencji dla architektów
z cyklu Architektura Światło Przestrzeń, zorganizowana we współpracy z Izbą Architektów RP i Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Konferencję, która przyciągnęła 301 architektów, uzupełniły prezentacje najnowszych
technologii i rozwiązań z dziedziny oświetlenia, przygotowane przez firmy OSRAM
i LUG Light Factory.

Ważnym punktem targów było także
rozstrzygnięcie konkursów, których motywem
przewodnim było światło. Po raz XIII wybrano najlepiej oświetlone miasta i gminy, które zgłosiły zrealizowane w ostatnim czasie projekty oświetleniowe. Kandydatów oceniono
w 5 kategoriach, a efekty przeprowadzonych
inwestycji wykazują, że w ostatnich latach odnotowuje się stały postęp w rozwoju oświetlenia polskich miast i wsi, w którym coraz
większą rolę przywiązuje się do opłacalności
i wydajności energetycznej oświetlenia drogowego. Zgłoszone projekty zrealizowane
w regulaminowym okresie reprezentują wysoki poziom wykonania instalacji oświetleniowych i iluminacyjnych oraz kreatywne podejście do zastosowania światła do zagospodarowania przestrzeni publicznej. Samorządy, które przeprowadziły najlepsze inwestycje oświetleniowe, odznaczył sekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd
Dziekoński w trakcie specjalnej uroczystości
z udziałem kilkudziesięciu prezydentów
miast, burmistrzów i wójtów.
Podczas gali otwarcia targów nagrodzono też najlepsze produkty zaprezentowane
podczas tegorocznej edycji targów ŚWIATŁO,
najlepiej zaaranżowane stoiska wystawiennicze oraz najbardziej innowacyjne produkty i technologie. Dodatkowo przyznano 2 nagrody specjalne: Katarzynie i Aleksandrowi
Dyderskim, właścicielom przedsiębiorstwa
ALDEX, z okazji 30-lecia założenia firmy oraz
Christianowi Ortliebowi, prezesowi firmy
SPOT-LIGHT, z okazji 15. rocznicy utworzenia firmy.
I
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Świetlane widoki
dla Warszawy
Oświetlenie to nie tylko ważny element utrzymania bezpieczeństwa,
lecz także zagospodarowania przestrzeni miejskiej. O szerokich możliwościach
zastosowania światła, ﬂagowych projektach rewitalizacji śródmiejskich terenów
i trendach w obszarze iluminacji stołecznej zabudowy mówi Renata Kazanowska,
dyrektor Zarządu Terenów Publicznych

Zarząd Terenów Publicznych WarszawaŚródmieście otrzymał aż 3 I nagrody w 5 możliwych kategoriach ostatniej edycji konkursu na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2010 roku w ramach targów Światło 2011. Co stoi za sukcesem na tak dużą
skalę?
– Bardzo cieszy nas ten sukces, zwłaszcza że był to nasz debiut. Corocznie uczestniczymy w Międzynarodowych Targach
Oświetleniowych, obserwujemy zmiany na
rynku, śledzimy nowinki i staramy się je
skrzętnie wykorzystywać, co przynosi wymierne efekty. W kategorii oświetlenie ulic do
konkursu zgłosiliśmy remont 10 ulic: Hożej,
Mokotowskiej, Wójtowskiej, Przyrynek, Samborskiej, Nowolipki, Zamenhofa, Czerniakowskiej, Smulikowskiego i pl. Grzybowskiego, gdzie w oprawach w miejsce światła
sodowego o barwie żółtej zastosowaliśmy
światło białe o wyższym współczynniku oddawania barw. Szczególnie cieszę się, że wygraliśmy w mojej ukochanej kategorii: iluminacja pomników i obiektów architektonicznych. W ostatnich latach Warszawa
bardzo ładnie się zmienia, a światło daje niesamowite możliwości podkreślania miejskich walorów i bawienia się przestrzenią. Jak
przystało na kobietę dyrektora, bardzo zwracam uwagę na elementy estetyczne, w tym
światło jako istotny element bezpieczeństwa, który może być jednocześnie świetnym
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przekaźnikiem estetycznym. W tej kategorii
zgłosiliśmy 9 obiektów: mury obronne Starego Miasta, pomnik Syreny nad Wisłą,
budynek PAST-y, pomnik Powstania Warszawskiego, kościół św. Krzyża, pomnik Syrenki na Rynku Starego Miasta i Grób Nieznanego Żołnierza. To tylko część iluminowanych przez nas ostatnio śródmiejskich pomników i miejsc pamięci, którymi zarządzamy. Trzecia zwycięska kategoria to oświetlenie wnętrz obiektu użyteczności publicznej. Tu zgłosiliśmy galerię na Skwerze Hoovera, wyjątkowy obiekt, który wygrał też
ogólnopolski konkurs architektoniczny na najlepiej zabudowaną przestrzeń historyczną
obiektem współczesnym. Galeria jest usytuowana pod ziemią i wykonana w bardzo
ciemnym kamieniu, więc dosyć trudna. Bawiąc się światłem, uzyskaliśmy klimat, łączący
aurę tajemniczości z elegancją. Organizowane
tam wystawy pozwalają uwydatniać ekspozycje światłem.
To pokazuje, że Warszawa ciekawie
prezentuje się nie tylko z zewnątrz…
– To prawda, lecz my specjalizujemy się
w przestrzeni publicznej: parkach, ulicach,
skwerach, zieleńcach. Staramy się każdy teren rewitalizować kompleksowo, łącznie z wymianą nawierzchni, małej architektury, oświetlenia, bo wtedy można uzyskać właściwy
efekt. Przykładem wpisany do rejestru zabytków pl. Grzybowski, którego rewitalizację
skończyliśmy w ubiegłym roku. Bardzo zależało nam, aby na pl. Grzybowskim było nie
tylko pięknie, ale i bezpiecznie, ponieważ mieliśmy dużo zgłoszeń incydentów z tamtej okolicy. Stąd zastosowanie światła miało podwójne podłoże. Nie ograniczyliśmy się do instalacji latarń, lecz zainwestowaliśmy w różne rodzaje oświetlenia. Wieczorem skwer wygląda imponująco. Naszą dumą jest też
świąteczne oświetlenie stolicy, które robi na
mieszkańcach i przyjezdnych ogromne wrażenie. Spotykamy się z pochlebnymi opiniami wzruszonych warszawiaków, którzy cieszą
się, że ich miasto pięknieje.
Żeby tych pozytywnych głosów było
coraz więcej, potrzebne są coraz większe na-

kłady na inwestycje. Na ile budżet miasta pozwala zaszaleć w sferze estetyki i wdrażać
śmiałe rozwiązania?
– To spory kłopot, zwłaszcza teraz, gdy
miasto musi stawić czoła wielu kosztownym,
priorytetowym inwestycjom, które ruszyły kilka lat temu, jak choćby 2. linia metra, Most
Północny, wymiana taboru. Jednak nie zapominamy o pozostałych sferach życia publicznego. Obecnie miasto przygotowuje rewaloryzację bulwaru wiślanego, od Mostu
Gdańskiego po Cypel Czerniakowski – duży,
rozłożony w latach projekt, obejmujący wymianę oświetlenia. Takie projekty są i będą,
w mniejszym lub większym stopniu, systematycznie realizowane, bo obok oświaty czy
ochrony zdrowia, każda dzielnica potrzebuje ładnej, wspólnej przestrzeni.
Czy wśród zrealizowanych i zaplanowanych na najbliższe miesiące projektów widzi pani ewidentnych faworytów, mających
szansę na wygraną w 2012 roku?
– W tym roku planuję zgłosić naszą flagową inwestycję – Multimedialny Park Fontann. W ramach projektu zbudowaliśmy fontanny i zagospodarowaliśmy ich otoczenie.
Zamontowaliśmy 367 dysz, w tym 227 sterowanych, z których każda posiada podświetlenie w technologii LED, dające około 16 mln barw. Zagospodarowaliśmy 5-hektarowy skwer, nasadzając roślinność i oświetlając zróżnicowany architektonicznie teren,
co wymagało zastosowana różnego rodzaju lamp, latarń i opraw. Całość oświetlenia
jest zasilana z szafy, która komputerowo steruje fontannami z maszynowni, co zapewnia płynną regulację oświetlenia przed i po
pokazie multimedialnym. Automatyka zwalnia nas z wielu obowiązków, dając spektakularny efekt i dostarczając widzom wielu
wrażeń.
Czy tak poważne inwestycje, wykorzystujące nowoczesne rozwiązania techniczne,
są warte swej ceny z punktu widzenia estetyki i promocji miasta?
– Inwestycja przerosła nasze oczekiwania. Od inauguracyjnego widowiska 7 maja
w ciągu 2 miesięcy pokaz obejrzało ponad
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200 tys. osób. Co weekend przychodzi po 20–
25 tys. ludzi, zachwyconych pokazem. Inwestycja jest świetnym elementem promocyjnym. Fontanny z Podzamcza już trafiły do
wielu spotów promocyjnych miasta, a nawet
polskiej prezydencji. Ma wielki potencjał i daje
szereg możliwości w zakresie wykorzystania
dla celów wizerunkowych. Mieliśmy już specjalne widowisko poświęcone prezydencji,
a już za rok Park Fontann weźmie czynny
udział w promowaniu Euro w Polsce.
Czy miasto ma już w planach kolejne
projekty na miarę Multimedialnego Parku
Fontann?
– Mamy gotowy poważny projekt modernizacji 5-hektarowego Parku Kazimierzowskiego na tyłach UW, przy ul. Oboźnej,

mi się go zrealizować. Było już wiele projektów, które zdawały się bez szans, a nagle pojawiało się światełko w tunelu. W tym roku
ogłosiliśmy konkurs na rewitalizację przepięknego, lecz nieco zapomnianego Ogrodu
Krasińskich na tyłach ul. Bonifraterskiej – drugiego po Ogrodzie Saskim historycznego
ogrodu Warszawy. Ten projekt ma już finansowanie i jest zaplanowany na przyszły rok.
Czy wyróżniające się rozwiązanie zagospodarowania przestrzeni publicznej jest
tożsame z rozwiązaniem kosztownym?
– Niestety często jest to jednoznaczne.
Wiele materiałów równoważnych jakościowo
różni się ceną. Na przykład modne drewno
egzotyczne typu iroko w polskich warunkach
z powodzeniem można zastąpić tańszym dę-

Staramy się każdy teren rewitalizować
kompleksowo, łącznie z wymianą nawierzchni,
małej architektury, oświetlenia, bo wtedy
można uzyskać właściwy efekt
którego realizację wstrzymuje brak środków.
Zakłada on strumień w obiegu zamkniętym
i fontannę z gotyckim wzorem posadzki,
w której tafli wody odbijałby się Pałac Kazimierzowski, podział na obszary wypoczynkowe i zastosowanie różnych rodzajów oświetlenia dla lepszego efektu. Liczę, że jeszcze uda

bem. Zwykle jednak materiały lepszej jakości
są droższe. Na zagospodarowywaniu przestrzeni publicznej trudno jest oszczędzać. Często dobierając elementy architektury, podstawowym kryterium jest „wandaloodporność”, bo tańsze produkty wymagają ciągłych
napraw. W obrębie oświetlenia bardzo waż-

na jest oszczędność w przyszłości. Szczęśliwie firmy pracują nad ulicznym oświetleniem LED, mamy coraz więcej rozwiązań,
które pozwalają zaoszczędzić nawet 20–30
proc. energii, co przekłada się na konkretne
kwoty. A te możemy przeznaczyć na realizację innych projektów.
Czy stopień oświetlenia Warszawy można uznać za satysfakcjonujący, biorąc pod
uwagę również mniej uczęszczane rejony?
– Jednostce, którą zarządzam, podlega teren ścisłego Śródmieścia, więc takich zaułków
jest mniej niż w innych dzielnicach. Dla
mnie szalenie istotny jest efekt estetyczny, bo
w tworzeniu przyjaznych przestrzeni poza poczuciem bezpieczeństwa liczy się sfera wizualna. Staramy się godzić kwestie bezpieczeństwa i estetyki. Mam nadzieję, że z powodzeniem. W ubiegłym roku zrewitalizowaliśmy uroczy park z unikalnym kamiennym
wąwozem przy Uniwersytecie Muzycznym,
zapomnianego przez wszystkich poza młodzieżą, która późną nocą urządzała na zieleńcu imprezy. Wprowadziliśmy tam oświetlenie wzdłuż alejek oraz unikalne rozwiązanie: podwieszone nad terenem lampiony, rozciągnięte na żyłkach między drzewami. To pokazuje, że nawet miejsca zapomniane przez
Boga i ludzi mają szansę nabrać nowego blasku.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska

Nowe – nocne oblicze
Realizacja nowego Masterplanu Iluminacji na północnej części pomnika historii
w Warszawie zagwarantuje ład świetlny w tej części stolicy, a tym samym
przyczyni się do uatrakcyjnienia nocnego oblicza tego obszaru
rzed Zarządem Terenów Publicznych w Warszawie stoją obecnie
nowe wyzwania. Jednym z ważniejszych jest realizacja wytycznych
wynikających z Masterplanu Iluminacji obszaru pomnika historii. Podstawowymi założeniami tego Masterplanu jest doprowadzenie do harmonii iluminowanych obiektów
oraz oświetlenia ulicznego tak, aby jednocześnie stworzyć szczególną atmosferę nocną i uniknąć „wojny świateł”.
Obszar opracowania został podzielony
na przestrzenie światła, na których zaproponowano zróżnicowanie temperatury barwowej (im starszy obszar, tym cieplejsza barwa oświetlenia). Wprowadzono także reguły oświetlenia, w tym między innymi regułę
kontrastu względnego, jasności bezwzględnej,
jasności związanej z wysokością iluminowanego obiektu czy hierarchii świetlnej obiektów.
Ta ostatnia reguła jest bardzo istotna z uwagi na określenie, które budynki są ważniejsze
i powinny być bardziej widoczne w nocy, i zo-

P

Tomasz Gamdzyk
Naczelnik Wydziału Estetyki
Przestrzeni Publicznej,
Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy

stała ona opracowana na podstawie analizy
wskazań w przewodnikach oraz materiałach konserwatorskich.
Masterplan zawiera ponadto opisanie
Diagramu warszawskiego, stosowanego zarówno przy iluminowaniu obiektów, jak i pierzei placów i ulic. Diagram, definiując rodzaje
oświetlenia (użytkowe, dekoracyjne i wyróżnienie światłem) oraz precyzując intensywność
oświetlenia, przesądza o iluminacji kilkudziesięciu obiektów w Śródmieściu Warszawy oraz większości położonych w tej dzielnicy
placów.
Masterplan przygotowany został przez
doświadczony zespół projektantów, działających w różnych krajach zachodniej Europy. Mamy nadzieję, że nowatorskie podejście
do kształtowania nocnego krajobrazu miasta
w Warszawie spotka się pozytywnymi ocenami
gości i mieszkańców oraz uznaniem fachowców, co jest o tyle prawdopodobne, że
głównym wykonawcą ustaleń będzie Zarząd Terenów Publicznych.
I
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Chlubny dorobek
budownictwa
Polskie budownictwo radzi sobie dobrze, a wiele realizacji reprezentuje
poziom, który pozwala branży z powodzeniem konkurować z Zachodem
– takie wnioski nasuwają się po rozstrzygnięciu kolejnej, XXI edycji konkursu
Budowa Roku, którego uczestnicy, a w szczególności laureaci, budują markę
krajowego budownictwa i mogą być dumni ze swoich dokonań
edycja ogólnopolskiego konkursu
Budowa Roku,
organizowanego
przez Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa, przy udziale Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, ma już swoją renomę, za którą
stoi przede wszystkim wysoki poziom zgłoszonych inwestycji oraz profesjonalna ocena.
Nie bez przyczyny nagrody przyznawane
w ramach konkursu bywają nazywane „Oscarami budowlanymi”. – Zgłoszone do konkursu budowy świadczą o dużych możliwościach technicznych projektantów i wykonawców i są najlepszą rekomendacją myśli
polskiej kadry inżynieryjno-technicznej na konkurencyjnym rynku europejskim – uważa Zygmunt Rawicki, przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego konkursu Budowa Roku,
który stał się według niego „jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć
polskiego budownictwa”.

XXI

Ranga przyciąga
O randze konkursu świadczy nie tylko fachowe przygotowanie organizacyjne i rzetelna
ocena ekspertów oraz wysoki poziom laureatów, lecz także niesłabnące od lat zainteresowanie udziałem ze strony inwestorów, deweloperów, wykonawców i samorządów terytorialnych, zgłaszających zrealizowane inwestycje. Dodajmy, mimo nie zawsze sprzyjających okoliczności i warunków rynkowych. – Bez względu na to, czy konkurs odbywał się w lepszym czy w gorszym czasie dla
naszej gospodarki, do walki o zwycięski tytuł
stawały liczne zespoły, a pod osąd jury trafiały dziesiątki znakomitych inwestycji. Jestem
rad, że mimo nie najłatwiejszych dla budownictwa czasów mogę powiedzieć to także o bieżącej edycji konkursu. Świadczy to dobitnie o ogromnej determinacji naszych środowisk budowlanych w pokonywaniu trudności dla osiągnięcia najwyższych standardów
wykonawczych, technologicznych i technicznych oraz w dążeniu do coraz lepszej organizacji procesu budowy – wyraża uznanie
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dla wszystkich, którzy z zaangażowaniem pracują na markę polskiego budownictwa Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert
Dziwiński.
Jego słowa zdają się potwierdzać zgłoszenia konkursowe, których w XXI edycji zmagań o budowlanego Oscara wpłynęło 49.
Przedmiotem konkursu są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny, w tym modernizacyjny, reprezentujące wszystkie rodzaje
budownictwa. Budowy zrealizowane w 2010
roku poddano trzystopniowej ocenie, uwzględniającej takie kryteria, jak walory funkcjonalne
obiektu, jakość zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i wykonawstwa, czynniki ekonomiczne, bezpieczeństwo i warunki pracy
podczas realizacji procesu inwestycyjnego
oraz nowoczesność, która nierozłącznie
wiąże się z konkurencyjnością i uznaniem na
rynku nieruchomości. Zgłoszenia oceniono
w 7 grupach, przyjmując porównywalne kryteria dla budownictwa mieszkaniowego oraz
obiektów: użyteczności publicznej, przemysłowo-handlowych, inżynieryjnych, sportowych, związanych z rewitalizacją, konserwacją i modernizacją oraz obiektów ocenianych
indywidualnie. W każdej kategorii przyznano nagrody I, II i III stopnia oraz dyplomy
uznania

Wzory warte upowszechnienia
Wręczenia nagród laureatom XXI edycji
konkursu Budowa Roku dokonano 30 czerwca w Warszawskim Domu Technika NOT,
podczas uroczystości z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego, podsekretarza stanu
w Ministerstwie Infrastruktury Janusza Żbika, przewodniczącego PZITB Wiktora Piwkowskiego, prezesa PIIB Andrzeja Doruckiego. Wiceminister Żbik odczytał list mini-

Bez względu na to, czy konkurs odbywał się
w lepszym czy w gorszym czasie dla naszej
gospodarki, do walki o zwycięski tytuł stawały
liczne zespoły, a pod osąd jury trafiały
dziesiątki znakomitych inwestycji
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stra infrastruktury Cezarego Grabarczyka skierowany do uczestników i organizatorów
konkursu, w którym szef resortu z uznaniem
wyraził się o idei konkursu PZITB oraz jakości
ubiegłorocznych realizacji poddanych ocenie:
„Nagrodzone budowy stanowią połączenie
osiągnięć polskiej myśli technicznej i najlepszych wzorców architektonicznych. Wyróżnia
je wysoka jakość wykonania, funkcjonalność
oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych. Nagrody przyznane przez
Sąd Konkursowy są uhonorowaniem dobrze
wykonanej pracy i efektywnego współdziałania
inwestorów, projektantów i wykonawców.
Wyróżnione obiekty na stałe wpisują się w otaczający nas krajobraz, zyskując uznanie
użytkowników oraz wzbogacając infrastrukturę regionów”. Podkreślił również fakt, że
w tegorocznej edycji szczególnie doceniono
obiekty naukowe i sportowe, które w coraz
większym stopniu stają się wizytówką polskich
miast, kreując ich nowoczesne oblicze.
Na zakończenie uroczystości prezes
PZITB Wiktor Piwkowski w imieniu środowiska budowlańców skierował do zebranych życzenie, aby w Polsce powstawały coraz to nowe piękne obiekty, będące wizytówką
naszych miast i osiedli, podkreślając konieczność wdrożenia pilnych zmian i regulacji
w zakresie prawa budowlanego, prawa o zamówieniach publicznych i planowania przestrzennego. Składając laureatom gratulacje

Nagrodę II stopnia za wykonanie Centrum Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio w Krakowie
przyznaną Przedsiębiorstwu Budowlano-Produkcyjnemu Łęgprzem Sp. z o.o. odebrali
kierownik ds. realizacji kontraktów, prokurent Tomasz Gaweł oraz kierownik budowy
Marcin Krummel
i dyskutując o sytuacji krajowego budownictwa, przedstawiciele środowisk z nim
związanych podzielali przekonanie, że przyszłe inwestycje utrzymają wysoki poziom,
a kolejne lata przyniosą równie wartościowe
realizacje, warte nagrody, uznania i promocji jako wzorce do naśladowania i cenne źródło inspiracji dla tych, którzy pracują na ja-

kość krajowego budownictwa, aby polska myśl
techniczna i architektoniczna zmierzały w jednym kierunku. Kierunku rozwoju i najwyższej
jakości na miarę standardów europejskich, stanowiąc o kunszcie polskich inżynierów i solidności wykonawców, dla których tytuł laureata Budowy Roku będzie najlepszą rekomendacją.
I

Budynek użyteczności publicznej „Centrum Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio” w Krakowie przy ul. Loretańskiej 11
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 11 581 m2, powierzchnia zabudowy 513 m2, powierzchnia użytkowa 868 m2, a kubatura budynku 3569 m3. Budynek jest
wykonany jako parterowy, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. W podpiwniczeniu znajduje się część konferencyjna, a na parterze wspólna część komunikacyjna
i socjalna pracowników, rejestracyjno-informacyjna dla ubogich i poradnia psychologiczna. Na poddaszu usytuowano część administracyjno-biurową.
Budynek wzniesiono jako tradycyjny murowany, ze stropami żelbetowymi gęstożebrowymi. Dach jest czterospadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej
pokryty blachą miedzianą. Fundament stanowi płyta żelbetowa monolityczna.
Budynek jest położony w zabytkowej części Krakowa przy ul. Loretańskiej. Swym kształtem i charakterem rozwiązań detali nawiązuje do zabudowy historycznej.

Całość prac wykonano
w ciągu 12 miesięcy.

Wykonawca obiektu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „ŁĘGPRZEM” Spółka z o.o.
ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków, tel. (12) 644 71 99, fax (12) 425 92 80
dyrekcja@legprzem.com.pl, www.legprzem.com.pl
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To, co podziwiamy
Idea wszelkich nagród ma w sobie element inspiracji – mówi Wiktor Piwkowski,
przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Co zadecydowało o utworzeniu konkursu „Budowa Roku”?
– Chcieliśmy poprzez ten konkurs wyróżnić ludzi tzw. frontu budowlanego, którzy
robią to, co później podziwiamy. W ubiegłym
roku była dwudziesta edycja tego konkursu,
co dowodzi, że stale cieszy się on zainteresowaniem.
Ponieważ stowarzyszenie naukowo-techniczne, jakim jest Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa, częściej obracało się w obszarach nauki niż bezpośredniego wykonawstwa, chcieliśmy podkreślić wymiar realnego budownictwa. Z tym dobrze
współbrzmi nagroda im prof. Aleksandra
Dyżewskiego, którą również przyznajemy,
a jest ona ukierunkowana na praktyków budowlanych. Ogólnie wręczamy 5 nagród
– oprócz wspomnianych wcześniej – także nagrodę im. profesorów Stefana Bryły i Wacława
Żenczykowskiego, medal im. prof. Romana
Ciesielskiego i medal im. prof. Stefana Kaufmana.
To jest, jak sądzę, forma inspiracji do coraz większych osiągnięć w nauce i praktyce
budowlanej.
– Idea wszelkich nagród ma w sobie element inspiracji. I tak w przypadku nagrody
prof. Dyżewskiego sugerujemy, żeby kandydaci nie mieli więcej niż 35 lat. Chodzi o to,
żeby ludzie młodzi, na początku swojej kariery
dostali jakiś impuls. „Budowa Roku” również
jest impulsem. Ta nagroda nabrała już pewnej patyny i to dobrze. Ma swoją oprawę, prestiż i tradycję. To oznacza również, że się
o nią zabiega.
A jak ocenia pan poziom, reprezentowany przez tegorocznych laureatów?
– Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że
on nieustannie wzrasta. Kolejne edycje przynoszą nagrody budowom na coraz wyższym
poziomie. To wynika m.in. z tego, że technika budowlana się rozwija. Teraz mamy rok
2011, a pierwsza edycja konkursu „Budowa
Roku” odbyła się w 1990 roku. Dziś widać
skalę gigantycznych przeobrażeń technologicznych i technicznych. Nagrody, o których
mówimy, funkcjonują w świecie coraz szybszego postępu.
Które kryterium najtrudniej było spełnić?
– Mieliśmy pewien problem z budownictwem mieszkaniowym. Poziom był niezwykle wyrównany. Wszystkie zgłoszone
obiekty kwalifikowały się do nagrody. Potwierdził to główny sędzia zawodów Leszek
Ganowicz, który zresztą pełni tę funkcję od
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wielu lat. Ostatecznie wygrał obiekt na granicy Gdyni i Sopotu. Sąd konkursowy musiał
w tym przypadku przyjąć dodatkowe kryteria.
Gdyby jednak spojrzeć na budownictwo
mieszkaniowe z punktu widzenia potrzeb społecznych, to jest ono w zapaści. Budujemy najmniej domów w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w Unii Europejskiej. Mieszkania
są horrendalnie drogie w stosunku do zarobków ludzi. Rynek mieszkaniowy został skutecznie oczyszczony z tzw. budownictwa
non profit. Główne miejsce zajęli deweloperzy, czyli ludzie, którzy budują mieszkania po
to, żeby je sprzedać i dobrze zarobić. To ich
jednak zmusiło do podwyższania jakości, bo
jak ktoś dużo płaci, to ma wysokie wymagania.
Branża budowlana nie zamknęła ubiegłego roku imponującymi wynikami. Co pan
przewiduje? Jak będzie w następnych latach?
– Ten rok będzie bardzo dobry. Firma,
którą kierowałem przez 20 lat zanim przeszedłem na emeryturę, w 2009 roku miała 230
mln zł obrotu, a w 2011 roku będzie miała ponad 400 mln zł. Skąd się to bierze? Z koniunktury. Firma była świetnie przygotowana i teraz są tego efekty. A jej dynamika wskazuje na dynamikę rynku. Trudne będą natomiast lata 2013 i 2014. Będzie już po Euro
2012, dokończymy autostrady, a później
tempo produkcji budowlanej spadnie. Na
duże środki pomocowe z Unii nie ma co liczyć, bo kilka krajów strefy euro jest na krawędzi bankructwa. Miejmy jednak nadzieję,
że najczarniejsze scenariusze nie zostaną zrealizowane. Na przyszłość budownictwa można więc patrzeć stosunkowo optymistycznie.
Przeżyłem wraz z kolegami budowlańcami
kryzys z połowy lat dziewięćdziesiątych, a tak-

że z lat 2001–2004 oraz 2008–2009. Jesteśmy
więc zahartowani.
Co jest największym hamulcem w rozwoju budownictwa?
– Obecnie jest to system zamówień publicznych. Z niego pochodzi ponad 70 proc.
kontraktów. Urzędnicy wymyślili, że najważniejszym kryterium w rozstrzyganiu przetargów jest cena. Dało to pewien pozytywny
efekt, bo zmniejszyło korupcję, ale zdeformowało cały system. Pojawiły się inne patologie, na przykład dumping. Wpuszczono
dziwną firmę chińską na budowę autostrady
A2, a turecką do budowy metra. Jedno już się
źle skończyło, a drugie tak samo skończy się
niebawem. W tej chwili spada jakość budownictwa publicznego. Po programie budowy dróg, trzeba będzie wdrożyć program
remontu dróg. Zaczyna się jednak wielka bitwa w sprawie zmiany reguł zamówień publicznych. Może uda się to jakoś naprawić.
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa istnieje już 75 lat. Jak podsumowałby pan ten okres działalności?
– Związek od lat realizuje swój cel jakim
jest działanie na rzecz nauki i techniki, podejmuje też ważne tematy publiczne. Przetrwał
najtrudniejsze czasy: okupację, podczas której nie zaniechał działalności i okres komunizacji. Był, jest i będzie związkiem elitarnym.
Wśród 5. tysięcy członków stowarzyszenia
są licznie reprezentowani profesorowie, wybitni inżynierowie, menadżerowie, ludzie
z ogromnym autorytetem zawodowym i społecznym. Jesteśmy słuchani uważniej niż organizacje wielokrotnie liczniejsze. W ciągu
75 lat istnienia wytworzyliśmy elitę w dobrym
znaczeniu tego słowa.
Rozmawiał Czesław Rychlewski
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Ogromne centrum o powierzchni ponad 120 tys. m2
Kompleksy rekreacyjne o powierzchni 7 tys. m2
Ponad 200 sklepów i punktów usługowych o zróżnicowanej ofercie
4,5 tys. miejsc parkingowych na świeżym powietrzu i w podziemnym garażu
Najlepsze polskie i międzynarodowe marki
Dojazd samochodem z centrum miasta około 15 minut
Wykonanie w niespełna 1,5 roku pomimo trudnych warunków pogodowych

www.budecon.pl
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Mało optymistycznie
Można powiedzieć, że sytuacja na rynku nieruchomości nie powróciła w pełni
do normy po ostatnim kryzysie. Wbrew prognozom z końca 2010 roku, wskaźniki
dotyczące zarówno sprzedaży, jak i realizacji inwestycji nie uległy dotychczas poprawie
Fot. PRESTIGE PR

Wojciech Ostrowski
idać to na podstawie informacji dotyczących pierwszego półrocza 2011 roku. Według danych opublikowanych przez
GUS, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy oddano do użytkowania 55 403 mieszkania, czyli o 13,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2010 roku. i o 27,2 proc. mniej w porównaniu do roku 2009.
W pierwszym półroczu rozpoczęto budowę 80 010 mieszkań – o 1,3 proc. mniej niż
przed rokiem. Chociaż z drugiej strony od marca obserwowany jest wzrost liczby wydawanych
pozwoleń na budowę. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy wydano pozwolenia na budowę
88 094 mieszkań. Oznacza to wzrost o 7,3 proc.
w stosunku do 2010 roku. Obserwuje się też
pewną tendencję wzrostową, jeśli chodzi o liczbę oddawanych mieszkań.
Dane dla rynku deweloperskiego przedstawiają się jeszcze gorzej, jeśli weźmie się pod
uwagę, że największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni – 60,7 proc., którzy
w okresie styczeń–czerwiec 2011 roku wybudowali o 3,4 proc. więcej mieszkań niż
przed rokiem. W tej grupie inwestorów odnotowano niewielki spadek liczby pozwoleń
na budowę, natomiast wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Mieszkania budowane przez deweloperów stanowiły 34,6 proc. ogólnej liczby
mieszkań oddanych do użytkowania. W tej
grupie zarysował się znaczny spadek zarówno jeśli chodzi o liczbę oddawanych mieszkań (24,9 proc.), jak i liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto (9,3 proc.). Wzrosła natomiast o 23,6 proc. liczba mieszkań,
na których budowę uzyskano pozwolenia.
Spółdzielnie mieszkaniowe natomiast
oddały o 59,8 proc. mieszkań mniej niż
przed rokiem. Mniejsza o 1,5 proc. była liczba pozwoleń na budowę uzyskanych przez
spółdzielnie mieszkaniowe. Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne
czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania o 49,7 proc. mieszkań mniej niż w ubiegłym roku.
Według danych GUS w ogólnej liczbie
oddawanych mieszkań zwiększył się udział
mieszkań realizowanych w budownictwie
indywidualnym, komunalnym i zakładowym. Zmniejszył się natomiast udział bu-
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downictwa przeznaczonego na sprzedaż lub
wynajem, spółdzielczego i społecznego czynszowego.
Według raportu REAS o stanie polskiego rynku nowych mieszkań, po II kwartale
2011 roku, sporządzonego na podstawie
danych z największych metropolii, trwają
nadal trendy obserwowane od początku
2010 roku. Optymistycznie wyglądają obserwacje długofalowe. Mimo niewielkiego
spodku w 2011 roku w perspektywie 4-letniej
liczba transakcji ma niewielką tendencję
wzrostową. Sprzyja jej fakt wchodzenia na rynek pokolenia wyżu demograficznego i atrakcyjność wielkich metropolii.
Według raportu istniało kilka przyczyn
spodku sprzedaży w 2011 roku. Wzrost inflacji
zaowocował podwyższeniem stóp NBP,
a przez to oprocentowania kredytów. Doszło
też do zahamowania wzrostu realnych wynagrodzeń. Działają też czynniki psychologiczne. Na przykład w mediach coraz częściej
pojawiają się sygnały o konieczności obniżenia
cen. Mimo optymistycznych prognoz dotyczących wzrostu polskiego PKB (a mianowicie, że w tym roku osiągnie on 4 proc.), niepokoje budzi sytuacja na rynku spowodowana
problemami finansowymi kolejnych krajów
Unii Europejskiej i świata (Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, a ostatnio również
Stany Zjednoczone).
Mimo spodku liczby oddawanych mieszkań systematycznie rośnie wielkość oferty. Wynika to z nadwyżki podaży mieszkań w kolejnych kwartałach. Jednocześnie maleje
sprzedaż. W drugim kwartale 2011 roku
była ona niższa o 5 proc. niż w pierwszym.
W związku z tym stały wzrost podaży nie jest
równoważony przez wzrost popytu. Chociaż
uważa się, że w sferze podaży i popytu sytu-

acja jest nadal stabilna. Mieszkania niesprzedane stanowią wciąż mniej niż graniczne
25 proc. ogólnej oferty dostępnej na rynku.
Na rynku nieruchomości w drugim kwartale 2011 roku doszło do pewnego wzrostu
cen oferowanych mieszkań. Średnia cena
mieszkań dostępnych w ofercie w siedmiu
głównych miastach w Polsce na koniec maja
2011 roku sięgała 7193 zł/mkw. i była o 1,7
proc. wyższa od cen odnotowanych na koniec
kwietnia 2011. Jednak na wzrost ten wpłynęła
w dużej mierze zmiana struktury sprzedaży.
Deweloperzy po okresie wyczekiwania rozpoczęli sprzedaż większej liczby mieszkań położonych w obszarach śródmiejskich i bliższych centrum niż tańszych inwestycji, wprowadzanych głównie na rynek w związku z kryzysem. Wzrost cen zakupu był niższy, co oznacza, że droższa oferta ciągle nie cieszy się zainteresowaniem kupujących. Do tego wzrost
cen mieszkań jest nadal niższy od wskaźnika inflacji.
Pewne obawy deweloperów wiążą się
z przygotowywaną w Sejmie ustawą o ochronie praw klientów firm deweloperskich. Przewiduje się, że ustawa może wzmocnić firmy
silne kapitałowo i już mocne, pogarszając jednocześnie sytuację nowych podmiotów na
rynku. Chociaż może to doprowadzić do
wzrostu cen mieszkań.
Głównym czynnikiem decydującym o zakupie mieszkania jest obecnie cena. Klienci poszukują mieszkań charakteryzujących się
maksymalną użytecznością przy minimalnej
cenie. Najłatwiej sprzedają się lokale dwupokojowe o powierzchni do 45 mkw. i trzypokojowe do 60 mkw.
Zatem optymistyczne prognozy z końca ubiegłego roku jak dotąd nie sprawdziły
się.
I
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Budujemy alternatywę
Ustawa określająca zmiany w programie „Rodzina na swoim” oczekuje
na podpis Prezydenta RP, a nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
nabiera tempa na etapie rozpatrzenia przez rząd – mówi Piotr Styczeń,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Jak zapatruje się pan na dzisiejszą kondycję branży deweloperskiej w świetle nasycenia rynku, kreowania jakości na rynku
nieruchomości i budowania wizerunku polskiego budownictwa?
– Kondycja branży deweloperskiej powinna być oceniana w świetle dwóch parametrów rynkowych: po pierwsze popytu,
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w tym realnego popytu, który może być kreowany albo przez tych, którzy chcą zaspokoić
swoje potrzeby mieszkaniowe albo zmienić
standard już zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, oraz takiej sytuacji, w której inwestowanie, w szczególności przez deweloperów, ale także i inne podmioty zajmujące
się budownictwem mieszkaniowym, będzie

opłacalne i bezpieczne na przykład w związku z sytuacją gospodarczą Polski, a także sytuacją budżetu państwa. Wpływ budżetu
państwa należy z kolei rozumieć szerzej niż
tylko przez pryzmat wydatków bezpośrednich
kreowanych przez rząd na budownictwo
mieszkaniowe, ale także przez pryzmat możliwości inwestycyjnych – ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez gminy, lokalne samorządy.
W świetle budowania wizerunku polskiego budownictwa branża deweloperska to
przede wszystkim duże i w niektórych przypadkach średnie miasta w Polsce. W związku z tym trudno jest dzisiaj dokonać jednoznacznej oceny stanu rzeczy w miejscowościach małych, gdzie nie mamy do czynienia
z budownictwem mieszkaniowym w skali, która byłaby odpowiedzią na zapotrzebowanie
na lokale mieszkalne w tych miejscowościach. Jednocześnie mamy do czynienia
nie z nasyceniem rynku – jak brzmi teza zawarta w pytaniu – ale nadprodukcją lokali
mieszkalnych w dużych aglomeracjach, które to mieszkania, z pewnym opóźnieniem czasowym, wchodzą do obrotu z naturalnych
względów. Ciągle jest w Polsce zbyt mało
mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców. Ten wskaźnik – być może niedoskonały – pokazuje jednak, jakie są w Polsce
zapóźnienia w stosunku do innych państw europejskich w tej dziedzinie. Z drugiej strony
nadmierne pobudzanie podaży – gdybyśmy
mieli do czynienia z rzeczywistym nasyceniem
rynku – doprowadziłoby do istotnych perturbacji na rynku nieruchomości.
Jak rząd widzi przyszłość branży w kontekście koniecznych do wdrożenia zmian natury prawnej i administracyjnej?
– Przyjęte przez ostatnie kilka lat zachowania państwa względem budownictwa
mieszkaniowego polegają na odejściu od
myślenia o powszechnym państwowym, czy
powszechnym państwowo-samorządowym
budownictwie mieszkaniowym. Wyłącznie
w przypadku lokali mieszkalnych socjalnych
i mieszkań chronionych czy domów dla bezdomnych istnieje wysoki poziom interwencjonizmu państwowego. W pozostałych przypadkach, w tym także budownictwa społecznego, tylko w niektórych obszarach konieczne jest wspieranie z budżetu państwa rozwiązywania lokalnej polityki mieszkaniowej.
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Mamy jednak do czynienia z szerszym aspektem związanym
z budownictwem mieszkaniowym. Mianowicie w Polsce przyjęły się
zasady bardzo sztywnego traktowania zasobów publicznych, w tym
zasobów we władaniu gmin oraz wysokiego poziomu ochrony
praw lokatorów, usprawiedliwionej stanem mieszkalnictwa, ale wymagającej ewolucyjnego przenoszenia akcentów ryzyka związanego
z takim stanem na wszystkie grupy społeczne, a nie tylko właścicieli czy dysponentów zasobów mieszkaniowych. W związku z tym,
w tym obszarze dokonaliśmy i nadal dokonujemy wdrażania propozycji
zmierzających do wyrównania szans wszystkich uczestników rynku
najmu lokali mieszkalnych. Mówimy o koniecznym wdrożeniu
zmian dotyczących prawa budowlanego, ale także takiego prawa, które będzie odpowiedzią na potrzebę oszczędności energii, którą zużywamy w budownictwie mieszkaniowym oraz wreszcie przełamania oporu przed planowym wykorzystaniem zasobów gruntowych,
czyli innymi słowy wdrożeniem takich przepisów, które pozwolą elastycznie traktować zasoby nieruchomości w gminach, a z drugiej strony pozwolą wreszcie odzyskać polskiej przestrzeni odpowiedni wygląd, wizerunek oraz standard.
Czego dotyczą główne mankamenty w obserwowanych na polskim rynku praktykach stosowanych przez deweloperów? Jakie rozwiązania stosowane w innych krajach warto przenieść na krajowy
rynek nieruchomości, aby branża deweloperska reprezentowała jeszcze wyższy poziom i efektywniej pracowała na własny wizerunek oraz
zadowolenie nabywców?
– Zawsze tam gdzie istnieje przewaga pewnej siły po stronie uczestników tego rynku, można powiedzieć, że istnieje także zjawisko narzucania warunków i nieprawidłowych relacji tym, którzy stoją po drugiej stronie tego rynku. Sejm odpowiedział na kwestie dotychczasowych praktyk stosowanych przez deweloperów na rynku mieszkaniowym.
Aktualnie trwają prace przy projekcie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Moim zdaniem ta ustawa jest potrzebna między innymi po to, aby uczestników
– już bardzo przekonanego rynku deweloperskiego – namówić do wypracowania rozwiązań, które będą przenosiły w określonych tylko sytuacjach ryzyka związane z inwestycją na wszystkich uczestników procesu, a tak naprawdę będą zapewniały równowagę sił w tym zakresie. Trzeba przyznać, że po kilku latach pracy i dyskusji na ten temat,
sami deweloperzy dostrzegli potrzebę – dla własnej dobrej przyszłości
inwestycyjnej – wykonania takiego dokumentu przez parlament. Minister Infrastruktury bierze aktywny udział w odpowiedniej komisji
sejmowej. Oczywiście ważne, by jakość i standardy oddawanych budynków mieszkalnych, lokali, wpisywały się w to, co uzyskała w praktyce Europa Zachodnia. Należy wyraźnie wskazać, że część marży,
która jest obecnie stosowana na rynku deweloperskim i stanowi o powodzeniu inwestycji, mogłaby być przeznaczona na poprawę przede
wszystkim standardu i jakości lokali mieszkalnych, a docelowo – aby
ten standard i jakość były trwałe, w co najmniej kilkudziesięcioletnim
okresie użytkowania takich zasobów.
Jakie szanse na poprawę wizerunku firm deweloperskich i ochronę konsumentów ma najnowszy projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego?
– Jeżeli chodzi o samą ochronę nabywcy lokalu lub domu wydaje się, że jest to odpowiedź na wszystkie zagrożenia zgłaszane przez
rynek konsumentów w publicznej debacie. Jest to też odpowiedź na
wyzwanie skonstruowania bezpiecznego rynku inwestycji mieszkaniowych.
W przyjętym przez Sejm w marcu dokumencie „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa
mieszkaniowego do 2020 roku” przewiduje się nowe rozwiązanie skierowane do osób, którym finanse nie pozwalają na zakup mieszkania, mające zastąpić popularny program „Rodzina na swoim”. Jakie są główne założenia alternatywnego projektu?
– Wydaje się, że rząd, a następnie Sejm, z pełną odwagą przyjął
dokument „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania

rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”. Wynika bowiem z niego zmiana kierunku wsparcia budownictwa mieszkaniowego, na przykład z własnościowego na społeczne, po drugie przeniesienie pewnych rozwiązań dotyczących rynku prywatnego lokali
mieszkalnych do obszaru publicznego najmu lokali mieszkalnych oraz
zapowiadaną likwidację zwrotu części VAT na materiały budowlane
i likwidację programu „Rodzina na swoim”. Programy, które w zamian zaproponowaliśmy, zostały zaprezentowane na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i przekazane do konsultacji społecznych. Ustawa określająca zmiany w programie „Rodzina
na swoim” oczekuje na podpis Prezydenta RP, a nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów nabiera tempa na etapie rozpatrzenia przez rząd. Mamy również w konsultacjach dokumenty będące
zbiorem założeń do ustawy, która ma zmienić system budownictwa
społecznego – nowelizacja niektórych form popierania budownictwa
mieszkaniowego i nową ustawę o społecznych grupach mieszkaniowych. Są to cztery działania zawarte w dokumencie będącym odpowiedzią na rezolucję sejmową, zaplanowane na bieżący rok, w którym Minister Infrastruktury powinien wypełnić treścią propozycje programu.
Ostatecznie może się zdarzyć tak, że w roku 2012 zbiór ustaw zaproponowany parlamentowi, a następnie przyjęty i wdrożony do stosowania na rynku mieszkaniowym, wypełni lukę po programie „Rodzina na swoim”, po drugie podniesie z zastoju system budownictwa społecznego, a po trzecie pozwoli skorzystać z nowej formy – społecznych grup mieszkaniowych. Sygnałem o wyborze priorytetów
mieszkaniowych przez rząd, jest podwojenie od 2011 środków przeznaczonych na budownictwo socjalne. Budujemy – na razie nie do
końca wystarczającą – alternatywę dla nasilających się zjawisk społecznego wykluczenia i odpowiadamy oczekiwaniom strony samorządowej dotyczącym wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Dobry produkt
podstawą sukcesu
O działalności ﬁrmy, konkurencyjności oraz planach rozwojowych
rozmawiamy ze Zbigniewem Juroszkiem, prezesem zarządu Atal SA
Czego nauczyła państwa blisko 20-letnia
obecność w branży deweloperskiej i jakie doświadczenia wpływają na dzisiejszą działalność w kontekście aktualnych wyzwań rynkowych?
– 20 lat doświadczenia na rynku deweloperskim nauczyło nas przede wszystkim
tego, że klient jest najważniejszy. Staramy się
myśleć o tym, jak będzie się mieszkać na danym osiedlu już w fazie negocjacji zakupu
gruntu. Nasze osiedla budujemy jak „własny dom”, co wyróżnia nas wśród innych deweloperów. Szczególnie ciekawe były lata kryzysu, ponieważ rynek zweryfikował dobre
i złe firmy. Firma Atal osiągnęła rekordowe
wyniki w tym okresie, co pokazało nam, że
mając dobry produkt, zgodny z oczekiwaniami nabywców, zawsze możemy liczyć na
sukces.
Umiejętność obserwacji rynku w celu
wyjścia naprzeciw bieżącemu zapotrzebowaniu to jedna z podstawowych cech jaką powinien posiadać deweloper. Jakie jeszcze wartości z pana punktu widzenia stanowią
przepustkę do pozycji lidera w branży?
–Żeby być liderem w branży nie wystarczy tylko realizacja najładniejszych, najlepszych projektów. Potrzebna jest do tego dobrze zorganizowana firma, która będzie potrafiła znaleźć dobry grunt, przygotować
atrakcyjny architektonicznie projekt, ale także zbudować go w rozsądnej cenie. Firma
Atal stara się tak przygotowywać swoją
ofertę, żeby cena, którą zaproponujemy klientowi, była możliwa do zapłacenia. To nie sztuka kupić najdroższe grunty w centrach dużych miast, zrobić piękne apartamenty z recepcją i conciergem. Takie projekty bardzo
dużo kosztują, proces sprzedaży przeciąga się
bardzo długo w czasie i, co za tym idzie, marża maleje. Na rynku funkcjonuje kilka firm,
które budują bardzo ładne projekty, z dobrym
dojazdem do centrum, blisko terenów zielonych, czyli w miejscach atrakcyjnych dla potencjalnych nabywców. Nasze dotychczasowe
realizacje i doskonałe wyniki sprzedaży pokazują, że Atal zdecydowanie się do takich
firm zalicza.
Jak określiłby pan aktualnie panujące
trendy w budownictwie mieszkaniowym? Na
jakie czynniki klienci zwracają największą
uwagę? Jakie są prognozy w tym zakresie?
– Aktualnie klienci przede wszystkim
szukają mieszkań, które będą w stanie ku-

W najbliższych kilku miesiącach planujemy
rozpocząć około pięciu nowych projektów
w Krakowie, dwa we Wrocławiu i jeden
na nowym dla nas rynku warszawskim
pić korzystając z kredytu hipotecznego,
często wspomaganego rządowym programem „Rodzina na Swoim”. Obecnie najciekawszy trend związany jest z mieszkaniami wykończonymi, do których nabywca
może się wprowadzić od razu, bez konieczności dodatkowego inwestowania czasu i pieniędzy w podłogi, biały montaż itp.
Wielu deweloperów myślało już o tej koncepcji parę lat temu, ale nie potrafili jej zaproponować w sposób, który byłby atrakcyjny dla potencjalnych nabywców. Firma
Atal w wielu inwestycjach już oferuje wykończenie gratis, ponieważ według nas nie
powinno się sprzedawać mieszkań w stanie
deweloperskim. W ostatnim czasie odnotowaliśmy gigantyczne zainteresowanie wykończeniami i jesteśmy w trakcie przygoto-

wania bardzo innowacyjnych rozwiązań
w tym zakresie.
Jak ukierunkowane są plany rozwojowe
firmy?
– Firma Atal posiada obszerny bank ziemi pod kolejne inwestycje. W najbliższych kilku miesiącach planujemy rozpocząć około
pięciu nowych projektów w Krakowie, dwa we
Wrocławiu i jeden na nowym dla nas rynku
warszawskim. Przygotowujemy się także do
debiutu na Parkiecie Głównym Giełdy Papierów Wartościowych, co powinno nastąpić
na początku roku 2012. W perspektywie
długoterminowej rozważamy wejście na rynki zagraniczne, które stale obserwujemy pod
kątem działań deweloperskich.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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Dolcan zmienia
rynek mieszkaniowy
Ponad 4 tys. oddanych do użytku mieszkań, 20 ukończonych inwestycji
i drugie tyle w trakcie realizacji lub w przygotowaniu. Dolcan Plus SA
jest jednym z liderów rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
olcan jest spółką z wyłącznie polskim kapitałem – w tym roku
obchodzi 20-lecie działalności.
Spółka realizuje inwestycje głównie na terenie Warszawy, ale także w Lublinie, Szczecinie, Bydgoszczy, Częstochowie,
Kozienicach oraz w Markach i Ząbkach.
Wszystkie inwestycje dopasowane są do
oczekiwań szerokiej grupy klientów, dlatego
spółka realizuje wysokiej jakości mieszkania
w budownictwie wielorodzinnym (osiedle
Orla w Ząbkach), kameralne osiedla domów
(Magenta) oraz apartamentowce (Skierniewicka City). W budowie jest także sześć
projektów mieszkań bezczynszowych, czyli
nowych inwestycji, w których mieszkańcy nie
będą ponosić comiesięcznych kosztów administrowania nieruchomością. Za ten nowatorski projekt firma otrzymała specjalną nagrodę.
Dolcan jest jednym z pierwszych deweloperów w Polsce. Powstał w 1991 roku, jednak firma działała już od 1986 roku w ramach
spółdzielni rzemieślniczej, realizując m.in. generalny remont hotelu Belwederski w Warszawie. W kolejnych latach firma zrealizowała
z powodzeniem wiele inwestycji, w tym m.in.
Osiedle Powstańców w Ząbkach, Osiedle Przy
ratuszu w warszawskim Rembertowie, Osiedle Tyszkiewicza na Woli czy Osiedle Laguna w Wesołej.
Podstawą działalności spółki są inwestycje
w segmencie budownictwa mieszkaniowego.
Dolcan realizuje projekty kompleksowo, począwszy od pozyskania gruntów, a skończywszy na przekazaniu gotowych lokali do
zamieszkania. Obecnie powstaje m.in. kompleks Ogrody Ochota, w którym docelowo
znajdzie się ponad 1500 mieszkań oraz kolejne
etapy osiedla Tęczowego. Dolcan jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich
i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Firma czterokrotnie otrzymywała
prestiżowy Certyfikat Dewelopera, wykazując spełnienie najwyższych norm i standardów
w branży. Na początku tego roku spółka otrzymała nagrodę Budowlana Firma Roku 2010
miesięcznika „Builder”, wcześniej Dolcan
odebrał m.in. tytuł „Dużego Geparda Biznesu”, jako wyróżnienie dla najdynamiczniej
rozwijającej się firmy na Mazowszu. Inwestor
od lat doceniany jest także za sprawne za-

D
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Mieszkania bezczynszowe w inwestycji Rudy Rydz szybko stały się hitem sprzedaży

Skierniewicka City to jedna z najlepszych inwestycji na warszawskiej Woli
rządzanie i rozwój firmy. Otrzymał m.in.
nagrody Pracodawca Roku w 2006 i 2009
roku. Polski Związek Pracodawców Budownictwa wyróżnił inwestora również Złotą
Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa”.
Grupa Dolcan ma wieloletnie doświadczenie także w innych segmentach pokrewnych. Firma posiada własną kadrę specjalistów różnych branż oraz bazę transportowo-

-magazynową. Zarządza trzema hurtowniami materiałów budowlanych, salonem
meblowym i wyposażenia wnętrz oraz kopalnią piasku „Dębinki” zlokalizowaną koło
Serocka. Spółka posiada także hotel w Częstochowie oraz otwarte łowisko ryb „Jegiel”
o powierzchni około 100 ha.
www.dolcan.com.pl
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Spełnić oczekiwania
Rozmowa z Janem Tuszyńskim, prezesem Agencji Inwestycyjnej Sp. z o.o.

Firma istnieje od prawie 20 lat. Jak
w tym okresie zmieniały się oczekiwania
klientów pod względem powierzchni, estetyki i standardu mieszkań? Na jakie czynniki
aktualnie zwracają oni największą uwagę?
– Agencja Inwestycyjna wywodzi się z Zakładu Inwestycji Spółdzielczych Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, dla której realizowaliśmy pierwsze budynki. Wtedy konkretne rozwiązania – zarówno co do powierzchni mieszkań, jak i standardu ich wykończenia
– były zdefiniowane i poniekąd narzucone
przez członków Spółdzielni.
Początkowo w naszej ofercie dominowały mieszkania trzypokojowe o powierzchni
55–65 mkw., ale też zainteresowaniem cieszyły
się tzw. kawalerki i mieszkania dwupokojowe.
Obecnie dominują mieszkania dwupokojowe
z kuchnią lub aneksem kuchennym o powierzchni 35–45 mkw., co stanowi około 60
proc. wszystkich oferowanych przez nas
mieszkań, oraz mieszkania trzypokojowe o powierzchni 52–62 mkw.
Generalnie mieszkania są wykańczane
w tzw. standardzie deweloperskim, czyli bez
białego osprzętu, wykładzin podłogowych,
ewentualnie drzwi wewnętrznych. Staramy się
też stopniowo podnieść estetykę oddawanych
budynków.
Wiele czynników wpływa na wybór mieszkania przez przyszłych mieszkańców. Podstawową rolę niewątpliwie odgrywa cena i lokalizacja danego budynku. Klienci zwracają
również uwagę na możliwość dojazdu i infrastrukturę towarzyszącą, jak handel, przedszkola, żłobki. W wielu wypadkach mieszkańcy nie chcą opuszczać danego rejonu
z uwagi na rodzinę i znajomych, bo przykładowo mogą „podrzucić” dzieci dziadkom.
Ważnym czynnikiem jest dla nas również pozytywna opinia klientów. Zadowolony lokator poleci nas swoim znajomym i przyjaciołom, a często również sam kupi kolejne
mieszkanie.
Obecnie klienci mogą się zapoznać z wyglądem mieszkań jeszcze przed ich ukoń-

czeniem dzięki wizualizacjom. A w związku
z tym, że aktualnie sprzedawane przez nas
mieszkania są albo gotowe, albo w ostatniej
fazie wykończenia, mogą obejrzeć lokale i otoczenie, w którym się znajdują. Nie ma kupowania „kota w worku”.
Jak przedstawia się strategia zarządzania firmą, która przynosi rezultaty w postaci stabilnej sytuacji finansowej i ugruntowanej pozycji na rynku nieruchomości w Poznaniu?
– Podstawową zasadą naszej strategii zarządzania jest takie zdefiniowanie potrzeb
klientów, zarówno w zakresie ich możliwości
finansowych, jak i wielkości mieszkania i położenia, aby nasza oferta w możliwie pełny
sposób była korzystna. Jest to trudne zadanie,
ponieważ przy znacznym okresie przygotowania inwestycji sytuacja rynkowa nieraz
zmienia się zasadniczo. Agencja od początku przyjęła zasadę, że rozpoczęcie sprzedaży
następuje gdy budynek wychodzi z ziemi lub
nawet gdy jest w stanie surowym. Natomiast
dzięki temu, że cena gwarantowana jest na całym etapie realizacji, a transze kolejnej raty są
dostosowane do postępu robót, nigdy nie dochodziło do sporów na tle umów.
Które z dotychczasowych realizacji mogłyby posłużyć za najbardziej reprezentatywną wizytówkę firmy?
– Agencja Inwestycyjna realizowała szereg inwestycji, w tym również dla innych inwestorów. Były to zarówno budynki mieszkalne, jak i budynki użyteczności publicznej,
takie jak szkoły, przedszkola i bank. Jedną
z ciekawszych naszych realizacji jest zespół
mieszkalny przy ulicy Stróżyńskiego czy zespół przy ulicy Hulewiczów. Ciekawymi
obiektami były również budynki zrealizowane przy ulicach Sielskiej i Górczyńskiej, o tro-

chę innej architekturze, dostosowane do lokalizacji i wymogów konserwatora. Aktualnie
w realizacji jest zespół mieszkalny przy ulicy
Błażeja o nowoczesnej architekturze, ciekawej kolorystyce, z podziemnymi parkingami,
ogrodzony i monitorowany.
Trudno jednoznacznie wskazać, które
z naszych realizacji są najbardziej reprezentatywne. Zmieniają się trendy w budownictwie,
moda wśród klientów oraz nasze możliwości.
Zawsze jest tak, że aktualnie realizowany projekt jest najważniejszy i priorytetowy.
Niedawno mieliśmy do czynienia z kryzysem finansowym. Branża budowlana odczuła jego skutki dość znacznie. Jak udało
się państwu przetrwać ten okres i jakie są
przewidywania co do kondycji firmy na
najbliższe lata?
– W naszej działalności przechodziliśmy
już dwa większe kryzysy. W takich sytuacjach staraliśmy się tak zmodyfikować naszą ofertę, aby budować mieszkania, a jednocześnie współpracować z innymi inwestorami publicznymi. Ponadto rozpoczęliśmy
również administrowanie naszymi zasobami.
Nasza kondycja w decydującym stopniu zależy od kondycji finansowej naszych klientów,
a więc od kondycji gospodarki. Niestety kolejne rządy robią niewiele, aby ułatwić życie
przyszłym lokatorom. Przepisy wielokrotnie się zmieniają, czego efektem są znaczne
podwyżki kosztów mieszkań, a za wysokie
ceny obarcza się deweloperów. Ostatnie doniesienia o znacznym ograniczeniu, a następnie likwidacji programu „Rodzina na swoim” jest tego dobitnym przykładem.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.ai.poznan.pl

Zespół Mieszkaniowy „Żurawiniec Park” w Poznaniu
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Ciepło, zimno,
czyli poszukiwania
klimatyzacji idealnej
Wraz z nadejściem lata zaczynają się utyskiwania na upały. Wysokie temperatury
szczególnie dotkliwie są odczuwane w pomieszczeniach. Uruchamiamy wówczas nie
tylko narzekanie, lecz także coraz popularniejszą w biurach i domach klimatyzację.
Ta przynosi ulgę, ale właściwy dobór klimatyzatora jest bardziej złożony niż się wydaje
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zadko zdajemy sobie sprawę jak
wiele czynników w naszym otoczeniu wpływa na nasze samopoczucie. Nawet powietrze, którym
oddychamy, nie zastanawiając się nad tym
naturalnym procesem, warunkuje nasz komfort poprzez szereg parametrów, wśród których temperatura jest tylko jednym z nielicznych – najbardziej oczywistym. Optymalna temperatura w pomieszczeniu, którą
zwykło się sytuować w przedziale 18–24°C,
powinna iść w parze z właściwą wilgotnością (40–60 proc.), prędkością cyrkulacji
(max. 0,2 m/s), odpowiednią jonizacją powietrza, gdzie nasycenie jonami ujemnymi,
charakterystycznymi dla środowisk naturalnych, poprawia samopoczucie, a dodatnimi,
wytwarzanymi wskutek promieniowania
elektromagnetycznego urządzeń biurowych.
Nie bez znaczenia dla komfortu przebywania w pomieszczeniu jest zawartość w powietrzu substancji organicznych, cząstek
stałych, takich jak kurz i dym papierosowy,
alergenów (roztoczy, zarodników grzybów,
zarodników pleśni), mikroorganizmów (wirusów, glonów, bakterii).

R

Komfort cieplny od a do z
Ważny dla ogólnego samopoczucia komfort cieplny człowieka jest dobrze lub źle regulowany za pomocą coraz częściej stosowanej nie tylko w miejscu pracy, lecz także
w gospodarstwach domowych, klimatyzacji.
Parametry powietrza muszą być dobrane
w zależności od rodzaju pracy, ubioru, urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu.
Ważne też, by zawartość zanieczyszczeń w powietrzu była zredukowana do minimum, a już
na pewno, by nie przekraczała najwyższego
dopuszczalnego stężenia (NDS), podobnie
jak w przypadku dopuszczalnej wartości natężenia hałasu.

komfort. Ze względu na rodzaj przestrzeni
i potrzeby użytkowników wybór może paść na
klimatyzator naścienny, podłogowy, okienny,
podsufitowy albo przenośny, dający możliwość ogrzania lub schłodzenia różnych
wnętrz danego obiektu.

Chłodne kalkulacje
Ponieważ zazwyczaj klimatyzatory różnego typu są przystosowane do zapewnienia
komfortu cieplnego w ciągu całego roku, dostosowując się do występujących zysków
ciepła w lecie i strat w zimie, ważnym czynnikiem doboru urządzenia lub systemu jest
ekonomia i opłacalność, stąd dobór powinien
być poprzedzony nie tylko względami architektonicznymi i technicznymi, lecz także analizą kosztów pracy instalacji i eksploatacji
z uwzględnieniem serwisu i okresowego
czyszczenia urządzenia przez autoryzowanych
serwisantów, będącego obowiązkiem, jeśli
nie chcemy dopuścić, by nieczyszczona i niekonserwowana klimatyzacja stała się siedliskiem drobnoustrojów i wylęgarnią chorobotwórczych bakterii. Dobierając moc chłodniczą klimatyzacji, zdefiniowaną jako wydajność chłodniczą urządzenia w kW, pracującego
w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu,
powinniśmy ustalić, kiedy będzie ona wystarczająca dla wymaganego chłodzenia lub
grzania. Tu decydujące są takie aspekty, jak
charakter i kubatura pomieszczenia, liczba
osób przebywających w pomieszczeniu, liczba i moc elektryczna urządzeń wydzielających
ciepło, wreszcie – lokalizacja, a konkretnie poziom usytuowania pomieszczenia.
Właściwa moc chłodnicza to nie jedyna
kwestia wymagająca głębszej analizy. Warto
poświęcić nieco czasu na zastanowienie się,
czemu i w jakim wymiarze ma służyć planowana instalacja: czy będzie tylko chłodzić powietrze w upalne dni, czy również służyć jako

Urządzenie powinno być przyjazne dla użytkownika
nie tylko w wymiarze efektywności i przystępności
cenowej, lecz także łatwości obsługi
Owa złożona jakość powietrza, determinująca nasze funkcjonowanie i wydajność,
sprawia, że instalacja systemu lub urządzenia klimatyzacyjnego przestaje być fanaberią,
a staje się koniecznością. Ze względu na wielość czynników składających się na odczuwalny komfort w zamkniętej przestrzeni proces filtracji powietrza, będący udziałem pracy klimatyzacji, musi zaś spełniać szereg wymogów. Równie ważne, co jakość sprzętu i zastosowanej technologii, jest usytuowanie nawiewu, gdyż odczuwanie ciepła zależy nie tylko od temperatury, lecz także ruchu powietrza, który powinien być odpowiednio ukierunkowany. Na szczęście, dostępne na rynku urządzenia oferują coraz doskonalsze
systemy nawiewu, pozwalające na duże możliwości regulacji i zapewniające optymalny

źródło ciepła, a jeśli tak, to czy tylko w najzimniejsze dni, czy również w okresie przejściowym. W tym obszarze warto rozważyć
technologię Inverter – jedną z najnowocześniejszych spośród stosowanych obecnie
w urządzeniach klimatyzacyjnych. Atutem
technologii inverterowej jest zmniejszony
o 1/3 czas rozruchu, co skutkuje szybszym
osiągnięciem żądanej temperatury oraz uniknięciem jej wahania. Dzięki mikroprocesorowym sterowniom i unikalnemu układowi zasilania urządzenia wykorzystujące tę technologię dają ponad 30 proc. więcej oszczędności niż tradycyjne urządzenia klimatyzacyjne, a przy tym są rekomendowane jako rozwiązanie zgodne z założeniami unijnej dyrektywy dotyczącej posiadania przez budynki certyfikatów energetycznych określa-

jących ich energochłonność. Zastosowania
sprężarki przystosowanej do pracy ze zmienną wydajnością redukuje zużycie energii,
wydłuża okres eksploatacji, a dodatkowo, obniża poziom emitowanego hałasu.
Wreszcie, tak samo jak w każdej innej
dziedzinie, tak w obszarze wyboru odpowiedniej klimatyzacji niewskazany jest przerost formy nad treścią, co w praktyce oznacza, iż urządzenie powinno być przyjazne dla
użytkownika nie tylko w wymiarze efektywności i przystępności cenowej, lecz także łatwości obsługi.

Przyszłościowa ekoklima
Producenci systemów i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych prześcigają
się w projektach kolejnych modeli wprowadzanych na rynek – coraz bardziej zaawansowanych technologicznie, coraz lepiej spełniających kryteria funkcjonalności, estetyki
i ekologii. Zwłaszcza ten ostatni aspekt stanowi
poważne współczesne wyzwanie wobec obowiązku wymiany powszechnie stosowanego
do niedawna czynnika chłodniczego R22.
Zgodnie z międzynarodowymi uzgodnieniami określonymi Protokołem Montrealskim od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje
zakaz stosowania pierwotnych czynników
z grupy HCFC (chlorofluorowęglowodorów),
do której należy R22, do obsługi technicznej
i naprawy urządzeń, a jedynie pochodzące
z odzysku, zaś od 1 stycznia 2015 roku nie będzie można stosować żadnych HCFC. Od tej
daty urządzenia takie mogą być eksploatowane do tzw. „śmierci technicznej”, bez
możliwości prowadzenia obsługi technicznej
i naprawy, podczas których konieczna jest jakakolwiek ingerencja w obieg ziębniczy. Stąd
potrzeba alternatywnych rozwiązań wobec konieczności zamienników czynnika ziębniczego R22. Na całym świecie podjęto szeroko zakrojone prace badawcze, prowadzone
zarówno przez producentów czynników i wyposażenia chłodniczego, jak i naukowców.
W efekcie na rynku pojawił się szereg substancji, spełniać podstawowe kryteria chemiczne, fizyczne i termodynamiczne, a przez
to będących w stanie zastąpić wycofywany
czynnik R22, które znajdują zastosowanie
w budowanych instalacjach.
Wyzwań przybywa, a konkurencja nie śpi,
zwłaszcza, że lato w pełni, a – jak wskazują
wyniki branży – rosnący popyt na rynku klimatyzacji przynosi wzrost sprzedaży sięgający w przypadku niektórych producentów nawet 100 proc. Mimo tak dobrych słupków
warto pohamować huraoptymizm, bo zachodnie firmy też obserwują rynki i mogą
wkroczyć z ofertą do Polski, zagrażając krajowym firmom. Poza tym atrakcyjna, innowacyjna oferta, będąca alternatywą dla znanych rozwiązań, a przy tym dostosowana
do potrzeb wymogów rynku, zawsze jest mile
widziana ze strony klientów, nieważne czy
chłód, czy upał.
I
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Sprostać oczekiwaniom
Klimawentex powstał w 1988 roku jako specjalistyczne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Montażowe. Jego podstawowym proﬁlem działania
jest wykonawstwo instalacji wentylacji i klimatyzacji

Zdzisław Godzwon, prezes zarządu PPM Klimawentex Sp. z o.o.

wyposażone są w kompletne układy automatyki, bez której nie byłoby możliwe ich prawidłowe działanie.
Najlepszą rekomendacją usług przedsiębiorstwa jest ponad 600 instalacji, które zostały wykonane od chwili powstania firmy,
a do dziś działają prawidłowo. Dokumentują to liczne wyróżnienia i referencje zamieszczone na stronie internetowej PPM Klimawentex – www.klimawentex.pl.
W każdy z procesów inwestycyjnych firma wkłada wiele własnych inwencji, proponuje ciekawe rozwiązania uwzględniające
najnowsze osiągnięcia techniki. Szczególnym
powodem do dumy dla Klimawentex są instalacje wykonane w budynku Opery w Krakowie oraz w bibliotekach wyższych uczelni,
w tym m.in. Papieskiej Akademii Teologicznej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do tego
należy dodać Aqua Park w Zielonej Górze,
Baseny Geotermalne w Bukowinie Tatrzańskiej, instalacje w wielu szpitalach i znaczących obiektach przemysłowych, jak na przykład WSK PZL, Zelmer czy ICN Polfa w Rzeszowie.

Przyszłościowa ekspansja

Centrum Handlowe „Nowy Świat” w Rzeszowie
apleczem dla działalności ﬁrmy są
dwie hale produkcyjne, jedna hala
magazynowa i biurowiec zlokalizowane w Rzeszowie. Ponadto Klimawentex posiada nowoczesną i stale modernizowaną linię technologiczną do produkcji
prefabrykatów oraz własna bazę sprzętowotransportową.
– Ponieważ aktualnie zatrudniamy od 120
do 150 pracowników obszar naszego działania to już nie tylko Podkarpacie, ale także
regiony położone w głębi kraju, będące zarazem terenem działania naszych generalnych

Z
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wykonawców, tj. Skanska, Budimex, Mostostal czy Hochtief – mówi Zdzisław Godzwon, prezes zarządu PPM Klimawentex
Sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa
Firma zapewnia swoim zleceniodawcom kompleksową obsługę inwestycji, zaczynając od przygotowania koncepcji technicznych, poprzez prefabrykację, po dostawę
urządzeń, montaż, regulację i pomiary wykonanych instalacji. Montowane przez Klimawentex instalacje wentylacji i klimatyzacji

– Dzisiejsze oczekiwania klientów idą
w dwóch kierunkach. Jeden to coraz wyższe
wymagania dotyczące mikroklimatu, związane z nowymi technologiami, zaś drugie to
oczekiwanie coraz lepszych warunków mikroklimatycznych w mieszkaniach, miejscach pracy, galeriach handlowych czy
obiektach kultury. Do tych oczekiwań dochodzą także dodatkowe wymagania związane z wykorzystywaniem odnawialnych
źródeł energii oraz energooszczędnością
instalacji. Wszystkim tym oczekiwaniom
próbujemy sprostać – mówi prezes Zdzisław
Godzwon.
Poza realizacją tradycyjnych instalacji firma zabiega o wykonawstwo trudniejszych
technicznie zadań, w których widzi szanse wykorzystania swojego wieloletniego doświadczenia i możliwość skutecznego konkurowania z młodszymi firmami działającymi
na rynku.
– Chcąc utrzymać dynamikę działań i poszerzyć zasięg wpływów podjęliśmy energiczne
kroki w kierunku wejścia na rynek niemiecki.
Korzystając z działania 6.1 „Paszport do
exportu” zabiegamy o dotację na przygotowanie Planu Rozwoju Exportu – dodaje
prezes.
I

WENTYLACJA • KLIMATYZACJA • OSUSZANIE • NAWILŻANIE • OGRZEWANIE • CHŁODZENIE
Zakres działalności:

Baseny geotremalne w Bukowinie Tatrzańskiej

-

projektowanie
produkcja warsztatowa
kompletacja urządzeń
montaż
pomiary i regulacja
serwis

Galeria Wisła w Płocku

Galeria Handlowa Copernicus w Opolu

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Biblioteka Uniwersytecka w Rzeszowie
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ul. Witolda 6; 35-302 Rzeszów
tel.: (17) 857 70 80, fax: (17) 857 71 08
info@klimawentex.pl, www.klimawentex.pl
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Udźwignąć wyzwania
Rozmowa z Tadeuszem Popielasem, sekretarzem generalnym
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów
Jak przedstawia się potencjał branży?
Jak silnym zagrożeniem są maszyny eksportowane?
– Zgodnie z przepisami producentem
dźwigu osobowego jest firma, która go instaluje na obiekcie. Obecnie instalowane
dźwigi osobowe i osobowo-towarowe są finalnym produktem składającym się z szeregu elementów, których część produkowana jest
w Polsce, a część jest importowa z zagranicy. Stąd trudno mówić o zagrożeniach dla polskich producentów. Uważam, że należy mówić raczej o wyzwaniu, gdyż cały czas podnoszone są wymagania dotyczące jakości
urządzeń i obsługi, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, w celu spełnienia coraz wyższych oczekiwań klientów. Dlatego
wszystkie firmy podlegają presji konkurencji.
Bieżący potencjał branży w zupełności pokrywa obecne i przyszłe zapotrzebowanie rynku.
Czy jakość wyrobów można uznać za zadowalającą?
– Branża dźwigowa jest liderem we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań, z uwagi
na ciągle rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.
Obecnie instalowanym dźwigom nadawane
są klasy efektywności energetycznej, a równolegle powstaję ciągle nowe normy europejskie i inne regulacje prawne podnoszące
bezpieczeństwo dźwigów. Dlatego tak ważna jest kwestia kompleksowej i powszechnej
modernizacji blisko 40 tys. dźwigów eksploatowanych w Polsce od blisko 40 lat, gdyż coraz bardziej rozchodzą się poziomy bezpieczeństwa tej grupy, jak również dźwigów obecnie instalowanych.
Czy ubiegłoroczne działania i apele
PSPD, sygnalizujące problem braku regulacji
w sprawie modernizacji wind, znalazły jakikolwiek odzew? Jakie inne luki prawne
cały czas czekają na interwencję?
– Niestety, ministerstwa odpowiedzialne
za poszczególne obszary prawne – jak Ministerstwo Gospodarki, odpowiedzialne za
bezpieczeństwo i efektywność energetyczną
urządzeń, Ministerstwo Infrastruktury, odpowiedzialne za modernizacje i remonty
obiektów budowlanych i zainstalowanych
w nich urządzeń i instalacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialne za wydawanie funduszy strukturalnych z Unii,
oraz Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialne za program GIS, czyli Green Investment Scheme
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– System Zielonych Inwestycji, tworzony
przez państwa, które podpisały Protokół
z Kioto – jakby nie dostrzegały grupy urządzeń dźwigowych w regulacjach prawnych
tworzonych w latach 2009–2011, pomimo kierowanych do tych instytucji wystąpień Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów. Należy zadać sobie pytanie, kiedy
wreszcie ministrowie: gospodarki, infrastruktury, rozwoju regionalnego, środowiska,
finansów i prezes Urzędu Zamówień Publicznych zrozumieją wagę społeczną konieczności szybkiej modernizacji dźwigów
osobowych?
Trudno mówić obecnie o lukach prawnych, gdyż system uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa, wspomagany bardzo ciężką i odpowiedzialną pracą konserwatorów dźwigów, działa bardzo dobrze, czego najlepszym dowodem jest fakt, że od 5 lat
nie zginął w Polsce żaden użytkownik dźwigów. Natomiast niepokojący jest fakt kilku
śmiertelnych wypadków konserwatorów dźwigów rocznie. Przyczyny tych wypadków są
szczegółowo analizowane, ale wydaje się, że
przesłanki wypadków wynikają ze starzenia
się kadry konserwatorów dźwigów oraz coraz większej różnicy technologicznej pomiędzy nowymi i starymi dźwigami.
Czy na przestrzeni ostatnich lat można
mówić o postępach w sferze zawodowego
przygotowania przyszłych kadr dla branży?
Jakie zmiany byłyby wskazane w tej dziedzinie?
– Polskie Stowarzyszenie Producentów
Dźwigów od 2004 roku prowadzi w technikach w kilku miastach Polski Program Edukacji Kadr dla branży dźwigowej, zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Program ten kładzie nacisk głównie na praktyczny aspekt szkolenia u pracodawców

przyszłych konserwatorów dźwigów. Dlatego chciałbym podziękować firmom dźwigowym, zarówno członkom Stowarzyszenia, jak
i niezrzeszonym podmiotom, za aktywną pomoc w jego realizacji.
Obecnie od blisko roku Stowarzyszenie
w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi
projekt finansowany z POKL „Nowe możliwości, nowe kwalifikacje – specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych”. Program ten
wyprzedza przygotowywaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformę szkolnictwa zawodowego w Polsce. Materiały
dydaktyczne, opracowane przez specjalistów z branży dźwigowej we współpracy z nauczycielami zawodu, są zgodne z metodologią
MES – Modułów umiejętności zawodowych, kładącą nacisk na praktyczną naukę zawodu. Realizacja tego programu w technikach
o profilu technik elektryk, technik elektronik
i technik mechatronik powinna dać młodzieży
możliwość uzyskania już na poziomie szkoły średniej dwóch uprawnień zawodowych:
uprawnień SEP do 1 kV w konserwacji oraz
uprawnień UDT III stopnia do konserwacji
dźwigów. Tak przygotowani absolwenci techników bez trudności znajdują pracę w firmach
dźwigowych. Oczekiwalibyśmy, aby regulowany prawnie zawód konserwatora dźwigów
znalazł się na liście zawodów MEN, aby
w przyszłości można było bez przeszkód wykorzystywać efekty tego projektu.
W wielu dziedzinach gospodarki innowacyjność łączy się z energooszczędnością.
Jakie zastosowanie aspekty te mają dla krajowej produkcji maszyn i urządzeń dźwigowych?
– Energooszczędność jest jednym z podstawowych priorytetów branży dźwigowej.
Nowe dźwigi posiadają rozwiązania techniczne umożliwiające redukcję do 30 proc. zużycia energii elektrycznej w stosunku do powszechnie eksploatowanych dźwigów z lat
70–80. ubiegłego wieku. Urządzenia takie
mają mniejsze gabaryty przy jednakowej
mocy w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami. Do tego dochodzą wysokospecjalizowane układy sterowania i zabezpieczenia.
Szczególnie w tej dziedzinie, związanej z technicznym nowatorstwem, polskie firmy znajdują pole do rozwoju. Trudno obecnie konkurować wszystkim z ceną produktów importowanych z Chin. Jedyny obszar konkurencji to jakość i innowacyjność.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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70 tys. wind do remontu
Rynek instalacji dźwigów w nowych budynkach nie przekracza rocznie 3 tys. sztuk.
Jednak czeka nas gwałtowny wzrost wartości rynku. Większość wind osobowych
w kamienicach i budynkach użyteczności publicznej nie spełnia norm unijnych
Igor Stokłosa

przypadków największego ryzyka to 6 lat od
wejścia w życie aktu prawnego, czyli rok 2012.
Stanowisko Krajowego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentującego około 600 spółdzielni (z 3,5 tys., które istnieją w Polsce), spowodowało przesunięcie terminu eliminacji.
I tak, windy największego ryzyka mają zniknąć do 31 grudnia 2020 roku ; średniego ryzyka – do 31 grudnia 2025 roku, zaś małego ryzyka – do 31 grudnia 2028 roku. Ponadto, Urząd Dozoru Technicznego przedstawił nową listę potencjalnie niebezpiecznych
sytuacji wraz z nową oceną ich poziomu priorytetu. Lista zawiera 58 zagrożeń, w tym 8 typowych dla Polski (w pierwotnej wersji można było znaleźć wszystkie 74 zagrożenia
z normy SNEL oraz 11 typowych dla Polski).
W wyniku przesunięć terminów obowiązkowych modernizacji wiele dźwigów zainstalowanych w latach 1970–1990, których dotyczy największa liczba sytuacji niebezpiecznych i wypadków, obecnie w użyciu
27–37 lat, w 2023 roku będzie w eksploatacji już 42–52 lata. To źle wróży bezpieczeństwu w budynkach.

Polsce jest zainstalowanych
około 90 tys. dźwigów osobowych, z czego ponad 70 tys. zamontowano przed 1993 rokiem, kiedy obowiązywały tylko krajowe
przepisy – wynika ze statystyk Stowarzyszenia Pracodawców Branży Dźwigowej.
Problemy starych i wyeksploatowanych
dźwigów UE chce rozwiązać kompleksowo
i w tym celu Komitet Europejski wydał odpowiednią normę Safety Norm Existing
Lifts (SNEL). Jej istota polega na usunięciu
wszelkich stwierdzonych wcześniej zagrożeń
wynikających z niewłaściwej budowy lub
niedostatecznego wyposażenia w stosunku do
aktualnie obowiązującej Dyrektywy Dźwigowej 95/16 WE oraz norm z nią zharmonizowanych.

W

Problemy z regulacjami
Po normie SNEL przyszedł czas na szereg odpowiednich lokalnych przepisów prawnych (ustaw i rozporządzeń) dotyczących postanowień niniejszej normy. Nowi członkowie EU, tacy jak Polska, Czechy i Węgry, mieli udział w tym procesie. Działania podjęte
w Polsce, w postaci rozporządzenia ministra
gospodarki, przygotowują wdrożenie regulacji
prawnych w celu umożliwienia całkowitego
wcielenia w życie normy SNEL. Działania
przygotowawcze obejmowały między innymi
przygotowanie i zatwierdzenie polskiej wersji normy SNEL EN 80-81 oraz proces „filtracji”, opierającej się na krajowych statystykach.
Pierwsza wersja projektu została ukończona już w 2005 roku i praktycznie od ponad 2 lat nie była w znacznym stopniu modyfikowana. – Rozporządzenie dotyczy wind
zainstalowanych przed 1 maja 2004 roku. Definiuje także pojęcie modernizacji – tłumaczy
Tadeusz Popielas, sekretarz generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów. W tym przypadku modernizacja to zestaw środków technicznych i organizacyjnych,
stosowanych w celu zmiany struktury dźwigu lub parametrów technicznych w porównaniu do pierwotnych, ustalonych w specyfikacji technicznej.
I choć żadna osoba pracująca nad projektem aktu prawnego nie zakwestionowała
technicznych aspektów potrzeby modernizacji
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Zwłoka uzasadniona?
Są jednak niepodważalne argumenty
przemawiające za przesunięciem terminów.
Podstawowym argumentem jest fakt, że właściciele dźwigów nie posiadają odpowiednich
środków finansowych na ich modernizację.
A kwoty są niemałe. Pracownik warszawskiego Transliftu szacuje, że modernizacja jed-

Według zespołu specjalistów UDT modernizacja
około 60 tys. dźwigów pochłonie blisko 7 mld zł.
Jednak w piśmie do ministra gospodarki
przedstawiają także korzyści gospodarcze, jakie
przyniesie wprowadzenie normy SNEL w życie:
kilkaset nowych miejsc pracy oraz niebagatelne
oszczędności energetyczne, szacowane
na co najmniej 40 proc.
dźwigów, to największym problemem w dyskusji z właścicielami i administratorami budynków był termin wykonania obowiązkowych modernizacji dźwigów. W pierwotnej
wersji proponowany termin wyeliminowania

nej 25-letniej lub starszej windy, a takich w Polsce jest większość, to koszt co najmniej
100 tys. zł. Instalacja nowej kosztuje od 120
do 150 tys. zł. Tymczasem Unia wymaga wymiany urządzeń sterowniczych i hamujących,
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a to w praktyce oznacza instalację całkiem nowego dźwigu. Kwoty dotyczące całego rynku są jeszcze wyższe.
Według zespołu specjalistów Urzędu
Dozoru Technicznego modernizacja około
60 tys. dźwigów pochłonie blisko 7 mld zł. Jednak w piśmie do ministra gospodarki przedstawiają także korzyści gospodarcze, jakie
przyniesie wprowadzenie normy SNEL w życie: kilkaset nowych miejsc pracy oraz niebagatelne oszczędności energetyczne, szacowane na co najmniej 40 proc. Jednak w projekcie nie podano źródeł finansowania tego
przedsięwzięcia. Wynika z tego, że poniosą je
właściciele dźwigów, czyli mieszkańcy blokowisk, co wydaje się mało realne. – Dlatego też należałoby rozważyć możliwości
wsparcia finansowania modernizacji dźwigów
osobowych z programów pomocowych UE,
ponieważ uzyskuje się efekty jak energooszczędność, poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym
itd. – doradza Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów.

Do kogo trafią środki?
Polski rynek jest w 90 proc. opanowany
przez 4 zagraniczne koncerny: Otis, Kone,
Thyssen i Schindler. Resztę tortu dzieli między siebie kilku polskich producentów, takich
jak Translift, Lift Service czy Prolift. Każda firma dźwigowa ma swoje sztandarowe projekty.
Dla Otisu największym powodem do dumy
jest system wind w centrum administracyjno-usługowym Telekomunikacji Polskiej przy
ulicy Twardej. To największy projekt dźwigowy w Polsce. Jego wartość przekroczyła
5 mln dol., co nieczęsto się zdarza. Największą atrakcją tego przedsięwzięcia jest
dźwig panoramiczny, umieszczony na zewnątrz budynku, którego tor ruchu przebiega pod kątem 12 stopni w stosunku do osi budynku. Przeszklona winda zewnętrzna jest naprawdę bardzo interesująca. W sumie Otis zamontował w budynku TP SA 19 urządzeń,
w tym 6 schodów ruchomych. Do tego dochodzi 6 szybkich dźwigów, przemieszczających się z prędkością 4 m/s, 2 dźwigi o prędkości 6 m/s oraz cztery o prędkości 2,5 m/s.
Warto wspomnieć, że Otis pracuje również dla
biurowca Metropolitan.
Z kolei TransLift, jako jeden z najciekawszych, wymienia realizację dźwigu dla
Opery Novej w Bydgoszczy. Tam zamontowano dźwig teatralny, który przemieszcza całą
scenę z dekoracjami. Wartość tego kontraktu wynosi około 1,3 mln zł. Kone pracowała zaś dla Skanskiej. Instalowała dźwigi
w dwóch budynkach kompleksu Atrium Business Center, które jako ostatnie zostały oddane do użytku. Montowała też windy dla tureckiego dewelopera, 8 Star, w pierwszym i na
razie jedynym biurowcu w kompleksie Eurocentrum. Współpracowała też z Budimeksem w realizacji budynków PPL i PLL przy
ulicy 17 stycznia. Instalowała urządzenia

w Warsaw Trade Tower, który kiedyś należał
do Daewoo.
Okazuje się, że winda to również ważny
element świadczący o standardzie budynku. Klimatyzacja, ekran ciekłokrystaliczny
w windzie – to rozwiązania, które mogą zwrócić uwagę potencjalnego klienta. W International Business Center, warszawskim biurowcu amerykańskiego dewelopera GE Capital Golub Europe, Otis zainstalował 5 klimatyzowanych wind: 1 garażową i 4 biurowe. Do specjalnych atrakcji należą w nich monitory, na których są prezentowane informacje
aktualizowane co 15 minut. W windzie można dowiedzieć się o nowych premierach filmowych, poznać prognozę pogody, bieżące
informacje z giełdy i zorientować się w najświeższych wydarzeniach dnia. – Instalowanie ekranów w windach stało się ostatnio bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych.
Windą jedzie się zazwyczaj kilkadziesiąt sekund, a ekrany w nich zainstalowane są dobrym miejscem na umieszczenie reklam. My
chcieliśmy jednak naszym najemcom zaoferować coś ciekawszego. Ekrany to miły dodatek, a przy okazji można się czegoś dowiedzieć. Podwyższają standard budynku
– wyjaśnia przedstawiciel biurowca. Informacje w windach IBC dostarcza TVN 24.
– W Polsce jeszcze nikt nie specjalizuje się
w serwisach informacyjnych do wind. Szukaliśmy takiego partnera, który będzie mógł
szybko dostarczyć wiarygodne informacje. Nie
bez znaczenia był również fakt, że TVN 24 jest
w jednej grupie kapitałowej z Onet.pl, bo przecież newsy do wind są przesyłane przez Internet – dodaje.

Wielka czwórka a cała reszta
Jest też druga strona medalu. Jak twierdzą przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów, koncerny zachodnie osiągnęły takie rezultaty dzięki stosowaniu strategii polegającej na montażu
urządzeń zbudowanych z nietypowych podzespołów i niedostępnych w handlu poza siecią dystrybucyjną wytwórcy. Dzięki temu
mają one zapewniony niczym nie ograniczony
serwis dźwigów po cenach nie weryfikowanych
przez rynek. Dodatkowo takie praktyki ułatwiają firmy deweloperskie, sprzedające go-

towe budynki w całości, nie troszcząc się
o koszty późniejszej eksploatacji.
Jak twierdzą przedstawiciele Polskiego
Stowarzyszenia Producentów Dźwigów, sytuacja ta powoduje w praktyce wyeliminowanie rodzimych firm z sektora serwisowego dźwigów nowych, z którego koncerny osiągają największe przychody. Tymczasem
oprócz tak zwanej wielkiej czwórki działa wiele firm lokalnych, zajmujących się składaniem
i sprzedażą dźwigów. Niektóre z nich również
produkują.
Według ekspertów, firmy krajowe specjalizujące się w modernizacjach dźwigów
osobowych posiadają w swoich ofertach
rozwiązania w pełni spełniające wymagania
przepisów, jak również oczekiwania klientów.
Najlepszym tego przykładem jest nowy produkt pod handlową nazwą EkoWinda, wprowadzony na rynek przez jedną z firm z Warszawy. Winda jest przede wszystkim w ponad
60 proc. energooszczędna dzięki napędowi
bezreduktorowemu (efekty oszczędności
mierzone są licznikami energii elektrycznej,
zamontowanymi w dwóch bliźniaczych
klatkach schodowych). Ma też wysoki komfort eksploatacyjny, zapewniający płynne
starty i zatrzymywanie bez szarpnięć i hałasów, a przy tym jest odporna na wandalizm.
Najważniejsze zespoły dźwigowe, jak aparatury sterowe i kabiny, wykonywane są we własnym zakresie, natomiast drzwi automatyczne i zespoły napędowe są sprowadzane
bezpośrednio od renomowanych producentów z krajów UE.
Zastosowanie zespołów napędowych
bezreduktorowych, na bazie silników synchronicznych, stało magnetycznych, osiągających sprawność ponad 95 proc., doprowadziło w ostatnich latach do przełomu w budowie dźwigów osobowych. W tradycyjnych
reduktorowych sprawność nie przekraczała
60 proc. Ponadto rozwój elektroniki umożliwił sterowanie takimi napędami przez przemienniki częstotliwości, umożliwiające płynną regulację częstotliwości prądu. Zastosowania takich urządzeń zaowocowało efektami
energooszczędności rzędu 50 proc. oraz zapewnia płynne ruszanie i zatrzymywanie się
na przystankach z dokładnością +/- 2 mm,
niezależnie od obciążenia kabiny.
I

Współczesne dźwigi osobowe, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej
95/216/EC, po modyfikacjach powinny być wyposażone co najmniej w:
• drzwi kabinowe z napędem mechanicznym i kurtyną świetlną oraz wskaźnikiem
pięter w kabinie
• zmodyfikowane zatrzymywanie, zapewniające uzyskanie dokładności +/- 5 mm
poziomowania kabiny
• elementy sterowe w kabinie usytuowane na wysokości min. 900 mm i max.1200 mm
od podłogi i oznakowane w taki sposób, aby umożliwić rozróżnianie przez dotyk
• chwytacze dwukierunkowe, działające z opóźnieniem i zapewniające łagodne
hamowanie awaryjne
• system automatycznej łączności dwustronnej pomiędzy pasażerami uwięzionymi
w kabinie a ekipami serwisowymi
• awaryjne oświetlenie działające co najmniej przez 2 godziny po zaniku napięcia

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów
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Wyznaczamy trendy
Z pełnym przekonaniem twierdzę, że OTIS to synonim bezpieczeństwa
– mówi Tomasz Begier, prezes ﬁrmy, będącej największym producentem
dźwigów. Innowacyjne rozwiązania są spójne z koncepcja architektoniczną
obiektu, a usługi serwisowe są dostępne non stop
Co decyduje o pozycji największego
producenta dźwigów, zapewniając marce jakościową przewagę nad konkurencją? Jak
ważna jest funkcjonalność i innowacyjność
rozwiązań przewozowych, a jakie miejsce zajmuje estetyka?
– Wszystkie wymienione obszary zajmują
istotne miejsce w naszych projektach. OTIS
od lat wyznacza kierunki rozwoju w branży.
Nasze pasy wykonane z tworzywa sztucznego na osnowie metalowej, wprowadzone
w miejsce stalowych lin plecionych, stały się
przełomem w konstrukcji mechanizmów napędowych wind. Rozwiązanie znacznie wyciszyło pracę całego układu, a pasy, dzięki
swej elastyczności, pozwoliły zrezygnować
z ogromnych kół, przez które przewijane były
liny, co uprościło konstrukcję układu napędowego wind. Możliwe stało się zamontowanie całego układu napędowego w szybie
i zwolnienie pomieszczenia zajmowanego dotąd przez maszynownię.
Innym nowoczesnym rozwiązaniem jest
ReGen – wciągarka windy, która w określonych
przypadkach działa jak prądnica: produkuje
prąd, który w innej sytuacji może być wykorzystany do napędu tejże wciągarki. Innowacja ta pozwoliła zaklasyfikować windy OTIS
do najwyższej klasy energetycznej, co przekłada
się na wyraźne oszczędności eksploatacyjne.
Estetyka urządzeń OTIS od dawna wyznacza trendy w tym obszarze i ugruntowała pozycję naszych produktów jako synonimu wyjątkowości. Szeroki wybór wystrojów, począwszy od stali szlachetnej, poprzez
drewno, kamień, szkło, aż po specjalne tworzywa sztuczne, pozwala nam zaprojektować
rozwiązanie do praktycznie dowolnej koncepcji architektonicznej. Nasze propozycje
charakteryzują się subtelnym wyważeniem
materiałów i kolorów, dającym uczucie luksusu, przy jednoczesnym zachowaniu ogromnej funkcjonalności i trwałości.
Jak światowy dorobek i globalne doświadczenia przekładają się na rangę i renomę firmy w Polsce?
– OTIS to ponad 150 lat doświadczeń
i wiedzy na całym świecie. OTIS obsługuje
globalnie ponad 1 700 000 urządzeń. Czy to
dużo? Dość powiedzieć, że w Polsce jest obecnie zarejestrowanych mniej niż 90 tys. wind.
Globalna wewnętrzna sieć wymiany informacji pozwala nam dzielić się spostrzeżeniami
i wspierać wzajemnie w przypadku kłopotli-
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wych urządzeń. Takie same zasady działania
we wszystkich krajach są podstawą pracy blisko 200 pracowników, zajmujących się w Polsce konserwacją urządzeń. Jednak dzięki
wymianie wiedzy i doświadczeń na rzecz naszych klientów pracuje grupa około 61 tys. wysoko wykwalifikowanych specjalistów zatrudnionych w oddziałach OTIS na całym
świecie. W Polsce nie ma firmy działającej na
podobną skalę i świadczącej usługi na naszym
poziomie.
Gdzie w Polsce mają zastosowanie rozwiązania OTIS? Z realizacji jakich projektów są państwo najbardziej dumni, a z jakimi wiążą państwo nadzieje na przyszłość?
– Urządzenia OTIS montowane były na
terenie Polski jeszcze w czasach Królestwa
Polskiego. Dzisiaj jest ich pokaźna liczba
i każde z nich jest w jakiś sposób powodem
do dumy. Nasze urządzenia zamontowane
są w większości miast kraju, a nawet na statkach i w samolotach. Można je spotkać
w centrach handlowych, w hotelach, na
dworcach, w budynkach biurowych, blokach
mieszkalnych czy w obiektach użyteczności
publicznej. Z ciekawostek wymieniłbym zamontowaną w Warszawie windę, przemieszczającą się nie pionowo, a ukośnie. Takie wymagania postawił architekt budynku
i takie rozwiązanie dostarczyliśmy. Znaczący
ślad w pamięci pozostawił u nas projekt modernizacji wind w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie – pokonaliśmy wówczas wiele barier i sprostaliśmy oczekiwaniom. Z ra-

cji wieku i wciąż bardzo dobrej kondycji technicznej warto wspomnieć o urządzeniach hotelu Marriott w Warszawie. Dumą napawają
nas też urządzenia zamontowane w Metrze
Warszawskim, galeriach handlowych, m.in.
Arkadii w Warszawie, Galerii Bałtyckiej
w Gdańsku, Focus w Bydgoszczy, Plaza
w Zgorzelcu, w Krakowie, w Rzeszowie
oraz w hotelach Gołębiewski w całej Polsce.
Z uwagi na uwarunkowania historyczne
warto wspomnieć o naszych urządzeniach
w nowo budowanym centrum konferencyjnym w Arłamowie – miejscu internowania
Lecha Wałęsy.
Jakie czynniki zapewniają bezpieczeństwo urządzeń dźwigowych, komfort użytkowników i wydajność urządzeń przy rozsądnych nakładach?
– Każde urządzenie dopuszczone do
użytkowania przez jednostkę dozoru technicznego musi spełniać szereg wymagań
gwarantujących bezpieczeństwo użytkowników. Wymagania naszych wewnętrznych
procedur bezpieczeństwa są dużo bardziej zaostrzone niż obowiązujące przepisy. Z pełnym
przekonaniem twierdzę, że OTIS to synonim
bezpieczeństwa. Rozumiemy, że czynnik ekonomiczny odgrywa istotną rolę zarówno
przy wyborze urządzenia, jak i w późniejszej
eksploatacji. Stąd też szereg rozwiązań
oszczędzających energię oraz zwiększających wydajność i niezawodność urządzeń. Dla
urządzeń o wysokich kosztach eksploatacyjnych proponujemy indywidualnie dopasowane modernizacje.
Nawet najlepsze rozwiązania nie są wolne od awarii. Co gwarantuje użytkownikom
ciągłość dostępności dźwigów i sprawną
obsługę w razie usterek?
– Posiadamy scentralizowane magazyny,
mogące zaopatrywać jednocześnie kilka, a nawet kilkanaście krajów. Oprócz tego każdy
klient OTIS może zgłosić awarię urządzeń
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
na specjalną linię OTISLINE. Pracownicy
przyjmujący zgłoszenia pozostają w ciągłym
kontakcie z konserwatorami usuwającymi
usterki. Aby ulepszyć proces zgłaszania
wszelkich innych uwag, powołaliśmy rzecznika klienta, do którego można kierować
wszystkie uwagi i propozycje usprawnień naszych procesów.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Zakład Stolarski Andrzej Myziak
Przystałowice Duże 69 A, 26-415 Klwów
tel. (48) 671 01 34, kom. 691 305 205
meble@myziak.com.pl
www.myziak.com.pl

Firma działa na rynku od
1990 roku. Jej założycielem jest Andrzej Myziak,
uhonorowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania Miasta Stołecznego
Warszawy tytułem „Mistrza rzemiosła”.
Od chwili rozpoczęcia działalności
właściciel wykorzystuje nowoczesne
technologie, dzięki czemu ﬁrma systematycznie się rozwija. Na zadowolenie klientów z codziennego użytkowania mebli Myziak wpływają takie
czynniki jak: jakość, stylistyka i funkcjonalność.
Firma realizuje zamówienia z całego kraju, aczkolwiek większość
pochodzi z województwa mazowieckiego. Odbiorcami są zarówno
osoby prywatne, jak i instytucje
publiczne: urzędy gmin, szkoły, apteki, banki, sklepy itd.

Na mapie konkursów gospodarczych
pojawiła się nowa inicjatywa, której
motto brzmi: „W życiu i biznesie liczy się
zaufanie”. Jest ono efektem zasad etyki
i postawy względem klientów,
kontrahentów, partnerów handlowych,
będących przedmiotem oceny w ramach
programu „Rzetelni w biznesie”
owy program „Rzetelni w biznesie” to kolejna inicjatywa
Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług,
wpisująca się w działalność organizacji nastawioną na aktywny i efektywny udział w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w kraju. – Głęboko wierzę, iż
wdrażany przez nas nowy program „Rzetelni w biznesie” będzie efektywnie wspierał ﬁrmy, samorządy, placówki medyczne, instytucje oraz
osoby, które wnoszą duży wkład w rozwój gospodarki, a swoją postawą i działaniami budują pozytywny obraz Polski – tłumaczy założenia programu Robert Składowski, prezes zarządu Mazowieckiego
Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

N

Etyka filarem sukcesu
O certyfikat przyznawany w ramach programu mogą ubiegać się
firmy, samorządy, instytucje oraz placówki medyczne ze wszystkich
16 województw, które swoją postawą mogą stanowić wzór etyczny,
wart – zgodnie z założeniami programu – uhonorowania i popularyzacji. Certyfikaty, będące wyrazem uznania i narzędziem umacniania
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etycznych działań w różnych obszarach życia publicznego, trafiają do firm, zakładów
opieki zdrowotnej i instytucji, które spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy
i zarządzania, działają w sposób profesjonalny
i rzetelny z poszanowaniem zasad etycznych
w biznesie, a przy tym mają wpływ na rozwój
społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.
Szansę na dowód uznania w formie certyfikatu mają też samorządy, które w szczególny sposób dbają o wysokie standardy
i mogą stanowić wzór współpracy z inwestorami i partnerami biznesowymi. Certyfikat „Rzetelni dla Biznesu” ma również wyróżniać ludzi najbardziej zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości, których działalność i postawa życiowa warunkuje
kształt polskiej gospodarki w ostatnich
latach.

Przychylność dla idei
Idea programu spotkała się
z aprobatą i poparciem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
oraz przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego Jerzego Buzka, który
– obejmując patronat honorowy nad
I edycją – wyraził uznanie dla podjętej inicjatywy, mającej na celu poprawę standardów polskiej przedsiębiorczości, zgodnie z zasadami Parlamentu Europejskiego, który „mocno
popiera społeczną odpowiedzialność
przedsiębiorstw i etykę w biznesie,
które mogą przyczynić się zarówno do
wzrostu liczby miejsc pracy, jak i poprawy warunków pracy”.
Patronat nad I edycją programu
sprawowały również władze rządowe
i samorządowe szczebla wojewódzkiego, zaś w organizacji przedsięwzięcia Naczelne Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług,
Radę Zrzeszeń Handlu i Usług oraz
spółkę Europa 2000 Consulting
wsparły: Mazowiecka Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości, Państwowa Inspekcja Pracy, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie,
Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej oraz Wojewódzki
Urząd Pracy w Warszawie. „Cieszy, że
program „Rzetelni w Biznesie” odbywa się pod patronatem marszałków
i wojewodów polskich województw,
a także przy wsparciu wielu instytucji
i stowarzyszeń. Wyraża się w tym
jeszcze jedna zaleta konkursu – budowanie mostów porozumienia i zacieśnianie współpracy między biznesem a jego lokalnym otoczeniem,
przede wszystkim samorządem tery-

torialnym. Coraz lepiej rozumiemy, że potrzebne tu jest „sprzężenie zwrotne”. Samorządność to doskonała droga mobilizowania
ludzkiej energii i tworzenia warunków dla
przedsiębiorczości i inwestowania. (…) Z satysfakcją stwierdzam, że samorządność
i przedsiębiorczość podają sobie w Polsce ręce,
w imię dobra publicznego i własnej pomyślnej przyszłości, a wielu przykładów takiej
współpracy dostarcza także ten program” – napisał w liście do uczestników, organizatorów
i laureatów konkursu prezydent Komorowski.

Od współpracy do efektów
Ocena zasług kandydatów do certyfikatu
i miana „rzetelnych” uwzględnia między in-

nymi tę współpracę jako jeden z kluczowych
czynników rozwojowych, rzutujących na
konkurencyjność i uzyskiwane wyniki. Program jest bowiem adresowany do tych
przedsiębiorstw, samorządów, instytucji i placówek medycznych, które, niezależnie od
charakteru i skali działalności, kierują się
rzetelnością i uczciwością w kontaktach
z klientami, kontrahentami, interesantami,
nie mają względem nich zaległości w regulowaniu zobowiązań, w działaniach promocyjnych nie dyskredytują wizerunku konkurencji, wykazują wrażliwość na potrzeby
środowiska lokalnego, prowadzą działalność
w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

«
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Dzięki wiedzy i doświadczeniu Rady
Programowej, oceniającej solidność uczestników programu na każdej płaszczyźnie
działań, wyłoniono laureatów, którzy mogą
być uznani za partnerów godnych zaufania,
stawiających na rzetelność i uczciwość w życiu i biznesie. „Inwestorów przyciągają nie tylko przyjazne warunki do lokowania kapitału, ale również życzliwi i kompetentni pracownicy, udogodnienia w obsłudze interesantów, przejrzyste procedury przetargowe,
ułatwienia dotyczące inwestowania, a także
promocja firm działających na terenach
gminnych. W ten sposób prężny i otwarty na
dialog społeczny samorząd staje się siłą napędową rozwoju gospodarczego w regionie”
– napisała w liście gratulacyjnym do laureatów
minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, doceniając siłę relacji i otwartość samorządów na współpracę z biznesem, która,
gdy oparta na zasadach rzetelności, może być
nad wyraz owocna.
Wyniki I edycji ogłoszono podczas Wielkiej Gali Rzetelnych, jaka odbyła się 18 czerwca w warszawskim hotelu Gromada. Uroczystość, którą poprowadzili Krzysztof Ibisz
i Aleksandra Szwed, przyciągnęła wielu znakomitych gości: przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, środowiska medycznego, świata polityki i biznesu, w sumie
ponad 600 osób, którym czas umiliły występy gwiazd: grupy VOX oraz Pauli.
I

Laureaci Europejskiego Certfikatu „Rzetelni w biznesie”

Laureaci Śląskiego Certfikatu „Rzetelni w biznesie”

Nie tylko catering
Rozmowa z Elżbietą Zielonka, dyrektor zarządzającą
Agencji Cateringowej Party Sp. z o.o.
Co oznacza pojęcie „rzetelnego partnera” w branży gastronomicznej?
– Pod pojęciem „rzetelnego partnera” rozumiemy współpracę na takim poziomie, aby
nigdy nie zawieść klienta. Nasi klienci zawsze
mogą liczyć, że zrealizujemy zamówienie profesjonalnie, nawet w trudnych warunkach.
Jeśli chodzi o usługi cateringowe, jako
godny zaufania usługodawca przede wszystkim dostarczamy smaczne, świeże, estetycznie podane potrawy, zapewniamy fachową
i miłą obsługę, starannie dobieramy dekoracje oraz dbamy o punktualność dostaw.
W przypadku eventów opracowujemy odpowiedni program umożliwiający gościom
dobrą zabawę. Do realizacji imprezy dobieramy profesjonalnych podwykonawców, z którymi współpracujemy od lat. Dobra oprawa
eventu i świetny catering sprawiają, że klient
jest w pełni zadowolony.
Czego oczekują od państwa klienci i co
wpływa na ich zadowolenie z państwa usług?
– Opinie klientów potwierdzające, że
dostarczane przez nas potrawy są wyjątkowo
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smaczne i zawsze świeże, są dla nas bardzo
ważne. Sukces zapewnia również regularne
wprowadzanie nowych potraw do menu
zgodnie z trendami panującymi w gastronomii, tj. dań zdrowych, niskokalorycznych,
o ciekawych łączeniach smaków.
Na zadowolenie klientów z poziomu
świadczonych usług dodatkowo wpływa elastyczność naszego biura obsługi oraz szybkie
reagowanie na ewentualne zmiany w menu,
poprzez odpowiedni dobór potraw oraz dostosowanie się do budżetu zleceniodawcy.
Również punktualność, fachowa i miła obsługa
serwisu, estetyka i wygląd końcowy bufetów
potęgują zadowolenie zamawiającego.
Mają państwo doświadczenie w organizacji zróżnicowanych imprez, od uroczystych
bankietów po pikniki. Które zlecenia są największym wyzwaniem?
– Największym wyzwaniem jest obsługa
uroczystych bankietów dyplomatycznych.
Produkcja potraw na tego typu uroczystości odbywa się pod nadzorem Biura Ochrony Rządu. Nasi pracownicy muszą również ściśle prze-

Certyfikat Rzetelności odbiera Elżbieta
Zielonka, dyrektor Agencji Cateringowej
Party Sp. z o.o.
strzegać wewnętrznych procedur, obowiązujących w danych placówkach dyplomatycznych. Do tego typu obsługi delegujemy osoby sprawdzone, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych, ze znajomością języków obcych
i zasad savoir vivre'u. Tego typu zlecenia są dla
nas najlepszym sprawdzianem naszych możliwości i umiejętności.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.party.com.pl
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Gmina rzetelna w biznesie
Gmina Choroszcz zaprasza przedsiębiorców do podjęcia współpracy, a turystów do
zapoznania się z pięknem przyrody i licznymi walorami historycznymi jej terenów
horoszcz od wieków znana jest
jako miejscowość przyjazna dla inwestorów. Już w 1654 roku, gdy biskup wileński Mikołaj Stefan Pac
sprowadził do miasta dominikanów, nastąpił intensywny rozwój gospodarczy i społeczny. Wkrótce powstała szkoła przygotowująca uczniów do Akademii Krakowskiej.
Jan Klemens ufundował kościół, szpital,
unicką cerkiew oraz zbudował pałac, stanowiący jego letnią rezydencję. W połowie
XIX wieku miasteczko stało się osadą fabryczną. Znajdowała się tu fabryka sukna i koców należąca do Christiana Augusta Moesa.
Gmina Choroszcz leży w bezpośrednim
sąsiedztwie Białegostoku i wchodzi w skład
aglomeracji białostockiej. Tereny gminy, zlokalizowane w obrębie trasy Warszawa–Białystok, to znakomite miejsce do lokalizowania inwestycji, w 100 proc. objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Podatki
od nieruchomości są w gminie Choroszcz
o około 20 proc. niższe niż w sąsiednich gmi-

C

Letnia Rezydencja Rodu Branickich
nach. W Urzędzie Miejskim w Choroszczy zostało stworzone specjalne stanowisko do
spraw obsługi inwestorów, gdzie przedsiębiorcy są kompleksowo obsługiwani. W miarę potrzeb i możliwości urząd organizuje szkolenia oraz pomaga w organizowaniu spotkań
inwestorów zainteresowanych zakupem terenów pod inwestycje z właścicielami terenów
prywatnych.
Gmina Choroszcz charakteryzuje się
energicznym rozwojem, który przyczynia się
do stałej poprawy jakości życia mieszkańców

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Słubicach
ul. Płocka 51; 09-533 Słubice, pow. płocki
tel. (24) 277 82 98, 277 80 42; fax (24) 277 80 28, 277 80 78
gs-slubice@neostrada.pl

Gminna Spółdzielnia w Słubicach posiada placówki handlowe na terenie
trzech gmin: Słubice, Sanniki oraz Pacyna. Spółdzielnia zatrudnia około 75
osób i prowadzi działalność poprzez trzy samoobsługowe sklepy ogólnospożywcze oraz dwa branży przemysłowej. Oprócz wymienionych, posiadamy siedem placówek wiejskich, trzy magazyny (oferujące paszę, nawozy,
środki ochrony roślin, węgiel i materiały budowlane) oraz piekarnię. Produkujemy około 50 asortymentów pieczywa, które dostarczamy do naszych
sklepów oraz odbiorców zewnętrznych. Klientom zapewniamy szeroki asortyment wyrobów znanych producentów. Gwarantujemy uczciwość oraz
miłą, szybką i profesjonalną obsługę.

i zwiększania komfortu funkcjonowania przedsiębiorstw. Regularne oceny zewnętrznych ekspertów potwierdzają jakość pracy samorządu.
Dotychczas gmina została nagrodzona certyfikatami: „Rzetelni w biznesie”, „Gmina Fair
Play”, „Najlepsza Gmina Miejska Rzeczpospolitej”, „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, „Teraz Polska”, „Miasta Przyjazne Biznesowi w województwie podlaskim 2010”, „Gminy Przyjazne Biznesowi
w województwie podlaskim 2010” oraz certyfikatem Satysfakcji Mieszkańców, w ramach
rankingu „Dni Samorządu Innowator 2009”.
Różnorodność posiadanych przez Choroszcz atutów: przyrodniczych, kulturalnych, architektonicznych, środowiskowych,
ekonomicznych i gospodarczych sprawia,
że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dlatego
gorąco polecamy gminę Choroszcz, jako
miejsce warte odwiedzenia, poznania, zamieszkania, inwestowania.
www.choroszcz.pl
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Co w świetle bieżących potrzeb i perspektyw
można dziś uznać za filary rozwoju regionów
oraz współpracy władz z przedsiębiorcami
i społecznościami lokalnymi, aby jak najskuteczniej
wypracowywać i upowszechniać wzorce dobrych
praktyk opartych na rzetelności?
Genowefa Tokarska, wojewoda lubelski

– Poprawa infrastruktury transportowej
to najważniejsze zadanie do realizacji, które
warunkuje dalszy rozwój naszego regionu.
Dobra sieć komunikacyjna wspomaga przed-

siębiorczość, a prężne firmy to miejsca pracy i bogatsze społeczeństwo.
Władze województwa oraz władze samorządowe od dłuższego czasu podejmują
szereg działań by wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz przedsiębiorców
w tym zakresie. W przyszłym roku planowane jest otwarcie lotniska w Świdniku. To przedsięwzięcie niewątpliwie zwiększy atrakcyjność Lublina i Lubelszczyzny. Ważne są
także inwestycje drogowe. Dzięki wspólnym
wysiłkom budowana jest droga ekspresowa
S17. Prowadzone są także liczne inwestycje
na drogach wojewódzkich oraz powstają
drogi w ramach trzyletniego Programu Przebudowy Dróg, czego efektem będzie wykonanie ponad 520 km dróg lokalnych w latach
2009–2011. Zdecydowanej poprawie ulega
również infrastruktura graniczna. W celu
podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej wo-

jewództwa lubelskiego utworzone zostały
specjalne strefy ekonomiczne, budowane są
parki technologiczne.
Wszystkie te działania nie były by jednak
możliwe gdyby nie wsparcie i determinacja
mieszkańców naszego regionu. To w nich tkwi
największa siła i potencjał Lubelszczyzny.
Współpraca i wymiana doświadczeń administracji rządowej i samorządowej, pracodawców i związków zawodowych jest gwarantem sukcesu. Jako wojewoda mam często
okazję rozmawiać z przedstawicielami różnych grup i środowisk w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.
Wspólnie szukamy dobrych pomysłów na pokonanie istniejących barier i kreowanie dobrych dla regionu rozwiązań. Jestem przekonana, że nasze działania zmierzają w dobrym kierunku, by Lubelszczyzna była miejscem w którym warto żyć i pracować.
I

liwiał nam jednak pełne wykorzystanie tego potencjału. Na szczęście realizowane z rozmachem inwestycje pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Budowa autostrady A1, przebudowa linii kolejowej E65, łączącej Gdynię ze stolicą kraju, to inwestycje,
na które Pomorze czekało od dawna. Jednym
z priorytetów jest również budowa i przebudowa dróg w Gdańsku i Gdyni, które połączą
nasze porty z głównymi szlakami komunikacyjnymi w kraju. Jestem przekonany, że dzięki realizowanym obecnie przedsięwzięciom nasze bazy przeładunkowe już niebawem będą
w stanie skutecznie rywalizować ze swoimi europejskimi odpowiednikami.
Musimy sobie jednak zdawać sprawę
z tego, że sama infrastruktura to nie wszystko. Konieczne jest również stwarzanie odpowiedniego klimatu dla przedsiębiorczości.
Zadaniem władz samorządowych jest szukanie wspólnego mianownika dla potrzeb inwestora i społeczności lokalnej. Jednym ze
skutecznych forów wymiany opinii i poglądów
jest Wojewódzka Komisja Dialogu Społecz-

nego, której członkami są przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych oraz
władz. Sugestie i pomysły wypracowane
podczas posiedzeń pomagają w budowaniu
porozumienia na rzecz rozwoju województwa. Rolą władz powinna być koordynacja potrzeb rynku i oferty, którą do młodych ludzi
kierują uczelnie. Coraz więcej pomorskich
szkół wyższych współpracuje z przedsiębiorcami, kształcąc specjalistów w najbardziej
pożądanych dziedzinach.
Istotna w budowaniu klimatu dla przedsiębiorczości jest również promocja dobrych
praktyk. Powinniśmy nagradzać tych, którzy
w swojej pracy wybijają się ponad przeciętność, oraz tych, którzy w swych działaniach
nie zapominają o etyce i rzetelności. To oni
wytyczają trendy i standardy obowiązujące
w uczciwym biznesie. Cieszy mnie fakt, że
przedsiębiorcy z województwa pomorskiego
coraz częściej zdobywają laury w konkursach
i plebiscytach służących promocji firm, które w swojej działalności wypracowały i upowszechniły wzorce dobrych praktyk.
I

Roman Zaborowski, wojewoda pomorski

– Filarem rozwoju gospodarczego regionów jest dziś przede wszystkim odpowiednia
infrastruktura. Nowoczesne drogi, łatwy dostęp do portów, czy połączenia kolejowe są
obecnie podstawą dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w regionie.
Województwo pomorskie ze względu na
swoje położenie od zawsze cieszyło się dużym
zainteresowaniem biznesu. Brak odpowiedniej infrastruktury przez szereg lat uniemoż-
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Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki

– Jesteśmy i będziemy newralgicznym regionem Polski. Wygrywamy centralnym
położeniem i niezłym skomunikowaniem,
a niedługo szybkimi drogami i koleją, dobrymi połączeniami powietrznymi. Zajmujemy
pierwsze miejsca na mapie Polski w logistyce i w branżach farmaceutycznej, kosmetycznej i tekstylnej.
Łódź jest zagłębiem przedsiębiorstw
produkujących sprzęt AGD. W stolicy województwa, a także w Radomsku, wytwarza się
lodówki, pralki, suszarki, kuchenki od Merloniego i Boscha & Siemensa. U nas są fabryki Procter & Gamble. Mamy też coraz więcej firm wytwarzających komputery i oprogramowanie oraz świadczących usługi finansowo-księgowe. Nie bez znaczenia jest

obecność dwóch central bankowych – mBanku i Multibanku.
Naszym plusem jest też niezwykle aktywna, najlepsza w Polsce i Europie Środkowej
specjalna strefa ekonomiczna. W 44 podstrefach w trzech województwach powstało
blisko 26 tys. stanowisk pracy. Od niedawna
w strefach mogą też powstawać zakłady
BTO, czyli świadczące usługi informatyczne
z zakresu rachunkowości, księgowości.
A w Łodzi są już najlepsi z tej branży.
Chcemy, aby Łódź stworzyła odpowiedni grunt pod kolebkę nowych technologii.
Mamy ponad 20 wyższych uczelni i 120 tys.
studentów, wiele instytutów naukowo-badawczych.
Rzetelność w biznesie – jak sądzę – jest
czymś pokrewnym do solidności. To filozofia biznesowa oparta na mądrości i kryterium
uczciwości, nie szkodzenia innym i sobie,
etycznego podejście do organizacji państwa
i jego instytucji, partnera handlowego czy kooperanta, załogi i środowiska społecznego
i przyrodniczego. To niezwykle pożądana cecha w gospodarczej rzeczywistości. Przedsiębiorcy zauważyli, że bycie rzetelnym to wysoko ceniona cecha, otwierająca nowe perspektywy dla rozwoju. Jej pobudzaniu służy
na pewno przejrzysty system podatkowy,
stabilność przepisów i kondycja gospodarki.
Nie mam też wątpliwości, że bycie rzetelnym
i uczciwym będzie ważyło w coraz większy

stopniu na życiu gospodarczym naszego
kraju. To powrót do normalności, za czym
wszyscy tęsknimy!
Co do poprawy współpracy między władzami lokalnymi a środowiskiem przedsiębiorców? Budowa regionalnej wspólnoty jest
moim priorytetem. Któż bowiem lepiej orientuje się i zna plusy i bolączki swojego terenu,
jak nie lokalni gospodarze. W ramach kompetencji staram się pomagać, wspierać, ułatwiać, ale także podpowiadać, co należałoby
jeszcze zrobić. W miarę możliwości przekazuję
wnioski i sugestie innych na wyższy szczebel,
czyli do agend rządowych. Nawołuję, przypominam, a nawet czasem ostrzegam...!
Wszystkie służby wojewody służą zawsze
poradami, z których zresztą samorządy chętnie korzystają. Dotyczy to zwłaszcza współfinansowania inwestycji z funduszy UE.
Dzięki środkom ZPORR przez niespełna
cztery lata zrobiliśmy więcej niż w jakimkolwiek innym okresie. Realizacja programu wykazała, że pomoc europejska przekłada się pozytywnie na życie zwykłych ludzi.
Dodam jeszcze, że pieniądze zaledwie
uruchamiają coś, co jest dużo cenniejsze.
Myślę o wyzwoleniu nadzwyczajnej energii
i umiejętności samorządowców i przedsiębiorców. Szczegółowy nadzór wojewody
i służb Wspólnoty wymusza, ale i uczy rzetelności w zagospodarowywaniu unijnych pieniędzy. I tak trzymajmy!
I

Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski

– Polskie regiony stawiają dziś przede
wszystkim na wzrost konkurencyjności gospodarki w zjednoczonej Europie i na świecie. Nie jest to łatwe zadanie, zważywszy na
zewnętrzne i wewnętrzne dysproporcje rozwojowe oraz dynamicznie rozwijające się
nowe wschodnie strefy wpływów gospodarczych. Z drugiej strony, dzięki środkom unij-

nym, mamy aktualnie niepowtarzalną szansę dynamizacji procesów rozwojowych zarówno w sferze inwestycji, jak i spraw społecznych.
Dla rozwoju województwa warmińskomazurskiego i zacieśnienia spójności z resztą kraju fundamentalną sprawą jest poprawa
dostępności komunikacyjnej oraz rozwój
współpracy gospodarczej z naszym wschodnim sąsiadem – Rosją. Stąd też potrzeba wypracowania po obu stronach wzorców rzetelnego partnerstwa w biznesie, ponieważ tylko taka współpraca będzie miała charakter
długofalowy. Szczególnego znaczenia
w tym kontekście nabiera współpraca polskich i rosyjskich władz publicznych – dobre,
przyjazne relacje tworzą zawsze podstawę zawierania kontaktów między przedsiębiorcami.
Podobne kryteria powinny być wyznacznikami współpracy sektora publicznego i prywatnego we wszystkich obszarach.
Transparentna i celowa dystrybucja Funduszy Strukturalnych, realizacja zadań infra-

strukturalnych służących rozwojowi nowoczesnej przedsiębiorczości, promowanie dobrych wzorców w gospodarce to tylko niektóre
z inicjatyw stanowiących fundamenty wzajemnego zaufania i realizacji wspólnych
przedsięwzięć.
W województwie warmińsko-mazurskim
szczególne znaczenie mają przedsięwzięcia
związane z innowacyjnością i nowymi technologiami, szczególnie w sektorze przetwórstwa spożywczego. Rolnictwo stanowi tu
wciąż jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, a uwarunkowania przyrodnicze sprzyjają produkcji zdrowej żywności.
Filarem rozwoju powinna zatem być
współpraca przedsiębiorców z administracją
publiczną oparta na znajomości uwarunkowań rozwojowych zewnętrznych i wewnętrznych, zaufaniu i dalekowzrocznych rzetelnych działaniach obydwu sektorów. Program „Rzetelni w biznesie” i podobne inicjatywy mogą być bardzo dobrym sposobem
upowszechniania dobrych praktyk współpracy
opartej na rzetelności.
I
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Widok na zagrodę z Rębowa

Cel: zrównoważony rozwój
Muzea, podobnie jak działające na rynku ﬁrmy, muszą myśleć przyszłościowo i wciąż
zabiegać o konkurencyjność oferty. Ważne, by w pogoni za nowoczesnością nie
zatraciły pierwotnych celów i misji placówki, która ma upowszechniać historyczną
wiedzę i pamięć o przeszłości. O równowadze potrzebnej w strategii rozwoju
placówki mówi Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Od 1971 roku wiele zmieniło się w sposobie myślenia o roli placówek oświatowych,
w tym muzeów, które muszą podążać za trendami współczesności. Jakie podstawowe
różnice widzi pan w bieżącej formie działalności Muzeum Wsi Mazowieckiej, celach
i obszarach aktywności z myślą o atrakcyjności i poziomie oferty?
– Okres 40 lat działalności, jakie ma za
sobą Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
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to czas ciągłych zmian, poszukiwania nowych
form wyrazu, a zarazem praca o zachowanie
wierności ideom przyświecającym powstaniu
placówki, której głównym zadaniem jest
ochrona charakterystycznych dla obszaru Mazowsza północno-zachodniego przedmiotów
– zabytków wytworzonych przez lokalnych
rzemieślników, często anonimowych twórców,
artystów. Gromadzenie zbiorów i ich naukowe
opracowanie doskonale wpisuje się w misję
nałożoną na muzea skansenowskie, czyli
tak zwane muzea na wolnym powietrzu.
Następnym, bardzo ważnym zadaniem jest
upowszechnianie tego, co gromadzimy. Mam
tu na myśli zarówno przedmioty, jak i pewnego rodzaju wiedzę na temat historii i etnografii interesującego nas regionu. Tutaj działamy na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim udostępniamy zwiedzającym wszelkiego
rodzaju ekspozycje, począwszy od zagród, budynków, a także specyficznej dla danej zagrody
lub miejscowości, z której pochodzi, szaty roślinnej. Integralną częścią tych ekspozycji są
ekspozycje wnętrz, odzwierciedlające specyfikę wyposażenia, w zależności od okresu, któ-

ry próbujemy przedstawić w konkretnym
budynku, a także zamożności jego właścicieli.
Ekspozycje wnętrz zmieniają się wraz z porami roku. Tym samym rytm muzeum podporządkowany jest pierwotnemu rytmowi
wsi, uzależnionemu od przyrody. Kolejna
płaszczyzna to stałe ekspozycje tematyczne
– wystawy: „Transport dworski w zbiorach
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” oraz
„Kolekcja rzeźby w zbiorach Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu”. Obie cieszą się wielką popularnością. Szczególnie ważna dla naszego muzeum jest druga wystawa, ponieważ
upamiętnia tradycje i osoby związane z tak
zwanym „sierpeckim ośrodkiem rzeźby ludowej” – grupą artystów ludowych i amatorów, kontynuujących tradycje świątkarskie charakterystyczne dla Mazowsza Płockiego. Innym sposobem upowszechniania wiedzy na
temat kultury północno-zachodniego Mazowsza są różnego rodzaju publikacje, zarówno muzealne, jak i artykuły pojawiające się poza muzealnymi wydawnictwami.
I wreszcie działalność stricte edukacyjna,
obejmująca lekcje tematyczne w formie wy-
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Kolekcja rzeźby w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Przy coraz wyższych wymaganiach i oczekiwaniach
turystów nie należy bawić się w minimalizm,
ponieważ w dłuższej perspektywie półśrodki nie
dają szans bycia konkurencyjnym. Często
zapominamy o tym, że muzeum też musi być
konkurencyjne; musi poszerzać ofertę po to, by
w przeciągu kilku lat nie stracić wszystkich gości
kładów, pokazów i warsztatów. W tym roku,
w maju, nastąpiło otwarcie pierwszej ścieżki
edukacyjnej w muzeum, której tematem są rośliny znajdujące się w parku krajobrazowym, utworzonym w sąsiedztwie zrekonstruowanego dworu. Chociaż działalność
edukacyjną wymieniłem na końcu, nie oznacza to, że jej nie doceniamy. Wręcz przeciwnie. Staramy się uatrakcyjnić naszą ofertę edukacyjną. Pójść w stronę pokazów, warsztatów.
To właśnie ta część działalności statutowej
muzeum podlega najszybszym przeobrażeniom, wywołanym zmieniającymi się oczekiwaniami gości, przede wszystkim tych najmłodszych. Trudno będzie trafić do kolejnych
pokoleń odwiedzających nasze muzeum, nie
nauczywszy się ich „języka”. Forma przekazu, oczywiście tam, gdzie jest to dopuszczalne
– biorąc pod uwagę specyfikę muzeów na wolnym powietrzu – powinna być dostosowana
do oczekiwań odbiorcy. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć wielki i zasłużony sukces
Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym przekroczono granice tradycyjnego wystawiennictwa muzealnego i umożliwiono

zwiedzającym „zatopienie się” się w powstańczej rzeczywistości.
Jakie podejście biznesowe do prowadzenia placówki muzealnej prowadzi do
uznania ze strony zwiedzających oraz gremiów eksperckich oceniających efektywność,
rzetelność i postępowość instytucji?
– Myślę, że przede wszystkim pewnego
rodzaju zgodność i równowaga w kreowaniu
nowych kierunków rozwoju tego typu muzeum – chociażby tworzenie zaplecza konferencyjnego, hotelowego i rekreacyjnego, które pozwoli zwiedzającym bez pośpiechu i bez
większego kłopotu spędzić w muzeum cały
dzień, mając świadomość możliwości, jakie
oferuje nasza instytucja. Wyobraźmy sobie turystę, który przyjedzie do nas z Krakowa,
z Berlina, z Londynu… Jeżeli nie przygotujemy dla gości z odległych terenów możliwości
noclegowych, tak zwanej bazy noclegowej, to
tak naprawdę po części uniemożliwimy im poznanie naszej oferty merytorycznej. Już w tym
momencie pobyt w muzeum dla wielu zwiedzających to około 8 godzin. Przy wielu
atrakcjach oferowanych przez muzeum błę-

dem byłoby zatrzymanie się na etapie placówki bez odpowiedniego zaplecza, umożliwiającego dłuższy pobyt odwiedzającym nas
gościom. Przy coraz wyższych wymaganiach i oczekiwaniach turystów nie należy też
bawić się w minimalizm, ponieważ w dłuższej perspektywie półśrodki nie dają szans bycia konkurencyjnym. Często zapominamy
o tym, że muzeum też musi być konkurencyjne, musi poszerzać ofertę po to, by w przeciągu kilku lat nie stracić wszystkich gości.
Wspomniałem na początku o zgodności i równowadze w kreowaniu nowych kierunków rozwoju muzeum. Otóż, przy wszystkich działaniach mających na celu ułatwienie pobytu
w skansenie nie odeszliśmy od podstawowego
zadania – gromadzenia zabytków i udostępniania ich turystom. W grudniu 2010 roku
powstała nowa ekspozycja stała: „Wnętrza
dworskie w XIX i na początku XX wieku”.
W zeszłym roku również zakupiliśmy i przewieźliśmy na teren muzeum budynek mieszkalno-gospodarczy związany z tak zwanym
osadnictwem holenderskim, a obecnie jesteśmy w trakcie przenoszenia i odtworzenia na
terenie muzeum XVIII-wiecznego dworu
z Uniszek Zawadzkich. W najbliższej przyszłości planujemy zrekonstruować na jednej
z muzealnych polan wieś przydrożną, w skład
której wejdzie prawie czterdzieści obiektów
dużej architektury. Tym samym Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu wspiera się na
dwóch filarach i nie możemy pozwolić na to,
by jeden z nich był krótszy, a drugi dłuższy,
gdyż to doprowadziłoby do zachwiania równowagi.
Co w ciągu 40 lat działalności jest największą dumą dla dyrekcji i motywacją do
dalszej pracy na rzecz rozwoju skansenu?
– Dumny jestem po prostu z naszego
muzeum. Z jego rozwoju i rozbudowy.
Z tego, że udaje się tworzyć nową jakość, ale
też chronić to, co jest cząstką naszej wspólnej pamięci.
Proszę przedstawić w kilku słowach
sedno problemów i wyzwań, będących codziennością muzeum na wolnym powietrzu,
przy okazji zapowiadając tematyczny przekrój zaplanowanej na wrzesień konferencji.
– Muzea na wolnym powietrzu to specyficzne instytucje, ale wiele problemów, z którymi musimy się borykać, jest analogicznych
do tych, przed którymi stają inne muzea. Zakup nowych eksponatów, ich ochrona, zdobywanie środków finansowych, większe
otwarcie na turystów i pozyskiwanie nowych… Problemów i wyzwań jest wiele.
Dlatego pozwoliliśmy sobie nadać planowanej
z okazji 40-lecia muzeum konferencji tytuł:
„Muzea na wolnym powietrzu – stare problemy, nowe wyzwania, kierunki rozwoju”.
W gronie muzealników z Polski, ale też z Anglii, Estonii i Rosji, postaramy się odpowiedzieć na te nurtujące również nas pytania.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Budowy na gruncie
rzetelności
Wieloletnie doświadczenie ﬁrmy budowlanej Stebud pozwoliło wypracować uznanie
na śląskim rynku. Renoma i liczba zleceń są zasługą profesjonalizmu
i rzetelnej pracy, która przekłada się na poziom usług i zadowolenie klientów,
cieszących się trwałymi budynkami i sprawnymi modernizacjami
rzedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Stebud z siedzibą główną
w Lusławicach, położonych w odległości około 20 km od Częstochowy, działa nieprzerwanie od 1983 roku,
pod wodzą tego samego właściciela – Stefana Pustelnika. To on nadaje ﬁrmie właściwy
kierunek rozwoju, racjonalnie zarządza kadrami i majątkiem przedsiębiorstwa oraz
bacznie obserwuje rynek, reagując na zachodzące w nim zmiany. Dzięki dobrej strategii, dużej wiedzy branżowej oraz zasadom etyki, które są w działalności ﬁrmy
równie ważne co profesjonalizm usług, Stebud cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym i nie narzeka na brak popytu na rynku regionalnym.
Przedsiębiorstwo Stebud przez blisko
30 lat wypracowało solidną markę, kojarzoną z rzetelnością, która przejawia się nie tylko jakością wykonywanych prac, lecz także terminowością realizacji zleceń oraz uczciwością
wobec klientów, do których należą zarówno
inwestorzy prywatni, jak i firmy oraz instytucje,
a także samorządy województwa śląskiego,
zlecający firmie projekty w ramach zamówień
publicznych.
Zakres usług oferowanych przez Stebud
jest bardzo szeroki. Obejmuje zarówno roboty
budowlane, jak i remonty oraz modernizacje,
jak również zawężone zlecenia, takie jak instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i c.o.,
montaż i wymiana drzwi i okien, roboty ciesielskie, blacharsko-dekarskie, brukarskie,
płytkarskie i ziemne oraz ocieplanie budynków.
Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi,
który niejednokrotnie potwierdził swoje umiejętności i solidność na budowach, firma jest
doskonale przygotowana do świadczenia
szerokiej gamy usług w dziedzinie budownictwa. Pracownicy, stanowiący główny trzon
sukcesów firmy, w przypadku wyspecjalizowanych lub bardziej złożonych zleceń są
wspierani przez zaprzyjaźnione firmy z branży i brygady, z którymi firma na stałe współpracuje. Dodatkowym atutem działalności firmy Stebud jest solidna baza sprzętowa i zaplecze techniczne, dzięki któremu możliwa jest
realizacja nowoczesnych rozwiązań na wysokim poziomie.
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Szkoła Podstawowa w Janowie

Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi, który
niejednokrotnie potwierdził swoje umiejętności
i solidność na budowach, firma jest doskonale
przygotowana do świadczenia szerokiej gamy
usług w dziedzinie budownictwa

Budynek Nadleśnictwa Złoty Potok
Dotychczas firma podjęła się wykonawstwa wielu budynków mieszkalnych, obiektów
użyteczności publicznej, magazynów oraz boisk i hal sportowych. Za swoje wizytówki uważa kilkanaście obiektów szkolnych, w tym
szkoły, przedszkola i sale gimnastyczne w gminach Janów, Mykanów, Lelów, a także obiek-

ty użyteczności publicznej, takie jak jak banki i remizy OSP.
Portfolio przedsiębiorstwa jest cały czas
uzupełniane o nowe domy jednorodzinne,
obiekty handlowe i sportowe, zaś firma cały
czas stawia na wysoki poziom ich wykonawstwa, który zapewnia jej dobrze kojarzoną
markę, zadowolonych klientów, którzy rekomendują usługi Stebudu oraz uznanie w branży. Za profesjonalizm oraz podejście do
działalności gospodarczej, z poszanowaniem zasad etyki biznesowej, firmie przyznano
certyfikat programu „Rzetelna Firma”, prowadzonego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę
z wiarygodnymi podmiotami, a ostatnio
Śląski Certyfikat „Rzetelni w Biznesie” w I edycji programu.
www.stebud.pl

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON SA działa na
rynku polskim w branży budowlanej od 1995 roku.
Wybudowaliśmy:
• ponad 800 000 m2 powierzchni
handlowych, m.in.: Centrum Handlowe Port Łódź, Park Handlowy
Rawa, Centrum Handlowe Targówek, Hypernova Zamość, Pawilony Handlowe Biedronka i wiele
innych obiektów.
• około 2 000 000 m2 powierzchni magazynowych, m.in.
dla: Grupy Kęty SA – Centrum
Magazynowania, Anodownia i Oczyszczalnia Ścieków, linia do odlewania wlewków ze stopów twardych;
dla TP SA – Centrum Drukowania
i Kopertowania.
• około 300 000 m2 powierzchni
przemysłowych, m.in. dla: Unilever Polska SA, Tchibo Manufacturing Poland Sp. z o.o., Isover
Gliwice, Mecalux Sp. z o.o.
• około 1 500 000 m2 powierzchni dróg i parkingów, m.in.
dla: Huty Będzin SA; drogi, place,
obiekty małej architektury w Elektrowni Łagisza SA; drogi, parkingi, chodniki i kanalizację w byłej
Hucie Cedler SA oraz w Hucie
Ferrum SA i wiele innych.
• osiedle domów jednorodzinnych
nad Zalewem Zegrzyńskim w Wieliszewie.
PIB BUDECON SA
ul. Braci Mieroszewskich 126B
41-219 Sosnowiec
tel./fax: (32) 299 55 95
www.budecon.pl
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Etyka podstawą sukcesu
O głównych zasadach promowanych poprzez nowo
powstały Program „Rzetelni w Biznesie”, kryteriach oceny
uczestników oraz efektach wynikających z uzyskania statusu
laureata rozmawiamy z Robertem Składowskim, prezesem
Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług

Jakie elementy zdrowej konkurencji
najbardziej pokrywają się z zasadami promowanymi w ramach Programu „Rzetelni
w Biznesie”?
– Ideą Programu „Rzetelni w Biznesie”
jest promowanie i nagradzanie firm, samorządów, instytucji czy zakładów opieki zdrowotnej, którym nie są obce takie pojęcia jak:
etyka, odpowiedzialność, terminowość, poszanowanie praw zarówno klientów, jak również pracowników. Te elementy bez wątpienia przekładają się na wizerunek danego
przedsiębiorstwa, co wpływa także na jego
konkurencyjność na rynku, na którym funkcjonuje. Współczesna Europa kładzie nacisk
na zdrową konkurencję, gdyż stanowi to
podstawę jej rozwoju jako całości, a także
przekłada się na rozwój poszczególnych
państw. Opracowywanie norm i zasad, którym w poszczególnych aspektach winni dostosować się „gracze” rynku, stanowi punkt
wyjścia i doskonałą bazę w kreowaniu gospodarki wolnorynkowej, przestrzegającej
zasad zdrowej konkurencji.
Poprzez Program „Rzetelni w Biznesie”
chcemy propagować wzorce godne naśladowania. Uczestnicy Programu to partnerzy
godni zaufania, a to jest według mnie naj-
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Dla naszych laureatów udział w Programie to nie
tylko potwierdzenie ich dokonań i osiągnięć. To
przede wszystkim wskazanie, że to dobra marka:
uczciwa i rzetelna, że warto nawiązać bliższą
współpracę, bo to partner godny zaufania. A na
przełożenie tego na wymiar zysków finansowych
nie trzeba będzie długo czekać
lepsza rekomendacja stanowiąca podwaliny
do dalszego rozwoju.
Jak formuła i założenia I edycji spełniły oczekiwania i nadzieje pomysłodawców
i podmiotów zaangażowanych w organizację programu, a zarazem popularyzację dobrych praktyk biznesowych?
– I edycja Programu była dla nas – organizatorów – wielkim wyzwaniem, któremu
w pełni udało się sprostać. Cieszy nas niezmiernie fakt, że ideę Programu poparła Kancelaria Prezydenta RP, a patronat nad tym
przedsięwzięciem objął Parlament Europejski
oraz władze rządowe i samorządowe. Utwierdza nas to w przekonaniu, że należy promować te działania. Wierzę, że kolejne edycje Pro-

gramu zgromadzą jeszcze większe grono firm,
instytucji, samorządów czy zakładów opieki
zdrowotnej, dzięki czemu udowodnimy, że polska gospodarka nieustannie gna do przodu,
nie zapominając o tym, co najważniejsze – etyce w prowadzeniu działalności – stając się tym
samym niezwykle interesującą na tle innych
krajów, nie tylko europejskich.
Program uwzględnia podział na 4 obszary
oceny grup, które mają wpływ na kształt życia gospodarczego i społecznego Polaków,
a więc przedsiębiorców, samorządów, zakładów zdrowotnych i instytucji. Czy można znaleźć wspólny mianownik, oceniając tak różne podmioty? Co rozróżnia profesjonalizm
i rzetelność w ujęciu każdej z tych grup?
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– Oczywiście specyfika tych czterech
grup jest różna jeśli weźmiemy pod uwagę
profil prowadzonej działalności. Niemniej jednak wspólnym mianownikiem jest proces zarządzania, mający na celu rozwój przedsiębiorstwa czy regionu w oparciu o dostępność
funduszy i zasobów ludzkich. W jego pojęcie jest również wpisana etyka, rzetelność, prowadzenie działalności w oparciu o powszechnie przyjęte zasady i normy. Profesjonalizm i rzetelność w odniesieniu do
przedsiębiorców, samorządów, instytucji czy
zakładów opieki zdrowotnej rozróżnia grupa docelowa, do której skierowane są produkty bądź usługi, jak również specyfika i uregulowania prawne stanowiące podstawę
danej działalności. Każda z tych czterech wspomnianych grup rządzi się
swoimi prawami, dlatego też oceniając uczestników braliśmy pod uwagę
specyfikę środowiska, w którym funkcjonują.
Jaka jest zależność między etyczną postawą a otoczeniem, w jakim
funkcjonują kandydujące do nagrody
podmioty? Czy większe rynki i aglomeracje wymuszają bardziej agresywne metody zdobywania pozycji,
niekoniecznie idące w parze z zasadami fair play?
– Naszym celem jest propagowanie zasad etycznych w prowadzonej
działalności, dlatego też kandydaci
ubiegający się o Certyfikat w ramach
Programu „Rzetelni w Biznesie” powinni zarządzać swoją firmą w sposób
nie budzący żadnych wątpliwości pod
tym kątem. Otoczenie, w jakim funkcjonuje dana firma, samorząd, instytucja czy zakład opieki zdrowotnej,
dyktuje niekiedy warunki, do których jest
ciężko się dostosować. Dlatego też w takich sytuacjach nie należy podejmować
działań, które podważają zasady etyczne, ale szukać wsparcia i pomocy chociażby wśród organizacji, zrzeszeń,
stowarzyszeń, które mogą coś zmienić
na rzecz poprawy danej sytuacji. Większe rynki i aglomeracje narzucają dynamiczne tempo dostosowania się do
zmian. Nie oznacza to jednak, że to dostosowanie ma odbyć się kosztem nieetycznego podejścia. Postępowanie
wbrew etycznym zasadom prowadzenia działalności rzutuje w dalszej perspektywie na wizerunek firmy.
Jak wypada na tle innych obszarów Mazowsze – najbardziej kojarzony z dynamiką i możliwościami rozwoju region? Czy skala działalności gospodarczej idzie w parze z etyką i solidnością działań podmiotów aktywnych na mazowieckim rynku?
– W odniesieniu do Uczestników
Programu „Rzetelni w Biznesie” Mazowsze wypada bardzo dobrze, gdyż

proszę wziąć pod uwagę chociażby liczbę zarejestrowanych podmiotów prowadzących
działalność. Duża konkurencja, jaka istnieje
na mazowieckim rynku niejednokrotnie wymusza na osobach zarządzających podejmowanie działań mających na celu prowadzenie firmy „o krok do przodu” w odniesieniu
do innych. Nie są to działania podważające
zasady dobrych praktyk i zdrowej konkurencji.
Wręcz przeciwnie. Ci, którzy idą do przodu,
czerpią wzorce z innych, przenoszą to na swój
grunt, nie zapominając przy tym o tym, jaką
drogę musieli sami przejść, żeby osiągnąć sukces. Ten bagaż doświadczeń stanowi ich
„kręgosłup”, dlatego mają świadomość tego,
że etyczne podejście to podstawa zarówno

sukcesu, jak i ważnego w dzisiejszych czasach
dobrego wizerunku.
Wiemy już co buduje dobre imię firm, samorządów, placówek ochrony zdrowia i instytucji publicznych, a co ma szansę wpłynąć na renomę i rozpoznawalność programu
oraz markę certyfikatu, którego zdobywcy
będą kojarzeni z najwyższymi standardami?
– Duży wpływ na renomę Programu
„Rzetelni w Biznesie” mają jego uczestnicy,
którzy w świetle regulaminu i przyjętych zasad, po ocenie Rady Programowej – zostali
uhonorowani Certyfikatem. Sam fakt, iż
konkretna firma, samorząd, instytucja czy zakład opieki zdrowotnej uzyskał miano „rzetelny” – buduje markę i rozpoznawalność
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Programu „Rzetelni w Biznesie” chociażby
w regionie, w którym działa uczestnik. Pragnę również podkreślić zaangażowanie władz
rządowych i samorządowych w nasz projekt.
Instytucje te poprzez wkład merytoryczny i poparcie jego idei, stają się niezwykle cennym
partnerem podnoszącym rangę naszego Programu. Posiadamy również wielu znakomitych patronów medialnych, którzy informują nie tylko o Programie, co o jego znakomitych uczestnikach – ich osiągnięciach i rozwoju. W tym miejscu pragnę również wspomnieć o Organizatorach: Naczelnej Radzie
Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Mazowieckim
Zrzeszeniu Handlu, Przemysłu i Usług. Są to
organizacje, za którymi stoi doświadczenie na
rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Jest to poważny argument świadczący o tym, iż Program „Rzetelni w Biznesie” kojarzony będzie
z najwyższymi standardami.
Program „Rzetelni w Biznesie” ma promować wzorowe postawy zauważalne w życiu społecznym i gospodarczym. Jak przekonywać, że rzetelność popłaca? Co może
zmienić udział w programie i zdobyty certyfikat?
– Każdy z nas jest konsumentem dóbr
bądź usług. Czy to w życiu prywatnym
czy zawodowym zależy nam na kontakcie
z uczciwą i rzetelną osobą. Uważam, że wszyscy mamy świadomość, że rzetelność popłaca, tym bardziej gdy w grę wchodzi rela-

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług (MZHPiU) to organizacja pracodawców, której historia sięga okresu XX-lecia międzywojennego, kiedy to w roku
1926 powstało Warszawskie Zrzeszenie Kupców. W obecnym kształcie MZHPiU
w swoich szeregach skupia przedsiębiorców z bogatym doświadczeniem zawodowym. Cele Zrzeszenia to m.in. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki
zawodowej i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej, utrwalanie więzi
środowiskowej, działania na rzecz integracji oraz organizowanie wzajemnej pomocy
dla członków Zrzeszenia. Działania MZHPiU wspierają władze rządowe i samorządowe, instytucje otoczenia biznesowego m.in. PARP, PAIiIZ. Więcej o Zrzeszeniu
na stronie www.mzhpiu.pl

cja z drugim człowiekiem. Dla naszych laureatów udział w Programie to nie tylko potwierdzenie ich dokonań i osiągnięć. To
przede wszystkim wskazanie, że to dobra
marka: uczciwa i rzetelna, że warto nawiązać bliższą współpracę, bo to partner godny zaufania. A na przełożenie tego na wymiar
zysków finansowych nie trzeba będzie długo czekać.
W jakiej mierze idea programu pokrywa
się z potrzebą promocji Polski przy udziale
regionów i polityką rozwoju regionalnego,
uwzględniającą wyrównywanie szans?
– Program „Rzetelni w Biznesie” to nie tylko promocja jego uczestników, ale także
promocja regionu, w którym prowadzą swoją działalność nasi laureaci. Tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności to jedno z wielu zadań nałożonych na
samorządy. Każdy życzyłby sobie, aby polityka rozwoju regionalnego w Polsce była na

w miarę równym poziomie. Nie jest możliwe,
aby w krótkim czasie wyrównać szanse między regionami w Polsce. Problemów, które
uniemożliwiają dokonanie tego jest wiele, chociażby infrastruktura czy generalnie – nakłady finansowe. Dlatego też uważam, że duże
znaczenie ma podejmowanie działań, które
choć w niewielkim stopniu przyczynią się do
rozwoju regionu, w którym przyszło nam
funkcjonować.
Rozwój regionu uzależniony jest od rozwoju przedsiębiorczości, w związku z tym należy tworzyć takie warunki, które sprzyjać będą
zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Wzajemne przenikanie się biznesu
i władz samorządowych to punkt wyjścia do
tworzenia dobrych relacji sprzyjających
rozwojowi zarówno przedsiębiorczości, jak
i samorządności.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Zaufanie to podstawa
Zarówno walory użytkowe, jak i estetyczne, są niezwykle istotne na tak mocno
konkurencyjnym rynku – mówi Wiesław Pacholski, prezes zarządu VauPe Sp. z o.o.

Jakie walory najbardziej cenią sobie
nabywcy artykułów służących do archiwizacji
dokumentów?
– Klienci cenią sobie przede wszystkim jakość tych produktów, trwałość, funkcjonalność
oraz dopasowanie do ich potrzeb. Jesteśmy
przekonani, że niebagatelne znaczenie przy
wyborze naszych produktów ma również zaufanie do marki VauPe, a także fakt, że jesteśmy firmą ze 100-procentowym udziałem
polskiego kapitału.
Na czym polega dążenie do systematycznego wzrostu jakości oferowanego asortymentu? Co decyduje o zdobywanych na-
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grodach i certyfikatach, będących wyrazem uznania dla firmy?
– Dążenie do systematycznego wzrostu
jakości naszych produktów polega na ciągłym
optymalizowaniu procesów produkcyjnych,
udoskonalaniu organizacji pracy, wykorzystywaniu najlepszych surowców, a także pielęgnowaniu relacji z kontrahentami. To
wszystko nie mogłoby się odbyć bez nieustannej obserwacji trendów na rynku oraz
informacji z niego płynących, co pozwala nam
na bieżąco korygować działania. Taki sposób
prowadzenia biznesu przy pełnym zaangażowaniu w dostarczanie klientom jak najlepszych rozwiązań, zarówno pod względem
jakości produktów, jak i obsługi, zostało docenione przez niezależne instytucje.
Czy sfera wizualna proponowanego
wzornictwa pomaga zaistnieć na rynku i wybić się na tle konkurencji?
– Zarówno walory użytkowe, jak i estetyczne, są niezwykle istotne na tak mocno konkurencyjnym rynku. Każda innowacja czy

zmiana estetyki produktów jest bardzo cenna i pozwala wzbudzić większe zainteresowanie produktem oraz marką, co przekłada
się na wypracowanie przewagi konkurencyjnej, oczywiście jeśli nowe rozwiązania trafiają
w oczekiwania rynku.
Jakie elementy strategii rozwojowej pozwalają z powodzeniem utrwalać wizerunek
wiarygodnego producenta i rozszerzać zakres
działalności?
– Kluczowym elementem jest utrzymywanie spójnej i przewidywalnej polityki handlowej, budowanie zaufania do produktu i do
firmy oraz ciągłe dbanie o wysoką jakość oferowanych wyrobów. Kolejnym elementem jest
nieustanne wsłuchiwanie się w głosy płynące z rynku i reagowanie na zachodzące na nim
zmiany. Ciągła gotowość do dostarczania
klientom optymalnych rozwiązań pozwala budować wiarygodność i zaufanie oraz jest podstawą dobrych relacji z klientami.
Rozmawiał Piotr Danilczuk

RZETELNI W BIZNESIE

Czas na pieczywo
dla zdrowia
Gusta i priorytety polskich konsumentów zmieniają się, bowiem
coraz częściej poszukujemy produktów prozdrowotnych,
dostarczających organizmowi wartościowych składników
odżywczych, poprawiających naszą kondycję psychoﬁzyczną
olski rynek pieczywa od co najmniej
dekady cechuje się dużą dynamiką
zmian. Szczególnie aktywnym
uczestnikiem tego rynku, szybko
reagującym na zmieniające się potrzeby
konsumentów, jest ﬁrma ULDO Polska – tegoroczny laureat Ogólnopolskiego Certyﬁkatu „Rzetelni w Biznesie”.
Jednym z dominujących trendów jest
wzrost zainteresowania i popytu na zdrową
żywność, w tym na zdrowe pieczywo pełnoziarniste, wzbogacone o naturalne składniki,
będące synonimem zbilansowanej i zdrowej
diety. Wśród polskich konsumentów wzrasta
świadomość, że nasz styl życia, a zwłaszcza
sposób odżywiania się, ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i codziennej
kondycji psychofizycznej.
Badania rynku wskazują jednoznacznie,
że Polacy coraz częściej deklarują chęć
zdrowego stylu życia, a przy tym coraz chętniej kupują produkty prozdrowotne, akceptując przy tym ich nieco wyższą cenę.
Dzisiejszy rynek pieczywa w Polsce jest rynkiem rosnących wymagań konsumentów,
gdzie cena pieczywa przestaje być głównym
czynnikiem decydującym o jego wyborze.
Potwierdzeniem tych tendencji jest trwały
spadek spożycia najtańszego pieczywa jasnego.
Uwzględniając wszystkie te zmiany, firma ULDO Polska wzbogaciła swoją ofertę
o nowe, prozdrowotne produkty, takie jak:
Jogging Happy, Balanza Fitness, Chleb dla
Diabetyków, Chleb Omega Chia, Mlekuś, natomiast kolejne produkty wprowadzone zostaną już wkrótce.
Wśród adresatów pieczywa prozdrowotnego ULDO Polska znajdują się różne
pod względem wieku czy trybu życia grupy
konsumentów. Pierwszą grupę stanowią
osoby prowadzące zdrowy tryb życia. Poszukują one głównie produktów dostarczających organizmowi większej ilości energii
oraz lekkostrawnych i szybkowchłanialnych
składników odżywczych. Propozycją firmy
ULDO dla tej grupy konsumentów jest
m.in. pieczywo Jogging® Happy zawierające wiele cennych węglowodanów i łatwoprzyswajalnego białka oraz chleb Balanza®

P

Fitness, będący skarbnicą składników odżywczych, witamin i minerałów.
Kolejną grupą są dzieci i młodzież. Rozwój organizmu i jego szybki wzrost powoduje
duże zapotrzebowanie na energię, witaminy,
minerały oraz na materiał budulcowy jakim
jest białko. Propozycją dla nich jest m.in. Mlekuś będący doskonałym źródłem wapnia
oraz Chleb Omega Chia zawierający nasiona chia będące unikalnym źródłem kwasów
OMEGA 3 i OMEGA 6.
Niezwykle ważną grupą docelową dla
produktów prozdrowotnych są również osoby starsze, które na polskim rynku ciągle są
niedoceniane. Osoby te poszukują głównie
produktów lekkostrawnych, o obniżonej kaloryczności, zawierających umiarkowaną
ilość błonnika oraz witaminy wpływające
korzystnie na funkcjonowanie całego organizmu. Propozycją firmy ULDO dla tej grupy konsumentów jest również lekkostrawne
pieczywo Mlekuś oraz Jogging® Happy.
Produkty prozdrowotne są niezwykle
pożądane w profilaktyce chorób. W tym
przypadku propozycją jest m.in. Chleb dla
Diabetyków o niskim indeksie glikemicznym, stanowiący cenny składnik diety osób
chorych na cukrzycę oraz w profilaktyce
otyłości.
Pieczywo dla zdrowia, nominowane do
tytułu „Jakość Roku 2011”, to grupa produktów prozdrowotnych, którą firma ULDO
Polska konsekwentnie będzie rozwijać, wspierając w ten sposób kultywowanie zdrowego
stylu życia w praktyce.
www.uldo.pl
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Rzetelność się opłaca
Zysk jest naturalnym dążeniem każdego przedsiębiorstwa, a rozwój ﬁrmy
nierozerwalnie wiąże się z chęcią pomnażania dochodów. Dobrze, gdy cele te
realizowane są w zgodzie z zasadami etyki, a biznesowych liderów wyróżnia
nie tylko pozycja w branży czy miejsce w rankingu najbogatszych, lecz także
rzetelność, która zapewnia dobre imię i ułatwia gospodarczy awans

Magdalena Szczygielska
ile jednak wyniki ekonomiczne są
czystą matematyką i nie budzą
wątpliwości, o tyle pojęcie rzetelności, która powinna być wyróżnikiem postawy biznesowej w szanujących się
przedsiębiorstwach, pozostawia znacznie
więcej swobody interpretacyjnej i niedomówień. Pytanie, gdzie kończy się zwykła ludzka przyzwoitość, a zaczyna etyka biznesowa
i czy w ogóle można je rozgraniczyć.

O

Cel: transparentność
Na co należy zwracać uwagę, szukając
wiarygodnego kontrahenta, solidnego dostawcy usług lub producenta, którego wyroby nie budzą zastrzeżeń? Poziom usług i wytwarzanych towarów to istotny, lecz nie jedyny wyznacznik wartości firmy. W ocenie podmiotu gospodarczego ważna jest przejrzystość
finansowa, co pozwala wiązać rzetelność
biznesową z brakiem negatywnych wpisów
w Krajowym Rejestrze Długów, będącym
dobrym przewodnikiem po rynku i radarem
sygnalizującym podmioty warte uwagi. To potężna baza danych, będąca jednym z filarów
rynku informacji gospodarczej w Polsce i nieocenionym źródłem informacji o krajowych
firmach – zarówno tych negatywnych, jak i tych
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potwierdzających pozytywny wizerunek kontrahenta i dostawcy usług lub wyrobów.
KRS stanowi też podstawę do certyfikacji w programie Rzetelna Firma. – Możliwość
monitorowania swoich odbiorców, klientów
i partnerów biznesowych jest po prostu koniecznością, szczególnie w dobie coraz większej konkurencji – twierdzi prezes Zarządu
Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki,
przekonując o zasadności programu Rzetelna Firma. Podkreśla, że wpływ certyfikatu na
prowadzenie biznesu jest ogromny. Potwierdzają to statystyki, wskazujące, że większość
ankietowanych deklaruje, że certyfikat ma dla
nich znaczenie. Buduje on prestiż i wskazuje pewnych partnerów w interesach. Rekomendacja największego biura informacji gospodarczej w Polsce daje kontrahentom pewność, że podejmując współpracę z certyfikowanym partnerem, unikną kłopotów związanych z zatorami płatniczymi, zaś długofalowa strategia wspólnych interesów dobrze im
wróży. Już samo ryzyko wpisu do KRS noże
być wystarczającą motywacją do terminowej
zapłaty należności, bowiem dłużnicy tracą
wiarygodność, a w konsekwencji szansę na lukratywne kontrakty i stałą współpracę z potencjalnymi partnerami. Zapłata długu wierzycielom pozwala natomiast zmierzać w kierunku rozwoju z czystą kartą.

Finanse to za mało
Jednak wywiązywanie się ze zobowiązań
płatniczych to zdecydowanie za mało, by zasłużenie tytułować się rzetelnym przedsiębiorcą. Równolegle liczy się szereg czynników
decydujących o jakości obsługi, relacjach
z partnerami handlowymi i klientami, profesjonalizmie zarządzania i społecznej odpowiedzialności biznesu. Rzetelny przedsiębiorca musi być dobrym managerem i pracodawcą, a zarazem działaczem wrażliwym na potrzeby lokalnej społeczności i jej
otoczenia, na które działalność firmy oddziałuje.
Kryteria te uwzględnia program Przedsiębiorstwo Fair Play, realizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy
Krajowej Izbie Gospodarczej. Tytuł ten uzyskują firmy, które postępują rzetelnie wobec
klientów i nie mają zaległości w regulowaniu
zobowiązań, tworzą swoim pracownikom warunki sprzyjające efektywnej pracy i rozwojowi,
a przy tym wspierają inicjatywy edukacyjne,
kulturalne, sportowe i ekologiczne, angażując się w działalność charytatywną. Certyfikaty uzyskane w konkursie powinny być
traktowane nie jako doraźna nagroda, lecz liczący się atut w rynkowych zmaganiach
oraz istotna przewaga nad konkurencją,
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Szanowni Państwo!
Jesteśmy galerią mebli, światła
i dekoracji...
Firmy, z którymi współpracujemy, to
światowi liderzy obecni w najbardziej
prestiżowych galeriach świata.

Doświadczenie
i profesjonalizm
Pozwala nam zagwarantować tym,
którzy nas odwiedzą, satysfakcję !!!
Zapraszamy !!!

OFERUJEMY:
- Meble stylowe i nowoczesne
- Oświetlenie w bardzo szerokiej
gamie stylistycznej
- Dekoracje /tkaniny, porcelana, szkło/
- Najnowsze trendy
- Aranżacje wnętrz – projekty,
konsultacje, doradztwo

25-333 Kielce, ul. Sienkiewicza 4c, tel./fax: 41 344 66 20, 41 344 66 49, www.ambientesalon.eu
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świadcząca o wiarygodności uhonorowanego podmiotu. Najnowszą areną zmagań
o najlepsze efekty biznesowej gry fair play jest
program „Rzetelni w biznesie”.
Przedsięwzięcia tego typu promują etykę w działalności gospodarczej, w odniesieniu do metod zarządzania, postępowania wobec personelu, obsługi klientów, uczciwości
względem partnerów biznesowych. Okazuje się bowiem, że coś, co wydaje się oczywiste i powinno być normą, nie zawsze jest regułą, a dobrych przykładów, stawianych za
przykład i działających jak impuls i motywacja
dla innych firm, nigdy za wiele. Mnożące się
na rynku certyfikaty, skupiające się na różnych, mniej lub bardziej zbieżnych aspektach
biznesowej rzetelności krajowych firm, mają
za zadanie informować o wiarygodności firmy potencjalnych partnerów i konsumentów,
dla których stanowią cenne źródło informacji
i pomoc w wyłonieniu z ogromu marek tych
najbardziej godnych zaufania. Firmy, które
go zdobędą, spełniają gros zasad ujętych
w kodeksie etycznym, od zapewniania personelowi godziwych warunków pracy i możliwości rozwoju, po troskę o jakość oferty
i środowisko naturalne. Co więcej, skutecznie dbają o własne interesy, nie uciekając się
do ciosów poniżej pasa względem konkurencji
i nieuczciwej reklamy, pozostając wiernym zasadom fair play. Rzetelny przedsiębiorca
nie tylko sam podporządkowuje się zasadom,
lecz jednocześnie szerzy je wśród pracowników i czuwa nad wcielaniem w życie wartości składających się na rzetelność, która sytuuje firmę jak najdalej od afer, podejrzanych
interesów i posądzeń o kombinatorstwo, a zarazem plasuje wśród wiarygodnych partnerów, z realną szansą na sukces wypracowany własnym wysiłkiem, wiedzą i umiejętnościami, a nie podstępem i nagannymi etycznie metodami.

Sukces reputacji
Rzetelność przekłada się na łatwość i częstotliwość nawiązywania kontaktów zawodowych, jak również buduje dobre imię firmy
i pozytywny wizerunek, a coraz częściej
przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że dobre
skojarzenia, jakie wywołuje marka, w efekcie
przynoszą korzyści materialne związane ze
wzrostem liczby kontraktów, klientów, popytu.
Bo przecież nie jest niczym odkrywczym, że
prawdziwy, długofalowy sukces osadza się na
zaufaniu i rzetelności kojarzonej z marką, zaś
na nieuczciwych działaniach można się szybko dorobić, lecz taka działalność sprawdza się
jedynie na krótką metę. Z marketingowego
punktu widzenia rzetelność po prostu się opłaca, bo szacunek i jakość powracają ze zdwojoną siłą, a zadowolenie klientów i kontrahentów jest najlepszą rekomendacją oraz bezpłatną i bezcenną reklamą.
Wizja krótkotrwałego wzbogacenia się
bez względu na zasady i narzędzia prowadzące do tego celu szczególnie atrakcyjna wy-
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daje się w czasach kryzysu. – Dla wielu firm
perspektywa krótkoterminowych zysków
osiąganych dzięki przymykaniu oka na kwestie etyczne może być niezwykle kusząca. Jednak nieetyczne rozwiązania, które w najbliższym czasie mogą przynieść określone zyski, w przyszłości mogą generować niepomiernie większe koszty. Tę nową i eksponowaną pozycję etyki można wyjaśnić na wiele sposobów, m.in. rosnącym zainteresowaniem opinii publicznej problemami standardów etycznych w biznesie, co jest skutkiem
postępu w technologii komunikacji i poprawienia standardu życia. Zwłaszcza ludzie
młodzi są znacznie bardziej świadomi globalnych, społecznych i ekologicznych skutków działalności przedsiębiorstw i znacznie
bardziej krytyczni wobec tych podmiotów,
które uważają się za współodpowiedzialne za
taki stan rzeczy. Wielu z nich nie chce pracować dla firm, które stosują nieetyczne rozwiązania. Z kolei przedsiębiorcy powinni pamiętać, że etyczne działanie firm to nie tylko krótkotrwałe projekty – to systematyczne
i długotrwałe budowanie, a także wzmacnianie już istniejących standardów i schematów organizacyjnych. Dobrze prosperująca, zrównoważona firma to taka, która stawia sobie za cel włączenie standardów etycznych do strategii we wszystkich jej przejawach
oraz taka, która świadomie posługuje się nimi
w swojej działalności biznesowej – uważa Tanya Barman, menedżer ds. etyki, CIMA,
uczestnicząca w listopadowej debacie „Etyka w biznesie – czy to się opłaca”, zorganizowanej w Warszawie przez Chartered Institute of Management Accountants.
Podczas spotkania podkreślano, iż zasady
etyki wdrażane w firmach nie są niczym nowym, lecz współczesne podejście do etyki wyraźnie odróżnia konieczność uwidocznienia
jej decydującej roli w strategiach biznesowych
i zakorzenienia w strukturach zarządzania
wszystkich szczebli. – Dla firm na świecie integracja wartości, etyki, odpowiedzialności
wobec środowiska czy społeczeństwa jest już
powszechną praktyką. (…) W Polsce debata wokół tych tematów dotychczas odbywała się w ograniczonym gronie, a lista firm mogąca się pochwalić takimi świadomie prowadzonymi praktykami nie przekraczała 100.
Od mniej więcej dwóch lat to się zmieniło
i cieszy, że także na forum „ludzi finansów”
dyskusja o etyce i odpowiedzialności firm ma
miejsce – mówiła ma spotkaniu poświęconym
etyce w biznesie Irena Pichola, lider Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu PricewaterhouseCoopers.

Etyka na nowo odkryta
Wraz z rolą społecznej odpowiedzialności biznesu wzrasta liczba firm, które nie tylko postępują etycznie wewnątrz firmy, lecz także określają szereg zasad, tworzących swoisty kodeks, obowiązujący pracowników, an-

gażują się w działania społeczne i chętnie
szczycą się swą postawą, wiedząc, że to
istotny element promocji i budowania wizerunku publicznego. – W XXI wieku zmieniają
się wyraźnie proporcje w podejmowaniu odpowiedzialności za losy świata. Zmniejsza się
rola i realne wpływy rządów, wzrasta oddziaływanie biznesu grupującego się w ponadnarodowych korporacjach. Koncerny zaczynają dysponować zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi przekraczającymi
dorobek wielu narodów. Zatem coraz trudniej jest ludziom biznesu unikać odpowiedzialności za skutki prowadzonej przez nich
działalności – ocenia prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Maciej Kozakiewicz.
Zauważa, że tworzeniu dobrobytu i priorytetowym celom ekonomicznym działalności
gospodarczej coraz częściej towarzyszy
współcześnie troska o satysfakcję pracodawców i pracowników, stan środowiska
naturalnego, warunki życia społeczności lokalnej.
Firmy w coraz większym stopniu przedstawiają elementy ich kultury organizacyjnej
w postaci zwartych opracowań, będących
trzonem programów etycznych, nastawionych
na uczynienie z etyki biznesu najwyższego
standardu o randze strategicznej, a zarazem
będących przedmiotem rywalizacji, która
motywuje do systematycznego podnoszenia
standardów etycznych i zawodowych. Programy te wskazują pracownikom etyczny
wymiar funkcjonowania firmy, jednocześnie
pracując na dobre imię i wizerunek firmy. Prof.
Wojciech Gasparski w artykule „Programy
etyczne firm” pisze: „Dobra reputacja stanowi
jedno z aktywów i choć może być mierzona
w kategoriach ekonomicznych, nie można jej
kupić ani sprzedać, można ją jedynie zdobyć,
postępując etycznie. Powiada się, że dobra reputacja może być silnym atutem, może
wzmocnić skuteczność reklamy produktów
czy usług danej firmy, ale nie da się stworzyć
dobrej reputacji za pomocą reklamy. Programy etyczne mają na celu przeciwdziałanie
stratom firmy, na które składają się nadszarpnięta reputacja, utrata zaufania, utrata
konkurencyjności i demoralizacja personelu.
Korupcja i oszustwo w świecie biznesu stanowią obecnie większe zagrożenie niż kiedykolwiek. Uważa się, że są groźniejsze dla firm
niż konkurencja lub inne niesprzyjające czynniki zewnętrzne, ponieważ są wewnętrznymi
wrogami firmy, są jak rak, który może zniszczyć cały jej dorobek”.
Warto zatem pamiętać, że rzetelność
oparta na zasadach etyki prowadzi do trwałej renomy i długoterminowych zysków, zaś
czarny PR, będący następstwem choćby jednej wpadki, rozpowszechnia się znacznie
szybciej, błyskawicznie działając na szkodę firmy i niwecząc jej osiągnięcia, na które pracowała latami. Wniosek, że uczciwość i aktywność zgodna z zasadami etyki leży w interesie firmy, nasuwa się sam.
I

Doświadczenie procentuje
Dzięki coraz większej rzeszy klientów i nowym wymaganiom, ﬁrma ESTO
rozwinęła się zarówno pod względem ilościowym (kilkukrotny wzrost sprzedaży),
jak i jakościowym. Dziś dla wielu marka ESTO oznacza partnera godnego zaufania
irma ESTO Sp. z o.o. powstała w listopadzie 1993 roku. Jej siedziba
znajduje się w Barlinku, w uroczo położonym zakątku nad jeziorem Barlineckim, w otulinie Gorzowsko-Barlineckiego
Parku Krajobrazowego. W swojej 18-letniej historii spółka ESTO niejednokrotnie udowodniła, że jest ﬁrmą wykonującą wyroby wysokiej
jakości i spełniające najwyższe wymagania.
Firma dysponuje nowymi liniami technologicznymi do produkcji oraz oprogramowaniem komputerowym wspomagającym projektowanie konstrukcji i grafiki opakowań. Współpraca i przychylne spojrzenie
partnerów handlowych, dały jej możliwość
zdobycia szerokiej wiedzy i doświadczenia. Teraz to procentuje w postaci świadczonego serwisu i doradztwa w zakresie dostępnych
możliwości i rozwiązań w opakowaniach
dla wszystkich klientów.
W czerwcu 2004 roku, korzystając z funduszy PHARE, firma wdrożyła System Za-
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Siedziba firmy Esto
rządzania Jakością zgodnie z normą ISO
9001:2000 i przeszła pozytywnie audit uzyskując certyfikat w zakresie projektowania,
produkcji i sprzedaży opakowań. W 2010 roku
odnowiono certyfikację według nowej normy
ISO 9001:2008.
Firma regularnie podejmuje kolejne kroki na drodze do dynamicznego rozwoju.
W 2005 roku, korzystając z Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (SPO WKP), zrealizowała projekt inwestycyjny „Budowa li-

nii produkcji opakowań tekturowych, kaszerowanych z nadrukiem offsetowym” w ramach działania 2.3.
Dynamiczny rozwój firmy i jakość oferowanych przez nią usług doceniają nie tylko rzesze zadowolonych klientów, ale także
niezależne gremia konkursowe. Zarząd miasta i gminy Bralinek wraz z kapitułą konkursową przyznały ESTO w latach 1997 i 2005
Złotą Barlinecką Gęsiarkę. W roku 2006 firma była laureatem srebrnej statuetki w ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw „Wielka Mała Firma”, a w 2008 roku została uhonorowana tytułem „Solidny Pracodawca
Pomorza Zachodniego”. Ostatnio zdobytą
przez firmę nagrodą jest certyfikat „Rzetelni
w Biznesie”. Ponadto ESTO czynnie uczestniczy w życiu miasta, wspierając akcje zakupu sprzętu medycznego, barlinecką kulturę,
ratując kasztanowce.
www.esto.biz.pl
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Magnes
dla przedsiębiorczych
Korzystne położenie, wysoki poziom oświaty i infrastruktury technicznej
oraz otwartość samorządu, który dba o zadowolenie wszystkich przebywających
na terenie gminy, sprawiają, że Lesznowola to dobre miejsce do rozwoju
biznesu, atrakcyjne dla inwestorów, ciekawe dla turystów i przyjazne
dla mieszkańców. A przy tym ekologicznie czyste
esznowola to gmina wiejska położona w bezpośrednim sąsiedztwie
Warszawy. Powierzchnię 69,17 ha
zamieszkuje ponad 19 tys. osób. Bliskość stolicy i międzynarodowego Lotniska
im. F. Chopina, dogodne szlaki komunikacyjne, atrakcyjne tereny inwestycyjne czy dobry stan infrastruktury technicznej to atuty,
dzięki którym Lesznowola intensywnie się rozwija. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu była gminą typowo rolniczą.

L

Frontem do biznesu
Dziś na jej terenie działa ponad 4 tys.
– mniejszych i większych – firm, tworzących
ośrodek produkcyjny i usługowy, koncentrujący nowoczesny przemysł z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego. Na
szczególną uwagę zasługuje miejscowość
Wólka Kosowska, w której powstało największe w Europie Środkowo-Wschodniej
handlowe centrum azjatyckie. To około
400 firm handlowych, które stanowią około
8 proc. wszystkich podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych na terenie gminy i olbrzymi potencjał gospodarczy. Wiele znanych firm
zagranicznych i krajowych ulokowało tu
swoje siedziby, ponieważ teren gminy postrzegany jest jako miejsce dużych możliwości.
W ostatnim okresie teren inwestycyjny
gminy znacznie się powiększył. W lipcu bieżącego roku wojewoda mazowiecki oficjalnie przekazał gminie należące do Skarbu Państwa grunty po byłym PGR w Mysiadle. Nabyta nieruchomość o powierzchni 83,5736 ha
jest położona na granicy z Warszawą, wzdłuż
drogi krajowej nr 79, czyli ulicy Puławskiej.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola obszar jest przeznaczony pod usługi publiczne, usługi z zielenią towarzyszącą,
w tym usługi publiczne oraz tereny zieleni
urządzonej.
Firmy zainteresowane inwestycjami
w Lesznowoli mogą liczyć na duże ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności. Jednym z nich jest plan zagospodarowania przestrzennego, którym objętych jest
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Gmina Lesznowola z lotu ptaka

Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy
Lesznowola
aż 98,5 proc. obszaru gminy. Potencjalni inwestorzy mogą samodzielnie sprawdzić interesującą ich lokalizację, jej położenie i sąsiedztwo za pomocą „Internetowego Systemu Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola”, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Dobrze żyć i wypoczywać
W gminie przybywa również nowych
mieszkańców. Przyciąga ich dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna.
Gmina dołożyła wszelkich starań, aby w sposób maksymalny powiększyć uzbrojenie
swoich terenów w media (wodociąg
100 proc.; kanalizacja 87,5 proc.). Samorząd

stale inwestuje w budowę dróg gminnych oraz
współfinansuje (w 50–75 proc.) budowę i modernizację dróg powiatowych i wojewódzkich.
Mieszkańcy gminy Lesznowola mają
gwarancję, że ich dzieci będą uczęszczały do
dobrych szkół, bowiem wysoki poziom gminnej oświaty to kolejny atut Lesznowoli, a czas
wolny po zajęciach aktywnie i bezpiecznie
spędzą w nowoczesnych obiektach sportowych czy na placach zabaw. Gminny Ośrodek Kultury proponuje ciekawą ofertę zajęć
dla małych i dużych, a gminna biblioteka oferuje nie tylko bogaty księgozbiór, lecz także
bezpłatny dostęp do Internetu.
Gmina Lesznowola była jedną z pierwszych w Polsce, gdzie przekształcono publiczną służbę zdrowia. O zdrowie mieszkańców dbają dwa niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej, oferujące szeroki zakres
usług medycznych – nie tylko podstawowych,
ale i specjalistycznych. Mieszkańcy mają też
zapewniony dostęp do banków, punktów
usługowych i sklepów.
W Lesznowoli można też wspaniale
wypocząć. Do rekreacji najlepiej nadają się
lasy w okolicach Magdalenki i Wilczej Góry
oraz doliny rzeki Utraty. Miłośnicy aktywnych
form rekreacji mają do dyspozycji ścieżki rowerowe, stadiony i hale sportowe oraz okoliczne stadniny koni.
www.lesznowola.pl
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Menedżer w kitlu?
Chyba nie ma się czego bać
Służba zdrowia to dziedzina życia społecznego wzbudzająca bodaj największe emocje.
Opracowań, dyskusji, paneli, a nawet planów reform było już bez liku. Niestety,
najczęściej kończy się na gadaniu. A nawet jeżeli nie, to proponowane rozwiązania
dosyć szybko okazują się nieskuteczne. Kluczem do sukcesu może okazać się znowu
kopiowanie standardów zachodnich. Przynajmniej części z nich
Paweł Jagoda

Zabójcze koszty zdrowia

rudno się dziwić, iż forma polskiej
służby zdrowia wzbudza w samych
Polakach mieszane uczucia. Z jednej strony mamy do czynienia
z wszechobecnymi kolejkami, odsyłaniem
od Annasza do Kajfasza, niemiłosiernie długim czekaniem na specjalistyczne badania.
Z drugiej, co chwila słychać, że taki a taki szpital jest na skraju upadłości, że kolejne przychodnie bankrutują. Patrzymy na swoje miesięczne składki zdrowotne i nic z tego nie rozumiemy.

T

Ekipy rządowe na początku buńczucznie
zapowiadają naprawienie systemu. I nie dotrzymują słowa. Natomiast wydatki Polaków
na służbę zdrowia rosną lawinowo z roku na
rok. Obecnie wynoszą one około 30 proc.
wszystkich pieniędzy przeznaczonych w naszym kraju na zdrowie. Dla porównania
ubezpieczenia zdrowotne stanowią zaledwie
około 0,1 proc. tych wydatków. Gdzie więc podziewają się te pieniądze?
Eksperci z firmy doradczej Deloitte jednoznacznie odpowiadają: to przede wszystkim koszty ponoszone bezpośrednio przez pa-
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ul. Podróżnicza 26/28
53-208 Wrocław
tel. 71 363 15 29
www.spzoz.wroc.pl

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ jest
jednym z największych publicznych zakładów opieki zdrowotnej we Wrocławiu i na
Dolnym Śląsku, prowadzącym działalność
ambulatoryjną. Centrum istnieje od 1973
roku i od lat świadczy usługi zdrowotne
w ramach umów zawartych z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie mieszkańcom Wrocławia i Dolnego
Śląska, zapewniając pacjentom i personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia oraz pracy. Dowodem wysokiej jakości
świadczonych usług jest wdrożenie i certy-

ﬁkowanie systemu zarządzania jakością
ISO 9001:2008.
Jesteśmy wieloproﬁlową jednostką, która
zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną
na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Swym zasięgiem obejmujemy populację największych i najbardziej rozproszonych przestrzennie rejonów Wrocławia.
Ponadto jesteśmy inicjatorem i realizatorem
wielu programów zdrowotnych z zakresu
promocji zdrowia, proﬁlaktyki chorób i rehabilitacji.
Strukturę Centrum tworzy 5 Przychodni
Podstawowo-Specjalistycznych, Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień

z 2 ﬁliami, Ośrodek Dziecięcych Porażeń
Mózgowych „Puchatek”, Ośrodek Opieki
Zdrowotnej i Rehabilitacji CELMED oraz
31 Gabinetów Medycyny Szkolnej.
Przychodnie Wrocławskiego Centrum Zdrowia wykorzystują w pełni nowoczesne zaplecze rehabilitacyjne oraz diagnostyczne,
w tym echokardiograﬁę, próby wysiłkowe,
badania Holterowskie, badanie gęstości
kości (densytometria), EEG, EMG, EKG,
pełną diagnostyką w okulistyce, leczeniu jaskry w tym badania GDX, spirometrię, audiometrię, USG kolor Doppler, USG położnicze 4D, USG, KTG, dostęp do pełnego zakresu badań laboratoryjnych i RTG itp.
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cjenta – wydatki na lekarstwa oraz tak zwane „fee-for-service”, czyli opłaty za prywatne usługi lekarskie. Znawcy tematu przekonują, że ze względu na niewydolność naszego systemu, ale także to, że polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne, wydatki Polaków na prywatną opiekę medyczną będą rosły. – Polska należy do krajów,
w których nakłady pieniężne na opiekę zdrowotną będą wzrastały w największym tempie.
Mimo to obecne średnie wydatki na osobę
w krajach Europy Zachodniej, które wynoszą
około 2200 euro na osobę, przewyższają dwukrotnie nakłady w Polsce. Oznacza to, że polski rynek usług medycznych w długim okresie ma duży potencjał wzrostu – mówi Szymon Goc, starszy menedżer w Dziale Rozwiązań Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych
firmy doradczej Deloitte.
Szkopuł w tym, że powszechne niezadowolenie z obecnej formy polskiego rynku
usług medycznych nie idzie w parze z ochotą łożenia większych sum pieniędzy na ten cel.
– Z przeprowadzonych w ubiegłym roku badań na temat ubezpieczeń zdrowotnych wynika, że trzy czwarte obywateli wyraża niezadowolenie z tego, w jaki sposób funkcjonuje
u nas służba zdrowia. Ale tylko 20 proc. Polaków byłoby gotowych przeznaczyć 50 zł miesięcznie na zakup dodatkowej polisy zdrowotnej – twierdzi Ilona Gierczyk z Deloitte.

Braki nie tylko w kasie
Tak naprawdę przyczyn kłopotów rynku
usług medycznych należy szukać nie tylko
w ciągle zbyt małym dofinansowaniu. Oprócz
tego zdecydowanie brakuje menedżerskiego
podejścia do sprawy. Traktowania przychodni, szpitali po prostu jako firm, które
z jednej strony powinny należycie opiekować
się swoimi klientami (pacjentami), a z drugiej
przez wewnętrzne i zewnętrzne instrumenty
dbać o własną politykę finansową. Przez kilkadziesiąt lat utarło się przekonanie, że szefem danej placówki medycznej jest po prostu
lekarz. Tymczasem dla nikogo nie jest już tajemnicą, że środowisko lekarskie (rzecz jasna
z wyjątkami) cechuje brak zdolności organizacyjnych, trudności z adaptacją do nowych
przepisów, brak świadomości zmian gospodarczych.
Przeprowadzone ostatnio we Francji
przez MEAH (Narodowa Misja Ekspertów
ds. Audytu Zarządzania Szpitalami) badania
jednoznacznie wskazują, że lekarze nie mają
problemów z zaangażowaniem, co do poddawania się profesjonalnemu zarządzaniu,
o ile przekłada się to na proces terapeutyczny, podniesienie jakości usług, inwestowanie
w sprzęt, czy też podniesienie własnych kwalifikacji medycznych. Wprowadzanie menedżerów do szpitali jest więc jak najbardziej zasadne; pamiętać jednak należy, iż ukierunkowanie się tylko i wyłącznie na zysk finansowy w dłuższej perspektywie nie przyniesie
efektów. Biały personel po prostu nie będzie
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współpracował tak, jakby mógł. Dlatego,
zdaniem Piotra Karnieja, który pod koniec
XX wieku, jeszcze jako student, został pełnomocnikiem ds. tworzenia niepublicznego
ZOZ-u na terenie Wielkopolski, przedstawiając lekarzom nowe sposoby zarządzania,
za każdym razem trzeba także akcentować
z jednej strony zmniejszenie biurokracji,
a z drugiej szansę na to, że usługi medyczne
w tym miejscu będą po prostu lepsze.
W kraju nad Wisłą coraz więcej uczelni decyduje się na otwarcie kierunków zarządzania
i marketingu – właśnie w służbie zdrowia. Na
przykład uczelnia Łazarskiego w Warszawie
zaprasza na studia MBA, które obejmują między innymi systemy ubezpieczeń zdrowotnych,
systemy ochrony zdrowia, prawa pacjenta,
społeczne uwarunkowania przekształceń
w ochronie zdrowia, czy w końcu partnerstwo
publiczno-prywatne w tym zakresie. Możemy
więc optymistycznie przypuszczać, że profesjonalna kadra, potrafiąca zarządzać placówkami medycznymi, będzie u nas z roku na
rok liczniejsza. Z pewnością jednak nie będzie
to lekiem na brak świadomości, ile co kosztuje, czy na budowanie nowych struktur na ruinach poprzednich.
Inna sprawa to kłopoty (które sami sobie
stworzyliśmy) stricte organizacyjne. Pokutującym ciągle błędem z pewnością jest brak dywersyfikacji między kontrolą a finansowaniem,
co na zachodzie Europy (ale nie tylko) jest rzeczą oczywista i bezdyskusyjną. W Polsce zaś
często bywa tak, że jakiekolwiek ruchy w systemie finansowania publicznego wymagają
zgody danego oddziału NFZ. – Nie można
też cały czas oglądać się tylko i wyłącznie na
przepisy. Trzeba mieć wizję zarządzania.
Moja placówka jako jedna z pierwszych uzyskała certyfikat jakości ISSO 2012 na wszystkie usługi medyczne. Przez lata inwestowałem
w rozwój bazy lokalowej oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny, nie zapominając jednocześnie, że najważniejszym elementem jest
profesjonalna kadra medyczna. Wszyscy moi
pracownicy, począwszy od rejestratorek, poprzez średni personel medyczny, a skończywszy na lekarzach, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe – mówi Ryszard Szcząchor,
dyrektor Centrum Medycznego Aldemed
w Zielonej Górze, uhonorowany tytułem Menedżer Roku 2010 w kategorii niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Szcząchor pokazał,
że nie zawsze trzeba tylko i wyłącznie kopiować i podpatrywać innych. Zdecydował się na
stworzenie placówki jak najbardziej kompleksowej. Od lekarza pierwszego kontaktu do stołu operacyjnego. Jego zamierzeniem było, by
pacjent, który do niego trafi, nie musiał udawać się nigdzie indziej na zabieg czy dodatkową
konsultację. I dopiął swego.

Nie taka prywatyzacja straszna
W tym wszystkich należy pamiętać, że dla
Polaków – co, rzecz jasna, stale jest podsycane przez niektórych polityków – menedżer

kojarzy się automatycznie z prywatyzacją lub
komercjalizacją (zupełnie inną sprawą jest mylenie tych pojęć, także przez zasiadających
w parlamencie). To z kolei działa na nas niczym czerwona płachta na byka. Cały czas słyszymy, a pewnie teraz – w czasie trwania kampanii wyborczej – słyszeć będziemy częściej,
że usługi medyczne w prywatnych rękach
oznaczają, iż będzie drożej i tylko dla wybranych. A na wszystkim zarobią źli i okrutni prywaciarze.
Tymczasem już teraz ponad 80 proc. opieki podstawowej i prawie 60 proc. specjalistycznej ambulatoryjnej jest już w rękach prywatnych. Analogiczna sytuacja jest w przypadku szpitali. Bardzo często społeczność lokalna nawet nie wie, że szpital w ich mieście
jest już skomercjalizowany. Nawet jak szpital jest publiczny, to przecież nic nie stoi na
przeszkodzie, by w jego wnętrzu było kilka
albo kilkanaście prywatnych praktyk lekarskich. Dziwnym trafem nie słychać krzyków
przerażonych taką sytuacją pacjentów. To, niestety, jednoznaczny dowód na to, że uprawiana u nas z lubością polityka zdrowotna jest
po prostu oderwana od rzeczywistości. Rzucane w świetle kamer i fleszy slogany maja zaś
na celu wyłącznie uzyskanie efektu politycznego, a nie jest jakąkolwiek próbą naprawienia systemu.
Okazuje się, że zdecydowanie więcej
zrozumienia wykazuje biały personel, który
chyba jest też odporniejszy na polityczne manipulacje. – Nie ma wątpliwości, że zarządzanie jest jądrem całego systemu. Jeżeli tutaj da się coś naprawić, skutecznie przenieść
do nas sprawdzone warianty zagraniczne, to
zyskają nie tylko poszczególne placówki,
lecz także cały system – uważa Barbara Ryznar, naczelna pielęgniarka w Centrum Medycznym w Łańcucie.
Tutaj kłania się też kiepskie zdobywanie
doświadczenia u sąsiadów, którym powiodło
się uporządkowanie wewnętrznego rynku
usług medycznych. Ci, którzy czekają na stworzenie w Unii Europejskiej jednolitego systemu dla państw członkowskich, wierzą de facto w utopię. I specyfika rynku, i zupełnie odmienne warunki gospodarczo-społeczne w poszczególnych krajach jasno wskazują, że jest
to niemożliwe. W kontekście działań Brukseli
zdecydowanie lepiej skoncentrować się na dyrektywie „pacjenci bez granic”. To z pewnością wpłynie na polski system opieki zdrowotnej, a także będzie sporym wyzwaniem dla
zarządzających placówkami medycznymi.
Odpowiednie zarządzanie, kształcenie
menedżerskiej kadry – to elementy, od których
już nie da się uciec. Gra toczy się teraz w Polsce o to, by się tego nie bać. Nawet najwięksi malkontenci powinni zrozumieć, że nasz
system ochrony zdrowia potrzebuje terapii
wstrząsowej. Dotychczasowe zabiegi nie pomogły. Nadszedł czas na nowe spojrzenie, które z powodzeniem sprawdziło się w wielu krajach na całym świecie.
I
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Zaangażowanie daje efekty
Spółka Szpitale Tczewskie SA powstała 31 maja 2011 roku, w wyniku przekształcenia
Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Przez cały okres działalności osiąga
dodatnie wyniki ﬁnansowe, a zespół nie ustaje w staraniach, aby zapewnić
pacjentom jak najlepsze warunki oraz efekty leczenia
ak deklaruje personel szpitala, praca
w służbie zdrowia jest pasją i powołaniem. Efektem takiego podejścia
do codziennych zajęć są wciąż podejmowane próby wyeliminowania wszelkich
niedogodności i wprowadzenia rozwiązań,
które wpływają bezpośrednio na podniesienie
jakości usług i zadowolenie naszych pacjentów.
Do sukcesów spółki można zaliczyć
m.in. dołączenie do jednostki Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej,
uruchomienie na terenie szpitala na zasadach
outsourcingu stacji dializ, centrum diagnostyki
obrazowej TK + rezonans magnetyczny
oraz laboratorium medycznego, dobudowanie do istniejącego budynku części będącej siedzibą Zespołów Ratownictwa Medycznego i gabinetu lekarza POZ, które do tej
pory stacjonowały w dzierżawionych po-
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Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„Eskulap” Sp. z o.o.

Janusz Boniecki, prezes zarządu Szpitali
Tczewskich SA, odbiera certyfikat
„Rzetelni w ochronie zdrowia”
mieszczeniach. W planach jest budowa nowego pawilonu szpitalnego, która pozwoli
prowadzić działalność w zakresie lecznictwa
zamkniętego w jednym kompleksie.
Pracę i zaangażowanie kadry Szpitali
Tczewskich dostrzegają nie tylko pacjenci, lecz

także współpracujące z placówką instytucje.
Lata 2010 i 2011 były dla spółki szczególnie
istotne, ponieważ zaangażowanie zespołu zostało nagrodzone 3. miejscem w prestiżowym
konkursie Perły Medycyny. W bieżącym roku
Szpitale Tczewskie SA otrzymały certyfikat
oraz statuetkę „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”.
– Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Rok 2011 będzie dla
nas niezwykle ważny, ponieważ jako spółka
akcyjna planujemy pozyskać inwestora poprzez emisję akcji szpitala na giełdzie. Mamy
nadzieję, że powoli nam to zdobyć środki na
realizację wyznaczonych celów, których podstawą są nowoczesna infrastruktura, wysoki poziom świadczonych usług i wysoko wyspecjalizowani pracownicy, bez których spółka nie mogłaby się tak prężnie rozwijać – mówi
Janusz Aleksander Boniecki, prezes zarządu
Szpitali Tczewskich SA.
I

Nasza misja brzmi: „Zdrowie pacjenta najwyższym celem poprzez
podnoszenie kwaliﬁkacji personelu i doskonalenie zarządzania”.
Zgodnie z tymi założeniami:
• świadczymy usługi w POZ i 16 poradniach specjalistycznych
• realizujemy programy proﬁlaktyczne, obejmujące wczesne wykrywanie schorzeń układu
krążenia, raka piersi, raka szyjki macicy
• organizujemy „białe soboty”, aby pacjenci mogli skorzystać z porad lekarzy specjalistów:
diabetologa, urologa, dermatologa i wykonać badania Dopplera (przepływy naczyniowe)
oraz badania wykrywające osteoporozę.
Na terenie przychodni znajdują się: apteka, sklep ortopedyczny, optyk, pracownia techniki
dentystycznej, pracownia protezowania wad słuchu. Poradnia medycyny pracy wykonuje
badania proﬁlaktyczne w ramach umów zawartych z zakładami pracy.
Nasze atuty to:
• wysoka jakość usług medycznych, będąca zasługą profesjonalizmu kadry lekarskiej
i pielęgniarskiej
• sprawna infrastruktura laboratoryjna oraz sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny
• bardzo dobre wyposażenie technicznie i komputeryzacja pracowni diagnostycznych,
pozwalające na szybkie zdiagnozowanie pacjenta, wdrożenie leczenia i rehabilitację
• funkcjonujący od 5 lat system zarządzania jakością ISO 9001:2000, którego opracowane
procedury i instrukcje robocze są chętnie stosowane przez pracowników naszej przychodni
• współpraca z Akademią Medyczną we Wrocławiu i Szkołą Policealną Służb Społecznych.
W celu podniesienia kwaliﬁkacji personel naszej przychodni bierze udział w licznych szkoleniach i kursach.
W ogólnopolskim konkursie „Perły Medycyny” dwukrotnie otrzymaliśmy
wyróżnienie w kategorii Zakładów Lecznictwa Otwartego.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” Sp. z o.o.
ul. Zamenhofa 47, 58-105 Świdnica
tel. (74) 852 30 11, fax (74) 640 62 62
eskulap@data.pl, www.eskulap.swidnica.pl
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Komfort i bezpieczeństwo
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi jest szpitalem
wielospecjalistycznym, posiadającym w swojej strukturze 11 oddziałów,
8 poradni oraz 7 pracowni diagnostycznych
ocznie w Szpitalu hospitalizuje się
ponad 12 000 pacjentów oraz
udzielanych jest ponad 30 000 porad, głównie mieszkańcom miasta
Łodzi i województwa łódzkiego. Szpital
dzięki swojej strukturze organizacyjnej realizuje świadczenia zdrowotne zarówno w stanach zagrożenia życia, jak i w ramach lecznictwa szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i jest wiodąca placówką, dla
której organem założycielskim jest miasto
Łódź, przygotowaną do świadczenia kompleksowych usług zdrowotnych.
Jako jedyna miejska i jedna z trzech placówek w aglomeracji miejskiej świadczy
usługi pacjentom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego. Pełne wyposażenie
Oddziału w aparaturę i sprzęt medyczny oraz
bezpośrednie sąsiedztwo Pracowni Tomografii
Komputerowej pozwalają bez zwłoki rozpocząć proces diagnostyczno-leczniczy, co
zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i poprawia rokowania. Ponadto Szpital zapewnia wczesną, kompleksową i wysokospecjalistyczną diagnostykę i leczenie w zakresie chorób układów krążenia, nerwowego, pokarmowego i narządu ruchu.
Diagnostyką i leczeniem zachowawczym
pacjentów z chorobami kardiologicznymi
oraz kontynuacją leczenia zapoczątkowanego w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii zajmuje się Ośrodek Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Krążenia. W szpitalu
działa jeden z dwóch funkcjonujących w regionie – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, który posiada wieloletnie doświadczenie
w zakresie rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego zwłaszcza po
udarach mózgu. Oddział wraz z Ośrodkiem
Rehabilitacji Dziennej przejmuje przeważającą liczbę pacjentów wymagających leczenia

R

Blok operacyjny
w tym zakresie, często wcześniej hospitalizowanych w Oddziale Udarowym. Ośrodek
zajmuje się też pacjentami po urazach i operacjach ortopedycznych.
Oddział Okulistyczny, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, wykonuje szeroki
wachlarz zabiegów, w tym także zabiegów
skomplikowanych i wieloproceduralnych.
Szpital posiada również bardzo dobrze wy-

Dokładamy wszelkich starań, aby misja, która brzmi: „Szpital zabezpiecza prawo
do życia i zdrowia człowieka poprzez leczenie i pielęgnację chorych” była realizowana poprzez:
• Zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w optymalnym czasie i z optymalnym
wykorzystaniem środków finansowych i bazy diagnostyczno-leczniczej,
• Dążenie do spełnienia oczekiwań stawianych przez pacjentów,
• Stałe dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
• Doposażanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną,
• Zastosowanie nowoczesnych metod diagnostyczno-leczniczych.
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posażoną Pracownię Endoskopii zapewniającą wielostronne podejście do pacjenta,
współpracującą ściśle z Oddziałem Chirurgicznym Ogólnym, która jako nieliczna w regionie wykonuje zabiegi endoskopowe na drogach żółciowych.
Szpital posiada certyfikat systemu zarządzania jakością według wymagań normy
PN-EN ISO 9001:2009 dotyczący usług
medycznych w zakresie lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
rehabilitacji i diagnostyki oraz certyfikat
„Szpital bez bólu”. Obecnie Szpital otrzymał
również Regionalny Certyfikat „Rzetelni
w Ochronie Zdrowia”.
III Szpital Miejski
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
tel. (42) 676 17 90
fax (42) 676 17 85
jonscher@jonscher.pl
www.jonscher.pl
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Umiemy wyciągać wnioski
Najcenniejsze dla nas są opinie pacjentów. Podziękowania i gratulacje otrzymujemy
nie tylko od nich, lecz także od przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu
– mówi z dumą Eunika Adamus, prezes zarządu Powiatowego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. w Wieruszowie, nagrodzonego certyﬁkatem
„Rzetelni w Ochronie Zdrowia”
Proszę powiedzieć, jakie warunki musiało spełnić PCM, by zostać laureatem
Ogólnopolskiego Certyfikatu „Rzetelni
w Ochronie Zdrowia”, potwierdzając pozycję lidera na rynku usług medycznych?
– Aby ubiegać się o certyfikat, spółka musiała potwierdzić, iż jest liderem na rynku
usług medycznych. Wykazano, iż pracownicy
pełnią funkcje doradców i ekspertów w organizacjach medycznych. Udokumentowaliśmy wiele nagród i wyróżnień, które spółka otrzymała od chwili powstania, i przedstawiliśmy projekty wprowadzające nowe
technologie oraz szeroko pojętą innowacyjność na rynku usług medycznych. Spośród
innych podmiotów leczniczych wyróżnia
nas też współpraca z ośrodkami naukowobadawczymi, wyższymi uczelniami. Szpital
Powiatowy aktywnie działa w wielu stowarzyszeniach i zrzeszeniach szpitali. Kolejnym
ważnym elementem oceny było odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi. Kładziemy nacisk na właściwe motywowanie pracowników, płacowe i pozapłacowe – poprzez
refundację różnych form kształcenia, odpowiednie warunki pracy i dbanie o bezpieczeństwo pracownika oraz pacjenta. Najcenniejsze dla nas są opinie pacjentów. Podziękowania i gratulacje otrzymujemy nie tylko od nich, lecz także od przedstawicieli
wszystkich szczebli samorządu. Jako obsługa medyczna bierzemy udział w organizowanych przez lokalną społeczność uroczystościach. Pragnę podkreślić, iż PCM w Wieruszowie jest pierwszą spółką prawa handlowego w ochronie zdrowia w województwie łódzkim.
Jak układa się państwu współpraca z samorządem powiatowym, będącym organem założycielskim spółki?
– Współpraca z samorządem powiatowym, który był inicjatorem powstania spółki, od samego początku układa się wręcz modelowo. Powiat wieruszowski jest jedynym
udziałowcem spółki. Ewenementem w skali
kraju jest to, że Rada Nadzorcza składa się
z trzech osób – 2 prawników i 1 ekonomisty
– w żaden sposób nie powiązanych ani z tutejszymi władzami, ani z partiami politycznymi, ani nawet z powiatem. Nie ma zatem
żadnych nacisków i ręcznego sterowania zarządem, czyli mną. Być może dlatego Rada

Prezes Eunika Adamus odbiera certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”

Ewenementem w skali kraju jest to, że Rada
Nadzorcza składa się z trzech osób w żaden sposób
nie powiązanych ani z tutejszymi władzami, ani
z partiami politycznymi, ani nawet z powiatem
jest bardzo drobiazgowa w wykonywaniu swoich obowiązków, co stanowi dla mnie pomoc
i ogromną motywację do podejmowania
nowych wyzwań. Nie oznacza to, że jestem
oderwana od samorządowej rzeczywistości
i spraw powiatu. Biorę udział w sesjach
Rady Powiatu, składami sprawozdania
z działalności szpitala, współpracuję z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.
Powiat jako właściciel spółki pomaga mi w realizacji zaplanowanych inwestycji.
Jaka rola w kreowaniu jakości usług
przypada wdrożonemu systemowi ISO?
– System Zarządzania Jakością według
normy ISO 9001:2008, wdrożony w spółce w
2009 roku, jest przez nas na bieżąco nadzorowany i doskonalony. Uporządkowano
wszystkie obszary działalności, które są systematycznie audytowane. System pomaga
nam reagować na zarejestrowane „usługi niezgodne”. W chwili powstania zdarzeń niepożądanych podejmujemy działania korygujące lub zapobiegawcze i wyciągany wnioski na przyszłość. Pozwala to na realizację
usług każdemu pacjentowi na tym samym poziomie. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych

i zewnętrznych podnosi jakość usług, gdyż
świadczenia medyczne realizowane są zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, zdobytą
w czasie różnych form kształcenia kadry. System nakazuje dbać o bezpieczeństwo pacjenta
i pracownika, stosując między innymi przeglądy sprzętu medycznego. Najistotniejsze jest
dla nas prowadzenie badań satysfakcji klienta wewnętrznego, zewnętrznego oraz właścicieli procesu. Wnioski są cenną wskazówką
do ciągłego doskonalenia prowadzonej działalności.
Jak przedstawia się wizja rozwoju szpitala w perspektywie najbliższych lat?
– Na najbliższe lata zaplanowałam etapową rozbudowę istniejącej bazy szpitalnej.
Po całkowitym zmodernizowaniu i wyremontowaniu istniejących pomieszczeń oraz
zakupach sprzętu – z własnych środków – zamierzam wybudować i wyposażyć drugą
salę operacyjną, aby mieć nowoczesny blok
operacyjny, odpowiadający europejskim standardom. O dalszych planach nie chcę mówić,
gdyż konkurencja nie śpi. No i nie chcę zapeszyć.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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Uznanie nie tylko pacjentów
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo jest uznaną ﬁrmą na rynku usług zdrowotnych.
Realizuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistki
ambulatoryjnej, rehabilitacji, zdrowia psychicznego oraz stomatologii

Przychodnia przy ul. Wrocławskiej
ZPZLO Warszawa Bemowo istnieje od 10 lat. Uznanie wśród pacjentów oraz ﬁrm współpracujących
uzyskał za wysoką jakość świadczonych usług zdrowotnych, stosowanie
współczesnych standardów postępowania
medycznego oraz nowoczesną aparaturę
diagnostyczną i leczniczą. Potwierdzeniem
skuteczności prowadzonej polityki jakości są
uzyskane certyﬁkaty: systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000 w 2007 roku i ISO
9001-2008 w 2010 roku (o wyższym poziomie wymagań w stosunku do poprzedniego
certyﬁkatu) oraz systemu ochrony środowiska ISO 14001-2004 w 2008 roku.
SZPZLO Warszawa Bemowo udziela
świadczeń medycznych głównie mieszkańcom Warszawy, ale w ostatnich latach wzrasta ilość pacjentów z terenu całej Polski, a także pacjentów z Europejską Karta Ubezpieczenia.
O wysokiej pozycji rynkowej zakładu
świadczą także przyznane w ostatnich latach
nagrody i wyróżnienia. Oto niektóre z nich:
II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Perły medycyny” w kategorii zakłady lecznicze,
rehabilitacja i opieka długoterminowa, Certyfikat Perłowy „Polish Product” w kategorii
firma roku, EuroCertyfikat 2010 za całokształt
działań mających na celu dobro pacjenta oraz
najwyższą jakość oferowanych usług medycznych oraz Godło Promocyjne „Teraz Polska” za świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji.
SZPZLO Warszawa Bemowo dynamicznie się rozwija i z każdym rokiem poszerza zakres świadczonych usług medycznych. W ostatnich dwóch latach powstały:
Oddział dzienny rehabilitacyjny i Poradnia

Przychodnia przy ul. Czumy

S
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Ogólnopolski certyfikat „Rzetelni w Ochronie
Zdrowia” w imieniu Pawła Dorosza
– dyrektora SZPZLO Warszawa Bemowo
– odebrała Danuta Adamska
chorób płuc dla dorosłych w przychodni przy
ulicy Powstańców Śląskich 19, Poradnia
chorób płuc dla dzieci w przychodni przy ulicy Wrocławskiej 19, Poradnia wad postawy

Przychodnia przy ul. Powstańców Śląskich
dla dzieci i młodzieży w przychodni przy ulicy Czumy 1, Zespół leczenia środowiskowego w zakresie poradni zdrowia psychicznego.
Ponadto od 2011 roku zakład świadczy
usługi w zakresie transportu sanitarnego
w podstawowej opiece zdrowotnej.
Dbając o najwyższą jakość świadczonych
usług medycznych zarząd zakładu corocznie
przeprowadza Badania satysfakcji pacjenta,
którego wyniki są bardzo pozytywne.
W latach 2006–2008 SZPZLO Warszawa Bemowo, jako drugi zakład lecznictwa
otwartego w Warszawie, wdrożył kompleksowy system informatyczny zarządzania
usługami medycznymi, wykorzystując środki Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dzięki systemowi w każdym
gabinecie lekarskim znajduje się komputer
i drukarka podłączony do programu rejestracji
wizyt. Wszystko to ułatwia pracę na każdym
szczeblu organizacyjnym realizacji świadczeń
zdrowotnych.
Instalacja systemu informatycznego i połączeń internetowych pozwoliły na spełnienie
warunków do realizacji programów promocji zdrowia finansowanych przez NFZ. SZPZLO Warszawa Bemowo realizuje programy
profilaktyczne chorób układu krążenia, program raka szyjki macicy i raka piersi. Ten ostatni przy użyciu nowego, nowoczesnego mammografu cyfrowego.
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo
ul. Wrocławska 19, 01-493 Warszawa
tel. (22) 638 90 55
www.zozbemowo.pl

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00, fax (71) 733 12 09
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Szpital jest wiodącą, wielospecjalistyczną placówką opieki
zdrowotnej województwa dolnośląskiego. Udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym, wykonując zadania badawczo-naukowe oraz uczestnicząc w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.
Głównym celem ASK we Wrocławiu jest zapewnienie pacjentom z Dolnego Śląska oraz województw ościennych wszelkich świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie, w oparciu o doświadczenie i wysokie kompetencje zatrudnionych w nim pracowników naukowych,
specjalistów oraz całego personelu medycznego, z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych, procedur zabiegowych i metod leczenia.
Wrocławski ASK posiada 64,19 proc. udziału w rynku pod względem przeprowadzania badań prenatalnych oraz jest jedynym na Dolnym
Śląsku ośrodkiem przeszczepiającym wątrobę.
Dodatkowo, jako placówka kliniczna, realizująca zadania badawczo-rozwojowe, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest wiodącym
na terenie Dolnego Śląska ośrodkiem prowadzącym badania kliniczne, głównie III fazy. Szpital aktualnie prowadzi ponad 40 czynnych badań
klinicznych, głównie III fazy.
W 2011 roku planowane jest zakończenie inwestycji pn. „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”,
w związku z czym, z końcem bieżącego roku szpital będzie funkcjonował na bazie 1039 łóżek w strukturze 22 Klinik, Centrum Urazowego,
około 50 Poradni i ponad 20 pracowni diagnostycznych.
Szpital podejmuje szereg działań w zakresie podwyższania jakości usług medycznych oraz standardu usług obsługi pacjenta poprzez wdrożenie systemu jakości ISO 9001-2008 oraz akredytacji CMJ. Umożliwia to stworzenie najnowocześniejszej placówki medycznej na terenie Dolnego Śląska, a także jednego z najnowocześniejszych szpitali w Polsce, który będzie łączył w sobie zadania leczenia, dydaktyki oraz
badań naukowych na kompleksowej, wielospecjalistycznej oraz nowoczesnej bazie klinicznej.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną.
www.aszk.wroc.pl
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Ciągła aktywność
O działalności Izby na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, wsparciu regionalnego
biznesu oraz współpracy z innymi organizacjami mówi Ryszard Moczyński,
prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski

Jak na przestrzeni 20 lat istnienia Izby
zmieniły się jej dążenia i metody działań
w odpowiedzi na zachodzące transformacje
gospodarcze i zmieniające się warunki rynkowe?
– Ostatnie dwie dekady zmieniły dość
istotnie zarówno otoczenie biznesu, jak i warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Otwarcie granic zjednoczonej Europy zintensyfikowało działania przedsiębiorstw, które obecnie
nakierowane są nie tylko na operowanie na
rynku krajowym, ale przede wszystkim na wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi. Obecnie przedsiębiorcy oczekują od
takich gremiów jak samorząd gospodarczy integracji, chroniącej ich unikalną wartość
know how, jak i wewnętrzne rynki zbytu. Niezbędna jest również wiedza o obowiązującym
ustawodawstwie, prognozach ekonomicznych i narzędziach marketingowych. Samorząd gospodarczy, który podlega ciągłej presji na skutek zachodzących zmian otoczenia
biznesu, musi elastycznie zaspokajać oczekiwania członków organizacji i wspierać ich dążenia również w zakresie lobbingu na poziomie samorządu terytorialnego, Sejmu i Senatu,
a nawet Parlamentu Europejskiego. Podstawową metodą komunikacji z członkami Izby
jest przede wszystkim Internet, a w dalszej kolejności sympozja i szkolenia oraz cykliczne
spotkania mające na celu integrację z lokalnym samorządem terytorialnym, organami
aparatu Państwa jak i podmiotami otoczenia
biznesu. Nie bez znaczenia było również wykorzystanie możliwości i pojawiających się
szans pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania i za ich pomocą wytworzenie palety nowoczesnych i innowacyjnych
usług dla przedsiębiorców, członków Izby.
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Odpowiadając wprost na tak zadane
pytanie należy stwierdzić, że pomimo że
zmieniają się uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw będących członkami
Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej
Wielkopolski, oczekiwania nie zmieniają się
zbyt dynamicznie. Przedsiębiorcy wciąż oczekują integracji w celu ochrony niezależności
funkcjonowania gospodarczego oraz wiedzy
o zachodzących zmianach. Indywidualnie
każdy z nich, będąc jednocześnie członkiem
Izby oraz beneficjentem jej działań, stwarza
warunki elastycznego dopasowania oferty
Izby do oczekiwań jej członków.
W jakich obszarach aktywności zarząd
Izby widzi dziś największe szanse na ożywienie przedsiębiorczości i wsparcie biznesu w regionie? Jaka rola przypada działaniom ukierunkowanym na popularyzację innowacji?
– Obecnie IPH PW koncentruje się na
działaniach mających na celu osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku w obszarze tworzenia,
rozwoju i badań klastrów, inicjatyw klastrowych i powiązań kooperacyjnych. Pośrednio
prowadzone są również działania mające na
celu utrwalenie ścisłej współpracy z administracją samorządową, spółkami z sektora komunalnego oraz instytucjami otoczenia biznesu. Nie bez znaczenia jest również skuteczna
i efektywna promocja i wdrażanie innowacji
w sektorze publicznym poprzez popularyzację innowacji i idei współpracy oraz aktywny
udział w procesie tworzenia rynku technologii, produktów i usług innowacyjnych.
Jak potencjał oraz uwarunkowania gospodarcze rynku wielkopolskiego przekładają
się na kierunki działań Izby, aby jak najpełniej odpowiadać na potrzeby firm członkowskich z sektora MSP?

– Wielkopolska należy do najprężniej rozwijających się regionów w Polsce. Osiągając
wyższe niż krajowe wskaźniki ekonomiczne,
województwo zaliczane jest do najsilniejszych
gospodarczo regionów Polski.
Gospodarka regionu Południowej Wielkopolski jest dobrze rozwinięta, otwarta na
rynki międzynarodowe, zdywersyfikowana.
Cechuje ją silnie rozwinięty i zróżnicowany
gałęziowo przemysł, efektywne i wysokiej jakości rolnictwo, dynamicznie rozwijający się
sektor usług finansowych oraz znaczący potencjał specjalistycznych przedsiębiorstw
budowlanych. Trudno jest obecnie przypisać w strukturze IPH PW dominującą branżę czy sektor działań gospodarczych. Część
członków Izby uczestniczy w pracach innych
branżowych izb gospodarczych. Nasz lokalny samorząd gospodarczy nakierowany
jest przede wszystkim na działania mające
na celu możliwość wpływania i współdecydowania o tym, co dzieje się w lokalnej społeczności samorządowej i gospodarczej powiatów Południowej Wielkopolski. Naturalne
jest, że miejsce siedziby Izby determinuje konieczność współpracy z prezydentem Ostrowa Wielkopolskiego i starostą powiatu
ostrowskiego. Współpraca ta układa się
wzorcowo, dzięki czemu skuteczność działań IPH PW jest obecnie zdecydowanie efektywniejsza niż to miało miejsce kilka lat
wstecz.
Jakie bieżące inicjatywy i zrealizowane
w ostatnim czasie projekty mają największy
udział w efektywności zadań statutowych
Izby i jakie miejsce w kreowaniu solidnych
podstaw dla rozwoju biznesu zajmuje współpraca z innymi organizacjami krajowymi oraz
partnerstwo międzynarodowe?
– Celem strategicznym jest, aby Izba osiągnęła zdolność do budowania trwałych konstrukcji organizacyjnych i struktur charakteryzujących się nowatorską realizacją osiągnięć
współczesnej sztuki zarządzania powierzonym
kapitałem i zespołami pracowniczymi. Inicjatywy podejmowane przez członków tych
sekcji przyczyniają się znacznie do budowania dobrego wizerunku Izby, promocji regionu
i jego gospodarki.
Jako reprezentant środowiska gospodarczego Południowej Wielkopolski Izba jest
sygnatariuszem Regionalnej Strategii Innowacyjnej „Innowacyjna Wielkopolska”, jak
i była inicjatorem powstania Regionalnej
Sieci Instytucji Otoczenia Biznesu. Izba jest
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także aktywnym uczestnikiem dyskusji panelowych organizowanych przez Confrontations Europe – stowarzyszenie skupiające
osoby, firmy i instytucje, które chcą dyskutować na temat przyszłości Europy. Jako zaproszony gość i prelegent IPH PW brała
udział w międzynarodowych konferencjach
w Poitiers, Paryżu, Brukseli oraz w konferencji
„Przyszłość Europy” w Berlinie. Współpracując z lokalnym środowiskiem samorządowym, Izba specjalizuje się w zagadnieniach
funkcjonowania sektora użyteczności publicznej w realiach Nowej Gospodarki, ze
szczególnym uwzględnieniem sektora usług
komunalnych. Ściśle współpracuje w tej dziedzinie z Francuską Federacją Spółek Komunalnych oraz z Grupą Kapitałową „Holdikom” w Ostrowie Wielkopolskim.
Izba wdraża politykę pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, w ramach której zrealizowała i realizuje różnego typu projekty. Jednymi najbardziej znaczących inicjatyw, autorskich projektów Izby, były:
„Utworzenie i Rozwój Centrum Innowacji
i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim”, będącego wynikiem realizacji strategii Izby w zakresie
wzmacniania konkurencyjności regionalnej
gospodarki, oraz „KIGNET – Podsieć Usługi Komunalne” skierowany do polskiego
sektora komunalnego, którego głównym celem było określenie potencjału polskich

Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski (IPH PW) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim powstała w 1991 roku jako organizacja samorządu gospodarczego. Jej członkami są małe i średnie firmy z różnych branż. Podstawowym
celem działania Izby jest reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych
zrzeszonych w niej członków. IPH PW jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej
w Warszawie. IPH PW to również realizator wielu projekt dofinansowanych ze środków unijnych.
Od 2011 roku przy IPH PW został również powołany Ośrodek Mediacyjny, którego
zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów z obszaru prawa gospodarczego,
pracy oraz cywilnego.
Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski
ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62) 735 67 49, fax (62) 735 67 33
biuro@iphpw.pl, www.izba.ostrow-wielkopolski.pl

przedsiębiorstw komunalnych oraz promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie
modelu zarządzania sektorem.
Izba była również uczestnikiem ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”, mający na
celu wzmocnienie instytucji wspierających
działalność przedsiębiorstw oraz projekt
„Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość
dla bezrobotnych kobiet” z zakresu zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej,
które stanowiły odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Obecnie Izba realizuje szereg inicjatyw, między innymi przy wykorzystaniu

środków z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Ciągłe analizowanie potrzeb otoczenia
biznesu i samych przedsiębiorstw skutkuje ciągłą aktywnością w zakresie nawiązywania kontaktów i działań inicjalizujących powiązania
kooperacyjne. W tym roku organizacje takie
jak IPH PW wraz z Holdikom SA były inicjatorami powstania Komitetu Gospodarki
Komunalnej Krajowej Izby Gospodarcza
w Warszawie który obecnie realizował będzie
projekt w ramach WRPO – Model walidacji
kompetencji dla pracowników MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego.
Rozmawiał Piotr Nowacki

W jedności siła
Grupa Kapitałowa Holdikom utworzona została w 1996 roku przez
Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski jako Holding Spółek Komunalnych
w celu profesjonalnego zarządzania gospodarką komunalną
ziś Holdikom to grupa ośmiu
spółek o szerokim zakresie działania połączonych głównym
udziałowcem oraz zarządzaniem
majątkiem komunalnym. Nowoczesna, kapitałowa formuła zarządzania łączy w sobie
zarówno przedsiębiorstwa zajmujące się
ochroną środowiska, jak i mieszkalnictwem
czy komunikacją miejską.
Holdikom SA realizuje strategię rozwoju, która zakłada przeprowadzenie w ciągu
najbliższych lat szeregu inwestycji. Spółka planuje dalszą rewitalizację miejskiego targowiska, modernizację taboru komunikacyjnego, rozbudowę bloku energii skojarzonej, budowę regionalnego przedsiębiorstwa przeróbki
odpadów komunalnych, rozbudowę sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej. Priorytetowym
zadaniem Holdikom SA w najbliższym czasie jest utworzenie Parku Przemysłowego,
a także rozpoczęcie przedsięwzięć związanych

D

Najdłuższy w Południowej Wielkopolsce
Park linowy
z pozyskiwaniem ekologicznych źródeł energii.
Grupa Kapitałowa Holdikom skutecznie
aspiruje o wsparcie miejskich inwestycji środkami zewnętrznymi i dzięki temu powiększa
majątek komunalny. W ostatnich latach
wzbogaciła się m.in. o autobusy miejskie, niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację
całego pojazdu, napędzane silnikiem wyso-

koprężnym spełniającym wymogi normy
czystości spalin EURO 5 i standardu EEV.
Przy udziale środków zewnętrznych zmodernizowano obiekt rekreacyjno-sportowy
nad zalewem „Piaski Szczygliczka”, który stał
się głównym miejscem wypoczynku mieszkańców. Atrakcją obiektu stał się pierwszy
i najdłuższy w Południowej Wielkopolsce Park
linowy z jedyną w Polsce Wieżą Na5ięć o łącznej długości ponad 1300 m. Ostrowskie Piaski zostały wyróżnione w konkursie Polska
pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich.
Holdikom SA jest doceniany przez regionalne i ogólnopolskie organizacje otoczenia
biznesu. Świadczą o tym przyznawane corocznie nagrody i tytuły, takie jak: HIT,
Przedsiębiorstwo Fair Play, Wielkopolska
Jakość, Najwyższa Jakość Quality International 2010, Innowator 2009 i inne.
www.holdikom.com.pl
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20-LECIE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W BIAŁYMSTOKU

Podlasie to też Polska
Rozmowa z Witoldem Karczewskim, prezesem IPH w Białymstoku

Jaki jest wpływ Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku na decyzje gospodarcze władz?
– Nasza działalność koncentruje się na
obszarze województwa podlaskiego. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że uwarunkowania odnoszące się do gospodarki są tworzone przede wszystkim przez władze centralne. Nie oznacza to jednak, że jako struktura regionalna nie mamy w tym zakresie żadnych kompetencji. Nasza Izba jest członkiem
Krajowej Izby Gospodarczej. Osobiście mam
przyjemność zasiadać we władzach statutowych, sprawując funkcję wiceprezesa KIG.
Umożliwia to przekazywanie opinii generowanych przez podlaskich przedsiębiorców na
forum krajowym, które następnie są przekazywane przedstawicielom władz poszczególnych resortów wykonawczych.
Nie jest to jedyna droga. Sami również
podejmujemy bezpośrednie działania sprowadzające się chociażby do organizacji spotkań przedsiębiorców z przedstawicielami
władz. W siedzibie Izby wielokrotnie gościliśmy urzędujących premierów oraz ministrów
z resortów odpowiedzialnych za kwestie gospodarcze. Mimo że jesteśmy województwem
położonym na obrzeżach kraju, funkcjonujemy w realiach gospodarczych tworzących
władzę. Jako regionalny samorząd gospodarczy mamy w ich tworzeniu swój udział.
Oczywiście zdajemy sobie doskonale
sprawę, że nasze możliwości są ograniczone.
Jest to przede wszystkim powodowane niedoskonałością konstrukcji, jaką jest samorząd
gospodarczy w Polsce. Izby regionalne – na
czele z KIG – od dawna zabiegają o nowelizację ustawy o samorządzie gospodarczym,
nie znajdując jednak przychylności dla
swoich oczekiwań. To nie jest dobry sygnał.
W obecnych realiach trudno jest bowiem wyobrazić sobie silny gospodarczo kraj bez silnego samorządu gospodarczego. Proszę
zwrócić uwagę, że naszym celem jest wpływanie na poprawę warunków gospodar-
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czych, na tym samym powinno zależeć także każdemu rządowi.
Jak ocenia pan zainteresowanie podlaskich przedsiębiorców przynależnością do
izby? Jaka jest rola izby w zmienianiu świadomości przedstawicieli biznesu w kontekście ich czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym Podlasia?
– Rzeczywiście nie jest to łatwe zadanie.
Izba jest organizacją non profit. Rada Izby
funkcjonuje społecznie, angażując swój własny czas na realizację celów społecznych.
Środowisko przedsiębiorców tworzą po
prostu ludzie. Bardzo różni ludzie, jedni przejawiają większą aktywność społeczną, inni
mniejszą. Jest to czynnik ludzki, nie należy
zatem przykładać miary wyłącznie do przedsiębiorców. Powszechnie znanym jest fakt,
że jako społeczność powinniśmy bardziej angażować się w działania na rzecz szeroko rozumianego otoczenia. Tak więc ten problem
dotyczy nas wszystkich. Ja również życzyłbym sobie większego angażowania się przedsiębiorców w tworzenie samorządu gospodarczego. Jest to rzeczywiście bardzo ważne, ponieważ nasza siła jest zależna od skali, jaką reprezentujemy. Jednocześnie sam
prowadząc firmę, zdaję sobie doskonale
sprawę, że przedsiębiorcy są grupą osób bardzo zajętych i na działalność społeczną najzwyczajniej w świecie nie wystarcza im
czasu. Myślę, że rzeczywistość trzeba przyjąć taką, jaką mamy i wyciągać z tego
wnioski. Między innymi niska aktywność
przedsiębiorców do zrzeszania w strukturach
izbowych, co ma miejsce w całym kraju, motywuje do dyskusji nad wprowadzeniem modelu obligatoryjnej przynależności, czyli
takiego, jaki obowiązuje w wielu rozwiniętych gospodarczo krajach, jak np. Niemcy.
Czy tak się stanie? Tego nie wiem. Jeśli nawet, to zapewne czeka nas do takiego modelu długa droga. Wracając do teraźniejszości, zachęcam wszystkich przedsiębiorców do włączania się w inicjatywy społeczne,
w tym do współtworzenia samorządu gospodarczego.
Jakie najważniejsze różnice widzi pan
w obrazie regionalnej gospodarki, zestawiając
rok 1991 i 2011?
– W tym okresie w całym kraju zachodziły
bardzo dynamiczne zmiany. Tak też było
w województwie podlaskim. Staliśmy się
gospodarką rynkową. Możemy prowadzić biznesy na równi z innymi przedsiębiorcami z całego świata i to bez żadnych kompleksów. To
cieszy, ale jednocześnie zmusza do dużego wysiłku. Musimy konkurować z najlepszymi, co
wymaga z jednej strony pewnej wiedzy, zdol-

ności organizacyjnych, a z drugiej strony technologii i warunków do jej rozwijania. Trzeba
przyznać, że nasz start w tym swoistym wyścigu mamy utrudniony. Województwo podlaskie od zawsze było obarczone niedoinwestowaniem infrastrukturalnym, co realnie
obniża naszą gospodarczą pozycję. Za taki
stan rzeczy trudno jest nawet obarczać lokalne
czy regionalne władze. Zdajemy sobie bowiem
sprawę, że decyzje w tym zakresie są podejmowane centralnie. Liczymy na zrozumienie
naszych potrzeb, Podlasie to też Polska.
Jak na przestrzeni minionych 20 lat
zmieniło się podejście do jakości i etyki zawodowej na przykładzie firm działających
w Białymstoku i okolicach?
– Etyka w biznesie jest bardzo ważna. Odwołam się do wcześniejszej wypowiedzi
i stwierdzenia, że przedsiębiorcy to zwykli ludzie. Mają zwoje zalety i wady, tak jak każdy człowiek. Mogą się zdarzyć tacy, którzy
mają nieczyste sumienie. Jednak co do zasady
muszę stwierdzić, że w dzisiejszych czasach
biznes działa w kategoriach fair play. Problem
leży gdzie indziej, a mianowicie w wytworzonym w odbiorze społecznym niekorzystnym stereotypie przedsiębiorcy. To bardzo niedobre zjawisko. Przedsiębiorca to także często pracodawca, to osoba, która wytwarza dochód narodowy. Za ten trud oczekiwalibyśmy
raczej uznania niż swoistej nagonki. Mając to
na uwadze, podejmujemy aktywne działania
w celu poprawy wizerunku przedsiębiorcy. Jesteśmy organizatorami cyklicznej imprezy, jaką
jest Doroczny Koncert Izby PrzemysłowoHandlowej w Białymstoku. W ramach uroczystości koncertowej premiujemy pozytywne postawy przedsiębiorców, nagradzamy
osoby zasłużone dla regionu i fundujemy kolonie lub inne nagrody dla dzieci poszkodowanych przez los.
Jakie sukcesy na polu integracji środowiska biznesu i ożywienia gospodarczego
w północno-wschodniej części kraju może
pan przypisać izbie, biorąc pod uwagę rozwój przedsiębiorczości, zmiany legislacyjne
przyjazne działalności gospodarczej, standardy biznesu?
– Jesteśmy bardzo blisko spraw, które bezpośrednio dotyczą przedsiębiorców. Bardzo
często kierujemy zapytania, petycje czy organizujemy spotkania, które mają na celu naświetlić dany problem. Ze skutecznością takich inicjatyw jest bardzo różnie. Czasami wymaga to decyzji legislacyjnych, czasami działań lobbingowych w dobrym tego słowa
znaczeniu. Są sukcesy, ale i są porażki. Do
tych pierwszych możemy zaliczyć chociażby
zainicjowane przez naszą Izbę zmiany w pro-
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cedurach rozliczania przez przedsiębiorców
tzw. deklaracji dla podróżnych Tax Free. Po
naszej interwencji umożliwiono przedsiębiorcom wgląd do rejestrów urzędów celnych
w zakresie weryfikacji stwierdzającej wywóz
towaru za granicę. Natomiast porażką są braki w infrastrukturze komunikacyjnej naszego
województwa. Mimo że nie jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni za realizację inwestycji
w tym obszarze, porażkę przypisujemy również sobie, ponieważ organizowaliśmy wiele spotkań, tworzyliśmy wiele dokumentów,
mimo to nie byliśmy w stanie skutecznie wywrzeć presji na decydentach. W efekcie nie
mamy realnych planów, terminów, zmian
w tym zakresie. Jest to dla nas kwestia bardzo ważna, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że infrastruktura komunikacyjna
determinuje rozwój gospodarczy regionu.
Zależy nam bardzo na skutecznych rozwiązaniach w tym zakresie. Nie pozostaje nam
nic innego, jak walczyć dalej.
Domeną izb gospodarczych jest także promocja osiągnięć swoich członków, a w efekcie regionu. Jak wypada podlaski biznes
w zderzeniu z innymi regionami i jak jest postrzegana działalność produkcyjna i handlowa przedsiębiorców z regionu poza granicami kraju? Jakie znaczenie dla eksportu
ma przygraniczne położenie i jak układa się
współpraca regionalnego biznesu z samorządem i partnerami ze wschodu?

– Powszechnie znana jest formuła szufladkująca województwa z terenu Polski
Wschodniej do gorszej kategorii. Realnie
śledząc różne statystyki i zestawienia, rzeczywiście można odnieść takie wrażenie.
Jednak zarzuty kierowane pod naszym adresem są absolutnie nieuprawnione. Nasze
gorsze wyniki powodowane są zaszłością historyczną. Różnice te dodatkowo ugruntowała
scentralizowana polityka minionego ustroju.
Mamy braki infrastrukturalne, a one dewaluują nasz potencjał gospodarczy. Nie można zatem nas obwiniać, że ciągniemy się
w ogonie. To trochę tak, jakby nie pozwolić
dziecku chodzić do szkoły a później mieć pretensję, że nie posiada wiedzy takiej, jaką mają
inne dzieci.
Dla biznesu najważniejsze jest działanie
bez kompleksów. Podlascy przedsiębiorcy
taką postawę przejawiają. My również mamy
swoje osiągnięcia. Szlagierem jest przetwórstwo mleczarskie, w którym jesteśmy niekwestionowanym liderem nie tylko Polsce, ale
w całej Unii Europejskiej. Ostatnio dynamicznie rozwija się sektor maszyn rolniczych. Pojawiają się również obszary niszowe, takie jak produkcja jachtów czy bielizny,
w których również mamy międzynarodowe
sukcesy.
W jakich obszarach działalności gospodarczej i branżach pozostaje najwięcej do
zrobienia i jak widzi pan szansę na poprawę

dzisiejszych niedostatków w funkcjonowaniu biznesu w najbliższej przyszłości?
– Wyrokowanie kierunków rozwoju biznesu w obecnych realiach jest bardzo ryzykowne. Dynamiczne zmiany technologiczne związane zarówno z procesem wytwarzania, ale także zarządzania, logistyki i organizacji procesów sprawiają, że trudno jest
jednoznacznie określić priorytety dalszego
rozwoju. Z drugiej strony rodzi to dla naszego regionu szansę odnalezienia się w nowych realiach. Być może przyszły biznes nie
będzie w tak wysokim stopniu skoncentrowany w obszarach dużych ośrodków przemysłowych czy metropolii miejskich, przykładając np. większą wagę do jakości życia.
Mówię o tym nie bez powodu, bo właśnie jakość życia jest w naszym regionie wysoko
oceniana. Na Podlasiu żyje się dobrze, dobrze tutaj się mieszka i dobrze prowadzi biznesy. Moim życzeniem jest, byśmy byli postrzegani właśnie w takich kategoriach.
Pracę domową musimy odrobić najpierw
sami. Musimy doceniać swoje walory, dbać
o pozytywny wizerunek i zarażać nim innych.
Jeśli nam się to uda, to zapewne nowi inwestorzy chętniej będą nas odwiedzać
i tworzyć biznesy, do czego serdecznie zachęcam.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
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Nie tylko rolnictwo
i turystyka
O potencjale gospodarczym, konkurencyjności podlaskich przedsiębiorców,
wykorzystaniu środków unijnych oraz działaniach podejmowanych
na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu rozmawiamy
z Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim, marszałkiem województwa podlaskiego
W czym należy upatrywać potencjał
rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego i w jaki sposób jest on wykorzystywany?
– Z racji bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego oraz unikalnych w skali świata walorów przyrodniczych turystyka
jest naturalnym kierunkiem rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego. Potencjał ten jest szeroko wykorzystywany zarówno przez przedsiębiorców, jak i jednostki samorządu terytorialnego poprzez intensywne
pożytkowanie funduszy unijnych w celu promocji województwa i rozbudowy infrastruktury turystycznej. Podlaskie korzysta intensywnie również ze swojego przygranicznego
położenia poprzez uczestnictwo w programach transnarodowych oraz poprzez przynależność do dwóch Euroregionów.
Historycznie, nasze województwo jest
ośrodkiem wysokospecjalistycznej produkcji
spożywczej, przede wszystkim mleczarskiej
i mięsnej. Sądzę, że wielką szansą dla podlaskich przedsiębiorstw rolniczych jest ciągle
rosnąca moda na żywność organiczną i ekologiczną.
Jednak Podlaskie to nie tylko rolnictwo
i turystyka. Z racji obecności w stolicy województwa jednego z najlepszych w kraju
ośrodków edukacji medycznej w regionie
wykształciła się spora grupa producentów wysoce specjalistycznych produktów medycznych, która aktywnie współpracuje z kadrą
uczelni. Wykorzystaniu potencjałów gospodarczych służą również silnie promowane
przez samorząd województwa inicjatywy
klastrowe, obejmujące między innymi takie
dziedziny jak: przemysł tekstylny, obróbka metali, instytucje otoczenia biznesu, zielone
technologie i edukacja cyfrowa.
Ponadto z racji funkcjonowania Białegostoku jako silnego ośrodka naukowego,
na którego terenie znajduje się kilkanaście
uczelni wyższych, istotnym potencjałem
staje się współpraca między sferą nauki
a biznesu w dziedzinie B+R, w tym w ramach działających tu centrów transferu
technologii.
Jak ocenia pan podlaskich przedsiębiorców pod względem konkurencyjności

166 Fakty

W zależności od roku nasz region plasuje się
w czołówce bądź powyżej średniej pod względem
ilości dopłat w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Niepokojący jest jednak fakt, że w porównaniu
z innymi województwami stosunkowo niska jest
wielkość dotacji na projekty tzw. twarde, chociaż
efektywność ich wdrażania należy ocenić wysoko
oraz innowacyjności, stanowiącej dziś kluczowy element rozwoju?
– Oceniam bardzo dobrze. Na przykład
w Działaniu 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, zgodnie z wymogami konkursowymi oraz kryteriami wyboru projektów, dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie pro-

jekty, które są innowacyjne przynajmniej na
poziomie przedsiębiorstwa. Projekt musi być
innowacyjny, co oznacza wnoszenie do działalności firmy „nowej jakości”. Praktyka pokazuje, że premiowane są przede wszystkim
przedsięwzięcia, w których innowacyjność wykracza poza poziom przedsiębiorstwa – pro-
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jekty otrzymują dodatkowe punkty w ramach kryterium innowacyjności projektu. Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na aspekt rynkowy, innowacyjność wpływa wprost na zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa. Jednocześnie wdrożenie innowacyjności wiąże się
ze zwiększonym ryzykiem operacyjnym. Zatem dofinansowanie
przedsięwzięcia bezzwrotnymi środkami publicznymi skutkuje zwiększeniem rentowności zaangażowanego kapitału i powoduje, że ryzyko
może być przez inwestora akceptowalne. Należy także zauważyć, że
wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych w mniejszym stopniu zaburza równowagę rynku, bowiem w obszarach innowacyjności, z założenia, konkurencji nie ma lub jest ona niewielka.
Dotychczasowe wsparcie naszych przedsiębiorców w ramach RPO
Województwa Podlaskiego w zakresie wzmacniania ich innowacyjności i konkurencyjności objęło ponad 460 projektów o kwocie dofinansowania ponad 285 mln zł. Pozwoliło to z kolei zrealizować przedsięwzięcia o łącznej wartości 722,6 mln zł. Przykłady najciekawszych
projektów cyklicznie opisywane są w Informatorze Zmieniamy Podlaskie, dostępnym na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl.
Jak wypada województwo podlaskie na tle pozostałych województw pod względem pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych?
– Pod względem pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych
województwo osiąga zadawalający poziom. W zależności od roku nasz
region plasuje się w czołówce bądź powyżej średniej pod względem
ilości dopłat w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Niepokojący jest
jednak fakt, że w porównaniu z innymi województwami stosunkowo
niska jest wielkość dotacji na projekty tzw. twarde, chociaż efektywność ich wdrażania należy ocenić wysoko.
W tym miejscu warto przytoczyć wyniki opublikowanego 19 lipca bieżącego roku rankingu Europejski samorząd, przygotowanego
przez dziennik „Rzeczpospolita”. Powstał on na podstawie danych
o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych
oraz wielkości przyznanego jednostkom samorządu terytorialnego
wsparcia unijnego z krajowych i regionalnych programów operacyjnych w 2010 roku. W rankingu samorządów uhonorowane zostały
gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości
życia, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.
W świetle wyników rankingu w kategorii miast na prawach powiatu najwyżej, bo na miejscu 11., uplasowała się Łomża, na miejscu 20. Suwałki, zaś Białystok zajął 33. lokatę. Wśród gmin miejskich
i miejsko-wiejskich najwyżej uplasowały się: Ciechanowiec – 52. miejsce, Drohiczyn – 57. miejsce oraz Tykocin – miejsce 89., zaś wśród
gmin wiejskich prym wiodą: Perlejewo – 50. lokata, Zawady – miejsce 64. oraz Nowinka – miejsce 76.
Jeśli chodzi o samorząd województwa, niezwykle duże znaczenie ma sięganie przez nas po środki unijne dostępne w konkursach
w krajowych programach operacyjnych – np. PO Infrastruktura i Środowisko – czy w ramach programów współpracy terytorialnej – Polska–Białoruś–Ukraina czy Polska–Litwa–Rosja. Dotychczas otrzymaliśmy dofinansowanie na 15 projektów na łączną kwotę przekraczającą 110 mln zł. Kolejnych 5 jest przygotowywanych. Waga tych
projektów jest niezwykle duża, dotyczą bowiem głównie specjalistycznych ponadregionalnych usług z zakresu ochrony zdrowia.
Jakie działania podejmuje samorząd w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu?
– Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu jest jednym
z najważniejszych działań samorządu województwa podlaskiego.
W ramach naszych działań wsparciem objęte zostały dotąd przedsięwzięcia takie jak: kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
tworzenie terenów wystawienniczych, udział w imprezach targowych,
organizacja i promocja wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych czy
chociażby realizacja kampanii reklamowych promujących region
w kraju i za granicą. Szczególna uwaga poświęcona jest rozbudowie
infrastruktury terenów innowacyjnych oraz tej związanej z rozwojem
innowacyjności w postaci parków technologicznych czy inkubatorów.

Dofinansowaliśmy dotąd kwotą ponad 77,5 mln zł 70 projektów
o łącznej wartości 106,5 mln zł.
Jeśli zaś chodzi o rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, współfinansowane są przedsięwzięcia z zakresu rozbudowy bazy turystycznej
w regionie, podniesienia jakości usług turystycznych i rozszerzenia
ich oferty, poprawy dostępności infrastruktury sportowej czy wzrostu roli turystyki i rekreacji jako czynników stymulujących rozwój regionu. W zakresie wspierania przedsięwzięć realizowanych przez samorządy dofinansowano dotychczas kwotą około 290 mln zł 42 projekty o łącznej wartości ponad 681 mln zł. Przedsiębiorcy branży turystycznej z kolei zrealizowali dotąd – korzystając z pomocy naszego RPO w wysokości 93 mln zł – 34 projekty o wartości prawie 286
mln zł. Dzięki tym inwestycjom rozbudowuje się poważnie regionalna
baza noclegowo-wypoczynkowa, bowiem zdecydowana większość
środków została przeznaczona na obiekty hotelowe o średnim i wysokim standardzie.
W chwili obecnej samorząd województwa podlaskiego realizuje
także dwa duże projekty turystyczno-promocyjne. Dzięki nim powstał
nowy system identyfikacji wizualnej – współczesna i nowatorska wersja podlaskiego żubra w postaci kolorowych pikseli – zaś celem ma być
wzrost atrakcyjności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej w oparciu o nowopowstałe i już istniejące produkty turystyczne. Działania obejmują prezentację unikatowych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz wspomagają wykreowanie markowych produktów turystycznych na rynku polskim i europejskim. Wiele zadań zyskało nową
oprawę, m.in. poprzez utworzenie przewodnika panoramicznego wraz
ze stroną internetową o nazwie www.OdkryjPodlaskie.pl, inna też jest
choćby skala działań, np.: uczestnictwo w targach krajowych – 13 największych imprez targowych w Polsce w okresie jesień 2010 – wiosna
2012 – i zagranicznych – 12 najbardziej prestiżowych i popularnych
w Europie imprez w okresie zima 2011 – wiosna 2012.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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Przyjazny klimat
inwestycyjny
Rozmowa z Tadeuszem Truskolaskim, prezydentem Białegostoku
Co kształtuje warunki funkcjonowania
przedsiębiorczości i rozwój inwestycyjny
Białegostoku?
– Pod koniec 2010 roku w Białymstoku
zarejestrowanych było ponad 31,2 tys. podmiotów gospodarczych, z czego ponad
30,6 tys., czyli 98 proc. to podmioty sektora
prywatnego. Z ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów ponad 2,3 tys. działało w formie spółek handlowych, w tym 285 spółek
z udziałem kapitału zagranicznego. O tym, że
w Białymstoku jest przyjazny klimat dla prowadzenia biznesu, świadczyć może fakt, że
w okresie 2 ostatnich lat zarejestrowano ponad 1,3 tys. nowych podmiotów gospodarczych, z tego 196 spółek handlowych, w tym
36 z udziałem kapitału zagranicznego. Jednym z bieżących wyzwań, ukierunkowanych
na poprawę warunków do rozwoju biznesu,
jest tworzony w Białymstoku Park NaukowoTechnologiczny, który będzie stanowić istotny element sytemu stymulującego rozwój innowacji, zarówno w mieście, jak i w metropolii
białostockiej, łącząc w sobie dwie podstawowe funkcje: inkubatora technologicznego,
zapewniając możliwość wynajmu powierzchni
do prowadzenia działalności gospodarczej,
oraz ośrodka doradczo-szkoleniowego i centrum transferu technologii, świadcząc usługi
w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii na rzecz przedsiębiorczości. W opinii
przedsiębiorców i inwestorów o walorach
miasta w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej przesądzają głównie dostępność
terenów na cele inwestycyjne i ciągłe zwiększanie dostępności komunikacyjnej, rozwinięta
infrastruktura techniczna, a także ilość i jakość
wykwalifikowanej kadry.
Jakie są główne założenia strategii rozwoju Białegostoku w obszarze gospodarki?
– Za 3 lata rozpocznie się kolejna perspektywa finansowa w zakresie ubiegania się
o fundusze europejskie. Chcielibyśmy być do
niej dobrze przygotowani. Dlatego z jednej
strony będziemy zabiegać o jak największe nakłady finansowe dla naszego regionu i dla takich miast, jak Białystok, z drugiej zaś – o takie rozłożenie akcentów w programach, żeby
można było zrealizować najważniejsze inwestycje rozwojowe w mieście. Przykładami
takich projektów są: centralny węzeł komunikacyjny w okolicach dworców PKP i PKS,
odcinek zachodni obwodnicy miejskiej, rozwój transportu publicznego, Białostocka Kolej Metropolitarna, kompleksowe uzbrojenie
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terenów mieszkaniowych na Bagnówce, Muzeum Sybiru, aquapark.
Co sprzyja integracji i wspólnym projektom różnych środowisk na terenie miasta i regionu?
– W 2003 roku doszło do powołania Rady
Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku, która od 2007 roku kontynuowała działalność jako Rada Przedsiębiorczości
przy Prezydencie Miasta Białegostoku. Skład
Rady utworzyło 8 przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i 6 przedstawicieli środowiska naukowego. Rada pełni rolę organu
opiniodawczo-doradczego w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczo-społecznej miasta. Uprawniona jest
do wyrażania opinii oraz do zgłaszania projektów inicjatyw odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta oraz konsultowania i opiniowania programów rozwoju
gospodarczego. Z całą odpowiedzialnością
mogę stwierdzić, że jest to skuteczne ogniwo
konsultacyjne i opiniodawcze. Rada sprawuje
rolę informatora dla przedsiębiorców odnośnie proponowanych przez władze miasta
sposobów rozwiązywania problemów gospodarczych. Członkowie Rady reprezentują lokalne środowisko naukowe i gospodarcze, a poprzez udział w pracach Rady prezentują problemy i oczekiwania w stosunku
do władz publicznych. Dla organów gminy
Rada jest partnerem do wypracowywania
i opiniowania programów oraz mechanizmów
dotyczących strategicznych przedsięwzięć

miasta, do ustalania obszarów współpracy
i wspólnych przedsięwzięć ze środowiskiem
biznesu, instytucjami otoczenia biznesu
i uczelniami wyższymi, a także pomiędzy szkołami zawodowymi a lokalnymi pracodawcami, odnośnie wprowadzania optymalnych
ścieżek kształcenia, spełniających oczekiwania uczniów i pracodawców oraz wymogi rzetelnego przygotowania ucznia do dorosłego
życia zawodowego. Na sesjach Rady konsultowane są wysokości stawek podatków lokalnych, z uwzględnieniem stosowanych
zwolnień i ulg, zadania inwestycyjne planowane w budżecie miasta, działania promocyjne miasta i zagadnienia dotyczące udziału przedsiębiorców w misjach gospodarczych oraz projektów tworzących otoczenie
dla lepszego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości w mieście.
Co uznałby pan za najważniejsze kroki
białostockiego samorządu w kierunku
zintensyfikowania inwestycji lokowanych
w mieście i ożywienia przedsiębiorczości?
– Do zachęt stosowanych w Białymstoku należy zaliczyć program pomocy finansowej, ułatwiający rozwój potencjalnych inwestycji w mieście, przyjęty do realizacji w formie uchwały Rady Miejskiej Białegostoku.
Zgodnie z uchwałą przedsiębiorcom oferowane są zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej de minimis na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją. Zwalnia się z podatku od
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nieruchomości budynki i budowle stanowiące
nową inwestycję, z wyjątkiem inwestycji w zakresie działalności handlowej, stacji paliw, organizowania targów i wystaw oraz działalności logistycznej, spedycyjnej i magazynowej. W programie pomocy określone są minimalne wymagane nakłady inwestycyjne
lub liczba utworzonych nowych miejsc pracy, uprawniające do uzyskania zwolnienia,
a limity różnią się w zależności od wielkości
firmy.
Ponadto w strukturach Urzędu Miejskiego wyodrębniono Biuro Obsługi Inwestorów, które prowadzi działania promocyjne, spotkania, wymianę korespondencji z firmami krajowymi oraz zagranicznymi, zainteresowanymi nawiązaniem współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami, szczególnie
z terenu miasta i regionu województwa podlaskiego oraz ulokowaniem w Białymstoku
przedstawicielstw – oddziałów firm, centrów logistycznych, zakładów produkcyjnych, udostępniając potrzebne dane oraz informacje o konkretnych lokalizacjach.
Nawiązano również ścisłą współpracę
z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, w ramach której z jednej strony oferuje się inwestorom zewnętrznym dostęp do informacji dotyczących inwestycyjnego
otoczenia gospodarczo-prawnego, pomoc
w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz
lokalizacji dla inwestycji, wsparcie w każdej

fazie procesu inwestycyjnego, zaś z drugiej
strony owocuje propozycjami udziału w targach krajowych i zagranicznych, w misjach
gospodarczych i wyjazdach studyjnych. Swego rodzaju dopełnieniem powyższych działań jest ciągłe zwiększanie i poprawa dostępu do informacji i usług publicznych na rzecz
przedsiębiorców świadczonych on-line i komunikacji na poziomie przedsiębiorca–urząd.
Jak samorząd wywiązuje się ze swych zadań z korzyścią dla szeroko rozumianego
wzrostu pozycji Białegostoku?
– W ramach przypisanych kompetencji
gmina – jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego – zobowiązana jest do
określania ram prawnych kształtowania polityki lokalnej. Poprzez angażowanie środków budżetowych w rozbudowę infrastruktury publicznej jest inicjatorem procesów rozwojowych, ma możliwość zapewnienia odpowiednich warunków dla klimatu inwestycyjnego i promowania rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw. Inwestowaniu
w Białymstoku sprzyjają: wykwalifikowane
kadry, wyposażenie w infrastrukturę ekonomiczną i społeczną, dostępność do źródeł kapitału, a także planowanie przestrzenne, zorientowane na dostępność terenów inwestycyjnych i zachowanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego. Niewątpliwym atutem miasta jest przyjazny klimat dialogu, prowadzony przez władze lo-

kalne z przedsiębiorcami zainteresowanymi
inwestowaniem.
Jedną z istotnych zachęt ukierunkowanych na zwiększenie zainteresowania inwestowaniem jest utworzenie w południowej części miasta tak zwanej „dzielnicy wiedzy”, obejmującej powstałą w 2008 roku Podstrefę „Białystok” Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powstający Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, który zostanie oddany
do użytku pod koniec 2012 roku, oraz Kampus Uniwersytecki, którego oddanie do użytku przewidywane jest na 2015 rok.
Nowoczesna infrastruktura powstała
w bliskim sąsiedztwie w ramach tych inicjatyw inwestycyjnych, a ukierunkowana na
rozwój wiedzy i nowoczesnych technologii,
utworzy powiązanie sieciowe biznesu z zapleczem badawczo-naukowym, zorientowanym na wszechstronną współpracę. W ten
sposób zapewni się przedsiębiorcom możliwość nawiązywania lepszej współpracy z naukowcami, a tym samym lepszą realizację indywidualnych projektów rozwojowych. Nowoczesne, zintegrowane otoczenie biznesu
umożliwi także wymianę doświadczeń, co pozytywnie będzie wpływać na pracę i funkcjonowanie obu środowisk oraz zainteresowanie absolwentów szkół wyższych podejmowaniem działalności gospodarczej.
Rozmawiał Piotr Danilczuk

Ekologiczna żywność a rzeczywistość

SaMASZ Sp. z o.o., ul. Trawiasta 15, 15-161 Białystok
tel. (85) 664 70 31, fax (85) 664 70 41, samasz@samasz.pl

• kosiarki bębnowe, dyskowe, bijakowe, wysięgnikowe
• przetrząsacze • zgrabiarki • pługi śnieżne
• posypywarki i zamiatarki ciągnikowe
• maszyny używane • inne
Największy
w Polsce i jeden
z czołowych w Europie
producentów maszyn
rolniczych do zielonek.

www.samasz.pl

Myślę, że moje ponad 30-letnie doświadczenie w sadownictwie i kilkuletnie w Spółdzielni Producentów
Ekologicznych upoważniają do przedstawienia wniosków odnośnie naszej
działalności, czyli producentów ekologicznej żywności:
1. Pomimo dosyć skomplikowanej
procedury powołania i rejestracji
grupy ekologicznej, łatwiej jest ją
powołać (min. 5 członków), niż nią
kierować, spełniając oczekiwania poszczególnych członków spółdzielni.
2. Przekonanie chętnych członków co
do celowości działania w grupie wymaga znacznej pomocy doradczej
(ODR), jak również wiedzy i determinacji liderów grupy.
3. Duża różnorodność i rozdrobnienie
produkcji ekologicznej
w grupie stanowi przeszkodę w dystrybucji
i marketingu żywności
ekologicznej.
4. System dopłat przez
5 lat organizacji biura
grupy ze strony ARiMR
dyskryminuje obrót małymi partiami towaru
w gospodarstwie, przez

co około 30 proc. produkcji jest poza
ewidencją niezbędną dla dotowania
przez Agencję.
5. Duże wymagania odbiorców indywidualnych, ale przede wszystkim
hurtowych, w zakresie kompensacji
wielkości partii produktu ekologicznego i jej dalszej sprzedaży praktycznie eliminuje ten towar z półek
sklepowych.
6. Wzrost potencjału produkcyjnego
grupy w decydującym stopniu uzależniony jest od eliminacji „zatorów”
głównie w streﬁe administracyjno-rozliczeniowej oraz marketingowej.
7. Brak znaczących środków własnych jako wkład przy realizacji programów Unii Europejskiej praktycznie eliminuje znaczną część producentów ekologicznych z programów
rozwoju własnych gospodarstw.
Anatol Nowicki – Gospodarstwo-Sad Ekologiczny, współzałożyciel
Podlaskiej Spółdzielni
Producentów Ekologicznych w Hryniewiczach Dużych
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Wimar – drzwi na wymiar
Rozmowa z Marią Waśkiewicz prezes WIMAR sp.j.

Do kogo adresowana jest oferta firmy
i jaki jest zasięg państwa działalności?
– Przede wszystkim do wymagających
klientów, którzy preferują nietypowe rozwiązania i wzory. Przyjmujemy głównie zamówienia z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, w tym
ze stolicy. Jak na małą firmę przystało, zajmujemy się ich kompleksową realizacją: od
pomiaru i projektu, przez wykonanie, po montaż, wraz z konserwacją podczas eksploatacji. Mamy na koncie wielu zadowolonych
klientów i w nich inwestujemy.
Co pozwala zdobyć przewagę nad konkurencją?

– Nigdy nie konkurowaliśmy ceną, zawsze
jakością. I tak zostało do dziś.
Czy przy zróżnicowanej gamie oferowanych drzwi można mówić o specjalizacji?
– Materiały, z których wykonywane są
drzwi, to profile stalowe. Jesteśmy w stanie
każdy otwór w budynku zabudować drzwiami w zależności od potrzeb inwestora. Największy popyt miał już miejsce. Teraz doszła
do nas globalizacja i wszystkie duże zamówienia realizują firmy o światowym zasięgu.
Nam zostało tylko parę wisienek na torcie,
w ramach nietypowych konstrukcji, nietypowych rozwiązań i wymiarów. Słyniemy z hasła reklamowego: „WIMAR drzwi na WYMIAR”. Wyspecjalizowaliśmy się też w nietypowych konstrukcjach stalowych schodów
i balustrad oraz zrealizowaliśmy wiele ogrodzeń projektowanych na specjalne zamówienia, o unikalnych wzorach.
Jak pani ocenia 20-letni okres pracy, jako
właściciel i szef firmy produkcyjnej?
– To był bardzo ciekawy okres. Jestem
spełniona jako marketingowiec, gdyż na początku działalności w 1991 roku miałam okazję nie tylko sprzedawać produkowane wyroby,

lecz także kształtować potrzeby klientów,
jak choćby chęć posiadania w garażu drzwi
podnoszonych ręcznie lub na pilota. Tylko nieliczni posiadali takie drzwi, więc żeby zachęcać
do kupna, trzeba było najpierw przedstawić
ich zalety i wady oraz możliwości techniczne. Potem nastała era bram przesuwnych.
Mało kto wie, iż z moim kolegą z branży
w 1993 roku uruchomiłam w Hucie Pokój produkcję specjalnej szyny do bram przesuwnych.
Wprowadziliśmy też drzwi przesuwne do hal
i warsztatów. Następnym krokiem milowym
w działalności były drzwi wejściowe do klatek schodowych, z nowoczesnych profili stalowych. Można powiedzieć, że te drzwi rozpowszechniła moja firma.
Rozmawiał Piotr Nowacki
WIMAR sp. j.
Maria Waśkiewicz
ul. Kombatantów 7A
15-110 Białystok
tel. 85 675 11 71, fax. 85 675 10 82
wimardrzwi@gmail.com
www.wimardrzwi.gogler.pl

Eko Spa & Wellness
Centrum Konferencyjno-Bankietowe ,,Knieja” w Supraślu, położone w północno-wschodniej części Polski, na skraju Puszczy Knyszyńskiej, to malownicze i wyjątkowe miejsce, doskonałe do całorocznego wypoczynku weekendowego, organizacji konferencji, sympozjów, szkoleń, spotkań integracyjnych, imprez turystyczno-kulturowych, wesel, bankietów oraz innych imprez okolicznościowych.
Tu z dala od zgiełku wielkich miast, hałasu, dymu i spalin mogą państwo spędzić niezapomniane
chwile.
Knieja dysponuje 88 miejscami noclegowymi, dużym strzeżonym parkingiem, 3 salami bankietowymi, 3 salami konferencyjnymi w pełni wyposażonymi w nowoczesny sprzęt. Na terenie centrum znajduje się także przepiękny ogród z estakadą wodną i 3 wiatami przeznaczonymi do organizacji wszelkiego rodzaju imprez i spotkań.
Wkrótce Centrum Knieja zaprosi również do Eko Spa & Wellness – miejsca, gdzie można będzie nie tylko prawdziwie wypocząć, zrelaksować się i ukoić zmysły, ale też przywrócić równowagę organizmowi.
Knieja Spa & Wellness doskonale wpisuje się też w pierwotną ﬁlozoﬁę Spa, rozumianą jako „zdrowie przez wodę”.
Swoim gościom oferuje pełen program atrakcji wodnych: basen, jacuzzi, a także saunę suchą i łaźnię parową.
Nasza oferta Spa zawierać będzie bogaty program zabiegów Spa, masaży, rytuałów, kosmetykę twarzy i ciała oraz
szereg atrakcji wodnych. Spa & Wellness Knieja to pierwsze takie miejsce na Podlasiu, którego oferta oparta jest na ﬁlozoﬁi czerpania z darów natury. W zabiegach i rytuałach wykorzystuje się naturalne bogactwo regionu Puszczy Knyszyńskiej
i walory uzdrowiskowego klimatu Supraśla, między innymi: pachnące zioła, naturalne świerkowe olejki eteryczne i krystalicznie czystą wodę. Oferta Spa skierowana jest głównie do osób poszukujących głębokiego relaksu i wyciszenia emocji z dala od stresu wielkich miast. Z myślą o tych potrzebach przygotowano tu wyjątkowy program zabiegów
rewitalizujących. Są to między innymi naturalne terapie przeprowadzane z wykorzystaniem ziół, soli, ciepłych olei i olejków eterycznych, które mają na celu regenerację organizmu i przywrócenie mu witalności. Menu zawiera też masaże relaksacyjne, wzbogacone terapią kwiatową oraz zabiegi kosmetyczne na twarz (między innymi: odmładzające, nawilżające
i liftingujące), bazujące na ekologicznych składnikach. Wyjątkową ofertę ośrodka stanowią autorskie rytuały Spa z wykorzystaniem akupresury i ziołowo-kwiatowych stempli. We wszystkich zabiegach i rytuałach spa wykorzystywane są kosmetyki renomowanych marek, które posiadają certyﬁkaty potwierdzające ich ekologiczne pochodzenie.
Knieja Spa & Wellness to miejsce kameralne dla wypoczynku indywidualnego, jak też par czy grup zorganizowanych.
Goście mogą tu skorzystać z atrakcyjnych pakietów weekendowych, jak też dłuższych programów rewitalizujących. Istnieje też możliwość wynajęcia Spa na imprezy okolicznościowe.

Centrum Konferencyjno-Bankietowe "Knieja"
Al. Niepodległości 6, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 83 93

www.centrumknieja.pl
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Wspólnie możemy więcej
Chcemy, żeby atuty naszych województw, takie jak położenie, stosunkowo korzystna
demograﬁa, otwartość i gotowość do zmian, zostały wsparte działaniami na szczeblu
krajowym; żeby województwa zachodnie także otrzymały dodatkowe wsparcie ﬁnansowe
– mówi Janusz Jasiński, przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Podczas gdy Polska Wschodnia objęta
jest wieloma programami wsparcia, zachodnia część kraju uważana jest za tę silniejszą, z większymi możliwościami i potencjałem. Czy przedsiębiorcy z regionu
czują się traktowani po macoszemu? Jak
przedstawiają się postępy we współpracy województw na rzecz rozwoju Polski Zachodniej?
– Taki jest właśnie stereotyp – województwa zachodniej Polski graniczą z Niemcami, są bliżej Zachodu, więc na pewno żyje
się tam lepiej. Tymczasem o jakości życia przesądzają w dużej mierze inwestycje infrastrukturalne, a w tej dziedzinie w Lubuskiem, Dolnośląskiem czy Zachodniopomorskiem mamy kilkadziesiąt lat zaniechań.
I tak np. liczba mostów na Odrze jest mniejsza niż przed II wojną światową, w wielu miejscach pozostają przeprawy promowe, zależne od kapryśnej pogody i pory roku. Tymczasem bez zapewnienia szybkiej infrastruktury transportowej nie da się mówić o podniesieniu konkurencyjności zachodnich regionów kraju. Kolejnym problemem jest nierówny dostęp do środków centralnych na
wspieranie rozwoju uczelni wyższych, które
przecież mają zapewniać wykwalifikowane kadry dla gospodarki. Jak to zrobić, kiedy brakuje funduszy na nowoczesne pracownie, laboratoria? Oczywiście, Lubuskie jakoś sobie
poradzi bez dodatkowego wsparcia, ale o ile
inne regiony, na przykład Polski Wschodniej,
zrobią duży krok do przodu, my pozostaniemy w miejscu. De facto oznacza to regres.
Dlatego też jako przedsiębiorcy czujemy się
odpowiedzialni za region, miejsce, w którym
pracujemy, żyjemy. Chcemy, żeby atuty naszych województw, takie jak położenie, stosunkowo korzystna demografia, otwartość
i gotowość do zmian, zostały wsparte działaniami na szczeblu krajowym; żeby wzorem
Polski Wschodniej także województwa zachodnie otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe. W interesie Polski jest stworzenie
najlepszych warunków do inwestowania dla
światowych liderów na strategicznie położonych, najbliżej centrum Unii Europejskiej,
terenach Polski Zachodniej. To bogate i nowoczesne kraje zachodnie są i będą naszym największym partnerem gospodarczym, a nie nieprzewidywalny i zacofany
wschód Europy.
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Lubuskie jakoś sobie poradzi bez dodatkowego
wsparcia, ale o ile inne regiony, na przykład Polski
Wschodniej, zrobią duży krok do przodu,
my pozostaniemy w miejscu. De facto oznacza to
regres. Dlatego też jako przedsiębiorcy
czujemy się odpowiedzialni za region, miejsce,
w którym pracujemy, żyjemy
Co zaliczyłby pan do największych zasług OPZL na rzecz lubuskiego biznesu na
przestrzeni 20 lat działalności i co stanowi
szanse na budowanie solidnych struktur organizacji w kolejnych latach jej istnienia?
– Przede wszystkim to, że jako przedstawiciele gospodarki jesteśmy słuchani – nasz
głos jest ważnym elementem debaty na temat
rozwoju regionu, jego przyszłości. Przez
20 lat działalności Organizacja znalazła już
swoje trwałe miejsce w życiu regionu, jest partnerem dla samorządu województwa, poszczególnych powiatów i gmin, wojewody lubuskiego, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców. Prowadząc naszą działalność
statutową, zawsze pytamy najpierw o efekt na-

szych działań, jaki rezultat przyniosą dla firm
członkowskich, jaką będą miały dla nich
wartość. Postawiliśmy na świadczenie specjalistycznych usług doradczych, szkoleniowych, realizację projektów unijnych, działalność wydawniczą, integrowanie środowiska. To dzięki temu Organizacja jest stabilna
finansowo i pozyskuje nowych członków – jesteśmy największym stowarzyszeniem przedsiębiorców w województwie i jednym z bardziej prężnych w kraju. Dziś OPZL to trzy biura: w Zielonej Górze, Nowej Soli, w Żarach,
ponad 300 zrzeszonych przedsiębiorstw, zatrudniających blisko 19 tys. osób, 10 etatowych
pracowników, kilkadziesiąt zrealizowanych
projektów, setki spotkań, szkoleń, konferen-

20-LECIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ZIEMI LUBUSKIEJ
cji i tysiące firm, które skorzystały z działalności OPZL. Ale to nie koniec, chcemy tworzyć kolejne oddziały, aby być jak najbliżej
przedsiębiorstw, także w tych mniejszych
miejscowościach. Co nas cieszy, to fakt, że firmy już same przystępują do OPZL, widząc
korzyści z członkostwa. Duże znaczenie ma
także marka PKPP Lewiatan, której jesteśmy
członkiem – dzięki temu mamy dostęp do najlepszych ekspertów, opracowań branżowych,
współtworzymy „Czarną listę barier”, za
pośrednictwem Lewiatana prezentujemy nasze problemy, ale i sukcesy na poziomie
kraju.
Z jakimi podmiotami wiążą państwo największe nadzieje w świetle wspólnych działań ukierunkowanych na ożywianie rozwoju gospodarki w regionie, tworzenie nowych miejsc pracy i wzmocnienie transferu
wiedzy między nauką a biznesem?
– Duże nadzieje wiążemy z powstającymi Parkami Naukowo-Technologicznymi
w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry oraz
w Nowej Soli. W realizację obu tych przedsięwzięć jesteśmy mocno zaangażowani,
choćby poprzez udziały w spółce. Parki, w których nauka spotka się z gospodarką, w których środowisko naukowe i biznesowe będzie
prowadzić wspólne projekty, komercjalizować
wyniki badań, tworzyć klastry, mają docelowo być magnesem dla nowych inwestorów.
Nowe inwestycje to nowe miejsca pracy,

zwiększony popyt na usługi, towary w firmach
współpracujących, współpraca z uczelniami
wyższymi, samorządami. Korzystają więc
– bezpośrednio czy pośrednio – wszyscy. Myśląc kategoriami rozwoju gospodarczego regionu, chcemy wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim, miastem Zielona Góra oraz innymi gminami województwa powołać do życia stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska”. Podmiot ten będzie między innymi
promował tereny inwestycyjne leżące w centrum oraz na południu województwa lubuskiego, wspierał inwestorów w procesie inwestycyjnym, pomagał rozwiązywać problemy transportu publicznego, optymalizować kierunki kształcenia szkół ponadgimnazjalnych. Działając wspólnie, możemy osiągnąć więcej, niż kierując się partykularyzmem.
Jakie korzyści dla lubuskiego biznesu
płyną z międzyregionalnej współpracy nad
wspólną Strategią Rozwoju Polski Zachodniej? Czy OPZL ma jakikolwiek wpływ na
przebieg prac i możliwość zgłaszania postulatów jako głos środowiska przedsiębiorczości?
– Prace nad strategią rozwoju Polski Zachodniej prowadzą urzędy marszałkowskie
poszczególnych województw, to marszałkowie i ich eksperci są zaangażowani bezpośrednio. Środowiska gospodarcze, regionalne związki pracodawców, zrzeszone

w PKPP Lewiatan, są zaangażowane natomiast do konsultowania kwestii rozwoju gospodarczego czy infrastruktury transportowej.
Nasze stanowiska, opracowania przekazujemy zarządowi województwa lubuskiego, który wsłuchuje się w głos przedsiębiorców z regionu. I tak, wciąż przypominamy i popieramy
konieczność rozwoju portu lotniczego Zielona
Góra w Babimoście, projektu Kolei Dużych
Prędkości w przebiegu przez południe regionu
czy realizacji inwestycji, która jest olbrzymią
szansą dla regionu, to jest budowy elektrowni
i kopalni węgla brunatnego Brody-Gubin.
Głos pracodawców jest cenny dla urzędu marszałkowskiego, to już nie tylko widzimisię
urzędników, ale realne potrzeby gospodarki
– dziś to żelazny argument.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

ŻAROIL Sp. z o.o.
Radoszyn 37A; 66-213 Skąpe
tel. 68 478 55 44; kom. 782 703 906
g.tumielewicz@zaroil.pl
www.zaroil.pl

Inwestycje z przyszłością
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje bogaty wybór terenów
w pełni przygotowanych do rozpoczęcia inwestycji praktycznie od zaraz oraz wysokie
ulgi podatkowe zagwarantowane prawnie przez polski rząd i parlament
ostrzyńsko-Słubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna zlokalizowana jest w centrum Europy, w zachodniej Polsce, wzdłuż granicy
polsko-niemieckiej. Tereny strefy położone są
w trzech województwach zachodnich: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.
Pozwala to na wykorzystanie potencjału gospodarczego i turystycznego niemal ¼ Polski. W zasięgu strefy znajdują się największe
miasta regionu: Poznań, Szczecin, Gorzów
Wlkp. i Zielona Góra.
Dojazd zapewnia dobrze rozwinięta sieć
dróg międzynarodowych i krajowych, między
innymi autostrada A2, droga ekspresowa S3,
linia kolejowa Paryż–Berlin–Warszawa–
Moskwa oraz pobliskie porty lotnicze w Babimoście, Berlinie, Szczecinie i Poznaniu. Inwestorzy wybierający tę strefę na miejsce swojej inwestycji korzystają z ulg podatkowych
w wymiarze od 40 do nawet 70 proc. wartości inwestycji, co stanowi najwyższy wymiar

K

Podstrefa Gorzów Wielkopolski

Podstrefa Nowa Sól

pomocy publicznej oferowanej przez rząd Polski, dlatego KSSSE jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce.
– Wpływ na decyzję inwestora o wyborze lokalizacji ma też kompetentna obsługa,
a nasi doradcy wspierają inwestora zarówno
w zakresie doboru odpowiedniej lokalizacji,
jaki i w obszarze formalno-prawnym. Jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na wszel-

kie pytania i znaleźć indywidualne rozwiązanie
dla każdego nowego projektu. KostrzyńskoSłubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna stanowi obecnie najlepsze rozwiązanie dla chcących inwestować w Polsce – mówi Artur Malec, prezes zarządu KSSSE.

www.kssse.pl

Fakty 173

20-LECIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ZIEMI LUBUSKIEJ

Przyszłość widzę
optymistycznie
Rozmowa z Marianem Babiuchem, prezesem zarządu i dyrektorem generalnym
Elektrociepłowni „Zielona Góra” SA
Jakie czynniki plasują firmę wśród konkurencyjnych producentów ciepła i energii
elektrycznej, rozwijających działalność na
miarę wyzwań współczesności? Co zapewnia firmie stabilną pozycję na rynku ciepłowniczym i realne szanse na realizację wizji rozwoju w wymiarze technicznym i na
płaszczyźnie zarządzania?
– Na przełomie lat 1993/1994 podjęliśmy
prace nad koncepcją budowy bloku gazowoparowego opartego na odkrytych w regionie
zachodniej Polski złożach gazu ziemnego zaazotowanego. Obiekt został zrealizowany
w 2004 roku. Dziesięć lat ponadstandardowego zaangażowania licznej grupy osób
związanych z projektem opłaciło się. Znacząca
większość produkcji obu nośników energii
– ciepła i energii elektrycznej – realizowana
jest dzisiaj przez jeden z największych i najnowocześniejszych w Polsce bloków gazowoparowych.
Jakościowe skutki zmiany technologii
najlepiej charakteryzuje porównanie przychodów z tytułu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej. W technologii węglowej, której początki sięgają połowy lat 70-tych, około 90
proc. przychodów rocznych stanowiła sprzedaż ciepła, a 10 proc. sprzedaż energii elektrycznej. Po uruchomieniu bloku gazowo-parowego proporcje są odwrotne.
Oczywiście, istotne dla kondycji spółki są
mechanizmy wsparcia efektywnej energetycznie produkcji kogeneracyjnej. Największym
zagrożeniem jest niestabilność regulacji prawnych, w których określane są te mechanizmy.
System żółtych certyfikatów kończy się na
przełomie lat 2012/2013 i nie ma jeszcze regulacji, która go zastąpi. To jest zasadnicza
przyczyna braku inwestycji w małe i duże
obiekty kogeneracyjne.
Jakie działania i inwestycje towarzyszą
przygotowaniom zakładu do zmian przewidzianych w dyrektywie o ograniczeniu emisji przemysłowych?
– Blok gazowo-parowy w pełni spełnia
wymogi ekologiczne. Problem stanowiła
część węglowa, która po roku 2016 nie spełniałaby warunków dopuszczalnych emisji.
System handlu emisją CO2 uzasadnił ekonomicznie projekt zastąpienia bloku węglowego kotłami gazowo-olejowymi jeszcze
przed terminem, do którego wymogi emisyjne moglibyśmy spełniać. Inwestycja jest za-
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awansowana, a jej efektem będzie całkowite
wyeliminowanie węgla jako paliwa w Elektrociepłowni „Zielona Góra” w 2013 roku.
Produkcja energii ze spalania gazu ziemnego wiąże się z dwukrotnie mniejszą emisją
CO2 niż w przypadku paliwa węglowego.
W przypadku stosowanej przez EC ZG kogeneracji uzyskuje się również oszczędności.
Uważam, że taka produkcja, oparta na paliwie gazowym, to nieuchronna przyszłość
energetyki konwencjonalnej. Liczę również, że
przyszłe regulacje prawne będą na tyle stabilne, iż umożliwią podjęcie decyzji o realizacji
drugiego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni „Zielona Góra” o mocy 50 MWe.
Na początku roku EC ZG odwiedził
Główny Inspektor Pracy, aby zapoznać się
z osiągnięciami przemysłu w zakresie poprawy warunków pracy. Jakie wnioski są rezultatem tej kontroli?
– Nie była to kontrola, lecz prezentacja firmy, wskazanej zapewne przez Wojewódzkiego
Inspektora Pracy. Zmiany technologiczne dotyczą także stanowisk pracy, co wręcz wymusza poprawę kultury pracy.
O poziomie bezpieczeństwa decydują ludzie – ich nastawienie, ale także system zarządzania bezpieczeństwem pracy, który
musi być zrozumiały, a zasady i środki powszechnie akceptowane i bezwzględnie stosowane przez wszystkich pracowników.
W obszarze poprawy środowiska pracy
osiągnęliśmy bardzo dużo, ale kierownictwo
spółki ma świadomość, że jest to obszar, który należy ciągle doskonalić. Rozwój BHP traktujemy jako zadanie permanentne i pamiętamy o nim we wszystkich rozważaniach dotyczących strategii spółki. W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy konstruktywnie
współpracujemy z podmiotami powiązanymi kapitałowo z Grupą EDF. Strategia roz-

woju zrównoważonego przyjęta w EDF
przyjmuje do wszelkich aspektów bezpieczeństwa pracy szczególnie dużą wagę. To
wspomaga nasze działania. Wdrożony zintegrowany system zarządzania obejmuje
także bezpieczeństwo i higienę pracy, na co
posiadamy dowód w postaci certyfikatu potwierdzającego m.in. wdrożenie wymogów
normy PN-N-18001:2004. Główny Inspektor
Pracy wysoko ocenił stan BHP w naszej spółce. Ale jak wcześniej wspominałem, jest to obszar, który bezustannie doskonalimy.
Czy wyniki uzyskane za zeszły rok i prognozy na kolejne lata pozwalają firmie na
optymizm w związku z realizacją założeń
i planów rozwojowych, a samorządom lokalnym i regionalnym dają poczucie, że EC
ZG jest solidnym filarem lubuskiego przemysłu i gospodarki?
– Od czasu uruchomienia bloku gazowoparowego uzyskujemy wyniki zbliżone do
tych, które zakładaliśmy w projekcjach stanowiących podstawę decyzji inwestycyjnej.
Projekcje te udostępnione były inwestorowi
strategicznemu i bankom finansującym inwestycje. Dla tych podmiotów istotne jest, aby
Elektrociepłownia uzyskiwała zakładany
zwrot z zaangażowanych kapitałów, co najmniej w okresie spłaty kredytu inwestycyjnego. Od mało prawdopodobnych zdarzeń
katastrofalnych jesteśmy ubezpieczeni. Nie
mamy niestety ubezpieczenia od zagrożeń wynikających z niestabilności regulacji prawnych.
Poza tym aspektem przyszłość widzę optymistycznie. Ale przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt naszej stabilnej pozycji. W 2009 roku nastąpiła konsolidacja spółki wytwórczej ze spółką zajmującą się dystrybucją ciepła w Zielonej
Górze. Taka połączona struktura pozwala
efektywniej konkurować na lokalnym rynku
ciepła i pozyskiwać nowych odbiorców. A właśnie ilość sprzedawanego ciepła decyduje
o ilości energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji. W miastach, gdzie istnieje sieć ciepłownicza i w osobnej strukturze funkcjonuje
źródło kogeneracyjne, konsolidacja jest szczególnie uzasadniona i w praktyce nieuchronna. Im szybciej się to stanie, tym lepiej.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.ec.zgora.pl
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Wykorzystać atuty
Europejski Fundusz Społeczny przyczynia się do kształtowania nowoczesnego modelu
polityki zatrudnienia, opartego z jednej strony na środkach aktywizacji zawodowej
i rozwoju zasobów ludzkich, a z drugiej na wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju
inicjatyw gospodarczych – mówi Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej
Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Jak wypada województwo lubuskie
w skali kraju pod względem tworzenia optymalnych warunków zatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy?
– W maju bezrobocie w naszym województwie spadało. Z rejestrów ubyło około
3 tys. osób, czyli 4,1 proc. wszystkich bezrobotnych. Warto dodać, że spadek dotyczył
wszystkich powiatów. Na początku roku
udało mi się zwiększyć o 13,5 mln zł środki
z Funduszu Pracy, które Wojewódzki Urząd
Pracy w Zielonej Górze może przeznaczyć
na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Województwo lubuskie ma cały szereg
atutów: należy do nich zarówno położenie
geograficzne – bliskość Niemiec, które są najważniejszym partnerem gospodarczym Polski – dostęp do szlaków żeglugowych, jak też
tradycje dobrego gospodarowania i rozwijający się z roku na rok potencjał ludzki. Nie
bez znaczenia są też napływające do nas
środki unijne. Ich udział powoduje wzrost
PKB o 1 proc. w skali roku. Warto zatem zatroszczyć się o jak najlepsze ich wykorzystanie.
Regiony wschodnie mają już swój odrębny program…
– Jestem za stworzeniem takiego samego programu dla województw zachodnich.
Przekonuję w Warszawie za jak najszybszym powstaniem Strategii Rozwoju Polski
Zachodniej. Dokument pomoże nam lepiej
wykorzystać środki unijne, a co za tym idzie,
szybciej się rozwijać. Zależy mi przede
wszystkim na rewitalizacji szybkich połączeń
transportowych z Warszawą – by podróż do
Berlina nie była łatwiejsza i krótsza niż do stolicy Polski, wybudowaniu dodatkowych przepraw mostowych przez Odrę – ułatwiających
wymianę gospodarczą czy Partnerstwo Odry
– będące wspólną inicjatywą polskich i niemieckich regionów przygranicznych. To
wszystko powinno sprawić, że nasz region zostanie włączony w system rozwijającej się gospodarki europejskiej.
Czy prowincja ma szansę mierzyć się
z metropoliami?
– W dzisiejszym świecie słowo prowincja
nabiera innych, niewartościujących znaczeń.
Po pierwsze, myślenie starymi kategoriami
i kierowanie zbyt dużych środków finansowych do dużych miast jest sprzeczne z ideą
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Województwo lubuskie ma cały szereg atutów:
należy do nich zarówno położenie geograficzne
– dostęp do szlaków żeglugowych, jak też tradycje
dobrego gospodarowania i rozwijający się z roku
na rok potencjał ludzki
zrównoważonego rozwoju. Po drugie zaś, w
dobie tak szybkiego rozwoju technologii teleinformatycznych, komunikacji i przy
uwzględnieniu nieuniknionych procesów globalizacyjnych, o szansach rozwoju przestaje decydować położenie geograficzne. Decydującymi czynnikami stają się gotowość do
uczestnictwa w rozwoju cywilizacyjnym,
otwartość na przystosowanie się do wyzwań
i stałe podnoszenie kwalifikacji. A tych cech
przecież mieszkańcom województwa lubuskiego nie brakuje.
Jednak do tego wszystkiego potrzebny jest
rozwój infrastruktury. Komunikacyjnej – pozwalającej na mobilność pracowników i pracodawców – oraz teleinformatycznej. I właśnie w te dziedziny należy najwięcej zainwestować, by w efekcie przyciągnąć przedsiębiorców i ułatwić poszukującym znalezienie
pracy.
Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej popiera postulaty wynikające ze
Strategii Rozwoju Polski Zachodniej?

– Ja osobiście popieram w 200 proc. Jednak formalnie Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w tym przypadku nie jest instytucją
wiodącą. Jest nią Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Natomiast mój resort, poprzez
Europejski Fundusz Społeczny, przyczynia się
do kształtowania nowoczesnego modelu polityki zatrudnienia, opartego z jednej strony
na środkach aktywizacji zawodowej i rozwoju
zasobów ludzkich, a z drugiej na wspieraniu
przedsiębiorczości i rozwoju inicjatyw gospodarczych. Łączy działania prewencyjne ze
skutecznymi i efektywnymi programami naprawczymi w celu realizacji spójności społeczno-gospodarczej. Europejski Fundusz
Społeczny jest tym funduszem strukturalnym,
który w największym stopniu finansuje oddalone, często małe, projekty i inicjatywy mające przyczynić się do redukcji bezrobocia,
ubóstwa i marginalizacji społecznej. Wiele
z nich było i jest realizowanych w Lubuskiem.
Rozmawiał Piotr Nowacki

tel. (68) 325 66 93, e-mail: szkolenia@univers.com.pl
www.univers.com.pl

Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w styczniu 1991 r. Podstawowym zakresem działalności ﬁrmy jest organizacja szkoleń i konferencji w zakresie: prawo
podatkowe, rachunkowość, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy,
handel zagraniczny i prawo celne, zarządzanie i marketing, a także doradztwo oraz własne wydawnictwo w zakresie wyżej wymienionej tematyki.

prof. Modzelewski

UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o. zaprasza na
kilkudniowe konferencje wyjazdowe:
25–28 września 2011 r. Hotel Elbrus Spa&Wellness *** Szczyrk, ul. Słoneczna 8
1. VAT, CIT, PIT oraz wybrane problemy rachunkowości
2. Kadry i płace w 2011 r.
5–8 października 2011 r. Hotel Leda SPA ****Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 23
1. Podatki 2011 – zmiany oraz wybrane problemy rachunkowości
2. Prawo Pracy, rozliczanie wynagrodzeń oraz rozliczenia z ZUS w 2011 r.
23–26 października 2011 r. Hotel Litwor *****Zakopane, ul. Krupówki 40
1. Podatki 2011 oraz przygotowanie do bilansu – bieżące problemy, planowane zmiany
2. Kadry i płace w 2011 r. – aktualne problemy, planowane zmiany
3. Prawo celne oraz INCOTERMS 2010.
23–26 listopada 2011 r. Hotel Gołębiewski **** Karpacz, ul. Karkonoska 14
1. Bilans 2011 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz zmiany na 2012 r.
2. Kadry i płace w 2011 r. – aktualne problemy, planowane zmiany
3. TBS – zmiany w przepisach podatkowych i rachunkowości oraz bilans 2011 r.
27–30 listopada 2011 r. Hotel Gołębiewski ****Wisła, Al. Ks. Bp. Bursche 3
1. Bilans 2011 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz zmiany na 2012 r.
2. Kadry i płace w 2011 r. – aktualne problemy, planowane zmiany.
7–10 grudnia 2011 r. Pensjonat Antałówka *** Zakopane, ul. Wierchowa 2
1. Zmiany w podatkach i bilans 2011
2. Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym – zmiany na 2012 r.
3. Prawo pracy – zmiany na 2012 r.

Szczegółowe informacje i programy dostępne są na stronie www.univers.com.pl
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Łączenie potencjałów
O potencjale województwa lubuskiego, czynnikach mających decydujący wpływ
na rozwój regionu oraz nawiązanej współpracy między województwem lubuskim
i czterema sąsiednimi województwami rozmawiamy z Henryką Bochniarz,
prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Jak ocenia pani potencjał lubuskiego
rynku pracy i umiejętności tamtejszego środowiska przedsiębiorców w zakresie kreowania wzrostu gospodarczego?
– Lubuskie, choć należy do najmniejszych
województw w kraju, rozwija się niezwykle dynamicznie. To region ludzi młodych, otwartych na zmiany i wyzwania. Wobec braku dużego przemysłu to właśnie oni i kapitał ludzki, jaki reprezentują, stanowią o sile regionu.
Głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego
województwa są małe i średnie firmy. Bliskość
rynku niemieckiego sprzyja ożywionym kontaktom gospodarczym z naszym zachodnim
sąsiadem.
Jakie impulsy rozwoju gospodarczego
i rozwiązania bieżących problemów odczuwalnych przez biznes w regionie są w tej
chwili najpotrzebniejsze, aby pomnażać
szanse niewielkiego województwa i właściwie wykorzystać istniejący potencjał? Które regiony mogą być dla Lubuskiego wzorem
i inspiracją dla obrania odpowiedniego kierunku rozwoju, adekwatnego do potrzeb
i możliwości?
– Nie ma co marzyć o rozwoju gospodarczym bez dobrej infrastruktury komunikacyjnej. W Lubuskiem priorytetem powinno więc być ukończenie autostrady A2 oraz
drogi ekspresowej S3, rewitalizacja linii kolejowej z Wrocławia przez Zieloną Górę do
Szczecina. Ważne będzie też uruchomienie
międzynarodowych połączeń z portu lotniczego Zielona Góra w Babimoście. Kolejne
wyzwanie to zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla biznesu. Ważną rolę może tu
odegrać Uniwersytet Zielonogórski. Już teraz kształci podobno jednych z najlepszych
informatyków w kraju. A wzory? Nie trzeba
sięgać daleko, są tuż-tuż, wystarczy wymienić Poznań i Wrocław. Oczywiście, to duże
aglomeracje z zupełnie innym potencjałem.
Ale to nie wielkość stanowi o ich sukcesie, ale
determinacja władz, aktywne środowiska
przedsiębiorców, zaangażowane organizacje
pozarządowe. To jest najlepszy kapitał.
Jakie możliwości otwiera przed lubuskim
biznesem nawiązana współpraca z 4 innymi
województwami zachodniej części kraju
w ramach wypracowania strategii rozwoju?
Czy instytucje powołane w celu wspierania
przedsiębiorczości, w tym działająca od 20
lat Organizacja Pracodawców Ziemi Lubu-

178 Fakty

Co ważne, przedsiębiorcy z Lubuskiego sięgnęli
dalej niż własny region. Przeczuwają, że tylko
wspólne starania kilku województw mogą przynieść
pożądany efekt. Dzięki temu i zaangażowaniu
urzędów marszałkowskich trwają właśnie prace
nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej.
Trzymam kciuki za powodzenie przedsięwzięcia
skiej, dobrze wywiązują się ze swego zadania i zasługują na miano przyjaznych biznesowi?
– Łączenie potencjałów to naturalny
proces w świecie biznesu. Przedsiębiorcy to
czują, rozumieją i stosują w praktyce. Dlatego też cieszę się, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej była jednym z partnerów społecznych, który zaczął mówić wprost
o marginalizacji województw zachodniej
Polski i konieczności przeciwdziałania takiemu stanowi rzeczy. Co ważne, przedsiębiorcy z Lubuskiego sięgnęli dalej niż własny re-

gion. Przeczuwają, że tylko wspólne starania
kilku województw mogą przynieść pożądany efekt. Dzięki temu i zaangażowaniu urzędów marszałkowskich trwają właśnie prace
nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej.
Trzymam kciuki za powodzenie przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że zakończy się ono
utworzeniem specjalnego programu rozwoju Polski Zachodniej. To nie tylko wymysł
urzędników, ale rzeczywista potrzeba środowisk gospodarczych.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Solidny partner w biznesie
Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
Projprzem Sp. z o.o. w Nowej Soli jest znanym od lat i cenionym
wykonawcą robót budowlano-montażowych w regionie lubuskim i nie tylko

Zakład Odlewów Aluminiowych VOIT w Nowej Soli
irma kontynuuje tradycje budowlane Lubuskiego Przedsiębiorstwa
Budownictwa Przemysłowego,
które w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych jako generalny wykonawca realizowało największe inwestycje w regionie, m.in.: Hutę Miedzi w Głogowie, Zakłady Płyt Wiórowych (obecny Kronopol), Zakłady Wełny Mineralnej (obecny Rockwool)
i wiele innych.
Roboty realizowane przez firmę wykonywane są zawsze z należytą starannością,
terminowo, zgodnie z wymogami technicznymi i sztuką budowlaną. Firmę cechuje wysoki poziom techniczny i organizacyjny realizowanych prac. LPBP Projprzem Sp. z o.o.
rekomendowana jest przez klientów zawsze
jako doświadczony, wiarygodny i solidny partner.
Nadrzędnym celem działalności firmy jest
zaspokojenie oczekiwań inwestora w zakresie jakości i terminowości oraz wzorowa
współpraca w trakcie realizacji inwestycji. Tak
prowadzona działalność przynosi firmie sukcesy w postaci nowych zleceń oraz jest doceniana przez niezależne gremia ogólnopolskich konkursów gospodarczych. Spółka została uhonorowana między innymi godłem
„Europejski standard 2009” i prestiżowym tytułem „Lubuski Mister Budowy – Edycja
2009” w kategorii budownictwo przemysłowe.
LPBP Projprzem zrealizowało ostatnio
między innymi: rozbudowę i modernizację za-

F

180 Fakty

Zakład Produkcyjno-Magazynowy MAZEL w Nowej Soli
kładu Gedia Poland w Nowej Soli o całkowitej
wartości ponad 21 mln zł, Zakład Odlewów
Aluminiowych VOIT w Nowej Soli – wartość
robót 14,5 mln zł, Zakład Opraw Oświetleniowych Lug Light Factory w Zielonej Górze
– wartość robót 15 mln zł, Zakład Produkcyjno-Magazynowy MAZEL w Nowej Soli
– wartość robót 8,5 mln zł., Zakład przero-

bu aluminium ALUMETAL w Nowej Soli o
łącznej wartości ponad 30 mln zł.
Lubuskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego
PROJPRZEM Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 29, 67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387 02 21, fax (68) 387 29 87

LPBP Projprzem jako Generalny Wykonawca specjalizuje się głównie w:
• kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego
• modernizacjach istniejących obiektów, prowadzonych także w czynnych zakładach
• wykonawstwie robót remontowych z pełną gamą prac wykończeniowych
w najnowszych technologiach
• budownictwie mostowym.
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Wspólnota interesów
Głównym założeniem przyszłej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej jest
zdiagnozowanie potencjałów rozwojowych, które chcemy poprzez realizację
konkretnych przedsięwzięć przekuć na wzrost konkurencyjności
– mówi Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego

Jak sytuuje się województwo lubuskie na
tle innych regionów pod względem rozwoju gospodarczego i aktywizacji przedsiębiorców?
– Lubuskie to jedno z czterech najmniejszych województw w Polsce. Jesteśmy
też na trzecim od końca miejscu pod względem zaludnienia. Nie przeszkadza nam to jednak rozwijać się dynamicznie. W dużym
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stopniu przyczynia się do tego działalność jednej z największych w kraju specjalnych stref
ekonomicznych. Bardzo aktywnie, jeśli chodzi o pozyskiwanie przedsiębiorców i gromadzenie gruntów, działa też Lubuskie Centrum Obsługi Inwestorów – jedno z najlepszych w kraju, co potwierdza Ministerstwo
Gospodarki. Ważnymi centrami rozwoju innowacji są w Lubuskiem Parki Naukowo-

Technologiczne: Interior w Nowej Soli oraz
Lubuski Park Naukowo-Technologiczny
w Nowym Kisielinie.
Jesteśmy liderami w wykorzystywaniu
środków z Unii Europejskiej. Dzięki temu
– jeśli chodzi o wartość dodaną brutto przemysłu i budownictwa w procentach – zajmujemy czwarte miejsce w kraju. Pod względem liczby spółek handlowych na tysiąc
mieszkańców jesteśmy na szóstym miejscu.
To dobry wynik, dowodzi tego, że Lubuszanie potrafią korzystać z programów Europejskiego Funduszu Społecznego, zakładają
własne firmy i biorą sprawy w swoje ręce.
Znaczący wpływ na systematyczne podnoszenie konkurencyjności regionu i utrzymywanie płynności firm w Lubuskiem mają
instytucje finansowe działające przy Agencji Rozwoju Regionalnego. Jedna z nich to
Lubuski Fundusz Pożyczkowy, który jest integralną częścią systemu wsparcia małych
i średnich przedsiębiorstw. Fundusz posiada akredytację Krajowego Systemu Usług
oraz certyfikat ISO. W rankingu funduszy
pożyczkowych, opublikowanym w „Raporcie Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych w Polsce”, LFP uplasował się na
pierwszym miejscu pod względem aktywności działania. W tym kontekście warto
wspomnieć również o Lubuskim Funduszu
Poręczeń Kredytowych, który prawie od
dziewięciu lat prowadzi działalność poręczeniową. Jest to instytucja wiarygodna
kapitałowo i warta zaufania. Według oceny
ratingowej Banku Gospodarstwa Krajowego LFPK znalazł się na czwartym miejscu
w Polsce.
Lubuscy przedsiębiorcy są bardzo aktywni. Na 1700 wniosków, które wpłynęły do
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, aż 1300 pochodziło właśnie od małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw. Nasze
badania ewaluacyjne wykazały, że nawet te
przedsiębiorstwa, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, i tak zrealizowały u siebie zaplanowane projekty. Oznacza to, że lubuskie firmy są prężne, otwarte, nastawione
na rozwój.
Strzałem w dziesiątkę okazał też w przypadku naszego województwa konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 – Lubuski Przedsiębiorca. Projekt zakłada wsparcie osób, które chcą roz-
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począć działalność gospodarczą. Na otwarcie firmy dostają 40 tys.
zł. W pierwszym etapie rekrutacji w ciągu jednego dnia do projektu
zgłosiło się ponad 1200 chętnych. To dowód tego, że Lubuszanie chcą
zakładać własne firmy, pracować na własny rachunek, mają pomysły na dobry biznes.
Czy lubuscy przedsiębiorcy dobrze wykorzystują dostępne instrumenty wsparcia i atuty transgranicznego położenia? Jakie działania, leżące w gestii władz regionalnych, są ukierunkowane na ożywienie lubuskiego biznesu i wzrost gospodarczy?
– Położenie Lubuskiego ma istotny wpływ na wymianę handlową, która w większości jest prowadzona z sąsiednimi Niemcami i wynosi około 55 proc. całości. Dzięki naszemu położeniu wiele niemieckich firm lokuje swoje filie właśnie w Lubuskiem. Korzystają
z tego w dużej mierze przedsiębiorcy, którzy mogą być dla nich podwykonawcami i dzięki temu rozwijać swoją działalność. Jednak dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, a co za tym idzie modernizacji i rozwojowi innowacyjności naszych rodzimych firm, możemy też eksportować na Zachód wiele zawansowanych technologicznie towarów.
Przy wielu okazjach powtarzam, że zarząd województwa stara
się stworzyć w Lubuskiem najlepsze w Polsce warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej. W tym celu wznowiliśmy pod koniec czerwca połączenie lotnicze z Warszawą. Jestem przekonana, że podniesie to atrakcyjność naszego regionu dla nowych inwestorów oraz ułatwi prowadzenie firm, które mają tu już swoją siedzibę. A to dopiero początek, planujemy bowiem dalszą rozbudowę lotniska w Babimoście. Zależy nam również na tym, by za sprawą kluczowych projektów infrastrukturalnych współpraca transgraniczna mogła się odbywać w sposób płynny i łatwy pod względem logistycznym. Budowa drogi S3 czy zakończenie części autostrady A2 na pewno wpłyną na ożywienie lubuskiego biznesu, wzrost gospodarczy oraz powstawanie nowych fabryk, zwłaszcza na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Jak ocenia pani dotychczasową współpracę Lubuskiego z czterema województwami i postępy w pracach nad Strategią Rozwoju
Polski Zachodniej? Co stanowi kluczowe założenia dokumentu
z punktu widzenia województwa lubuskiego i jego potencjału gospodarczego?
– Myślę, że naszą współpracę można śmiało uznać za wzorcową. To właśnie w Lubuskiem, w kwietniu 2010 roku, odbyło się pierwsze spotkanie trzech marszałków Polski Zachodniej, na którym zadecydowano, że taka idea warta jest realizacji. Ponownie byliśmy gospodarzami spotkania już pięciu marszałków we wrześniu 2010 roku
oraz 1 i 2 lipca tego roku w Łagowie, gdzie jednocześnie marszałkowie
uczestniczyli w Dniach Województwa Lubuskiego. W sprawie Polski Zachodniej mówimy wszyscy jednym głosem, łączy nas bowiem
wspólnota interesów. Nasze oczekiwania względem siebie są sprecyzowane: działamy wspólnie w sferze ponadregionalnej tam, gdzie
wspólne działania przyniosą lepszy efekt, niż województwa byłyby
w stanie osiągnąć samodzielnie. Zarówno przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jak i eksperci – z prof. Jackiem Szlachtą na czele – są pod wrażeniem jakości naszej współpracy.
Postępy prac nad założeniami strategii przebiegają dynamicznie.
Proszę pamiętać, że jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o tworzenie oddolnej, sąsiedzkiej współpracy samorządów województw. Nie korzystamy tutaj z doświadczeń województw Polski Wschodniej, ponieważ strategię dla nich tworzyło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Musieliśmy wypracować własny model współpracy. Powstała grupa sterująca, w której pracują eksperci kluczowi, eksperci regionalni oraz reprezentanci urzędów marszałkowskich. W tej chwili bardzo zaawansowane są prace diagnostyczne obszaru Polski Zachodniej. Województwa opracowały raporty regionalne, powstały ekspertyzy tematyczne oraz ekspertyzy horyzontalne, zlecone przez MRR.
Powstają opisy kluczowych przedsięwzięć w uzgodnionych obszarach
współpracy np.: infrastruktura transportowa, nauka, turystyka,
ochrona środowiska i zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Jednym

z priorytetowych dla naszego województwa obszarów współpracy są
projekty infrastruktury komunikacyjnej. Chodzi o zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, usprawnienie poruszania się w kierunku centrum kraju oraz na szlakach międzynarodowych. Liczymy
na wykorzystanie szansy na ożywienie transportu na kierunku północ–południe poprzez budowę Środkowoeuropejskiego Korytarza
Transportowego CETC, w tym budowę drogi S3, modernizację kolei oraz udrożnienie Odry i jej pełne włączenie do systemu śródlądowych dróg wodnych Europy.
Partnerska i sieciowa współpraca ośrodków naukowych z Polski
Zachodniej, nauka oraz wzmocnienie jej współpracy z gospodarką
w zakresie zwiększenia transferu rozwiązań naukowych do biznesu
są także ważnymi elementami budowania strategii rozwoju województwa. Bardzo istotne dla nas są również przedsięwzięcia z zakresu
interwencji przeciwpowodziowej na rzekach oraz ochrony środowiska. Natomiast jeśli chodzi o turystykę, razem mamy możliwość tworzenia ponadregionalnych produktów turystycznych, np. tematycznych szlaków z wykorzystaniem przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa województwa lubuskiego. Chodzi głownie o turystykę aktywną
i historyczną. Potencjał turystyczny ma również Odra z lubuskimi przystaniami, począwszy od Bytomia Odrzańskiego, przez Nową Sól, Krosno Odrzańskie, Cigacice, Słubice, aż do Kostrzyna nad Odrą. Równie atrakcyjna jest pod tym względem Warta wraz ze swoimi dopływami, zwłaszcza Notecią.
Głównym założeniem przyszłej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej jest zdiagnozowanie potencjałów rozwojowych, które chcemy poprzez realizację konkretnych przedsięwzięć przekuć na wzrost
konkurencyjności. Warto pamiętać o tym, że silne regiony Polski Zachodniej przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w Europie. Do tego wspólnie dążymy. Jestem przekonana,
że już wkrótce będą widoczne pierwsze efekty naszych działań.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Lider w branży
Nasi klienci to odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe
średniej wielkości, oferujące swoje produkty i usługi na rynkach międzynarodowych
– mówi dr Paweł Kużdowicz, dyrektor zarządzający proALPHA Polska Sp. z o.o.

Zarząd i pracownicy proALPHA Polska Sp. z o.o.
W jakich obszarach funkcjonowania
firm oprogramowanie proALPHA® oferuje
wsparcie w ich rozwoju i co przemawia za wyborem państwa rozwiązań, biorąc pod uwagę ich wartość na tle konkurencyjnych propozycji dostępnych na rynku?
– Nowe rynki zwiększają potencjał wzrostu, jednak oznaczają również ryzyko. Tylko
odpowiednio wczesne przygotowanie się
do zmian zapewni konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. proALPHA® jest
oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie, wystarczająco elastycznym, by spełnić nie tylko dzisiejsze, lecz także przyszłe wymagania firm średniej wielkości. proALPHA®
to kompletne i aktywne rozwiązanie, dobrze
dostosowane do potrzeb średniej wielkości
przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Kompletne – oznacza, że obejmuje zarówno wszystkie klasyczne obszary funkcjonalne, tj. począwszy od sprzedaży, poprzez
produkcję, zakupy, gospodarkę materiałową
do finansów, środków trwałych i rachunku
kosztów oraz controllingu. proALPHA®
obejmuje również funkcje przekrojowe, m.in.
zarządzanie dokumentacją (DMS) i przepływem pracy (Workflow), co sprawia, że jest
rozwiązaniem aktywnie komunikującym się
z użytkownikiem i co za tym idzie – realnie
wspomagającym go w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Do sukcesów rynkowych bywają zaliczane wyniki ekonomiczne, innowacyjne projekty, zdobyte nagrody, wreszcie zadowoleni klienci. Co zarząd polskiej spółki, działającej w obrębie grupy proALPHA, uważa
za czynniki potwierdzające właściwy kierunek realizowanej strategii rozwoju?
– Naszym niewątpliwym sukcesem jest
niezmiennie dodatni wynik osiągany od
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chwili założenia firmy w 2005 roku. Nawet pomimo niedawnego ogólnoświatowego kryzysu
proALPHA wykazała stabilność i ugruntowała swoją pozycję rynkową.
Nasza firma zdobyła I miejsce w kategorii
małych firm w konkursie Lubuski Lider Biznesu. Udział w konkursie był zgodny z hasłem
„Think global, act local” – czyli myśl globalnie, działaj lokalnie – konsekwentnie realizowanym przez całą Grupę.
Także stale pozyskiwani nowi klienci potwierdzają właściwy kierunek realizowanej
strategii rozwoju. Od niedawna proponujemy nowe formy finansowania projektów, co

podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników,
co sprawia, iż niewątpliwie jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą. Zapewniamy możliwość stałego rozwoju zawodowego w formie
szkoleń – zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności interpersonalnych
– kursów oraz studiów podyplomowych.
Rozwój pracowników następuje także poprzez
wzajemne dzielenie się fachową wiedzą,
szkolenia zewnętrzne oraz szkolenie w miejscu pracy, tzw. on the job training.
Jak przekłada się na wypełnienie lubuskiego rynku pracy i wzrost jego jakości dynamiczny rozwój firmy proALPHA? Jaki

proALPHA® jest oprogramowaniem
wspomagającym zarządzanie, wystarczająco
elastycznym, by spełnić nie tylko dzisiejsze,
lecz także przyszłe wymagania naszych klientów
czyni naszą ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.
Czym kierują się państwo, dając zatrudnienie w firmie, która ma ambicję przodować i wyznaczać trendy w branży IT? Co
czyni z firmy proALPHA dobrego pracodawcę, z którym warto związać karierę?
– Najważniejszym naszym atutem są dobrze wykształceni, zmotywowani i odpowiedzialni pracownicy. Nasi klienci to odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa produkcyjne,
handlowe i usługowe średniej wielkości, oferujące swoje produkty i usługi na rynkach międzynarodowych. Znakomicie przygotowani
konsultanci i programiści firmy proALPHA
wspierają takich wymagających klientów
w zwiększaniu ich konkurencyjności. Poza
tym, firma przywiązuje ogromną wagę do

wpływ na rozwój regionu mają plany strategiczne firmy?
– Jesteśmy stabilnym pracodawcą. Pracują u nas wysokiej klasy specjaliści. Zdecydowana większość naszych pracowników
– w szczególności tych na stanowiskach kierowniczych – to absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mają u nas doskonałe warunki
rozwoju zawodowego. Podążając za dynamicznym rozwojem naszych klientów – w tym
firm z naszego regionu – w celu zwiększenia
zakresu naszych usług aktualnie zamierzamy
zatrudnić kolejnych konsultantów i programistów. Myślę, że w większości będą to absolwenci naszego Uniwersytetu.
Rozmawiał
Piotr Nowacki

20-LECIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ZIEMI LUBUSKIEJ

Sprostać wyzwaniom
Rozmowa z Krzysztofem Kononowiczem prezesem Leks Sp. z o.o.
Jakie cele stawia pan sobie w związku
z rozwojem firmy, mając na względzie pomnażanie zysków, budowanie marki i zaufania konsumenta? Jaka rola w realizacji tych założeń przypada systemowi ISO
i HACCP?
– Rozwój firmy to przede wszystkim
rozwój oferty produkowanego pieczywa, pozyskiwanie nowych klientów oraz ciągłe doskonalenie procesu technologicznego poprzez modernizację parku maszynowego.
Współczesny rynek stawia przedsiębiorcom
nowe, coraz wyższe i bardziej wyspecjalizowane wymagania, sprawiając, że budowanie
marki i zaufania konsumenta przybiera dynamiczny charakter. Wymagania co do jakości
produktów, ich walorów zdrowotnych, terminów przydatności, gramatury czy sposobu opakowania wymuszają poszukiwanie
wciąż nowych rozwiązań. Odpowiedź na tak
zdefiniowane wyzwania opiera się nie tylko na
innowacyjnych rozwiązaniach technicznotechnologicznych, ale przede wszystkim na
rozwiązaniach systemowych umożliwiających
prawidłową definicję i monitoring procesów wytwórczych. Pomocą służy certyfikowany i utrzymywany od lat zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001/HACCP.
Priorytetowym celem związanym z rozwojem
firmy jest dla mnie rozwój i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania, w tym
czerpanie z rozwiązań z najwyższej półki wymagań systemowych, zdefiniowanych dla
branży spożywczej.
Co pozwala zaistnieć w branży spożywczej jako wiarygodny dostawca pieczywa? Czy w dzisiejszych warunkach rynkowych jest miejsce zarówno na tradycję, jak
i na nowinki technologiczne?
– Zaistnienie na wymagającym rynku spożywczym umożliwia bogata oferta, zróżnicowana pod względem walorów smakowych
czy zdrowotnych, rodzaju i wielkości opakowania oraz ceny. Wiarygodność dostawcy
w oczach klientów buduje nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne wyrobu i cykliczne
potwierdzenie jego zdeklarowanej jakości
i walorów odżywczych, ale przede wszystkim
bieżąca dostępność produktu na rynku i jego
wyszukany smak, uzyskany dzięki zastosowaniu tradycyjnych receptur lub innowacyjnych rozwiązań, zależnie od oczekiwań i gustów konsumentów. Warto podkreślić, że
pomimo intensywnego rozwoju techniczno-technologicznego branży tradycja w produkcji wyrobów piekarskich jest mocno zakorzeniona. Przykładem asortymentu Leks
mającego stałych odbiorców jest „Kromka

Pracownicy firmy

Produkty firmy Leks
Kasztelana” – chleb na naturalnym zakwasie, produkowany z wyłącznie naturalnych
składników, w tym 7 rodzajów ziaren. Dostarcza on wielu witamin oraz mikroelementów i korzystnie wpływa na przemianę
materii, a przy tym obniża poziom „złego cholesterolu”. Z kolei „Chleb lubuski” – tradycyjne
pieczywo mieszane, zawierające siemię lniane – działa łagodząco na przewód pokarmowy, a także redukuje poziomu „złego
cholesterolu”. Zawartość cennych dla organizmu mikroelementów i przeciwutleniaczy
o działaniu wspomagającym w profilaktyce
nowotworowej przyczyniło się do wyróżnienia produktu przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
Jak ocenia pan potencjał rynku lubuskiego w punktu widzenia małego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego?
– Ocena potencjału rynku lubuskiego pokrywa się z oceną branży w Polsce ogółem.
Rynek piekarnictwa jest trudny, spożycie pie-

czywa z roku na rok spada. Bliskość granicy
polsko-niemieckiej stwarza zarówno nowe
możliwości, jak i zagrożenia dla małych
przedsiębiorstw. Nowe rynki są szansą dla jednych, dla innych – odwrotnie. Mam tu na myśli wypływające towary, na przykład zboża,
które za zachodnią granicę wywożą pobliscy
rolnicy, przyczyniając się w ten sposób do
wzrostu cen na rynku krajowym i braku
ziarna o wysokich parametrach jakościowych,
co ma istotny wpływ na sytuację branży piekarskiej.
Jak władze szczebla lokalnego i regionalnego wspierają przedstawicieli sektora
MSP w dążeniu do stworzenia korzystnych
warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego?
– Gospodarowanie w dynamicznych,
naznaczonych kryzysem, czasach jest wyzwaniem, dlatego każde wsparcie działań biznesowych przez instytucje lokalne lub regionalne jest niezwykle ważne. Wszelkie inicjatywy analizowane są pod kątem przydatności i możliwości zastosowania w spółce. Potwierdzona w praktyce i niezaprzeczalna
potrzeba wsparcia biznesu, odnoszona do realnych możliwości władz szczebla lokalnego,
to jednak nie wszystko. Niejednokrotnie w procesy decyzyjne wkrada się polityka, która nadaje kierunek w procesie decyzyjnym, przesądzając o możliwościach rozwoju danego
podmiotu gospodarczego lub branży w regionie.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Na zachodzie zmiany

Fot. STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI

Most kolejowy na Odrze w Stanach

Województwo lubuskie mimo niewielkiej powierzchni ma duży potencjał
i zaskakująco dobre wyniki w skali kraju. Wygląda na to, że teraz jeszcze
lepiej wykorzysta atuty i możliwości, bo coraz bardziej zaawansowane są prace
nad wspólną strategią rozwoju dla Polski zachodniej, która pozwoli makroregionowi
wypłynąć na szerokie tory, a lubuskiej gospodarce urosnąć w siłę
Magdalena Szczygielska
ubuskie – z największą w kraju powierzchnią leśną – stanowi wartościowy przyrodniczo obszar, będący cenną bazą rozwoju turystyki.
Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że ten niewielki region, graniczący z Niemcami, to nie
tylko kraina lasów i jezior, lecz także miejsce dynamicznego rozwoju infrastruktury
i przedsiębiorczości. Województwo lubuskie, należące do najmniejszych w kraju, a ze
względu na rozległość zalesionego obszaru
nazywane „zieloną bramą Polski”, jest regionem z perspektywami, cenionym przez inwestorów i dającym powody do zadowolenia władzom. Dobrze rozwijają się tu handel, przemysł i usługi, rozrasta się baza hotelowa i oferta turystyczna. Położony na
skrzyżowaniu naturalnych szlaków północ–
południe i wschód–zachód, a tym samym dobrze skomunikowany z resztą Polski i Euro-
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pą, region stanowi przedmiot żywego zainteresowania międzynarodowych koncernów,
które widzą w nim dobrą lokalizację dla przyszłej działalności i chętnie inwestują swój kapitał, otrzymując w zamian korzystne warunki
dla rozwoju. Dzięki atrakcyjnemu położeniu
i sprawnie rozwijającej się gospodarce w Lubuskiem kwitnie handel zagraniczny, zwłaszcza eksport do Niemiec, gdzie traﬁa niemal
70 proc. towarów i usług kierowanych na rynki obce.

Ku integracji biznesu i nauki
Warto zwrócić uwagę na dane demograficzne, wskazujące na prorozwojowy charakter województwa i potencjał ludzi młodych,
którym oferuje się coraz szersze możliwości
edukacyjne i zawodowe. W Lubuskiem żyje
najmniej ludzi powyżej 65. roku życia, zaś liczba mieszkańców mających nie więcej niż 25 lat
plasuje region powyżej średniej krajowej.
Podążając tym tropem, coraz wyraźniej jawią

się nadzieje na ożywienie nie tylko w wymiarze przedsiębiorczości, lecz także działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjności,
które dziś należą do słabszych stron województwa, z którymi kojarzona jest przyszłość regionu.
O ile bowiem region jest częstym celem
zagranicznych inwestorów, nie tylko z Niemiec, lecz także Szwecji, Danii, Szwajcarii,
Włoch, Japonii, a lokalna przedsiębiorczość,
zwłaszcza reprezentowana przez dominujący sektor MSP, radzi sobie w rynkowych zmaganiach bez zastrzeżeń, o tyle nakłady przeznaczane na obszar B+R są dalekie od zadowalających. Brakuje podstaw, by wdrażać
innowacje, rozumiane nie tylko jako nowatorskie technologie, lecz także nowe spojrzenie
na zarządzanie, kulturę organizacyjną, podejście do działalności gospodarczej na miarę czasów i ich potrzeb. Sytuacji nie ratuje
obecność kilkudziesięciu firm, spod których
skrzydeł wyszły lubuskie perełki innowacji, nie-
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kiedy zaliczane do najnowocześniejszych
rozwiązań na świecie. Ich liczba ginie jednak
przy 100 tys. przedsiębiorstw funkcjonujących
w województwie lubuskim, głównie małych
i średnich, niekiedy rodzinnych. Podobnie,
ważny, lecz zbyt marginalny jest wkład obcego
kapitału w rozwój innowacyjnej gospodarki
w Lubuskiem, widoczny w kulturze organizacyjnej, technologii i przestrzeni do rozwoju innowacyjności, stanowiących istotną wartość dodaną inwestycji zagranicznych, które
mnożą się w regionie. Niedostateczna jest
również współpraca między biznesem a środowiskiem naukowym. Jednak i w tym obszarze, który dziś sytuuje region w krajowym
„ogonie”, idzie ku dobremu.

Innowacje mile widziane
1 sierpnia podpisana została umowa na
realizację projektu „Budowa Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli”. – To bardzo ważny dzień. Podpisując tę umowę, realizujemy główny cel, jaki
stawia sobie zarząd województwa, czyli rozwój gospodarczy oparty na wiedzy. To pierwszy park naukowo-technologiczny w naszym województwie i bardzo ważne przedsięwzięcie. Należy podkreślić olbrzymią determinację władz Nowej Soli, żeby ten park
powstał. Chodzi o to, aby następował transfer wiedzy do biznesu. To jest naprawdę wzorcowy projekt. Jako jednostka zarządzająca Lu-

buskim Regionalnym Programem Operacyjnym, z którego pochodzi dofinansowanie
mamy pewność powodzenia tej inwestycji
– mówiła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak w dniu podpisania umowy.
To pierwsza tego typu inwestycja w regionie, niosąca w sobie duży potencjał dla zintensyfikowania współpracy między lubuską
przedsiębiorczością i nauką, toteż istnieje duże
prawdopodobieństwo, że zainwestowana
w ten sposób kwota 22 653 489,05 zł (w tym
dofinansowanie o wartości 9 019 317,75 zł)
zostanie dobrze spożytkowana. – Funkcjonuje
już u nas park technologiczny. Teraz musimy
dołączyć jedynie słowo „naukowy”. Park będzie służył rozwojowi gospodarczemu. Chcemy poprzez Interior wspierać przemysł, aby
poziom zaawansowania technologicznego był
coraz większy. Inwestujemy w przyszłość, bo
silny region to silna gospodarka. Chcemy, aby
była to inwestycja modelowa, do której przyjeżdżać będą wycieczki z całej Polski, z któ-

rej wszyscy będziemy dumni – mówił podczas
konferencji prezydent Nowej Soli Wadim
Tyszkiewicz. Obiekty parku zlokalizowane
będą na powierzchni około 2 ha, w pobliżu
terenów podstrefy nowosolskiej KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zaś
park ma zapewnić jak najpełniejsze praktyczne
wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ośrodków naukowych i przedsiębiorców skupionych
wokół istniejących w regionie klastrów technologicznych. Zmierzające do tego działania
parku Interior obejmą identyfikowanie potrzeb
przedsiębiorstw, inicjowanie działań innowacyjnych i kontaktów biznesowych, inspirowanie współpracy pomiędzy przemysłem,
nauką i sferą biznesu oraz promocję szkoleń
dla lokalnej przedsiębiorczości, usługi z zakresu doradztwa i badań na rzecz przedsiębiorstw, w tym inkubacji.
Równolegle do nowosolskiego przedsięwzięcia powstają inne inicjatywy: Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielo-

Najwięcej szans na poprawę sytuacji
w regionie lubuska społeczność, nie tylko
reprezentująca kręgi biznesowe, łączy dziś
z powstającą Strategią Polski Zachodniej 2020,
która nabiera tempa przy współpracy
5 zainteresowanych województw zachodniej ściany «

WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH,
MAGAZYNOWYCH I PRODUKCYJNYCH
Zastal SA jest właścicielem zamkniętego, chronionego terenu przemysłowego, zabudowanego halami produkcyjnymi, powierzchniami magazynowymi, budynkami
socjalnymi i biurowymi o zróżnicowanej wielkości. Wszystkie obiekty rozmieszczone
są na powierzchni około 30 ha gruntów. Położenie zakładu w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, dworca autobusowego oraz drogi wylotowej z miasta w połączeniu z bliskością dróg krajowych umożliwia łatwe i szybkie
dotarcie do ﬁrmy.
Niewątpliwym atutem jest znajdująca się w północnej części zakładu bocznica kolejowa o łącznej długości 4888 m, pozwalająca na odbieranie i wysyłanie ładunków.
Dojazd na teren spółki Zastal możliwy jest z dwóch stron miasta: zachodniej
i wschodniej. Dzięki wewnętrznym, asfaltowym drogom, ciągom pieszym oraz strefom parkingowym poruszanie się po zakładzie jest wygodne i bezpieczne.
Posiadane przez nas obiekty uzbrojone są w media: wodę i kanalizację miejską, sieć
hydrantową, elektryczną, telefoniczną, internetową, grzewczą z sieci miejskiej.
W poszczególnych halach znajdują się suwnice i elektrowciągi.

Zastal SA
ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra
tel. (68) 328 42 14, fax (68) 328 42 13
sekretariat@zastal.pl
www.zastal.pl
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«

Fot. UM KROSNO ODRZAŃSKIE (2)

Panorama Krosna Odrzańskiego
nogórskiego w Nowym Kisielinie czy nowoczesne hale laboratoryjne energetyki odnawialnej oraz innowacji agrotechnicznych.
Już teraz w nowosolskiej strefie ekonomicznej prężnie działają firmy z branży: spożywczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, odlewniczej, maszynowej i elektrotechnicznej, a nowych podmiotów wciąż przybywa. Elektronika i systemy informatyczne to z kolei filary nowego oblicza gospodarczego stolicy województwa. Zielonogórskie firmy z branży reprezentują rozwiązania o wysokim, światowym poziomie innowacyjności, której rozwój
w dużej mierze wspiera Uniwersytet Zielonogórski z silnymi wydziałami inżynierskimi,
Centrum Transferu Technologii oraz sieć
ulokowanych w mieście instytucji otoczenia
biznesu: akademickich (inkubator przedsiębiorczości), samorządowych (Organizacja
Pracodawców Ziemi Lubuskiej), ogólnopolskich (Centrum Obsługi Inwestora przy
Agencji Rozwoju Regionalnego). Druga stolica województwa, czyli Gorzów Wielkopolski, będący siedzibą wojewody lubuskiego,
charakteryzuje się koncentracją nowoczesnych zakładów produkcyjnych w dobrze rozwiniętych branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny, elektroniczny i maszynowy oraz budownictwo
i handel. Tu również funkcjonują dwa inkubatory przedsiębiorczości, w których kiełkują nowatorskie pomysły i odkrycia młodych
przedsiębiorców, a biznes wspiera młoda, lecz
prężnie rozwijająca się Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.
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Port rzeczny w Krośnie Odrzańskim

Co pięć regionów, to nie jeden
Pomocą dla aktywizacji lubuskiego biznesu i ożywienia współpracy ze środowiskiem akademickim w zakresie innowacyjnych projektów może być przyjęty przez rząd
„Program wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej na
lata 2011–2020”, który będzie wspierał bezpośrednie inwestycje w sektorach wysokich
technologii, jako najbardziej przyczyniające się do rozwoju gospodarki i wzmacniające jej przewagi konkurencyjne. Jednak
najwięcej szans na poprawę sytuacji w regionie lubuska społeczność, nie tylko reprezentująca kręgi biznesowe, łączy dziś
z powstającą Strategią Polski Zachodniej 2020, która nabiera tempa przy współ-

pracy 5 zainteresowanych województw zachodniej ściany: lubuskiego, dolnośląskiego,
zachodniopomorskiego i opolskiego. – Nasz
region powinien być świetnie skomunikowany w obu kierunkach północ–południe
oraz wschód–zachód. Na razie nie jest dobrze. Stąd świetnym pomysłem jest wciągnięcie do współpracy sąsiednich województw. Dla nich może jesteśmy słabym regionem, ale nie mogą nas pominąć w planach rozwoju transportu czy energetyki.
Mamy dowód, że rywalizacja nam wszystkim nie służy. Konkurowaliśmy z Dolnośląskiem o pieniądze na trasy szybkiego ruchu. Oni chcieli mieć S5 do Poznania, my
swoją S3. Skutek jest taki, że ani oni, ani my
wciąż nie mamy tych dróg – mówił w ze-

20-LECIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ZIEMI LUBUSKIEJ
szłym roku przewodniczący Organizacji
Pracodawców Ziemi Lubuskiej Janusz Jasiński. Wygląda na to, że nadchodzi kres utyskiwaniom i początek upragnionej współpracy sąsiednich województw, która przełoży
się na ich rozwój i umocnienie makroregionu, jaki stanowi zachodnia Polska.
– To, co było niemożliwe do zrealizowania w pojedynkę, zrobimy razem – zapowiedziała marszałek województwa lubuskiego
Elżbieta Polak podczas konferencji prasowej
we Wrocławiu z udziałem 4 pozostałych
marszałków, stojących na czele regionów zaangażowanych w prace nad powstaniem
Strategii Polski Zachodniej 2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Zachodnia. Inicjatywa marszałków realnych kształtów nabrała 26 sierpnia 2010 roku, kiedy to w Szczecinie podpisano Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym Polski Zachodniej, w które włączyło się również Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.

Od pomysłu do efektów?
Zgodnie z porozumieniem, strategia ma
określać priorytetowe obszary współpracy
w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej, współpracy naukowej, zwłaszcza w zakresie wdrażania innowacji, bezpieczeństwa
energetycznego, zasobów wodnych i ochrony przeciwpowodziowej, jak również wzmoc-

nienia konkurencyjności turystycznej oraz
trwałego i zrównoważonego rozwoju miast.
Opracowanie przez MRR projektu ponadregionalnej strategii, której powstanie
stworzy szansę przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Zachodniej 2014–
2020, ma nastąpić w połowie 2012 roku. Do
tego czasu odbywają się warsztaty, w ramach
których przedstawiciele władz wojewódzkich dyskutują o wymiarze współpracy, zbieżnych problemach i kierunkach wspólnych
działań. Podczas cyklicznych spotkań padają pełne optymizmu i wiary w zasadność zjednoczenia sił deklaracje. – Musimy pokazać
rządowi, że poziom programowania strategicznego na szczeblu makroregionalnym ma
sens – stwierdził na jednym z nich prof. Jacek Szlachta, jeden z członków Grupy Sterującej, prowadzącej prace nad strategią.
Nie brakuje też burzliwych dyskusji nad
potencjałem każdego regionu i możliwościami wykorzystania ich z pożytkiem dla przyszłości makroregionu. – Wśród potencjałów
Lubuskiego można wymienić dużą ilość spółek z kapitałem zagranicznym, jesteśmy pod
tym względem na drugim miejscu w Polsce.
Lubuskie jest również liderem wśród regionalnych programów operacyjnych. Wbrew
temu, co się nam zarzuca, wcale nie chcemy
tworzyć programu Polski Wschodniej Bis, bo
nie diagnozujemy obszarów biedy, ale wskazujemy na potencjały naszego makroregionu.

Naszymi priorytetami są: zabezpieczenie
przeciwpowodziowe, poprawa infrastruktury
drogowej oraz kolejowej towarowej i pasażerskiej, budowa społeczeństwa informacyjnego, rozwój szkolnictwa wyższego – mówi
marszałek Polak. Eksperci wskazują na potrzebę wyznaczenia nowych specjalizacji regionów, opartych na nowych technologiach,
turystyce, transporcie i logistyce czy medycynie, które to dziedziny mają wprowadzać nową
jakość i budować przewagę konkurencyjną.
Przystosowując infrastrukturę i modyfikując
ofertę, należy szukać nowych rozwiązań i dróg
rozwoju. – Można przyjąć model rozwoju regionu oparty o symbiozę turystyki i gospodarki
– proponuje prof. Kudłacz, a Maciej Nowicki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, uzupełnia: – Do 2020 roku ani turystyka, ani wydobycie węgla brunatnego nie
staną się głównymi czynnikami rozwoju regionu. Należy stawiać na inwestorów i rodzimych przedsiębiorców w przemyśle i usługach, w tym turystycznych.
Pomysłów jest wiele, jednak ich nadmiar
to najmniejszy problem. Najważniejsze, że jest
chęć ich wymiany, debaty, a w następstwie
wspólnych prac nad szczegółami, aby opracowana strategia rozwoju przyniosła wymierne korzyści każdemu regionowi z osobna, zaś w szerszej skali Polsce Zachodniej, co
w obu przypadkach łatwiej osiągnąć wspólnymi siłami niż w pojedynkę.
I

75-LECIE STOWARZYSZENIA TECHNICZNEGO ODLEWNIKÓW POLSKICH

Odlewnictwo może być
polską specjalnością
Rozmowa z Maciejem Asłanowiczem, prezesem Stowarzyszenia
Technicznego Odlewników Polskich
W 2011 roku mija 75 lat od powołania
Stowarzyszenia Technicznego Odlewników
Polskich. Choć trudno podsumowywać tak
długi okres, jakie wydarzenia uważa pan jako
przełomowe dla istnienia STOP oraz branży odlewniczej i co warto wskazać jako największe sukcesy na polu osiągnięć, wyników
i wywalczonych zmian prawnych?
– Upływające 75 lat istnienia naszego Stowarzyszenia nierozerwalnie związane było
z wydarzeniami, które kształtowały historię
Polski. Muszę tu zaznaczyć, że Stowarzyszenie od początku było i jest apolityczne,
zmiany ustrojowe nie miały wpływu na jego
działalność. Od początku promowaliśmy
i promujemy polskie odlewnictwo w kraju i za
granicą oraz konsolidujemy branżę i jej pracowników. Inżynierowie i technicy skupieni
w STOP zawsze z dużym zaangażowaniem
włączali się w rozwój branży i kształtowanie
jej pozycji w kraju i na świecie. Nie można więc
mówić o wielkich przełomach istotnych dla
Stowarzyszenia. Istnieje wiele wydarzeń,
które są bardzo istotne dla wizerunku organizacji. Przykładem może być wstąpienie
STOP w 1936 roku, to jest długo przed integracją z UE, do Światowej Organizacji Odlewnictwa. Nasi koledzy zawsze byli cenieni
jako odlewnicy za granicą i stąd ich udział we
władzach organizacji odlewniczych, zarówno europejskich, jak i światowych. W uznaniu naszej pozycji przyznano nam organizację Światowych Kongresów Odlewniczych,
które odbyły się w Polsce już trzykrotnie:
w Warszawie w 1938 i 1965 roku, a w 1991
roku w Krakowie. Istotnym wydarzeniem, niewątpliwie rzutującym na działalność STOP,
była prywatyzacja polskiego odlewnictwa.
Zmiany własnościowe w istotny sposób
wpłynęły na środowisko, jednak nie zawsze
pozytywnie. Mimo to odlewnicy pozostali,
zdaniem wielu, najbardziej zintegrowanym,
choć małym, środowiskiem prawdziwych
fachowców.
Po okresie prosperity w latach 70. nastał
czas kryzysu. Czy po ciężkich doświadczeniach lat 90. najgorsze czasy zostały zażegnane? Jak można oceniać aktualną kondycję branży, biorąc pod uwagę jej wyniki?
– W latach 70. odlewnie w dużej części
rozliczane były z tonażu wyprodukowanych
odlewów, co przekładało się na ogólny wysoki
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Inwestycje
realizowane obecnie
w odlewnictwie
dają podstawę
do optymizmu.
Jesteśmy w stanie
z dużą dynamiką
rozwijać produkcję
odlewów, głównie
dla UE, przyjmując
zamówienia wcześniej
lokowane w krajach
byłego Związku
Radzieckiego
i Chinach
wynik. Branża produkowała prawie
2,5 mln ton odlewów, co pozwalało nam
szczycić się wysoką pozycją na liście producentów światowych. Po kryzysie lat 90. upa-

dło w Polsce wiele branż, między innymi budownictwo, motoryzacja, budowa maszyn,
przemysł stoczniowy i hutnictwo. Zapotrzebowanie krajowe na odlewy gwałtownie spadło i produkcja obniżyła się aż o 75 proc. Odlewnie zareagowały pozytywnie na kryzys, podejmując produkcję na eksport, głównie do
państw UE. Rok po roku odbudowywaliśmy
rynek, dynamicznie rozwijając eksport. Obecnie doszliśmy już do około miliona ton odlewów produkowanych z różnych tworzyw. Inwestycje realizowane obecnie w odlewnictwie
dają podstawę do optymizmu. Jesteśmy w stanie z dużą dynamiką rozwijać produkcję
odlewów, głównie dla UE, przyjmując zamówienia wcześniej lokowane w krajach byłego Związku Radzieckiego i Chinach.
Z jakimi problemami najczęściej zmagają
się dziś zakłady odlewnicze i jaki wpływ na
poprawę ich funkcjonowania mają działania
podejmowane przez Stowarzyszenie?
– Odlewnie po okresie całkowitego zatrzymania inwestycji w latach 80. i 90. przystąpiły do unowocześnienia wyposażenia
technologicznego i rozbudowy bądź budowy nowych, nowoczesnych zakładów. Problemem są oczywiście środki finansowe.
Banki w Polsce nie sprzyjają branży, kierując się animozjami do przemysłu „ciężkiego”.
Z tego powodu branża w rankingu odzwierciedlającym zdolność kredytową znajduje się w dolnej części tabeli. Wpływa to na
trudne negocjacje z bankami, prowadzone
przez odlewnie w celu pozyskania kredytów.
Stowarzyszanie swoimi działaniami oraz
poprzez swoich członków powoli zmienia wizerunek branży i polepsza jej notowania, zabiegając o to, aby były one porównywalne
z postrzeganiem odlewnictwa przez władze
państw wysokorozwiniętych. Istotnym problemem jest aktualnie stale rosnący poziom
cen materiałów, surowców i energii. Przy prawie sztywnych cenach odlewów, problemem staje się utrzymanie choćby minimalnej marży i gromadzenie środków na rozwój
przedsiębiorstwa.
Jak silna jest konkurencja między podmiotami reprezentującymi branżę i jak walczą one o pozyskanie odbiorców, zarówno na
rynku krajowym, jak i za granicą? Czy jesteśmy liczącym się dostawcą wyrobów odlewniczych w UE i szerzej – poza Europą?
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Jaka część polskiej produkcji trafia na eksport?
– Gospodarka rynkowa naturalnie wymusza zachowania konkurencyjne, bowiem
kupujący poszukuje dostawców oferujących
najlepszy jakościowo wyrób za najniższą
cenę. Te dwa elementy są podstawowe w konkurowaniu pomiędzy odlewnikami. Chociaż
liczą się również terminy dostaw, warunki płatności oraz inne aspekty, składające się na ogólne warunki obsługi klienta. Już z tego wynika, że większe, dobrze zorganizowane odlewnie, dysponujące przygotowaną kadrą
oraz środkami finansowymi, lepiej sobie radzą, konkurując z innymi. Nie znaczy to, że
jest im lekko. Na rynku światowym oraz na
polskim jest ostra konkurencja, w której
uczestniczą nie tylko odlewnie z Polski. Konkurentami są odlewnie z krajów Dalekiego
Wschodu oraz z państw byłego Związku Radzieckiego. Mimo to polskie odlewnictwo jest
liczącym się dostawcą odlewów na rynek
państw UE oraz na rynki pozaeuropejskie.
Eksportujemy około 50 proc. produkcji odlewów, a więc około 400–500 tys. ton rocznie,
głównie na rynek państw UE, w tym do Niemiec.
Mimo postępu technologicznego i automatyzacji zakładów odlewniczych praca
w odlewni wymaga spełnienia wielu standardów w zakresie bezpieczeństwa i ekologii. Jak do tych obszarów podchodzą polscy
przedstawiciele branży i jakie przełożenie na
funkcjonowanie odlewni mają podejmowane działania ochronne?
– Zagadnienia bhp i ekologii stanowią
priorytet dla kadry zarządzającej odlewniami. Postęp techniczno-technologiczny oprócz
niewątpliwych zalet wprowadza też nowe
zagrożenia. Konieczny wzrost wydajności
i stała poprawa jakości wyrobów zmusza odlewnie do wprowadzania innowacyjnych
technologii oraz nowoczesnych maszyn
i urządzeń. Działania te wiążą się ze znacznymi kosztami, których nie pokrywają uzyskane efekty techniczne, wymuszane są one
jednak przez wymagania ochrony środowiska odnośnie hałasu, emisji pyłów i gazów itp.
Odlewnie coraz lepiej radzą sobie z tymi problemami, uzyskując certyfikaty ISO 4001.
W efekcie nawet zakłady funkcjonujące w centrum aglomeracji miejskich są proekologiczne. Czerwcowe spotkanie odlewników
w Dusseldorfie – GIFA 2011 – przebiegało
pod hasłem „Ecometal”. Świadczy to o dużej trosce odlewników z całego świata o środowisko i warunki pracy zatrudnionych w odlewniach fachowców.
Bieżący rok to nie tylko jubileusz Stowarzyszenia, lecz także 60-lecie wydziału odlewnictwa krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i 65-lecie Instytutu Odlewnictwa. Stąd pytanie, jaki poziom reprezentuje dziś edukacja przyszłych specjalistów
i jak ocenia pan przygotowanie absolwentów
do zawodu? Czy współpracę środowisk na-

ukowego i przemysłowego na gruncie badań
i wdrożeń nowych rozwiązań można zaliczyć
do atutów branży?
– Obchodzony w bieżącym roku jubileusz dwóch największych w kraju jednostek naukowo-badawczych zamyka 75-lecie naszego Stowarzyszenia, które odbędzie się
w grudniu bieżącego roku w Krakowie. Jubileusz 60-lecia wydziału AGH w Krakowie
już się odbył, a 65-lecie IO obchodzić będziemy we wrześniu. Polska jako jedyny
kraj UE na tak dużą skalę kształci młodych
ludzi w specjalności odlewnictwo. Wydział
Odlewnictwa AGH jest znany w całej Europie, a liczne kraje zabiegają o pozyskanie absolwentów tej uczelni. Kontakt z przemysłem
pozwala coraz częściej na szerszy zakres praktyk przemysłowych, co w połączeniu z przekazywaną najnowszą wiedzą, daje absolwentom podstawę do szybkiego wdrożenia jej
do praktyki zawodowej. Instytut Odlewnictwa, dzięki przemyślanej polityce, odmładza
swoje kadry, a przede wszystkim doposaża
swoje laboratoria w najnowocześniejszy
sprzęt badawczy. Prowadzone prace badawcze są cenione na całym świecie, a ich prezentacje, na przykład 65. Światowy Kongres
Odlewnictwa WFO w 2010 roku w Chinach,
wzbudzają ogólny podziw. Coraz częściej prace realizowane w tych jednostkach naukowych
trafiają do przemysłu, gdzie są wdrażane. Odlewnie przy wsparciu Wydziału Odlewnictwa
AGH i IO wdrażają wiele innowacyjnych rozwiązań, realizowanych w formie projektów celowych, wspomaganych przez Centrum Innowacji NOT w Warszawie, NCBiR, PARP
i nowo powstałe jednostki: Nowoczesne
Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe
Centrum Nauki. Należy podkreślić, że środowisko odlewników bardzo szeroko włączyło
się w nurt badań i wdrożeń nowoczesnych
rozwiązań techniczno-technologicznych. Jesteśmy w czołówce branż realizujących najwięcej projektów innowacyjnych.
Jak przedstawia się dziś zapotrzebowanie kadrowe w branży i jaką popularnością
cieszy się zawód odlewnika?
– Jako odlewnicy mamy też problemy kadrowe. Coraz więcej młodych ludzi, absolwentów uczelni technicznych, w tym w specjalności odlewniczej, nie podejmuje pracy
w tym zawodzie. Przyczyny są różne, przede
wszystkim stare uprzedzenia do tak zwanej
brudnej, ciężkiej branży. Duże znaczenie ma
również niski poziom płac. Z przykrością odnotowujemy odpływ wysoko wykształconej kadry do firm zagranicznych, co pogłębia braki na polskim rynku. W wyniku tego prawie
wszystkie odlewnie borykają się z brakiem specjalistów odlewników, zarówno inżynierów, jak
i kadry technicznej ze średnim i zasadniczym
wykształceniem. Zamykanie przed laty szkół
zawodowych i ograniczenie kształcenia inżynierów, w tym odlewników, teraz dopiero
stanowi poważny problem, którego szybko nie
da się zlikwidować. Stowarzyszenie od wie-

lu lat zabiega o przywrócenie kształcenia zawodowego i stara się wpływać na polskie odlewnictwo w zakresie tworzenia lepszych
warunków płacowych dla naszej młodzieży.
Jesteśmy przekonani, że odlewnictwo
w Polsce to branża, która może zaspokoić ambicje właścicieli oraz zawodowe i finansowe
pracujących w tej branży absolwentów szkół
wyższych, średnich i zawodowych. Może też
być liczącą się w świecie polską specjalnością.
Aby to się stało, musi ono zostać uznane przez
władze państwowe za branżę strategiczną dla
gospodarki, tak bowiem jest we wszystkich
rozwiniętych krajach świata, których władze
i społeczeństwa wiedzą, że bez odlewów nie
może funkcjonować żadne nowoczesne państwo, bowiem są one niezbędne do wyprodukowania prawie wszystkich urządzeń, które na co dzień użytkuje każdy człowiek – armatury, laptopów, samochodów, samolotów, telefonów komórkowych, sprzętu AGD
i RTV, wagonów, statków, narzędzi, maszyn
i urządzeń rolniczych, górniczych, budowlanych, dla energetyki, w tym odnawialnej, przemysłu spożywczego i przetwórczego, a nawet
protez, oprawek okularów itp.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.silum.com.pl
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Odlewnictwo dziś i jutro
Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z zastosowań odlewów, które dla wielu z nas
kojarzą się głównie z pomnikami, a jeśli chodzi o masówkę, to na przykład
ze stylowymi nogami maszyny do szycia Singer czy ogrodowych ławek. Zapominamy,
że odlewy są częścią samochodu, z żeliwa są też odlewane pokrywy studzienek
kanalizacyjnych, które – z racji dostępności – często padają łupem złomiarzy
Jerzy Bojanowicz
dlewnictwo jest najtańszą i najbardziej wydajną techniką, zapewniającą powtarzalność wytwarzanych elementów, zarówno
gotowych, jak i wchodzących w skład wyrobów produkowanych przez inne gałęzie przemysłu. Największym odbiorcą odlewów jest
przemysł maszynowy (40–85 proc. w całej
masie maszyn i urządzeń), ale są one niezbędne również do budowy innych środków
transportu (lądowych, powietrznych i wodnych) oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Ponadto używane są w budownictwie
i przemyśle zbrojeniowym. A nie jest to
kompletna lista.

O

Chlubna tradycja, dobre wyniki
Ponieważ zapotrzebowanie jest ogromne, oprócz samodzielnych zakładów odlewniczych w wielu większych zakładach
przemysłowych są wydzielone odlewnie.
Polska jest w pierwszej dziesiątce producentów wyrobów odlewniczych w Unii Europejskiej i drugiej na świecie. A tradycje
mamy niezłe.
W 1796 roku w nowo wybudowanej hucie żelaza w Gliwicach uruchomiono pierwszy na kontynencie europejskim wielki piec
opalany koksem, a 2 lata później gisernię
– Królewską Odlewnię Żeliwa (Königliche
Eisengießerei Gleiwitz). Po wojnie w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych (GZUT) wykonano ponad 160 dużych
odlewów pomnikowych (największy miał
ponad 600 mkw. powierzchni i masę ponad
70 ton), między innymi pomnik Bohaterów
Warszawy „Nike” (Warszawa, 1964), „Grunwald” (Kraków, 1976), plakietę pomnika
Powstańców Śląskich (Katowice, 1967) oraz
wiele pomników Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Tadeusza Kościuszki, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II
i innych znanych postaci.
W 1991 roku na terenie GZUT utworzono, zlokalizowany w XIX-wiecznej hali
produkcyjnej, Oddział Odlewnictwa Artystycznego, podlegający Działowi Sztuki
i Rzemiosła Artystycznego Muzeum w Gliwicach, które powstało w 1905 roku jako
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Muzeum Górnośląskie (Oberschlesische
Museum). Natomiast 4 lata później ze
struktury gliwickich zakładów wydzielono
GZUT – Odlewnia. Ponad stuletnią tradycję ma zakład Odlewni Polskich w Starachowicach.

Polska branża XXI wieku
Jeśli chodzi o współczesność, to wiodącą jednostką badawczą zaplecza naukowego
odlewnictwa jest powołany w 1946 roku
w Krakowie Instytut Odlewnictwa, który ma
na koncie wiele udanych i oryginalnych rozwiązań w zakresie nowych materiałów, technologii odlewniczych, aparatury kontrolnopomiarowej, maszyn i urządzeń. W końcu
lat 70. ubiegłego wieku, dzięki współpracy

z UNIDO, Instytut Odlewnictwa stał się
znaczącym w świecie centrum szkolenia kadr
odlewniczych krajów rozwijających się. Obecnie pracuje na zasadach rynkowych, świadcząc usługi dla przemysłu odlewniczego, innych branż przemysłu, instytucji i urzędów
oraz partnerów zagranicznych.
W Polsce funkcjonuje około 430 odlewni, ale Odlewnicza Izba Gospodarcza – członek Europejskiego Komitetu Zrzeszeń Odlewni (CAEF) i jedyna samorządowa organizacja sektora odlewniczego – zrzesza tylko
84 podmioty, wśród których są odlewnie oraz
przedsiębiorstwa i instytucje pracujące dla odlewnictwa. Warto też wspomnieć o klastrze
komponentów odlewniczych, czyli Stowarzyszeniu KOM-CAST, które w marcu

75-LECIE STOWARZYSZENIA TECHNICZNEGO ODLEWNIKÓW POLSKICH
2006 roku utworzyło w Starachowicach
26 przedsiębiorstw odlewniczych z województw świętokrzyskiego, podkarpackiego
i lubelskiego. Łącznie zatrudniają one ponad
4 tys. wykwalifikowanych pracowników, a produkowane przez nie wyroby mają ponad
20-proc. udział w sprzedaży polskiego przemysłu odlewniczego i 30-proc. udział w eksporcie odlewów.

Zmiany na horyzoncie
Obecnie 73 proc. odlewów, których jednostkowa masa może sięgać dziesiątek ton,
jest produkowanych w Polsce z żeliwa (sferoidalnego, ciągliwego, wermikularnego,
szarego itp.), 21 proc. – z metali nieżelaznych
(aluminium, nikiel, cyna, miedź, cynk, ołów),
a 6 proc. – ze staliwa (węglowego, niskostopowego). Te proporcje wkrótce ulegną
zmianie. W ostatnich latach w Polsce i Europie zwiększa się bowiem zapotrzebowanie
przemysłu na odlewy z wysokojakościowych tworzyw odlewniczych. – W coraz
szerszym zakresie zastępują one z powodzeniem elementy stalowe wykonywane metodą obróbki skrawaniem oraz konstrukcje
kute i spawane. Zastosowanie nowoczesnych tworzyw odlewniczych o wysokich parametrach wytrzymałościowych i tribologicznych jest szczególnie możliwe i uzasadnione w branży maszyn i urządzeń rolniczych,
gdzie wiele elementów jest wykonywanych
tradycyjnymi metodami technologicznymi, takimi jak wykrawanie, gięcie, kucie, spawanie,
walcowanie, szlifowanie – twierdzą
dr hab. inż. Jan Szczepanik i dr inż. Marek
Gościański z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu (PIMR).
Konwersja materiałowo-technologiczna
pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji
maszyn i urządzeń, a tym samym na potanienie technologii wykonania (zastąpienie elementów spawanych i kutych tańszymi odlewami), zwiększenie trwałości i jakości, a zarazem daje możliwość zastosowania wybranych elementów o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej w maszynach rolniczych,
pracujących ze zwiększonymi prędkościami
roboczymi (zgodnie z tendencjami światowymi w tym zakresie). Podniesienie jakości
produktu finalnego czyni go bardziej konkurencyjnym.
Z doświadczeń PIMR wynika, że wprowadzenie nowoczesnych odlewów z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego na wybrane elementy maszyn rolniczych jest w pełni zasadne. Ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe i odporność na zużycie żeliwa nowej generacji z powodzeniem
mogą zastępować drogie elementy ze stali
konstrukcyjnej, obrabiane skrawaniem, spawane lub kute i często poddawane dodatkowej obróbce cieplnej. Jednocześnie technologia odlewania pozwala znacznie łatwiej modelować i konstruować elementy, nawet o bardzo skomplikowanych kształtach.

Dlatego w ostatnich latach PIMR podjął współpracę z Instytutem Odlewnictwa, która zaowocowała wieloma wspólnymi wynalazkami, nagradzanymi medalami oraz
wyróżnieniami krajowymi i zagranicznymi,
a także realizacją projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej: Eureka E! 4102 MEDHIAL czy w ramach Działania 1.4.1. SPO WKP.
Zmieni się także podejście do odlewnictwa. Do niedawna jego wyniki mierzono tonażem odlanych elementów. – Inwazja nowoczesnych technologii i materiałów do odlewnictwa zmieniła oblicze tej branży. Tendencja do stosowania lżejszych rozwiązań
konstrukcyjnych zyskuje coraz większe znaczenie w najróżniejszych branżach, zwłaszcza tam, gdzie dzięki obniżeniu masy,
oszczędności energii, zmniejszeniu siły ciężkości lub podwyższeniu prędkości – w przypadku ruchomych mas – można rozszerzyć
obszary ich użytkowania – twierdzi prof. Kazimierz E. Oczoś z Politechniki Rzeszowskiej.
Spośród wielu materiałów wykorzystywanych do tworzenia konstrukcji lekkich,
w tym metali o gęstości poniżej 4,5 g/cm3
i kompozytów wzmacnianych włóknami węglowymi czy szklanymi, zainteresowanie
konstruktorów zwróciło się ku sugestywnym
właściwościom aluminium i magnezu. Chodzi nie tylko o możliwość obniżania masy wyrobów, ale również o połączone z nią dobre
właściwości mechaniczne i perspektywę dużej swobody w kształtowaniu wyrobów, wynikającą z łatwości ich odlewania. Możliwe
do realizacji stają się złożone geometrie i integracja różnych funkcji w jednej części. Z drugiej strony, wzmacnia to tendencję do tworzenia nieregularnych, dostosowanych do obciążeń geometrii, które są jeszcze zdolne do
wytworzenia przez odlewanie, przy czym
odlewanie ciśnieniowe oferuje dodatkowe
korzyści w porównaniu z innymi technikami
odlewniczymi, jak choćby znaczne obniżenie
masy, a dzięki ukształtowaniu zbliżonemu do
końcowego – odczuwalna redukcja obróbki
wykończeniowej części.
W nowo skonstruowanym samochodzie
sportowym Mercedes-Benz SLS AMG zastosowano aluminium nie tylko na pokrycie zewnętrzne, ale po raz pierwszy na kompletną
konstrukcję kratownicy przestrzennej nadwozia, która składa się w 96 proc. z profili blach
i odlewów aluminiowych o masie 241 kg, co
obniżyło masę samochodu do 1620 kg.

Kierunki na przyszłość
Można więc zadać pytanie: co dalej z odlewnictwem? Na pewno nie zaprzestanie się
produkcji odlewów z żeliwa, które – zdaniem
prof. dr. hab. Edwarda Guzika z Wydziału
Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutnicznej
w Krakowie – jest szczególnie cennym stopem
odlewniczym (na przykład w obrabiarkach
udział masy żeliwa stanowi 60–80 proc. całej maszyny). – Szczególną rolę spełnia żeli-

wo w przemyśle motoryzacyjnym, i to zarówno w odniesieniu do drobnych, jak i dużych odlewów. W obszarze żeliwa zaznaczył
się ostatnio najbardziej intensywny rozwój
w poznaniu jego właściwości i zastosowania
i po ten stop konstrukcyjny najczęściej sięgają
wytwórcy oraz użytkownicy odlewów. Udział
różnych rodzajów żeliwa w tej produkcji
wynosi ponad 70 proc. ogółu wytwarzanych wyrobów.
Nie wszystkie znane rodzaje żeliwa, należące obecnie do stopów nowoczesnych, zostały dotychczas szczegółowo przebadane.
W związku z tym opracowanie czegoś w rodzaju „banku danych” (również staliwa i metali nieżelaznych) pozwoliłoby na skoncentrowanie wyników badań z ich szybszym przepływem, zarówno do jednostek badawczych,
jak i przemysłu. Zespół badawczy Wydziału
Odlewnictwa AGH prowadzi głównie badania w zakresie odlewów z różnych rodzajów
żeliwa, a także superstopów na bazie niklu,
przeznaczonych na odpowiedzialne odlewy
łopatek (zarówno o strukturze ziaren równoosiowych, jak i strukturze zorientowanej), przeznaczonych do silników turbinowych.
Z przeprowadzanych na świecie badań
i wdrożeń w odlewnictwie warto przywołać
duży projekt „Opracowanie termochemicznego modelu matematycznego żeliwiaka”.
– Projekt realizowało w latach 1988–95 kilka uczelni USA pod patronatem AFS (Stowarzyszenie Odlewników Amerykańskich),
jego budżet wynosił 1,8 mln dol., a połowę tej
kwoty wyasygnował Departament Energii
USA. Zakłady pracujące na rzecz lotnictwa
finansują wszystkie badania z własnych środków, a od ich rozpoczęcia wdrożenie uzyskanych wyników trwa nie więcej niż 1,5 roku.
Przykładem jest produkcja silnika turbiny gazowej (2005 rok), podjęta przez kanadyjską
firmę Pratt & Whitney, przy którym współpracowało 15 uczelni (m.in. McMaster,
McGill, Queen, Waterloo) i jednostek naukowo-badawczych, realizujących około
150 projektów dotyczących poszczególnych
elementów tego silnika, w tym odlewów. We
Francji i w Niemczech badania prowadzą dwa
Instytuty: CTIF i IfG, wspierane przez przemysł – twierdzi prof. Guzik. W Polsce tego rodzaju badania, w ramach tak zwanych projektów celowych, są dofinansowywane przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w ramach ścieżki programowej INTECH (INNOTECH). Ich beneficjentem
mogą być mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe i centra naukowo-przemysłowe.
Innowacje w odlewnictwie są niezbędne
ponieważ jest ono dość energochłonne i nieobojętne ekologicznie, więc możliwe jest
przenoszenie odlewni z krajów Unii Europejskiej do Azji. A już dziś Indie i Chiny wytwarzają ponad 50 proc. światowej produkcji (42,74 mln t odlewów rocznie).
I
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Siły zbrojne RP
w 2011 roku
Na początku sierpnia 2011 roku Krajowy Komitet Protestacyjny Zakładów
Przemysłu Zbrojeniowego ogłosił w zakładach zbrojeniowych pogotowie strajkowe.
Związkowców niepokoi brak reakcji rządu na zgłaszane przez nich problemy

Jerzy Bojanowicz
ieobojętne związkowcom sprawy to przede wszystkim nierealizowany Program Konsolidacji
i Wspierania Rozwoju Polskiego
Potencjału Obronnego i wchodząca w życie
unijna dyrektywa, która umożliwi zagranicznym koncernom uczestnictwo w przetargach na dostawy dla polskiej armii. – Przyjęty w 2007 roku Program Konsolidacji
i Wspierania Rozwoju Polskiego Potencjału
Obronnego spowodował likwidację niektórych
zakładów produkcyjnych i utratę zatrudnienia przez około 5 tys. pracowników. Niestety, tylko założenia związane z restrukturyzacją przemysłu zbrojeniowego zostały zrealizowane. Program zawiera również zobowiązania rządu do podejmowania działań,
które mają chronić i rozwijać polski przemysł
zbrojeniowy, na przykład promocję na rynkach
zagranicznych, wieloletnie zamówienia czy

N
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środki na prace badawczo-rozwojowe. Także realizacji tych punktów programu nie
możemy się doczekać – mówi Stanisław
Głowacki, przewodniczący Sekcji Krajowej
Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”.
Jeśli chodzi o Dyrektywę 2009/81/WE PE
i Rady z lipca 2009 roku, to podczas lipcowego posiedzenia komisji trójstronnej
z udziałem przedstawicieli Ministerstw: Skarbu, Gospodarki, Obrony Narodowej i związkowców ustalono, że związkowcy wspólnie
z pracodawcami przygotują działania, które
pozwolą złagodzić negatywne skutki obowiązywania unijnej dyrektywy. Według Głowackiego kraje Europy Zachodniej zastosowały rozwiązania prawne, które chronią ich
przemysł zbrojeniowy. Dlatego związkowcy
chcą, by polski rząd też wprowadził takie działania osłonowe.
Do akcji przystąpiły między innymi Zakłady Metalowe „Mesko” w Skarżysku-Ka-

miennej, Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu, Huta Stalowa Wola, Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” w Gliwicach, a więc
najwięksi producenci w branży.

Prywatyzacja i konsolidacja
22 kwietnia 2008 roku Rada Ministrów
przyjęła dokument „Plan Prywatyzacji na
lata 2008–2011”. W nadzorze ministra skarbu państwa jest 37 spółek sektora obronnego. Kierunki działań w zakresie ich przekształceń strukturalnych określono w „Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007–
2012”. Prowadzone są działania związane
z konsolidacją poszczególnych spółek w ramach Grupy Bumar, która może prowadzić
działania prywatyzacyjne wobec swoich podmiotów zależnych. Ministerstwo Skarbu
Państwa nie planuje prywatyzacji spółki Bumar Sp. z o.o., natomiast prowadzi działania
prywatyzacyjne w odniesieniu do podmiotów

«

Huta Stalowa Wola SA
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. (15) 813 42 15
fax (15) 842 19 08
www.hsw.pl
CENTRUM PRODUKCJI WOJSKOWEJ
tel. (15) 813 48 30
fax (15) 813 49 84

SPRZĘT ARTYLERYJSKI
• dywizjonowy moduł ogniowy REGINA w składzie:
- 155 mm samobieżna haubica KRAB
- wozy dowódczo-sztabowe i dowódcze
- wóz amunicyjny
- wóz remontu uzbrojenia i elektroniki
• kompanijny moduł ogniowy RAK w składzie:
- 120 mm moździerz samobieżny
- wozy dowodzenia
- wóz amunicyjny
- wóz remontu i elektroniki
• wyrzutnia rakietowa WR-40 LANGUSTA
• 35 mm automatyczna armata KDA
• 98 mm moździerz ciągniony
• 122 mm samobieżna haubica GOŹDZIK

SPECJALISTYCZNE TRANSPORTERY OPANCERZONE
• transporter minowania narzutowego KROTON
• platforma minowania narzutowego na podwoziu kołowym
• lekki wielozadaniowy gąsienicowy transporter MTLB
• transporter rozpoznania inżynieryjnego HORS

SPRZĘT INŻYNIERYJNY
• uniwersalna maszyna inżynieryjna
koparko-ładowarka 9.50
• spycharko-ładowarka SŁ-34 C
• wkłady balistyczne do kamizelek kuloodpornych,
odłamkoodpornych i igłoodpornych
• nakładki na gąsienice
• zawór przeciwwybuchowy ZPM 01 – 05/500
• gródź ochronno-hermetyczna
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sektora obronnego nieobjętych konsolidacją kapitałową. Są to między innymi Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik (na ogłoszone we wrześniu 2008 roku publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia akcji tej spółki odpowiedzieli Impexmetal z Warszawy i Complex
z Łodzi, ale 12 listopada 2008 roku MSP odstąpiło od rokowań, zamierzając ponownie zaprosić inwestorów do składania ofert w sprawie nabycia akcji FŁT-Kraśnik w I półroczu 2009 roku, ale tego nie
uczyniło), Zakłady Elektroniczne Warel (30 czerwca 2009 roku miała się odbyć publiczna aukcja, której przedmiotem była sprzedaż akcji i udziałów tej spółki, ale jej efektów daremnie szukać na stronie
MSP), Huta Stalowa Wola (cywilną część kombinatu chce przejąć
chińskie Guangxi LiuGong Machinery, jeden z największych producentów maszyn budowlanych na świecie), Morska Stocznia Remontowa, Stocznia Remontowa Nauta. Przewidywany tryb prywatyzacji podmiotów sektora obronnego to przede wszystkim rokowania, natomiast w przypadku Zakładu Tworzyw Sztucznych „Gamrat” w Jaśle planowany tryb prywatyzacji to oferta publiczna.
14 kwietnia 2011 roku MSP zawarło z Zakładami „Lentex” w Lublińcu
umowę sprzedaży 85 proc. akcji „Gamratu”. Umowa ma charakter
warunkowy i jej dojście do skutku jest uzależnione między innymi od
stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Od niego
też zależy cena za ten pakiet akcji.
Czołowym polskim dostawcą i eksporterem uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego produkowanego przez polski przemysł obronny jest
Grupa Bumar. Koncern tworzą Bumar Sp. z o.o., jako podmiot dominujący, oraz 23 spółki zależne, w tym 2 handlowe, 6 zagranicznych
i 11 stowarzyszonych. 20 z nich to spółki polskiego przemysłu obronnego o specjalizacji radarowej, rakietowej i amunicyjnej, wozów bojowych oraz indywidualnego wyposażenia żołnierza.
W 2010 roku Bumar Sp. z o.o. uzyskała ze sprzedaży przychody w wysokości 2453,1 mln zł (w 2009 roku – 2617,1 mln zł)
i 43,1 mln zł zysku ze sprzedaży (w 2009 roku – 7,4 mln zł), natomiast sumaryczny zysk netto Grupy Bumar za 2010 rok przekroczył

Przemysłowy Instytut Motoryzacji
– PIMOT, jako instytut badawczy z 39-letnim doświadczeniem w pracach na rzecz wojska, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom dostawców wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, oferuje badania lub certyﬁkację wyrobów, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt. 2 i 3, Ustawy z dn. 17.11.2006 r., o systemie
oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby
obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U Nr 235
z 2006 r. poz. 1700 wraz z późn. zm.). Kompetencje techniczne PIMOT w tym zakresie potwierdzają certyﬁkaty
akredytacji przyznane przez Ministra Obrony Narodowej.
Zakres usług świadczonych przez PIMOT jest prezentowany na portalu www.pimot.org.pl, w zakładce Certyﬁkacja.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
tel. (22) 510 02 15, fax (22) 510 02 20
instytut@pimot.org.pl
www.pimot.org.pl

100 mln zł. Liderami są Przemysłowe Centrum Optyki, Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM i Zakłady Metalowe MESKO. W I półroczu 2011 roku Bumar wypracował 870,2 mln zł przychodów, osiągając 9,7 mln zł zysku ze sprzedaży i 9,3 mln zł zysku brutto (plan
na ten rok zakłada uzyskanie przychodów w wysokości 2992,6 mln zł).
Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, osiągnięte w I połowie
roku wyniki pokazują, że spółka Bumar ma stabilną sytuację ekonomiczno-finansową.
21 lipca 2011 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bumar Sp. z o.o. podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego
spółki – udziały objęli dotychczasowi wspólnicy spółki: Skarb Państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu. „Decyzja o podwyższeniu kapitału spółki, wynikająca z realizacji rządowej „Strategii konsolidacji
i wspierania polskiego przemysłu obronnego (ppo) na lata 2007–2012”,
wpisuje się w plany uporządkowania struktury własnościowej spółek ppo. Podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli na przeprowadzenie przez spółki Grupy Bumar szeregu projektów badawczorozwojowych, mających kluczowe znaczenie dla zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb państwa w obszarze obronności” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez spółkę. Ponadto Bumar
zwiększył swój udział w kapitałach zakładowych spółek: ZM Mesko,
PCO, ZM „Tarnów”, PSO MASKPOL, CNPEP „Radwar”,
Z.Ch. „Nitro-Chem”, ZM „Bumar-Łabędy” oraz stał się bezpośrednim
właścicielem mniejszościowego pakietu akcji WSK „PZL-Warszawa II”.
Uporządkowanie struktury własnościowej spółek ppo ma – zgodnie z rządowym programem – polegać na włączeniu w tym roku do
grupy Bumar 11 wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych, między innymi Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu i Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach
Śląskich, gdzie produkuje się transportery Rosomak. Pomysł nie zyskał akceptacji pracowników tych zakładów i sejmowej komisji
obrony, która pod koniec czerwca zaapelowała do premiera o ponowne
rozważenie celowości włączenia do Bumaru wojskowych zakładów
remontowo-produkcyjnych. Zdaniem posłów wyniki finansowe zakładów podległych MON są zadowalające, a przy decyzji o przekształceniach należy uwzględnić opinię strony społecznej i związków.
Zgodnie z planami resortu skarbu, siemianowickie zakłady, podobnie jak dziesięć innych WPRP, miałyby zostać włączone prawdopodobnie jeszcze w tym roku. – Dokumentacja w sprawie włączenia
Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych do Grupy
Bumar została już zgromadzona. W międzyczasie ustaliliśmy z ministrem obrony – w uzgodnieniu z Bumarem – cały sposób postępowania, jeśli chodzi o te spółki, o ich przyszłość, o ich rozwój. Teraz czekamy na Radę Ministrów – powiedział w czerwcu PAP minister skarbu Aleksander Grad.
Zbigniew Wodecki, szef „Solidarności” w siemianowickich Zakładach, uważa, że włączenie WPRP do Grupy Bumar ma tylko jeden cel – dofinansowanie Bumaru. – Nie pozwolimy zniszczyć tego
zakładu. Za ciężko pracowaliśmy na to, by dzisiaj był w tak dobrej
kondycji (w ubiegłym roku miał 25 mln zł zysku i ma zapewnioną pracę do 2018 roku). Jeżeli rząd przeforsuje decyzję o fuzji, nie wykluczamy strajku okupacyjnego – zapowiada.
A do końca roku Ministerstwo Skarbu Państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu zamierzają do Grupy Bumar wnieść jeszcze 87 proc.
akcji Huty Stalowa Wola o wartości nominalnej 243 mln zł. Utworzenie holdingu zbrojeniowego ma być odpowiedzią na wymuszone przez Komisję Europejską zmiany w procedurach przetargowych.
3 sierpnia z informacją MSP na temat procesu konsolidacji w polskim przemyśle obronnym zapoznała się senacka Komisja Obrony
Narodowej – w jej posiedzeniu uczestniczył prezes Bumaru.
Czy notowania Bumaru w branży zbrojeniowej, a więc i łatwiejszą konsolidację, podniesie największa od lat transakcja w polskim
przemyśle zbrojeniowym, czyli zakup przez Indie 228 wozów zabezpieczenia technicznego za ponad 300 mln dol.? W 2003 roku Indie kupiły od Bumaru czołgi PT-91 o wartości 380 mln dol., a w 2004
roku – wozy zabezpieczenia technicznego o wartości 200 mln dol.
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Trzeba jednak pamiętać, że 80–85 proc. produkcji polskich zakładów zbrojeniowych trafia do polskich sił zbrojnych. W 2010 roku eksport miał 14-procentowy udział (348,1 mln zł)
w przychodach Bumaru.
Pozostając przy tym holdingu, warto
wspomnieć o utworzonej w październiku 2009
roku, w efekcie realizacji Strategii Grupy Bumar na lata 2008–2012, Dywizji Bumar
„Żołnierz”. To dobrowolne konsorcjum spółek biorących udział w pełnym cyklu rozwoju, produkcji oraz dostaw indywidualnego wyposażenia żołnierzy, które utworzyły Przemysłowe Centrum Optyki, Fabryka Broni
„Łucznik” – Radom, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL”, Zakłady Mechaniczne Tarnów i Ośrodek BadawczoRozwojowy Sprzętu Mechanicznego. Głównymi celami konsorcjum są między innymi
prowadzenie działalności uzasadnionej ekonomicznie i niezbędnej dla uzyskania przewag
konkurencyjnych na światowym rynku zbrojeniowym, konsolidacji i restrukturyzacji
przedsiębiorstw spółek uczestników konsorcjum, także poprzez koncentrację zdolności
produkcyjnych i przekształcenia kapitałowe
oraz zapewnienie ciągłego rozwoju technicznego produktów, takich jak: produkty wykorzystujące technologię noktowizyjną i termowizyjną, karabinów, pistoletów maszynowych oraz pistoletów osobistych, a także
wyposażenia ochrony indywidualnej żołnierza i innych wytwarzanych przez uczestników
konsorcjum.

Możliwości finansowe
Na wykonanie zadań związanych
z obronnością kraju zaplanowano w ustawie
budżetowej na 2011 rok wydatki w wysokości 27536,2 mln zł, co jest zgodne z formułą
zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu SZ RP (nie mniej niż
1,95 proc. PKB roku przedplanowego). W ramach tej kwoty 27259,6 mln zł przeznaczono w części 29 – Obrona narodowa,
a 276,6 mln zł w pozostałych częściach budżetu państwa.
Jak napisano w opublikowanych w marcu przez Departament Budżetowy MON
„Podstawowych informacjach o budżecie
resortu obrony narodowej na 2011 rok”, wydatki obronne w 2011 roku odzwierciedlają
pozytywny trend rozwojowy Sił Zbrojnych RP
dotyczący corocznego ich wzrostu. Wewnętrzna struktura budżetu obronnego uległa poprawie między innymi poprzez wzrost
udziału wydatków majątkowych, których
udział w budżecie MON wyniesie 24,3 proc.
Dodatkowe źródła finansowania obronności w 2011 roku wyniosą łącznie
791,5 mln zł, z czego krajowe – 441,0 mln zł
(Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
– 173,1 mln zł, obsługa „Programu samolotowego” – 267,9 mln zł), a zagraniczne
– 350,5 mln zł (Program Inwestycji NATO
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(NSIP) – 223,5 mln zł, Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) – około 120,7 mln zł
(42 mln dol.), Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) – około 6,3 mln zł
(2,2 mln dol.)

Priorytety:
szkolenie, zakupy i remonty
Na modernizację techniczną wojska
przeznaczono w budżecie 6561,9 mln zł
(z tego na wydatki majątkowe – 5 322,7 mln zł,
w tym zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego – 4381,9 mln zł), a na główne programy operacyjne w ramach modernizacji technicznej SZ RP – 1,56 mld zł. Obejmują one
System Obrony Powietrznej, śmigłowce
wsparcia bojowego i zabezpieczenia, modernizację Marynarki Wojennej, system
wsparcia dowodzenia (C4ISR) o bezzałogowe
systemy rozpoznawcze (BSP). Natomiast programy specjalistyczne, na które przeznaczono 1,5 mld zł, dotyczą indywidualnego wyposażenie żołnierza Tytan, symulatorów i trenażerów, samolotu szkoleniowo-bojowego LIFT, wyrzutni BM-21 Langusta, modułów ogniowych Regina-Krab-PW, wyrzutni rakiet typu MLRS-Homar-PR, samolotów

– powiedział Marcin Idzik, podsekretarz stanu w MON na posiedzeniu sejmowej Komisji
Obrony Narodowej 30 czerwca 2011 roku.
– Zdecydowana większość planu modernizacji technicznej została ulokowana
w podmiotach zarejestrowanych i płacących podatki na terenie naszego kraju. Jak wygląda obecnie realizacja budżetu? Wartość
umów, które do tej pory zostały zawarte z krajowymi przedsiębiorcami sektora obronnego,
przekroczyła już 2,5 mld zł, w tym wartość
umów dla polskiego przemysłu obronnego
przekracza 2,3 mld zł. Oznacza to, że udział
polskiego przemysłu w realizacji tych zadań
jest dominujący. Kształtuje się on na dobrym
poziomie 80–85 proc. Tam, gdzie nie jest realizowany bezpośredni offset, wymagana
jest przez resort polonizacja oferowanych produktów.
Ponadto dla przemysłu obronnego istnieją określone perspektywy do 2017 roku,
które stwarzają programy uzbrojenia oraz programy operacyjne, będące pochodną ustanowionych w 2009 roku 14 programów operacyjnych. W związku z tym pojawiają się
nowe szanse dla polskich przedsiębiorców nie
tylko w aspekcie finansowania, ale również

Zależy nam, aby modernizacja techniczna
opierała się w dużym stopniu o krajowy przemysł
obronny, niezależnie, czy wywodzi się on
z sektora państwowego, czy od podstaw był
tworzony jako przedsiębiorstwo prywatne
transportowych M-28, kołowych transporterów opancerzonych Rosomak i zestawów PPK Spike.
– W 2011 roku nasz budżet wynosi
27,29 mld zł. Jest on większy od ubiegłorocznego budżetu o ponad 2 mld zł. Jest to
budżet, w którym odnotowano dość duży
wzrost wydatków na obronę narodową. Nie
bez znaczenia jest fakt, że wydatki na modernizację techniczną przekraczają kwotę
900 mln zł. Tylko jednostka realizująca generalne zakupy, czyli Inspektorat Uzbrojenia,
który rozpoczął swoją działalność 1 stycznia
br., wydaje niebagatelną kwotę ponad 5 mld zł

wiedzy o tym, do jakich zamówień zamierzamy dojść w ciągu następnych 9 lat, zarówno w obszarze badań i prac rozwojowych,
jak i w zakresie produkcji seryjnej. Te perspektywy dotyczą możliwości udziału w realizacji zamówień na dostawy uzbrojenia
i sprzętu wojskowego, polonizacji tych wyrobów, a także offsetu bezpośredniego.
W 2011 roku główny wysiłek w zakresie
modernizacji technicznej jest skoncentrowany na realizacji programów operacyjnych.
Środki przeznaczone na ten cel w roku bieżącym stanowią ponad 57 proc. wszystkich
wydatków. Zgodnie z ustawą o przebudowie

Wydatki obronne
w przeliczeniu na 1 mieszkańca:
Polski – 252 dol. (w 2010 roku – 222 dol.)
NATO – 992 dol.
europejskie kraje NATO – 548 dol.
USA – 1835 dol.
w przeliczeniu na 1 żołnierza:
Polski – 95,6 tys. dol. (w 2010 roku – 71,4 tys. dol.)
NATO – 213,5 tys. dol.
europejskie kraje NATO – 124,1 tys. dol.
USA – 358,8 tys. dol.
źródło: Tablice statystyczne NATO – edycja 2009,
dane dla Polski w latach 2010–2011 oszacowanie
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i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
sił zbrojnych funkcjonuje także Fundusz
Modernizacji Sił Zbrojnych. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach tego Funduszu mają wartość 173 mln zł, a pieniądze, które nie zostały wydatkowane z tego Funduszu,
zostaną wydane w roku bieżącym na zakup
uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Drugim ważnym planem jest centralny
plan inwestycji budowlanych, który obejmuje realizację 448 zadań o wartości kosztorysowej przekraczającej 500 tys. euro, w tym
380 zadań kontynuowanych i 68 nowych.
Wartość tego planu to około 1 mld zł. Na realizację zadań o wartości mniejszej niż
500 tys. euro przewidujemy wydatkowanie ponad 100 mln zł. Kolejny plan dotyczy inwestycji realizowanych w ramach programu NSIP (dotyczącego inwestycji NATO
w dziedzinie bezpieczeństwa) – w 2011 roku
będzie realizowanych 45 zadań inwestycyjnych ujętych w 7 pakietach inwestycyjnych.
Ten program obejmuje zarówno modernizację
lotnisk i portów, jak i budowę magazynów materiałów pędnych. Program dotyczy również wyposażenia w radary typu „Backbone”.
W ramach realizacji tego programu 3 takie radary zostaną usytuowane w Chruścielu, Zamościu i Suwałkach. Na te zadania zaplanowano z budżetu narodowego ponad
40 mln zł. Natomiast od państw NATO
Polska na ten cel otrzyma około 140 mln zł.
Na koniec maja br. zaawansowanie planu modernizacji technicznej przedstawiało się
następująco: z kwoty zaplanowanej na program środki w wysokości przekraczającej
3 mld zł są już obłożone umowami. Stanowi to ponad 46 proc. wartości całego planu.
Oznacza to, że to już zrealizowaliśmy. Uruchomiono procedury na kwotę ponad
2,2 mld zł, co stanowi 33 proc. planu modernizacji technicznej. Opłacono już faktury,
co także jest niezwykle istotne, na kwotę bliską 900 mln zł. Oznacza to, że zapłacono już za ponad 13 proc. dostaw. Dla
nas ma to dość duże znaczenie.
Po to dokonujemy zmian w pionie
modernizacji, po to staramy się uprościć struktury, po to likwidujemy zbędne bariery biurokratyczne, po to likwidujemy decyzje, które obowiązują
w nadmiarze, żeby program związany
z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym
został zrealizowany. Nie wyobrażam
sobie, żebyśmy nie zrealizowali tego
programu w bieżącym roku. Dołożę
wszelkich starań, żeby wydatki na modernizację techniczną zostały zrealizowane w 100 proc., tak samo jak
w roku ubiegłym.

Jakie wojsko?
18 maja w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie odbyła się konferencja „Wyzwania modernizacyjne sił
zbrojnych RP”. Według ministra obro-

ny narodowej Bogdana Klicha priorytetem
kończącego się programu „Armia 2007
–2012” ma być modernizacja techniczna, powiązana ściśle z możliwościami finansowymi państwa, czyli wskaźnikiem kształtowania wydatków obronnych (1,95 proc. PKB)
i prognozą rozwoju Polski do 2018 roku.
14 przyjętych programów operacyjnych
uzbrojenia minister nazwał „mapą drogową”
modernizacji. Jej wykonanie ma kosztować
30,7 mld zł, a na modernizację techniczną
w latach 2009–2018 resort powinien wydać
około 58 mld zł, bo 27 mld zł mają kosztować projekty niewchodzące do programów
operacyjnych. – Dokonując zakupów, stawiamy kryteria jakości i ceny, dołączamy do
nich warunek polonizacji produkcji. Około 70
proc. środków przeznaczonych na modernizację lokujemy corocznie w polskim przemyśle
obronnym, w niektórych programach jest to
nawet 90 proc. Zależy nam, aby modernizacja techniczna opierała się w dużym stopniu
o krajowy przemysł obronny, niezależnie, czy
wywodzi się on z sektora państwowego, czy
od podstaw był tworzony jako przedsiębiorstwo prywatne – powiedział minister Klich.
Oczywiście zasadne jest pytanie, czy tego samego zdania będzie jego następca, minister
obrony narodowej Tomasz Siemoniak.
O ile w 2010 roku MON wydało na te
programy 41 proc. środków przeznaczonych na modernizację, to w 2011 roku
– 58 proc., a w 2012 roku ma to już być ponad 60 proc. Minister pochwalił się przyspieszeniem w latach 2009–2010 realizacji
programów modernizacyjnych dotyczących
transporterów Rosomak, zestawów przeciwpancernych Spike, zestawów przeciwlotniczych Grom i modernizacji wyrzutni rakietowych BM-21 do wersji WR-40. Wojsko otrzymało 100 Rosomaków w wersji afgańskiej (doposażonych i dopancerzonych) i 18 wersji ambulansów WEM. W 2011 roku zaplanowano

pozyskanie 52 bojowych transporterów, 10
w wersjach specjalnych i 10 ambulansów
WEM. ZM Mesko przekazały 228 rakiet do
zestawów Grom, jednostki artyleryjskie w Bolesławcu, Sulechowie i Węgorzewie dostały
33 wyrzutnie Langusta i rakiety dalekonośne
Feniks-Z. Wdrożono też 3 artyleryjskie zestawy
radiolokacyjne Liwiec, których do 2017 roku
ma być 7. Zaczęły się też dostawy rakiet RBS15 Mk3 dla zmodernizowanych okrętów rakietowych typu Orkan (pierwsze 5 szwedzka
firma Saab już dostarczyła).
Do końca 2012 roku na terenach wojskowych w Siemirowicach koło Lęborka
zostanie wybudowany najnowocześniejszy
w Europie rakietowy system obrony przeciwokrętowej. Sformowanie Nadbrzeżnego
Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej (m.in. 6 kontenerowych wyrzutni i 12 rakiet – po 2012 roku ich liczba może się zwiększyć o 36 oraz systemy łączności i stacje radiolokacyjnych) ma zapewnić lepszą kontrolę
armii nad polską strefą przybrzeżną i wyłączną
strefą ekonomiczną na Bałtyku. Ponadto
zapewni osłonę torów wodnych, po których
pływają statki. NDR MW będzie kosztować
około 450 mln zł i zostanie uzbrojony w rakiety NSM dostarczone przez norweski koncern zbrojeniowy Kongsberg.
Generał brygady Andrzej Duks, dyrektor
Inspektoratu Uzbrojenia, zapowiedział wydanie w tym roku przez podległą mu instytucję 5,1 mld zł, z czego 65 proc. przeznaczono na zakup uzbrojenia i sprzętu, 9 proc.
– na remonty, 15 proc. – na modernizację,
6 proc. – na zakup amunicji i materiałów wybuchowych i 5 proc. – na prace rozwojowowdrożeniowe. – Obecnie zawarte umowy rozdysponowały 2,5 mld zł – poinformował generał, dodając, że modernizowane będą myśliwce Mig-29, śmigłowce W-3 Sokół (do wersji Głuszec, w tym roku prawdopodobnie
5 kolejnych; moce zakładów w Świdniku to
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11 maszyn rocznie), samoloty PZL-130 Orlik i okręt rozpoznawczy ORP „Nawigator”.
Na realizację 8 zadań inwestycyjnych w Marynarce Wojennej (zakupy i modernizacje) do
2018 roku potrzeba 4,7 mld zł, a na zakup
14 zestawów samolotów bezzałogowych
(2 mini, 6 krótkiego zasięgu i 6 średniego zasięgu) – 0,5 mld zł.
– Podstawową platformą bojową Wojsk
Lądowych będzie transporter Rosomak.
Cały świat idzie ku kołowym środkom walki. Czołgi są rozprzedawane, państwa Beneluksu i Dania proszą, by je od nich odkupić – powiedział generał broni Zbigniew Głowienka, prezentując 26 maja na konferencji
w Wojskowej Akademii Technicznej szczegóły
programu modernizacji podległego mu rodzaju sił zbrojnych do roku 2018. Cytat z artykułu „Modernizacja Wojsk Lądowych
– 2018”, opublikowanego na portalu Polska
Zbrojna, w którym czytamy też, że najważniejszym zadaniem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej WL będzie osiągnięcie zdolności
zwalczania nowych kategorii zagrożeń powietrznych na odległościach do około 50 km,
w tym taktycznych rakiet balistycznych.
Dlatego w planach jest pozyskanie nowych
przeciwlotniczych zestawów rakietowych
krótkiego (kryptonim Narew) i średniego zasięgu (kryptonim Wisła), które najpierw trafią do Sił Powietrznych, a do Wojsk Lądowych – po 2018 roku.
Trwa lub w najbliższych latach zostanie
zrealizowana modernizacja zestawów przeciwlotniczych Osa, zestawów Kub i samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „Poprad”. To wdrażanie armatohaubic Krab/Kryl, wyrzutni rakietowych WR40 Langusta, wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet „Homar” i pozyskanie, w ramach
programu operacyjnego „Śmigłowce wielozadaniowe–transportowe dla Wojsk Lądowych”, 16 takich śmigłowców, a w latach 2019–2030 – 74.
2 września 2010 roku Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON ogłosił
przetarg na zakup Zintegrowanego Systemu
Szkolenia Personelu Lotniczego Sił Powietrznych. Samoloty LIFT (Lead-In Fighter Training) zastąpią produkowany od
1963 roku przez Polskie Zakłady Lotnicze
Sp. z o.o. w Mielcu (dawniej WSK PZL Mielec) samolot szkolno-treningowy PZL TS11 Iskra. Część samolotów zastąpiłaby
przewidziane do wycofania w najbliższych
latach myśliwsko-bombowe Su-22, a w eskadrze szkolnej pozwoliłyby od 2013 roku,
kiedy wygasa umowa z USA, szkolić pilotów F-16.
Zdaniem MON przetarg wartości
1,5 mld zł, obejmujący 16 samolotów szkolno-bojowych i systemy oraz pakiet logistyczny i dokumentację techniczno-eksploatacyjną, zostanie rozstrzygnięty do końca
roku, a dostawy następowałyby w latach 2013–2015. Wstępne oferty złożyły Ko-
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Uzbrojenie Sił Zbrojnych RP (stan na 1 stycznia 2011 roku)
Wojska Lądowe
• czołgi (T-72, PT-91, Leopard 2A4): w Siłach Zbrojnych – 900; w Wojskach
Lądowych – 711;
• wozy bojowe (BWP, BWR, KTO Rosomak): w Siłach Zbrojnych – 1492;
w Wojskach Lądowych – 1296;
• artyleria (122 mm HS Goździk,152 mm AHS Dana, 122 mm wyrzutnia
rakietowa BM-21/RM-70/WR-40, moździerze): w Siłach Zbrojnych – 1048;
w Wojskach Lądowych – 769;
• śmigłowce (W-3 Sokół, Mi-2, Mi-24, Mi-8, Mi-17) – 131
Siły Powietrzne
• samoloty bojowe (F-16, MiG-29, Su-22) – 119
• samoloty szkolne (TS-11, PZL-130) – 79
• samoloty transportowe
(Tu-154, Jak-40, C-295M, C-130, An-2, An-28, M-28) – 41
• śmigłowce (W-3, SW-4, Mi-2, Mi-8, Bell-412HP) – 54
Marynarka Wojenna
• okręty bojowe (fregaty rakietowe, korweta zwalczania okrętów podwodnych,
korwety rakietowe, małe okręty rakietowe, okręty podwodne, niszczyciele min,
trałowce, okręty transportowo-minowe – 40
• jednostki pływające (jednostki pomocnicze, specjalistyczne, kutry i motorówki
oraz warsztaty pływające) – 40
• samoloty (patrolowo-rozpoznawcze An-28B1R i An-28B1RM Bis, monitoringu
ekologicznego An-28 E, transportowe An-28TD) – 12
• śmigłowce (ratownicze W-3RM „Anakonda” i Mi-14PŁ/R, pokładowe ZOP Kaman
SH-2G, ZOP Mi-14PŁ, transportowe W-3T i Mi-17, Mi-2) – 30

Źródło: www.mon.gov.pl

rea Aerospace Industries (samolot T-50P Golden Eagle, jedyny naddźwiękowy samolot
w tym przetargu, opracowany przy współpracy z koncernem Lockheed Martin, producentem F-16), włoska AleniaAermacchi (M346), koncern BAE Systems (oferuje
znane brytyjskie samoloty Hawk najnowszej
generacji, na jakich szkoli się RAF, ale
14 czerwca br. wycofał się z przetargu), fińska Patria (proponuje gruntownie zmodernizowane używane Hawki starszej generacji)
i czeska Aero Vodochody (L-159).*
W postulatach zespół Strategicznego
Przeglądu Obronnego proponuje poprawę relacji z partnerami z UE i NATO oraz funkcjonowania systemu obronnego państwa, komunikacji z otoczeniem, doskonalenie działalności kadrowej, modernizację techniczną
oraz apeluje o lepsze relacje z przemysłem
zbrojeniowym, szybsze wdrażanie nowych
technologii, zwiększenie stopnia użyteczności prac badawczo-rozwojowych na rzecz
uzyskania pożądanych zdolności operacyjnych, dostosowanie szkolnictwa do potrzeb
sił zbrojnych, kreowanie wśród żołnierzy
i pracowników postaw innowacyjnych. Uważa też, że MON powinien być bardziej konkurencyjnym – w stosunku do innych – działem administracji rządowej. Jeśli te cele uda
się osiągnąć, zmieni się obraz wojska w opinii społecznej. Polacy uznają, że na lepszą armię warto łożyć, że podatki są dobrze lokowane.
Z takim stwierdzeniem trudno się nie zgodzić, ale warto też przytoczyć opinię Marcina Idzika, wygłoszoną na wspomnianym

posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej: – Jeśli chodzi o rolę człowieka i rolę
sprzętu, to pragnę powiedzieć, że tak naprawdę rola człowieka maleje. Człowiek jest
coraz bardziej wspomagany przez procesy robotyzacji, przez systemy dowodzenia, przez
informatyzację, a także przez coraz większy
udział środków, w których działaniu człowiek
bezpośrednio nie uczestniczy. Przykładem cyberwojna, bezzałogowe platformy pływające
i latające, a także bezzałogowe wieże, które
– mam nadzieję – będą także wykorzystywane przez polskie siły zbrojne. Rola człowieka
maleje, natomiast wzrasta liczebność sprzętu, który człowiek będzie używał.
I dobrze by było, żeby tego sprzętu jak
najwięcej produkowano w Polsce.
* Zainteresowanych zmianami strukturalno-organizacyjnymi związanymi z procesem profesjonalizacji i osiąganiem standardów NATO odsyłam do artykułu gen. broni
Zbigniewa Głowienki „Wyzwania modernizacyjne Wojsk Lądowych” („Przegląd Wojsk
Lądowych”, nr 7/2011), w którym omawia
programy operacyjne i ich cele oraz zaplanowane efekty, a także do artykułu Artura Goławskiego „Za ćwierć wieku” („Polska Zbrojna”, nr 16/2011), w którym omawia przyjęty przez ministra obrony narodowej raport
z drugiego Strategicznego Przeglądu Obronnego (jak napisał autor, wyjątkowo eksperckiego, wręcz matematyczno-statystycznego,
dotyczącego systemu obronnego Polski,
głównie militarnego, jaki możemy mieć do
roku 2035).

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.
należąca do Grupy REMONTOWA posiada bogatą tradycję i doświadczenie w budowie okrętów wojennych dla potrzeb Marynarki Wojennej
RP i zagranicznych ﬂot oraz jednostek specjalnych i technicznych.
Oferujemy:
• okręty wojenne
- fregaty
- korwety
- małe okręty rakietowe
- okręty patrolowe
- okręty desantowe
- okręty szkolne
• okręty i jednostki pomocnicze
- okręty wsparcia logistycznego
- hydrograﬁczne i badawcze
- jednostki ratownicze i ewakuacyjne
- okręty rozpoznawcze
• inne
- holowniki do obsługi platform wiertniczych
- holowniki portowe i oceaniczne
- statki pożarnicze.
REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.
ul. Swojska 8; 80-958 Gdańsk
tel. (48 58) 309 66 00; fax (48 58) 301 69 65
marketing@remontowa-north.eu
www.remontowa-north.eu
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40 lat na światowych
rynkach

Targi MSPO 2010

W tym roku Bumar – dostawca i eksporter sprzętu wojskowego i maszyn
dla przemysłu cywilnego – świętuje wieloletnią obecność na rynku polskim i rynkach
zagranicznych. Grupa Bumar, z dominującą spółką Bumar i przychodami rzędu
3 mld zł w 2010 roku, zrzesza 24 polskie spółki specjalizujące się m.in. w produkcji
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które zatrudniają 11 tys. pracowników
d 40 lat marka Bumar jest obecna na niemal wszystkich kontynentach, a ﬁrma utrzymuje silną
pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku sprzętu zbrojeniowego.
Wieloletnie doświadczenie, rozpoznawalność marki, implementacja nowoczesnych
technologii, współpraca z najważniejszymi
koncernami z całego świata oraz sprawny
i profesjonalny zespół to najważniejsze atuty Bumaru.
W Azji działa sześć przedstawicielstw
spółki – w Indiach, Indonezji, Malezji, Kuwejcie, Uzbekistanie i Kazachstanie oraz
dwie delegatury: w Rosji i na Ukrainie.
Szczególną aktywnością eksportową Bumaru objęte są rynki Indii, Malezji, Indonezji,
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Lokalizacja spółek Grupy Bumar
w Polsce

Wietnamu, krajów północnoafrykańskich,
Bułgarii, Francji, Grecji, Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Na swoich tradycyjnych
rynkach eksportowych Bumar ma ugruntowaną pozycję dostawcy sprzętu specjalnego,
którą zyskał dzięki kontraktom eksportowym do Indii, Malezji i Indonezji.
W ostatnich latach Bumar mocno stawia
na dziedzinę nowoczesnych technologii oraz
zmiany wewnętrzne ku nowoczesnym systemom zarządzania. Celem takiej polityki jest
rozwój produktów i usług w całej Grupie Bumar, a także utrzymywanie wysokiej wiedzy
technologicznej oraz szeroka współpraca
międzynarodowa w dziedzinie badań i rozwoju. Począwszy od 2008 roku nastąpił trzykrotny wzrost nakładów na B+R, ale w dal-
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szym ciągu nie jest to poziom satysfakcjonujący zarząd w kontekście planów strategicznych. Spółka planuje wiele przedsięwzięć, dzięki którym zwiększą się wydatki na badania
i rozwój w kolejnych latach. W spółkach
Grupy Bumar w 2010 roku realizowano
21 prac i projektów badawczych, w tym
większość wieloletnich. Bumar prowadzi również projekty o charakterze strategicznym.

Projektem o dużym znaczeniu jakościowym dla całej Grupy Bumar jest centralizacja zakupów. Wprowadzenie scentralizowanych zakupów dla części produktów kupowanych przez spółki Grupy Bumar prowadzi
do uzyskania sporych oszczędności. Spółki
wprowadziły szereg rozwiązań umożliwiających rozpoczęcie w Grupie Bumar wspólnego dokonywania zakupów wybranych materiałów, towarów i usług, w tym ujednolicone
procedury dokonywania zakupów w całej
Grupie Bumar dla zakupów wspólnych oraz
wdrożyły kompleksowe narzędzie informatyczne do zarządzania zakupami.

Projekty strategiczne
Najważniejszym programem Bumaru
jest „Tarcza Polski”. Kolejnym programem
o wieloletniej perspektywie jest projekt indywidualnego wyposażenia żołnierza – „Żołnierz Przyszłości”. Jednym z najważniejszych
projektów przygotowywanych w Bumar jest
rozwój Wielozadaniowej Platformy Bojowej
ANDERS, a także projekt MRTT – usług
transportowych oraz tankowania w powietrzu. Kolejnym projektem strategicznym jest
rozwój amunicji precyzyjnego rażenia.
Jednym z najważniejszych celów, które realizuje Grupa Bumar, jest wywiązywanie się
ze zobowiązań wyposażenia technicznego Sił
Zbrojnych RP, które wynikają z dokumentów
państwowych dotyczących bezpieczeństwa
państwowego, między innymi: „Strategii
bezpieczeństwa narodowego RP” oraz z zapisów umów międzynarodowych. Jednym
z celów Grupy jest rozwijanie aktywności badawczo-rozwojowej, w której najważniejsze
jest stymulowanie postępu technologicznego
i rozwój potencjału badawczo-rozwojowego.
Grupa Bumar realizuje również cel skierowany
na osiągnięcie stabilizacji ekonomicznej zrzeszonych w niej spółek oraz podniesienie ich
wartości rynkowej, a także organizowanie międzynarodowej współpracy kapitałowej, kooperacyjnej i badawczo-rozwojowej.
Głównym klientem Bumar sp. z o.o.
w sektorze specjalnym jest Ministerstwo
Obrony Narodowej. Wartość dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego przekracza miliard
złotych. Bumar kompleksowo zaopatruje
polską armię w sprzęt, począwszy od ubioru żołnierza, poprzez jego indywidualne wyposażenie, broń, amunicję, miny, a skończywszy na sprzęcie pancernym, systemach
rozpoznania, dowodzenia, obrony przeciwlotniczej i rakietach. Odbiorcami sprzętu
produkowanego przez spółki są również Policja, Służba Graniczna, Służba Celna, Służba Więzienna, Straż Pożarna, Komendy
Straży Miejskich i wiele innych służb porządku
publicznego. Działaniami handlowymi Bumaru objęta jest niemal cała dziedzina ochrony i bezpieczeństwa państwa.

Nowoczesne projekty
optymalizacyjne
Wśród projektów optymalizacyjnych
wdrażanych w Bumarze jest plan stworzenia
instrumentu finansowania działalności B+R
w oparciu o nieruchomości Bumar sp. z o.o.
Celem tego projektu jest stworzenie mecha-
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Bumar dziś i jutro

Edward E. Nowak, prezes Bumar sp. z o.o.

W 2010 roku w Grupie Bumar powstała nowoczesna struktura – cztery dywizje grupujące spółki o podobnym profilu produktowym i technologicznym, które w przyszłości staną się podstawowymi jednostkami
biznesowymi.
Działalność rynkowa Grupy Bumar
koncentruje się wokół 4 grup produktowych,
stanowiących odpowiednio przedmiot dzia-

Projektem o dużym znaczeniu jakościowym dla
całej Grupy Bumar jest centralizacja zakupów.
Wprowadzenie scentralizowanych zakupów dla
części produktów kupowanych przez spółki Grupy
Bumar prowadzi do uzyskania sporych oszczędności
nizmu zapewniającego zwiększone finansowanie działalności B+R w Grupie Bumar,
bądź to z zysków pochodzących z inwestycji
Bumar, bądź też z części pobieranej przez Bumar dywidendy.
Kolejnym projektem jest koncentracja obszarów działalności w Centrach Usług
Wspólnych. Jego celem jest koncentracja obszarów działalności w sposób, który wyzwala
efekty synergii. W szczególności chodzi o uzyskanie obniżek kosztów spółek Grupy Bumar
w poszczególnych obszarach obsługi. Wspólną organizacją i wspólnym zarządzaniem zostaną objęte obszary działalności operacyjnej w Grupie Bumar, takie jak obsługa narzędziowa, technologiczna oraz eksploatacyjna wyposażenia produkcyjno-technologicznego.
Nowoczesne procesy zarządzania objęły zarządzanie energią elektryczną w spółkach
Grupy Bumar. Celem projektu w tym obszarze
jest redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej w całej grupie kapitałowej. Następuje
również integracja systemów informatycznych
w Grupie. Proces ten wprowadza standaryzację oprogramowania używanego w spółkach, w wyniku czego powstanie platforma
technologiczna, system komunikacji i wymiany
danych. Dzięki integracji informatycznej
spodziewane są bezpośrednie oszczędności
związane z funkcjonowaniem wspólnych
systemów.

łalności dywizji produkcyjno-usługowych.
Domeną Dywizji Bumar Amunicja są rakiety
i amunicja, w tym amunicja strzelecka, artyleryjska i rakietowa, z rakietami Spike,
Grom, Feniks włącznie. Za wyposażenie
i uzbrojenie indywidualne żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym: pistolety i karabinki,
sprzęt optoelektroniczny, środki ochrony, takie jak maski przeciwgazowe, hełmy, kamizelki kuloodporne, odzież ochronna, odpowiada Dywizja Bumar Żołnierz, natomiast
za elektronikę i informatykę, w tym systemy
dowodzenia, radary, sensory, systemy OPL
– Dywizja Bumar Elektronika. Z kolei domeną Dywizji Bumar Ląd są platformy lądowe (kołowe i gąsienicowe, pojazdy wojskowe, czołgi, pojazdy specjalne, to jest
wozy zabezpieczenia technicznego, mosty itp.).
Dokonania ostatnich kilkunastu miesięcy docenili specjaliści i eksperci. Bumar znalazł się w grupie 50 najbardziej innowacyjnych
firm w Polsce. Spółka Bumar szczyci się tytułami „Solidnego Pracodawcy” oraz „Firmy
Wysokiej Reputacji Premium Brand”. Jest
również laureatem złotego medalu Najwyższa Jakość. – Chcę, aby ten holding kojarzył
się z innowacyjnością, inicjatywą, nowymi wyzwaniami, nowymi systemami i tak właśnie
za trzy lata będzie – deklaruje z przekonaniem
Edward E. Nowak, prezes Bumar sp. z o.o.,
zdradzając wizję rozwoju spółki.
I
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Bumar-Elektronika
– innowacje
i kompleksowe rozwiązania
Nie trzeba być szczególnie wnikliwym obserwatorem sytuacji w branży zbrojeniowej
na świecie, by stwierdzić, że ulega ona coraz dalej idącej konsolidacji. Tak stało się też
w Bumar sp. z o.o., gdzie utworzono cztery dywizje
ywizja Bumar-Elektronika (DBE),
obok Dywizji Bumar-Ląd, Bumar-Żołnierz i Bumar-Amunicja, jest częścią Grupy Bumar.
DBE składa się z trzech spółek, które docelowo połączą się w jeden podmiot gospodarczy.
Dzięki połączeniu potencjałów Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji SA
i CNPEP Radwar SA oraz wrocławskiej
spółki PPPE DOLAM SA powstaje jednostka o jednolitym profilu produktowym. Będzie ona w stanie odpowiedzieć na potrzeby
Sił Zbrojnych w zakresie wykrywania i identyfikacji zagrożeń, przede wszystkim powietrznych oraz kierowania środkami walki
i wspomagania dowodzenia.

D

Kompleksowa oferta
Obszar działania DBE obejmuje badania i rozwój, produkcję oraz wsparcie logistyczne urządzeń opartych na zaawansowanych technologiach elektronicznych i wpisuje się w aż cztery z pięciu głównych programów operacyjnych MON na lata 2009–
2018. Istotną różnicą z punktu widzenia
klienta, jest dostawa kompleksowych i zintegrowanych systemów, a nie tylko pojedynczych produktów.
W ofercie Dywizji znajduje się cała
gama wojskowych systemów radiolokacyjnych. Mobilne i stacjonarne trójwspółrzędne radary obserwacyjne dalekiego i średniego
zasięgu są stosowane przez Siły Powietrzne i pracują na potrzeby krajowe i sojusznicze
w ramach NATO. Inne radary średniego
i krótkiego zasięgu obrony przeciwlotniczej
wspomagają Wojska Lądowe, podobnie jak
nowatorskie systemy rozpoznania artyleryjskiego, które przeszły właśnie chrzest
bojowy w Afganistanie. Jeszcze inne radary, średniego zasięgu, wchodzą w skład
nadbrzeżnych jednostek rakietowych Marynarki Wojennej, a jeszcze inne chronią wybrzeże morskie przed intruzami. Od niedawna na służbę w Siłach Powietrznych
przeszły pasywne systemy wykrywania obiek-

Ireneusz Żmidziński,
dyrektor Dywizji Bumar-Elektronika

Istniejące rozwiązania
i posiadany potencjał
projektowy pozwalają
na oferowanie
złożonych systemów
obrony, zarówno
samodzielnie, jak
i w konsorcjach
z innymi Dywizjami
lub partnerami
krajowymi
i zagranicznymi
tów powietrznych, reagujące na działanie systemów pokładowych.

Innowacyjne rozwiązania
Oferta połączonych spółek zawiera aktywne i pasywne sensory radiolokacyjne
oraz współpracujące z nimi systemy wspomagania dowodzenia dla Sił Powietrznych

i Wojsk Lądowych. W ścisłym związku z tymi
dwoma dziedzinami jest linia systemów
identyfikacji swój–obcy, dostarczana także
przez Dywizję. Ważną częścią oferty są
przeciwlotnicze zestawy artyleryjskie i rakietowe, a także możliwości daleko posuniętej
automatyzacji sterowania środków artyleryjskich.
Oprócz tradycyjnego zakresu działalności, tj. radiolokacji i systemów automatyzacji/wspomagania dowodzenia, w spółkach
Dywizji Bumar-Elektronika powstają nowe
rozwiązania sprzętowe, jak np. system wykrywania skażeń chemicznych i radioaktywnych, a także urządzenia paramilitarne i cywilne.
Dywizja posiada znaczne możliwości
rozwojowe w zakresie opracowań w kluczowych dziedzinach techniki mikrofalowej
i oprogramowania dla systemów wspomagania dowodzenia. Istniejące rozwiązania
i posiadany potencjał projektowy pozwalają
na oferowanie złożonych systemów obrony,
zarówno samodzielnie, jak i w konsorcjach z
innymi Dywizjami lub partnerami krajowymi i zagranicznymi. Przykładem tego może
być koncepcja Tarczy Polski.

Wzmocniony potencjał
Rozwój przemysłu obronnego mierzy
się dekadami. Po dwudziestu latach, które minęły od początku transformacji, można powiedzieć, że dzięki spółkom integrującym się
obecnie jako Bumar-Elektronika, Polska
zachowała uczestnictwo w ekskluzywnym
klubie wytwórców nowoczesnych radarów
i systemów dowodzenia. Być może ze względu na militarny i nie do końca ujawniany charakter tej działalności świadomość tego faktu nie jest powszechna.
Należy mieć nadzieję, że w nowym układzie organizacyjnym potencjał rozwojowy
wojskowego przemysłu elektronicznego ulegnie dalszemu wzmocnieniu, tym bardziej że
potrzeby w tym zakresie rosną.
Ireneusz Żmidziński
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Zintegrowane
bezpieczeństwo państwa
Obserwujemy koniec ery specjalizacji w sferze bezpieczeństwa, gdzie tworzone
wyłącznie w tym celu narzędzia nie są już wystarczające, a zapewnianie
bezpieczeństwa państwa nie jest zdeterminowane potencjałem militarnym
– mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Stanisław Koziej,
w rozmowie o kluczowych kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa narodowego
W styczniu minęło 20 lat od utworzenia
Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy
Kancelarii Prezydenta RP. Jak zmieniła się
rola instytucji w ciągu dwóch dekad i jak ocenia pan jej dzisiejszą rangę w systemie bezpieczeństwa państwa?
– Misją BBN jest służenie radą prezydentowi RP w wykonywaniu jego zadań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym
obronności. Zajmujemy się także pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa państwa,
współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami realizującymi zadania w dziedzinie bezpieczeństwa. Tak, jak zmieniała się
sytuacja bezpieczeństwa Polski, tak zmieniały
się obszary działania BBN. Decyzję o utworzeniu BBN podejmowano w czasie niesłychanie trudnych, ambitnych i ryzykownych
przemian ustrojowych w Polsce oraz dynamicznych zmian w jej bezpośrednim otoczeniu. Od tamtego czasu rozpadł się Układ
Warszawski, przybyło nam sąsiadów, a w marcu 1999 roku polski minister spraw zagranicznych złożył podpis pod tekstem Traktatu Północnoatlantyckiego. Realizacja zobowiązań sojuszniczych poprzez udział polskich żołnierzy w operacjach na Bałkanach,
w Iraku, a następnie w Afganistanie wyznacza kolejny obszar szczególnego zaangażowania ze strony BBN. Proces negocjacji akcesyjnych ze Wspólnotami Europejskimi, a następnie przystąpienie do nich w maju 2004
roku w istotny sposób determinowały zakres
działania BBN. Nie można też pominąć zaangażowania Biura w rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa wewnętrznego, jak
choćby podczas powodzi w 1997 roku.
BBN jako instytucja o przypisanej ustrojowo roli ma szczególne znaczenie i szereg
zupełnie nowych zadań przed sobą. Prezydent RP Bronisław Komorowski w wygłoszonym podczas konferencji z okazji 20-lecia BBN przemówieniu wyraził przekonanie,
że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego musi
reagować na bieżące zagrożenia i starać się
prognozować przyszłe. Dlatego powinno być
instytucją zajmującą się przede wszystkim
analizą strategiczną, badaniem zagrożeń,
a także wyciąganiem wniosków. Sądzę, że jest
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Rozumiemy potrzeby bezpieczeństwa naszych
sojuszników, ale równocześnie oczekujemy od
sojuszników zrozumienia naszych. Dlatego nie
wahaliśmy się przed zaangażowaniem w stabilizację
i odbudowę Afganistanu, biorąc na siebie ciężar
większy w stosunku do naszych możliwości
i większy niż niejedno duże państwo Sojuszu
to właściwy kierunek, odpowiadający obecnym trendom w zakresie bezpieczeństwa,
które charakteryzuje się wysokim poziomem
informatyzacji, asymetrycznością, wzrostem powiązań sieciowych czy kompleksowością zagrożeń. W podlegającym ciągłym
zmianom środowisku bezpieczeństwa trudność stwarza jasne wykreślenie mapy interesów strategicznych państwa. Aby właściwie ustalać strategię działania państwa w tym
zakresie, analiza strategiczna jest szczególnie ważna.

W latach 90. jednym z priorytetów narodowych w zakresie bezpieczeństwa RP było
przystąpienie do NATO. Co jest kluczowym
dążeniem teraz, gdy jesteśmy członkiem Sojuszu, może właśnie wynikającym z przynależności do jego struktur?
– Silny, skuteczny, zwarty politycznie
i zdolny militarnie Sojusz Północnoatlantycki
bezsprzecznie leży w interesie Polski, która
jest nie tylko beneficjentem, ale i aktywnym
uczestnikiem działań podejmowanych w jego
ramach. Po wstąpieniu Polski do NATO roz-
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poczęła się druga faza rozwoju naszej narodowej polityki obronnej, której główną treścią jest z jednej strony transformacja własnego systemu bezpieczeństwa, odpowiednio do zmieniających się warunków członkostwa w NATO i Unii Europejskiej, z drugiej zaś – zdobywanie doświadczenia w strukturach sojuszniczych, w tym w aktywnym ich
kształtowaniu, stosownie do własnych, narodowych interesów. Przykładami czynnego i aktywnego uczestnictwa naszego kraju
w budowaniu potencjału Sojuszu, zarówno
w wymiarze koncepcji działania, jak i aktywnej
realizacji zadań NATO, jest zaangażowanie naszego kraju w misje na Bałkanach,
w Iraku, w Afganistanie. Polska miała również swój udział w procesie inicjowania i opracowywania nowej koncepcji strategicznej
Sojuszu.
Rozmawiamy w chwili, kiedy Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, co również stwarza doskonałą okazję do
realizacji interesów naszego państwa na tym
forum. Obie organizacje stanowią trzon zapewnienia naszego bezpieczeństwa i jako ich
pełnoprawny członek musimy aktywnie zabiegać o to, aby działały one na zasadzie równego statusu bezpieczeństwa oraz dysponowały środkami i zdolnościami do zapewnienia wiarygodnej ochrony terytorium oraz interesów swoich członków, zarówno w aspekcie militarnym, jak i – rosnącym ostatnio na
znaczeniu – pozamilitarnym.
Jakie sprawy w obrębie bezpieczeństwa
wewnętrznego, leżące w gestii BBN, są dziś
kluczowe dla przyszłościowego myślenia
o stabilnej sytuacji w państwie?
– Mówiąc o bezpieczeństwie wewnętrznym, musimy pamiętać, że coraz częściej zaciera się granica pomiędzy aspektami wewnętrznymi i zewnętrznymi bezpieczeństwa.
Dlatego lepiej w tym wypadku mówić o bezpieczeństwie krajowym, zwanym „homeland security”, a nie wewnętrznym. Procesy
globalizacji – rozumianej jako sieć wzajemnych powiązań – jeszcze bardziej tę granicę
rozmywają. Uczestnictwo Polski na forum
NATO czy integracja w ramach UE: gospodarcza, polityczna, społeczna mogą być źródłem wyzwań dla sytuacji wewnętrznej państwa. Wyzwania w sferze ekonomicznej, demograficznej oraz energetycznej czy zmiany
klimatyczne nie dotyczą pojedynczych państw,
lecz stają się przedmiotem debat w ramach
instytucji i struktur ponadpaństwowych.
Efektem rewolucji informacyjnej, która odciska
piętno na wszelkiej współczesnej ludzkiej
aktywności, w tym na bezpieczeństwie, jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa w sieci,
czyli cyberbezpieczeństwa.
Należy zauważyć, że niewątpliwie obserwujemy koniec ery specjalizacji w sferze
bezpieczeństwa, gdzie tworzone wyłącznie
w tym celu narzędzia nie są już wystarczające, a zapewnianie bezpieczeństwa państwa nie
jest zdeterminowane tylko potencjałem mili-

tarnym. Nadchodzi czas integracji wysiłków
i działań, w którym kompleksowe podejście
do spraw bezpieczeństwa – z uwzględnieniem
aspektów gospodarczych, energetycznych,
społecznych czy zmian klimatycznych – staje się kluczowym elementem w strategicznym
myśleniu o bezpieczeństwie państwa.
Jak w zadanie wyznaczania kierunków
myślenia o bezpieczeństwie Polski w kontekście międzynarodowym i krajowym wpisuje się projekt Strategicznego Przeglądu
Bezpieczeństwa Narodowego? Jaki będzie
wpływ raportu na nowelizację Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku?
– Celem Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego jest całościowa
ocena stanu bezpieczeństwa narodowego
Polski i sformułowanie wniosków dotyczących
strategicznych celów i sposobów działania
państwa w dziedzinie bezpieczeństwa oraz
przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego. Jest to pewnego rodzaju audyt bezpieczeństwa, obejmujący również kwestie
znajdujące się w gestii rządu. Wspomniana
Strategia w punkcie 148. zawiera czytelną
wskazówkę do przeprowadzenia tego rodzaju analizy, w której chodzi o przegląd
i wskazanie interesów narodowych o długofalowym, strategicznym charakterze. Nie należy jednak utożsamiać Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. Raport
z Przeglądu będzie stanowił zbiór analiz, argumentów i rekomendacji do prac nad konkretnymi dokumentami strategicznymi przygotowywanymi w państwie, zatwierdzanymi
lub wydawanymi przez prezydenta RP, który, po raz pierwszy w historii tego urzędu, będzie dysponował wszechstronnie uzasadnionymi, dogłębnymi podstawami do oceny
i weryfikowania treści projektów najważniejszych dokumentów strategicznych. Raport będzie stanowił merytoryczną podstawę do
podejmowania decyzji i opracowywania inicjatyw legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Niewykluczone, że będzie
stanowił dla rządu inspirację do nowelizacji
lub opracowywania nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz strategii
sektorowych czy innych dokumentów o charakterze strategicznym.
Chciałbym podkreślić, że nowatorski
charakter tego przedsięwzięcia polega na założeniu, że kwestii bezpieczeństwa nie można sprowadzać tylko do polityki zagranicznej
i obronności. To tylko dwa – co prawda ważne, ale nie jedyne – z wielu segmentów bezpieczeństwa. W naszym całościowym podejściu do bezpieczeństwa chcemy potraktować je znacznie szerzej, uwzględniając
aspekty bezpieczeństwa gospodarczego czy
społecznego. Ponieważ za bezpieczeństwo narodowe odpowiadają wszystkie instytucje
i wszyscy obywatele, do prac nad SPBN zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli uczelni
akademickich i instytutów naukowo-badaw-

czych, jak i przedstawicieli instytucji pozarządowych, szefów komisji parlamentarnych
zajmujących się bezpieczeństwem, byłych
szefów BBN oraz wybitnych ekspertów z różnych dziedzin związanych z bezpieczeństwem.
Kontakty z którymi krajami są dla Polski najistotniejsze z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa narodowego w świetle bieżącej sytuacji geopolitycznej? Czy
słusznie można przypisywać fundamentalną rolę stosunkom polsko-rosyjskim, szczególnie ważnym ze względu na stanowisko wobec budowy systemu obrony przeciwrakietowej?
– Stosunki dwustronne z państwami należącymi do UE i NATO są jednym z filarów
bezpieczeństwa narodowego RP. W wymiarze bilateralnym szczególnie bliskie więzi łączą Polskę ze Stanami Zjednoczonymi, czego kolejnym potwierdzeniem była majowa wizyta prezydenta Baracka Obamy w Warszawie. Strategiczne partnerstwo Rzeczypospolitej z USA wykracza zdecydowanie poza
obszar współpracy obronnej, choć o niej
z oczywistych względów mówi się najczęściej.
Nie można przy tym zapominać o państwach, z którymi Polska współdziała w skali regionu. Z Niemcami i Francją obchodziliśmy w tym roku 20-lecie Trójkąta Weimarskiego, któremu w dużym stopniu zawdzięczamy sukces procesu rozszerzenia UE
i NATO. Doskonałe efekty daje współpraca
ze Szwecją na forum UE – sukces inicjatywy
Partnerstwa Wschodniego to tylko jeden
z przykładów. Wreszcie chciałbym wspomnieć o naszych sojusznikach z Grupy Wyszehradzkiej: Czechach, Słowacji i Węgrzech
oraz tych partnerach w regionie, u których dostrzegamy pełną zbieżność interesów bezpieczeństwa: Rumunii, Łotwie, Estonii i Litwie.
Relacje polsko-rosyjskie zasługują na
osobne omówienie. Rosja to nasz największy
sąsiad, główny partner handlowy na Wschodzie, a jednocześnie jedyne źródło wyzwań
w sferze bezpieczeństwa. To ostatnie związane
jest z niedostatecznym poziomem zaufania.
Polska jest otwarta na partnerski dialog z Rosją bez tematów tabu, oparty na zasadzie wzajemności i przejrzystości. Z uwagą przysłuchujemy się głosowi Rosji w sprawach europejskich. W tym celu podjąłem decyzję o aktywizacji i systematyzacji kontaktów z moim
rosyjskim partnerem, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa FR Nikołajem Patruszewem.
Przy okazji wizyty prezydenta Obamy
w Polsce powrócił temat stacjonowania u nas
amerykańskich sił powietrznych. Co oznacza to dla obronności kraju i relacji międzynarodowych w ramach Sojuszu?
– W wymiarze symbolicznym porozumienie o „permanent air detachment” jest potwierdzeniem naszego oczekiwania, żeby w ramach NATO każde państwo mogło cieszyć
się tym samym poziomem bezpieczeństwa,
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aby nie dzielić Sojuszu w zależności od położenia geograficznego. Dla Sił Zbrojnych
RP porozumienie z USA będzie dodatkowym
bodźcem modernizacyjnym. Nasze jednostki będą miały dzięki niemu więcej możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji we
współpracy z sojusznikami, co będzie sprzyjać realizacji postanowień z Lizbony o urealnieniu gwarancji bezpieczeństwa, wynikających z art. 5 traktatu waszyngtońskiego
oraz o odpowiedzialności Sojuszu za bezpieczeństwo kolektywne. Rozumiemy potrzeby bezpieczeństwa naszych sojuszników,
ale równocześnie oczekujemy od sojuszników zrozumienia naszych. Dlatego nie wahaliśmy się przed zaangażowaniem w stabilizację i odbudowę Afganistanu, biorąc na
siebie ciężar większy w stosunku do naszych
możliwości i większy niż niejedno duże
państwo Sojuszu.
O jaką ocenę dotychczasowych efektów
procesu profesjonalizacji i unowocześniania
polskiej armii pokusiłby się pan, biorąc
pod uwagę wdrożone zmiany względem
potrzeb i wyzwań ewoluującego systemu
obronności we współczesnych i przyszłych
realiach?
– Proces profesjonalizacji armii był od
dawna potrzebny. I dobrze, że rząd wreszcie
podjął to wyzwanie. Można się zastanawiać
nad tempem zmian, dyskutować o szczegółach, ale kierunek na armię profesjonalną był
ze wszech miar słuszny. Oceniając efekty trwającej profesjonalizacji w polskiej armii, nie sposób nie wspomnieć o, towarzyszącej procesowi uzawodowienia, modernizacji technicznej Sił Zbrojnych oraz naborze kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.
Proces modernizacji technicznej, realizowany przez wojsko na podstawie opracowanego „Planu modernizacji technicznej Sił
Zbrojnych RP na lata 2009–2018”, mimo krytyki oponentów, jest próbą dostosowania
możliwości sprzętowych polskiego wojska do
jak najsprawniejszej kooperacji z państwami
sojuszniczymi, na przykład w ramach NATO,
co znajduje swe odzwierciedlenie w uznaniu
ze strony współdziałających z nami wojsk,
choćby w prowadzonej obecnie misji w Afganistanie.
10 lat temu, z inicjatywy ówczesnego ministra obrony, a obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została przyjęta
ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych.
Przewiduje ona nakłady na wojsko na poziomie 1,95 proc. PKB roku poprzedniego,
a także zakłada, że udział wydatków majątkowych będzie utrzymywany na co najmniej
20-procentowym poziomie. Przypomnę, że w
2000 roku nakłady na modernizację wynosiły około 10 proc. wydatków na wojsko. Ta
ustawa zapewnia, że wydatki na obronność
mają stały, gwarantowany ustawowo, zastrzyk
pieniędzy. Ustawa jest więc w tym sensie sukcesem i jestem przeciwny zmianie jej zapisów,
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o próbach czego w ostatnich miesiącach informowały media. Uważam, że wojsko musi
mieć możliwość zawierania wieloletnich zobowiązań, bez obawy o zapewnienie na ich
realizację środków w kolejnych latach.
Wspomniałem też o Narodowych Siłach
Rezerwowych, których nie można wpisać
w sukces omawianego procesu profesjonalizacji. Niestety – wysiłek związany z naborem
ochotników do NSR skupiono na pozyskaniu jak największej liczby kandydatów, a problem z naborem do tej formacji obserwowany jest praktycznie od początku. Mimo że
wprowadzone niedawno zmiany w koncepcji NSR przewidywały usprawnienie procesu
naboru, co odbyło się kosztem jakości, to
rezultaty pozostawiają wiele do życzenia.
W efekcie pierwotna, słuszna, idea NSR
o istotnym znaczeniu operacyjnym dla bezpieczeństwa Polski została w ostatecznych
rozwiązaniach wypaczona i obecnie NSR są
jedynie „przepustką do zawodowej służby
wojskowej”. Ponadroczne doświadczenia
w funkcjonowaniu NSR powinny pozwolić na
wyciągnięcie i przedstawienie wniosków dotyczących rozwoju tej formacji. Widać wyraźnie, że obecna koncepcja nie sprawdziła się.
W tej sytuacji zasadne wydaje się przeprowadzenie analizy funkcjonowania NSR i zaproponowanie nowelizacji tej koncepcji w kie-

nym. Decydując się na członkostwo w organizacjach międzynarodowych, w tym o charakterze wojskowym, przyjęliśmy dodatkowo
zadania wynikające z celów funkcjonowania
tych wspólnot.
Zabiegając o gwarancje bezpieczeństwa
dla Polski, w tym obronę państwa w przypadku zagrożenia, jesteśmy zobligowani do
wzajemnego wspierania sojuszników w realizacji ich interesów. Rozumiemy ponadto,
że w dobie pojawiania się nowego rodzaju zagrożeń, zwłaszcza o charakterze asymetrycznym, z których najpoważniejszym jest
międzynarodowy terroryzm, także bezpieczeństwo naszego kraju może być narażone
na jego oddziaływanie. Choć prawdopodobieństwo takiego wydarzenia oceniane jest
jako niewielkie, zakładamy, że podejmując
z sojusznikami działania prewencyjne, mające
na celu zapobieganie eskalacji zagrożeń,
wnosimy istotny wkład w zapewnienie światowego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim
zwiększamy bezpieczeństwo Polski.
Dążąc do tak wyznaczonych celów, powinniśmy jednak uwzględniać możliwości
operacyjne i finansowe naszego kraju. Polski
wkład w międzynarodowe operacje musi
być proporcjonalny do potencjału naszego
kraju i nie może ograniczać szans na rozwój
zdolności kluczowych dla funkcjonowania

Widać wyraźnie, że obecna koncepcja
Narodowych Sił Rezerwowych nie sprawdziła się.
Zasadne wydaje się przeprowadzenie analizy
funkcjonowania NSR i zaproponowanie nowelizacji
tej koncepcji w kierunku tworzenia całościowych,
odrębnych formacji, na wzór Gwardii Narodowej
USA, jako wyodrębnionej części sił zbrojnych
o zadaniach głównie lokalnych
runku tworzenia całościowych, odrębnych formacji, na wzór Gwardii Narodowej USA, jako
wyodrębnionej części sił zbrojnych o zadaniach głównie lokalnych, podporządkowanych
szefom Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.
Jak postrzega pan zasadność udziału polskich wojsk w misjach zagranicznych? Czy
zaangażowanie polskich sił zbrojnych w Afganistanie faktycznie wynika z uczestnictwa
w NATO?
– Zgodnie z polskim prawem i najważniejszymi dokumentami strategicznymi, kluczowym zadaniem Sił Zbrojnych RP jest
obrona polskiego terytorium i polskich obywateli. Priorytetem musi być więc budowanie zdolności obronnych, które umożliwiają
wypełnianie tego zadania. Jako europejskie
państwo średniej wielkości o określonym
potencjale ekonomicznym i obronnym musimy także brać pod uwagę uwarunkowania
funkcjonowania w środowisku zewnętrz-

państwa. Wychodząc z takiego założenia, dążymy do zmiany charakteru naszego zaangażowania w misję w Afganistanie. Uczestniczenie w działaniach w formule, w jakiej ma
ono miejsce dziś, wpływa negatywnie na
możliwość sfinansowania koniecznych działań modernizacyjnych w Siłach Zbrojnych RP,
dlatego w interesie naszego kraju leży konsekwentne realizowanie harmonogramu przyjętego przez państwa NATO w Lizbonie.
Udział w misjach stabilizacyjnych „out of
area” jest ważny, potwierdza nasze przywiązanie do idei Sojuszu Północnoatlantyckiego jako organizacji spójnej, silnej i wiarygodnej, lecz nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której nasze zaangażowanie w misjach poza granicami kraju odbywać się
będzie kosztem naszych zdolności obronnych i tempa procesu modernizacji Sił Zbrojnych RP.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
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Bezpieczeństwo
nie ma ceny
O czynnikach mających decydujące znacznie dla sprawnego systemu obronności,
wydatkach zaplanowanych w budżecie na okres po 2013 roku, potencjale
krajowego przemysłu zbrojeniowego oraz współpracy z Rosją rozmawiamy
z gen. Mieczysławem Cieniuchem, szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Jakie czynniki w świetle bieżącej sytuacji Polski są kluczowe dla zapewnienia militarnego bezpieczeństwa Polski? Które z elementów składających się na sprawny system
obronności, takich jak wielkość i struktura
sił zbrojnych, jakość edukacji i przygotowania
praktycznego wojska, nowoczesność uzbrojenia są w polskich warunkach potrzebą
pierwszego stopnia, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne i wykorzystanie środków budżetowych?
– Na zapewnienie militarnego bezpieczeństwa Polski składa się cały system integrujący wymienione przez panią elementy.
W naszych realiach równie ważne są liczebność i struktura sił zbrojnych, jak też ich dobre przygotowanie, tj. wyszkolenie i posiadane umiejętności oraz wyposażenie. Co więcej,
jego istotnymi częściami składowymi są także systemy zarządzania kryzysowego oraz zarządzania strategicznego państwem. Decyzja
o profesjonalizacji sił zbrojnych wymusiła przeprowadzenie wielu istotnych zmian w ich liczebności, strukturze stanów osobowych,
strukturach organizacyjno-dyslokacyjnych
oraz w procesie szkolenia, który oparto na nowym „Modelu szkolenia Sił Zbrojnych RP…”
bazującym na 3-letnim okresie szkolenia.
Potrzebujemy stabilizacji kadrowej, aby raz zainwestowane pieniądze w szkolenie mogły procentować przez wiele lat. Profesjonalna armia
potrzebuje także odpowiedniego uzbrojenia
i wyposażenia. Obecnie, zwiększenie potencjału bojowego uzyskujemy poprzez konsekwentną wymianę uzbrojenia nieperspektywicznego na nowe i nowoczesne. W tym celu
udział wydatków majątkowych w wydatkach
obronnych został ustawowo określony na poziomie co najmniej 20 proc. W ostatnich latach wskaźnik ten wyraźnie przekracza przyjęte minimum a prognozy na przyszłość pokazują jego tendencję wzrostową.
W związku z tym, nakłady na pozyskanie nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu naturalnie zajmują istotną pozycję w budżecie
obronnym naszego kraju. Nie wskazuję ich
jednak, jak pani to określiła, jako potrzebę
pierwszego stopnia, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne i wykorzystanie środków budżetowych na drodze do osiągnięcia oczekiwa-
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Musimy sobie też uczciwie powiedzieć, że ze
środków kierowanych obecnie z budżetu do
Ministerstwa Obrony Narodowej nie da się utrzymać
większych sił zbrojnych niż 120-tysięcznych
nego poziomu sprawności systemu obronnego. Na to składa się również wiele innych
czynników i należy inwestować w nie wszystkie. Musimy sobie uczciwie powiedzieć, że jeśli chcemy mieć sprawny system obronny i armię zdolną do zapewnienia bezpieczeństwa
kraju przed zagrożeniem zewnętrznym teraz
i jutro, to musimy łożyć na siły zbrojne i infrastrukturę odpowiednią ilość pieniędzy.
Nie będę promował określenia, że jest to pewnego rodzaju wyrzeczenie dla społeczeństwa, bo bezpieczeństwo nie ma i nie może
mieć ceny.

To dobry moment żeby nawiązać do pani
pierwszego pytania. Chcę podkreślić, że chociaż brak jest obecnie przesłanek wskazujących na możliwość zagrożenia militarnego
bezpieczeństwa Polski, to, jako wojskowi, musimy uwzględniać nieprzewidzianą dynamikę rozwoju sytuacji i, w konsekwencji, możliwość negatywnych oraz nieprzewidywalnych
zmian w naszym bezpośrednim otoczeniu
geopolitycznym. Chcę podkreślić, że to właśnie wnioski z analizy geostrategicznego położenia Polski w Europie Środkowej wymuszały wręcz na Polsce przynależność do
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sojuszu zwiększającego bezpieczeństwo.
Wstąpienie do NATO znacznie zwiększyło nasze bezpieczeństwo militarne, pomimo że Polska stała się poprzez to państwem granicznym
sojuszu. Teraz, ze względu na swoje położenie, Polska w koncepcjach obrony obszaru Europy Środkowej odgrywa ważną rolę. Również przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
spowodowało kolejną korzystną zmianę międzynarodowych uwarunkowań naszego bezpieczeństwa. Udział w strukturach UE stabilizuje ogólną sytuację w Polsce, co wpływa
na nasze bezpieczeństwo militarne. Nie bez
znaczenia dla naszego bezpieczeństwa jest
również ścisła współpraca wojskowa z USA.
Reasumując, natowski artykuł 5 i perspektywa sukcesywnego formowania się europejskiego wymiaru bezpieczeństwa i obrony, będą
kluczowymi filarami stabilności i bezpieczeństwa, nie tylko militarnego, naszej Ojczyzny.
Co w planowaniu wydatków w kontekście zidentyfikowanych potrzeb operacyjnych
poszczególnych sektorów sił zbrojnych zmieni wdrożenie zaplanowanego na okres od
2013 roku budżetu zadaniowego?
– Opracowując potrzeby operacyjne jesteśmy w stanie określić jaką kwotę na poszczególny rodzaj i komponent Sił Zbrojnych
RP można przeznaczyć w budżecie zadaniowym. Planowanie wydatków w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb operacyjnych dla
poszczególnych rodzajów i komponentów
– czyli sektorów – Sił Zbrojnych RP, rozpoczęło się w momencie podjęcia prac nad „Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach
2013–2022” wraz z projektowaniem budżetu zadaniowego na rok 2013. Oznacza to, że
potrzeby operacyjne przełożone na przedsięwzięcia zapisane w „Programie…” będą
miały pokrycie finansowe zagwarantowane
przez wszystkie lata realizacji. Co istotne, zostaną opisane jednorodnym, niezmiennym katalogiem zadaniowym, który umożliwi ich
identyfikację w dokumentach planistycznych
i finansowych przez wszystkie fazy realizacji.
Zostaną także wpisane w zakres odpowiedzialności określonej osoby funkcyjnej, co zagwarantuje odpowiedni poziom monitorowania zadania w fazie wykonania. Ponadto,
każde zadanie będzie mierzalne w wymiarze
finansowym, co pozwoli na ocenę stopnia ich
wykonania na koniec każdego roku budżetowego i w konsekwencji pozwoli podejmować decyzje zarządcze o zwiększeniu lub
zmniejszenie ich finansowania na określonym
etapie implementacji.
W związku z powyższym planowanie
wydatków w kontekście zidentyfikowanych
potrzeb operacyjnych ukierunkowane będzie
na osiąganie realnej wyceny poszczególnych
potrzeb oraz większej efektywności i przejrzystości wydatkowania środków. Mówiąc
prościej, wprowadzany budżet zadaniowy
będzie precyzyjnie określał, na co konkretnie ma być wydana każda zaplanowana zło-
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tówka w ramach realizacji potrzeb operacyjnych.
Jakie inwestycje w uzbrojenie są najbardziej zasadne z punktu widzenia zapotrzebowania i gotowości obronnej kraju, przy
jednoczesnym uwzględnieniu możliwości
ekonomicznych i ograniczeń budżetowych?
– W idealnej sytuacji powinniśmy mieć
wszystko, może za wyjątkiem lotniskowców
(uśmiech). Nie stać nas jednak np. na stworzenie kompleksowej wielowarstwowej obrony przeciwrakietowej zapewniającej bezpieczeństwo wszystkich większych miast, nie stać
nas też na zakup większej ilości nowoczesnych
okrętów podwodnych. Patrząc w przyszłość
zdajemy sobie sprawę, że ogólnopojęte systemy wspomagania dowodzenia i łączności
powszechnie znane jako systemy C4ISR
przybierają na znaczeniu. Wiemy też, iż inwestycja właśnie w te systemy daje nieproporcjonalnie większe efekty na polu walki. To
znaczy, jeśli zainwestujemy dodatkowe środki w te systemy, zamiast np. przeznaczać tę
samą kwotę na zakup dodatkowych środków
ogniowych, to efekt na hipotetycznym polu
walki powinien być większy.
Cała sztuka polega jednak na odpowiednim zrównoważeniu wydatków. Nie
można rezygnować z platform bojowych
w postaci środków obrony przeciwlotniczej,
artylerii, czołgów, pojazdów opancerzonych,
samolotów czy śmigłowców. Niewątpliwie
też platformy bezpilotowe różnej wielkości
i różnego przeznaczenia oraz amunicja precyzyjna czy środki rażenia wybranych obiektów na duże odległości staną się coraz ważniejsze. Obserwujemy też, jak na znaczeniu
przybiera robotyzacja sił zbrojnych i rola sieci informatycznych. To obszary, na które musi
być nas stać.
To, czy tak będzie, w zasadniczej mierze
uzależnione jest od obowiązującego, stwarzającego mechanizmy finansowania armii, stanu prawnego. Począwszy od 2002
roku, w planowaniu wydatków obronnych
stosujemy stały poziom finansowania wynoszący 1,95 proc. PKB roku poprzedniego,
co bezpośrednio wynika z ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP z 2001 roku. Odpowiedzią resortu ON na kryzys finansowy na rynkach światowych w 2008 roku, który ograniczył nasze możliwości w roku następnym, był duży nacisk na racjonalizację wydatków poprzez wprowadzanie do wieloletnich planów rozwoju Sił Zbrojnych RP
„programów operacyjnych”, odzwierciedlających priorytetowe zadania armii w obszarze jej modernizacji. Zaplanowane zamierzenia odpowiadają potrzebom operacyjnym
i uwzględniają nowe profesjonalne struktury organizacyjne sił zbrojnych. W wyniku ich
realizacji zakładamy wzrost zdolności operacyjnych naszych Sił Zbrojnych. Obecnie
pakiet ten obejmuje 14 „programów operacyjnych”, w tym pięć programów głównych

– system obrony powietrznej i obrony przeciwlotniczej, śmigłowce wsparcia bojowego
i zabezpieczenia, Modernizacja Marynarki
Wojennej, rozbudowa i integracja systemów wsparcia dowodzenia i zobrazowania
pola walki C4ISR oraz bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe – i dziewięć programów specjalistycznych – nowoczesne indywidualne wyposażenie i uzbrojenia żołnierza Tytan, symulatory i trenażery, samolot szkolno-bojowy
LIFT, KTO Rosomak, PPK Spike, samoloty transportowe M-28, 155 mm armato-haubice Krab/Kryl, 122 mm wyrzutnie pocisków
rakietowych Langusta oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Homar.
Jak pogodzić owe potrzeby wojskowości
z nakładami finansowymi, aby uzyskać równowagę między wysoką jakością a racjonalnym kosztem? Jakie miejsce w zabezpieczaniu innowacyjnych wyrobów na rzecz
obronności zajmuje krajowy przemysł i środowisko naukowe? Jak zapatruje się pan na
organizację dostaw w świetle potencjału
krajowego wobec możliwości, jakie daje
współpraca zagraniczna i udział w programach wielonarodowych?
– To bardzo zasadne pytania, które są
obecne i stale zadawane w trakcie spotkań różnych gremiów zarówno w Sztabie Generalnym WP, jak i w gronie Kolegium Szefa SG
WP, ale też gdy rozmawiamy z przedstawicielami pionu uzbrojenia, środowisk związanych z przemysłem zbrojeniowym czy nauki i badań. Kiedy analizujemy zadania
obronne i zobowiązania międzynarodowe
uzmysławiamy sobie, że potrzeby inwestycyjne
sił zbrojnych są i pewnie zawsze pozostaną
wyższe od prognozowanych wartości budżetu.
Zdajemy sobie sprawę, że nawet przy najbardziej optymistycznym wariancie finansowania naszej armii, nigdy nie będziemy w stanie zaspokoić wszystkich modernizacyjnych
potrzeb. Stąpamy jednak twardo po ziemi
i w procesie programowania rozwoju opieramy się o stabilny fundament finansowania
sił zbrojnych jakim jest ustawa o przebudowie, określająca formułę finansowania armii,
o której już wspomniałem. Kluczowe znaczenie mają tutaj wydatki majątkowe decydujące o rozwoju sił zbrojnych, a więc nabywaniu i modernizowaniu systemów uzbrojenia. Dokonane w okresie ostatnich lat
zmiany w wewnętrznej strukturze budżetu
MON pozwoliły skoncentrować większe
środki finansowe w tej grupie wydatków
przy jednoczesnym zachowaniu tendencji ich
wzrostu. Warto wiedzieć, że w latach 20082011 procentowy udział wydatków majątkowych w budżecie MON wzrósł z 17,3 do 24,3
proc. natomiast na 2012 rok projektuje się ich
dalszy wzrost do poziomu 26,3 proc.
Patrząc z perspektywy użytkownika – czyli żołnierza – chcielibyśmy otrzymywać jak najlepszy sprzęt, który szybko do nas trafia i sprawia jak najmniejsze problemy użytkowe.
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Chcielibyśmy żeby był obsługiwany przez
małą liczbę żołnierzy, bo zdajemy sobie
sprawę, że koszty osobowe są najwyższe.
Oczekujemy także zabezpieczenia serwisowego na najwyższym poziomie i pewnego dostępu do części zamiennych przez cały okres
eksploatacji. Jako najwyższa instytucja wojskowa musimy także patrzeć na aspekt utrzymania potencjału w wypadku kryzysu i wojny, czyli na niezależność i bezpieczeństwo dostaw. Oprócz aspektu finansowego należy
oczywiście uwzględnić także możliwość dostępu do najnowocześniejszych technologii,
które nie zawsze może nam zaoferować rodzimy przemysł. Tymi kategoriami kierują się
wszystkie państwa mające jakikolwiek rodzimy przemysł obronny.
Z drugiej jednak strony, jako ludzie służący naszemu społeczeństwu, które ze swoich podatków nas utrzymuje, musimy pamiętać o potencjale narodowym, o tym, iż złotówka wydawana w polskich zakładach zbrojeniowych zasila naszą gospodarkę, nasz
budżet. Mówiąc krótko, mamy pełną świadomość potrzeby utrzymywania zdolności
produkcyjnych w obszarze uzbrojenia naszego
narodowego przemysłu. Dlatego też przyjęcie zasady modernizowania Sił Zbrojnych RP
w oparciu o programy wieloletnie oraz nadanie istotnego wymiaru procesowi wymiany informacji z krajowym przemysłem obron-

tych produktów staje się lub może się stać naszym towarem eksportowym, niejednokrotnie spełniając najwyższe światowe standardy, przy konkurencyjnej cenie ich nabycia. Daje
to firmom możliwość pozyskiwania licznych kontrahentów zagranicznych, a tym samym budowania swojej marki oraz zdobycia
środków finansowych na inwestowanie w rozwój zaplecza naukowo-badawczego, parku
maszynowego i tego co najważniejsze – potencjału ludzkiego.
Jak efekty profesjonalizacji Sił Zbrojnych
RP wypadają w zderzeniu z założeniami i ambicjami programu? Czy redukcja liczebności wojska, plasująca nas na końcu listy w zestawieniu z innymi armiami państw członkowskich NATO, nie wróży źle narodowej
obronności i podkopuje nasz potencjał militarny?
– Sugestia, iż obecna liczebność Sił
Zbrojnych RP plasuje nas na końcu listy w zestawieniu z innymi armiami państw członkowskich NATO jest co najmniej nieuprawniona. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wielkość każdych sił zbrojnych, w tym także Sił
Zbrojnych RP, wynika nade wszystko z identyfikacji potrzeb operacyjnych, zdefiniowania
wymagań i zdolności operacyjnych oraz
oceny możliwości budżetu. W tych obszarach
obowiązują twarde reguły gry. Rozwiązania
w zakresie liczebności muszą w sposób prag-

Planowanie wydatków w kontekście zidentyfikowanych
potrzeb operacyjnych ukierunkowane będzie na
osiąganie realnej wyceny poszczególnych potrzeb
oraz większej efektywności i przejrzystości
wydatkowania środków
nym poprzez organizowanie różnego rodzaju wystaw, konferencji, sympozjów, czy też
forów dyskusyjnych, stwarzają w mojej ocenie gwarancję przewidywalności zakupów, pozwalając tym samym spółkom racjonalnie rozplanować cykle produkcyjne i inwestować
w przyszłość.
Nie wszystko zależy od żołnierzy. W nowoczesnym zarządzaniu podmiotami przemysłu obronnego upatrujemy szansę na
większą kreatywności w samodzielnym poszukiwaniu strategicznych partnerów zagranicznych, dysponujących zaawansowanymi
technologiami zbrojeniowymi oraz podejmowania wyzwań poprzez udział w programach wielonarodowych. Sprzyja temu wysoki
poziom polskiej myśli technicznej i naukowej
reprezentowanej przez szereg ośrodków naukowo-badawczych. Cieszy nas, że już dzisiaj możemy obserwować wzrost znaczenia
przemysłu narodowego w produkcji nowoczesnych systemów, zespołów, części, czy też
ostatecznie całego uzbrojenia, pozyskiwanych
przez SZ RP w ramach wspomnianych przeze mnie „programów operacyjnych”. Gros
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matyczny zapewniać realizację strategicznych
celów Polski w wielu dziedzinach. Analizami
i ocenami w tym zakresie dysponują wyspecjalizowane komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym przede
wszystkim komórki tworzące Sztab Generalny
WP. Żadne poglądy i opinie, w szczególności te ekstremalne i najczęściej nie poparte argumentami, nie mogą być traktowane poważnie. Nie zagłębiając się w szczegóły dodam, iż zasób rezerw, które obecnie można
powołać, choć znaczny, będzie się naturalnie
i sukcesywnie kurczył. Wspominam o tym
istotnym czynniku, aby zwrócić uwagę na racjonalizm, którym się kierujemy w naszych
analizach. Musimy sobie też uczciwie powiedzieć, że ze środków kierowanych obecnie z budżetu do Ministerstwa Obrony Narodowej nie da się utrzymać większych sił
zbrojnych niż 120-tysięcznych.
Jeśli zaś chodzi o efekty procesu profesjonalizacji, to nie oczekujmy ich w tak krótkim czasie. Nie zależy nam na efekciarstwie.
Przedsięwzięcia przewidziane programem
profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, prowa-

dzone w bardzo krótkim czasie, jak na standardy przyjęte w innych armiach, zostały zrealizowane. Korzystne efekty tych zmian
głównie w sferze operacyjnej i finansowej, to
prawda, są zauważalne już dziś, ale w pełni
ujawnią się w przyszłości. Przyjęte założenia
w zakresie liczebności Sił Zbrojnych są obecnie przekładane na funkcjonowanie jednostek
wojskowych. Aktualnie trwa łączenie jednostek o identycznej strukturze i bliźniaczym wyposażeniu w celu usprawnienia szkolenia żołnierzy i racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Zintegrowane zostaną
także oddziały i pododdziały o podobnym
składzie. Prowadzimy transformację rodzajów i komponentów sił zbrojnych ukierunkowanych na wzrost ilości jednostek wojskowych o wysokiej gotowości bojowej, zdolnych do podjęcia natychmiastowych działań,
w tym również poza granicami kraju.
Niezależnie od zakończenia realizacji
rządowego programu profesjonalizacji, należy mieć również świadomość, że środowisko bezpieczeństwa nie jest statyczne. Wspominałem już wcześniej o uwarunkowaniach
bezpieczeństwa oraz innych okolicznościach
wpływających na kształt Sił Zbrojnych.
W związku z tym istnieje potrzeba ciągłego
monitorowania i analizowania zasadniczych
aspektów funkcjonalnych profesjonalnych
Sił Zbrojnych RP. Nie mam wątpliwości, że
struktury organizacyjne i zasady funkcjonowania Sił Zbrojnych RP wymagają nieustannego doskonalenia i dostosowywania do
zmienionych warunków, a działania organizacyjne muszą mieć i mają charakter ciągły.
Proszę także nie zapominać o tym, o czym
mówiłem wcześniej. Trwa modernizacja techniczna naszych Sił Zbrojnych, a zakupy
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, realizowane w ramach wieloletnich programów, stanowią swoistą mapę drogową dla procesu
profesjonalizacji. Dlatego też trwają procesy
przebudowy struktury stanów osobowych
oraz doskonalenia systemu szkolenia, które
przyjąłem za jedne z moich priorytetów. W kolejnych latach, zgodnie z założeniami, następowała będzie także sukcesywna przebudowa struktury wewnętrznej stanowisk etatowych, w kierunku zmniejszenia liczby stanowisk przeznaczonych dla oficerów i podoficerów, z jednoczesnym zwiększeniem liczby stanowisk przeznaczonych dla szeregowych zawodowych.
W świetle ostatnich wydarzeń i bieżącej
sytuacji wiele mówi się o potrzebie utrzymania dobrych stosunków z Rosją, a wręcz
wzmacniania relacji między Polską a Rosją.
Jak w tę wolę porozumienia i pogłębiającej
się współpracy w ramach NATO wpisują się
Siły Zbrojne RP?
– Współpraca NATO–Rosja ma strategiczny charakter dla Sojuszu i nabiera rozpędu. Trwają prace nad przeniesieniem relacji z Rosją na najwyższy w historii stosunków
dwustronnych poziom współpracy oraz dia-
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logu politycznego. Prężnie funkcjonuje Rada
Rosja-NATO, a dialog dotyczący obrony przeciwrakietowej świadczy o podejmowaniu
nawet najtrudniejszych wyzwań i rozwiązywaniu problemów właśnie poprzez poprawę
wzajemnych stosunków. Rosja postrzegana
jest także jako istotny partner Unii Europejskiej. W „Europejskiej strategii bezpieczeństwa” kraj ten określa się jako partnera kluczowego, który ma bezpośredni wpływ na globalną sytuację bezpieczeństwa, stabilność sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie UE, a także w Azji Centralnej. Wolą władz państwowych jest poprawa wzajemnych relacji z każdym z naszych sąsiadów. To bardzo istotny
element polskiej polityki bezpieczeństwa,
mający zarówno wpływ na naszą pozycję
w NATO i UE, jak i w regionie. W tym kontekście znacząca rolę do odegrania mają naturalnie Siły Zbrojne. Pierwsze oficjalne spotkanie Szefów Sztabów Generalnych Polski
i Rosji, równoznaczne ze wznowieniem po
wieloletniej przerwie wojskowych kontaktów
roboczych na tym szczeblu, miało miejsce
1 września 2009 roku, w ramach wizyty premiera Federacji Rosyjskiej Władimira Putina
w Polsce. W ostatnich dwóch latach przeprowadzono jeszcze cztery spotkania między
wysokimi przedstawicielami wojskowymi,
w trakcie których obie strony potwierdzały
zamiar kontynuowania współpracy i zacieśniania wzajemnych kontaktów wojskowych.

Jako Szef Sztabu Generalnego WP nie widzę zasadniczych przeszkód we współpracy
wojskowej z Siłami Zbrojnymi Federacji Rosyjskiej. Jestem nią zainteresowany i dostrzegam szereg możliwych jej płaszczyzn. Do
kluczowych wśród nich zaliczam możliwość
transportu zaopatrzenia, wyposażenia, uzbrojenia i sprzętu wojskowego przez terytorium
Federacji Rosyjskiej – drogą powietrzną i lądową – do i z rejonu operacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. Ważne jest także zacieśnienie współpracy w obszarze wzajemnego
przekazywania danych meteorologicznych po-

szczeblu sztabów generalnych, mogłyby stanowić podstawę do dalszych rozmów i negocjacji po uzyskaniu aprobaty na szczeblu
politycznym.
Ponadto, współpraca wojskowa między
naszymi krajami może obejmować szereg innych obszarów tematycznych, począwszy od
wymiany doświadczeń, poprzez planowanie,
prowadzenie i obserwację ćwiczeń oraz szkoleń wojsk i dowództw, aż do prowadzenia operacji wspierania pokoju i reagowania kryzysowego. Sądzę, że ani NATO, ani UE, ani tym
bardziej my w Sztabie Generalnym Wojska
Polskiego nie myślimy na temat stosunków

Jako Szef Sztabu Generalnego WP nie widzę
zasadniczych przeszkód we współpracy
wojskowej z Siłami Zbrojnymi Federacji Rosyjskiej.
Jestem nią zainteresowany i dostrzegam szereg
możliwych jej płaszczyzn
prawiających bezpieczeństwo lotów nad terytorium Federacji Rosyjskiej oraz określenie
zasad wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej obu państw oraz bezpieczeństwa lotów. W ramach tych zagadnień będziemy dążyć do przygotowania stosownych dokumentów, które po uzgodnieniu na

z Federacją Rosyjską kategoriami „pokonania przeciwnika” tylko raczej tworzenia klimatu wzajemnego zaufania i transparentności
oraz – co szczególnie ważne – stosowania zasad wzajemności i proporcjonalności, aby
dzięki temu móc sukcesywnie poszerzać
współpracę.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Przemysł obronny
z podkurczoną nogą
Rozmowa ze Sławomirem Kułakowskim, prezesem Polskiej Izby Producentów
na Rzecz Obronności Kraju
Dokładnie rok temu w jednym z wywiadów, mówiąc o sytuacji naszej zbrojeniówki, stwierdził pan, że jeżeli nie ruszy eksport, będzie źle. Jak przedstawia się aktualnie
sytuacja? Czy eksport ruszył?
– Mówiłem tak, bo obawiałem się, że może
być gorzej i z przykrością przyznaję, że eksport
nie ruszył. Ratunkiem dla branży jest większy
budżet Ministerstwa Obrony Narodowej na zakupy. W ubiegłym roku było więcej pieniędzy
niż w roku 2009. Dotyczy to również innych
służb, które są zaopatrywane przez przemysł
obronny. To pozwoliło poprawić wyniki finansowe wielu firm. Nadal jednak jest tak, że
branża stoi na jednej nodze, a drugą ma podkurczoną, bo eksport nie rośnie. Jeżeli popatrzymy na Bumar, to eksport w tej grupie stanowił w ubiegłym roku 14,2 proc. obrotów,
a docelowo powinno być 50 proc.

Przy tym należy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy – firmy z przemysłu obronnego
dzielimy na dwie grupy. Jedna zaspokaja tylko potrzeby odbiorcy krajowego i nie myśli
o eksporcie, bo jej towary nie są sprzedawalne za granicą ze względu na specyficzne potrzeby Polskich Sił Zbrojnych. Natomiast druga grupa dla swojego rozwoju musi zwiększać
eksport, żeby wydłużyć serie produkcyjne i obniżyć koszty. A to sprawi, że i polska armia będzie kupowała ich wyroby taniej. Eksport służy więc dwóm celom. Przemysł zdobywa
nowe środki, a wojsko może więcej kupić za
te same pieniądze. Sprzyja to również unowocześnianiu produkcji.
Co należałoby zrobić, żeby tę sytuacje poprawić?
– Przyczyn słabych efektów w eksporcie
jest wiele. Leżą one zarówno po stronie
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producentów, jak i rządu. Mam pretensję do
władz centralnych, że nie wykonują swoich powinności w zakresie promocji eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego. W całym świecie
jest tak, że gdy prezydent czy premier jadą
gdzieś za granicę, zawsze po tym czytamy
w prasie o podpisanych wielkich kontraktach
zbrojeniowych. Nasi politycy są w tej dziedzinie mało aktywni, jakby nie zdawali sobie
sprawy, że tego towaru nie sprzedaje się na
wolnym rynku. Odbiorcami są zawsze państwa. A firmy same nie przebiją się ze swoimi ofertami bez wsparcia politycznego. Gdy
ze strony jakiegoś rządu zostanie zasygnalizowane zapotrzebowanie na polską broń czy
sprzęt, to my w to wejdziemy. Złożymy oferty i zorganizujemy pokazy. Bez zaczynu politycznego możemy gdzieś pojechać, ale odbijemy się od ściany.
Perspektywy poprawy sytuacji są ujęte
w „Strategii konsolidacji i wspierania polskiego
przemysłu obronnego w latach 2007–2012”.
Jest silna wola zwiększenia eksportu u naszego
największego gracza, czyli w Grupie Bumar.
Jeżeli teraz dostarcza on na rynek krajowy wyroby za 2,5 mld zł, to drugie tyle powinien
mieć w ofercie eksportowej. Inne firmy też do
tego dążą. Są wyroby, które mogą zawojować
określone rynki przy odpowiednim marketingu
politycznym.
Państwo powinno też oferować naszym
potencjalnym odbiorcom kredyty na zakup sprzętu wojskowego w Polsce. Tak robią na całym świecie. Jeżeli kraj jest stabilny, chociaż biedny, prędzej czy później taki
kredyt spłaci. Zastosowaliśmy taką metodę
w trzech krajach ze skutkiem generalnie pozytywnym. Taki układ jest najbardziej korzystny dla krajowego przemysłu. Kontrahent
wykłada na początku 10 czy więcej procent
należności, a polskiej firmie płaci polski rząd.
Ten mechanizm należy aktywnie wykorzystywać.
Jakie rynki są najbardziej obiecujące?
– Azja Południowo-Wschodnia, gdzie
już jesteśmy mocni, a także Bliski Wschód,
Ameryka Południowa jako nowy rynek, na który wchodzimy, i niearabska Afryka, która może
być dużą niespodzianką. Jest tam zapotrzebowanie na polski sprzęt.
Przebojem eksportowym są pojazdy
specjalistyczne, produkowane przez Grupę
Bumar. A co nam jeszcze może przysporzyć
dochodowych zamówień?
– Systemy obrony powietrznej, np. „Kobra”, który się bardzo dobrze sprzedaje.
Wzięcie powinny też ciągle mieć systemy radiolokacyjne. Przebić się mogą ponadto systemy zarządzania polem walki. Mamy kilka
firm prywatnych, które nad tym pracują. Każda armia, prędzej czy później, będzie musiała
po te systemy sięgnąć. Hitem mogą też być
śmigłowce i pojazdy bezzałogowe. To wszystko kierowane jest do armii, które są na odpowiednim poziomie rozwoju i mają pieniądze.
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Naszą niszą jeszcze przez kilka lat będą
jednak pakiety modernizacyjne dla sprzętu,
który wiele armii świata kupowało w Związku Radzieckim. My, dostosowując się do standardów natowskich, zmodernizowaliśmy ten
sprzęt. Mamy zatem doświadczenie i dokumentację, mamy technologię modernizacyjną, mamy projekty różnych wariantów modernizacji. Wiele krajów posiadających sprzęt
proradziecki nie chce z niego na razie rezygnować. Modernizacja może go unowocześnić i przedłużyć jego żywotność. Sprzęt z najwyższej półki nie jest dla wszystkich, choćby
ze względu na koszty i regionalne potrzeby.
Jeżeli jakiś kraj nie ma sąsiadów, uzbrojonych
w najnowocześniejszą broń, to sam też jej nie
musi posiadać, dlatego trzeba tam dotrzeć
z ofertą realną na danym rynku.
A jakim atutem w handlu są certyfikaty jakości?
– To już jest standard. Jeżeli jakaś firma
certyfikatu nie ma, to o zagraniczne kontrakty
w ogóle nie zabiega, bo nie ma na nie żadnych
szans. Na rynku krajowym jeszcze bywa
różnie. Najważniejszym kryterium jest cena.
To trzeba zmienić. W warunkach przetargowych powinien być zapis, że firma wdrożyła
certyfikat jakości. Nie jest bowiem prawidłową sytuacją, gdy jakieś przedsiębiorstwo poniosło znaczne koszty certyfikacji, a inne, które nie zadało sobie tego trudu, wygrywa przetarg, obniżając cenę. Zdarzało się, że wojsko

jeszcze efektywnie wykorzystywane. Problemem jest zmienność dysponentów tych środków. Wcześniej dysponentem było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, teraz
jest Naukowe Centrum Badań i Rozwoju.
Z tych środków kadra naukowa często utrzymuje się do emerytury. Ciągle rozwija jakiś
produkt i nie może go skończyć. Moim marzeniem jest, by praca naukowo-badawcza
kończyła się albo demonstratorem technologii,
albo produktu. I na tej podstawie zamawiający, czyli w tym przypadku wojsko, decydowałoby o stworzeniu prototypu i uruchomieniu produkcji. Dlatego uważam, że armia
powinna być dysponentem tych środków finansowych.
Jak pan ocenia efektywność „Strategii
konsolidacji i wspierania polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012”?
– Zapisano w tym dokumencie, że w połowie realizacji dokonana zostanie ocena jego
funkcjonowania i nastąpi ewentualna nowelizacja. Życie wymusza zmiany. W 2007
roku nikt nie przewidział, że będzie kryzys
finansowy. Minister finansów Jacek Rostowski zabrał wojsku kilka miliardów złotych. To wymagało innego podejścia do rozwiązań systemowych i rozłożenia w czasie
niektórych przedsięwzięć. Wiem, że Ministerstwo Gospodarki przygotowało nowelizację, ale z jakichś powodów nie trafiła ona
na posiedzenie Rady Ministrów. Minister-

Nie będzie rozwoju polskiego przemysłu
obronnego, jeżeli nie będziemy mieli rozwiniętego
potencjału naukowo-badawczego. Dzięki naszej
współpracy powstają nowe produkty, bazujące
na najnowocześniejszej technologii. To jest koło
zamachowe także produkcji cywilnej. Środki
przeznaczone na te badania wynoszą około
500 mln zł rocznie, ale jak dotychczas nie są
one jeszcze efektywnie wykorzystywane
zamówiło jakieś produkty, a potem to wszystko szło na półki albo ulegało zniszczeniu. Chyba nie o to chodzi. Wojsko powinno dostać
sprzęt wysokiej jakości, dla którego gwarancja jest o wiele dłuższa niż dla towarów niecertyfikowanych.
Jak wygląda wykorzystanie polskiego potencjału naukowego w przemyśle zbrojeniowym?
– Nie będzie rozwoju polskiego przemysłu obronnego, jeżeli nie będziemy mieli
rozwiniętego potencjału naukowo-badawczego. Dzięki naszej współpracy powstają
nowe produkty, bazujące na najnowocześniejszej technologii. To jest koło zamachowe także produkcji cywilnej. Środki przeznaczone na te badania wynoszą około 500
mln zł rocznie, ale jak dotychczas nie są one

stwo Skarbu Państwa, które przejęło nadzór
nad branżą po komercjalizacji spółek, chce
teraz przerzucić wszystkie ciężary na barki
Bumaru. MSP chciało przekazać do grupy
wojskowe przedsiębiorstwa remontowoprodukcyjne i Hutę Stalowa Wola. To mogło automatycznie spowolnić jej działania
konsolidacyjne. Rodzi się też pytanie, czy
uruchamiając ten proces przygotowano odpowiednie przepisy zabezpieczające potrzeby remontowe, serwisowe i modernizacyjne sił zbrojnych. Mam pretensję do Ministerstwa Obrony Narodowej, że w dyskusji na temat roli wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych jest zbyt
pasywne.
Rozmawiał Czesław Rychlewski
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Innowacje na rzecz
bezpieczeństwa
Rozmowa z Ryszardem Kardaszem, prezesem Przemysłowego Centrum Optyki SA
Jubileusz 35-lecia to doskonała okazja do
świętowania, jeśli jednak miałby pan wskazać konkretne fakty z dotychczasowej działalności PCO, co zaliczyłby pan do największych osiągnięć?
– W czasie minionych 35 lat funkcjonowania firmy nie brakowało sukcesów, ale też
zmagaliśmy się z pewnymi trudnościami. Nie
będę się wypowiadać o latach PRL-u, bo wiadomo, że spółka działała wówczas na zupełnie
innych zasadach niż obecnie. Natomiast
sam moment zmiany ustrojowej firma zniosła dobrze. Kryzys dopadł nas dopiero na początku 2000 roku. Firma była mocno zadłużona, groziła jej upadłość, a przy tym nie mieliśmy odpowiedniej oferty, która pozwoliłaby nam konkurować z innymi firmami w branży.
Dopiero od 2004 roku zaczęły się poważne zmiany restrukturyzacyjne, mające
na celu oddłużenie spółki. W tym samym czasie pracowaliśmy też nad przygotowaniem nowej oferty. Zmiany te łączą się z moim przejściem do firmy, bo właśnie w 2004 roku zacząłem pracę w PCO.
Uważam, że jednym z największych
osiągnięć minionego 35-lecia jest to, że firma
stanęła na nogi: została oddłużona i sukcesywnie zwiększa sprzedaż. Obecnie PCO generuje 180 mln zł przychodu i jest jedną z najlepiej radzących sobie spółek grupy BUMAR. Ponadto zbudowaliśmy piękną i nowoczesną siedzibę, w której już działamy.
Jak przedstawia się oferta firmy?
– W ofercie PCO można znaleźć szereg
urządzeń z zastosowaniem optyki. Są to m.in.
celowniki optyczne do broni, noktowizory, systemy kierowania ogniem dla pojazdów wojskowych, gogle nokto- i termowizyjne. Idea,
którą wcielamy w życie, to: „Od sensorów do
systemów”. W praktyce oznacza to jedno: zapewnić żołnierzowi doskonałe widzenie na
polu walki. Służą temu właśnie sensory, czyli np. celowniki oraz kamery noktowizyjne
i termowizyjne, dalmierze laserowe etc.
Urządzenia te chcemy zintegrować
w tzw. głowice optoelektroniczne, zawierające komplet urządzeń potrzebnych na polu
walki. Co ważne, urządzenia te oparte są
o technologie przez nas wymyślone, bo
moim zdaniem PCO to firma bardziej inżynierska niż produkcyjna. To tu powstają
i są wdrażane w życie wszelkie innowacje.
Produkcja sama w sobie jest jakby rzeczą
wtórną, choć oczywiście realizującą nasze

pomysły. Nasze motto brzmi „Innowacje na
rzecz bezpieczeństwa”.
A zatem, z których produktów znajdujących się w ofercie firmy są państwo najbardziej dumni?
– Największym hitem, jeśli chodzi o noktowizję, jest monokular o nazwie MU-3,
przeznaczony do obserwacji w warunkach
nocnych. Urządzenie po zamontowaniu na
broni może być używane we współpracy z celownikiem kolimatorowym lub holograficznym i wykorzystywane jako strzelecki celownik noktowizyjny. Możliwy jest także montaż
dwóch urządzeń MU-3 na mostku i wykorzystanie ich jako gogli noktowizyjnych dla kierowców pojazdów.
Nowością na skalę światową jest urządzenie o nazwie Fusion, które łączy funkcje
noktowizji i termowizji. Zachowując przyjazne dla oka tło i szczegóły otoczenia jak w klasycznym noktowizorze, pokazuje na ekranie
wykryte punkty o temperaturze wyższej niż
PCO zajmuje się projektowaniem i produkcją wojskowych wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej
i laserowej. Wśród produktów tych
znajdują się m.in. systemy kierowania
ogniem, noktowizory, systemy obserwacyjne, systemy wykrywania promieniowania laserowego, celowniki optyczne i termowizyjne czy gogle noktowizyjno-termalne.

otoczenie, tzw. „hot spots”. W ten sposób łatwo można namierzyć ukrywające się osoby,
rozgrzane przedmioty lub pojazdy, mając jednocześnie cały czas w polu widzenia noktowizyjny obraz obserwowanej scenerii. Mimo
połączenia dwóch technologii, monokular ma
niewielkie rozmiary i masę, w związku z tym
przeznaczony jest do użytku przez żołnierza,
jako urządzenie obserwacyjne ręczne lub
montowane na hełmie, a także jako element
systemu celowniczego do broni w połączeniu
z celownikiem holograficznym czy kolimatorowym. Te produkty wpisują się w obecny
projekt Wojska Polskiego „Tytan – Żołnierz
Przyszłości”.
Do kogo skierowana jest oferta PCO?
Czy jest to wyłącznie odbiorca krajowy, czy
także zagraniczny?
– Większość naszych klientów stanowią
polscy odbiorcy, w tym jednostki państwowe
i wojsko. Dostarczamy sprzęt do wielu służb
mundurowych, jednostek specjalnych, nawet
straży granicznej czy kontroli skarbowej.
Mamy także klientów za granicą, przy czym
realizowany przez nas eksport można podzielić na dwie grupy: pośredni i bezpośredni. Bezpośrednio sprzedajemy nasze systemy
i urządzenia, np. do Arabii Saudyjskiej celowniki wraz z karabinami z Tarnowa, a pośrednio sprzedajemy nasze wyroby zamontowane na sprzęcie oferowanym przez Bumar,
np. na czołgach.
Jak kształtują się państwa plany rozwojowe?
– Podlegamy dalszej restrukturyzacji,
m.in. dokapitalizowaniu przez akcje czterech
spółek z branży zbrojeniowej, które zostają włączone do grupy o nazwie „Bumar
– Żołnierz”, a którą będzie zarządzać PCO.
Wspólnie stworzymy zintegrowaną ofertę
w oparciu o nasze produkty oraz produkty
wspomnianych spółek, tak by móc stworzyć
kompletną i konkurencyjną propozycję dla
wojsk krajowych i zagranicznych. Z tą ofertą chcemy jak najmocniej włączyć się we
wspominany projekt Tytan oraz pokazać się
na rynkach zagranicznych. Ponadto chcemy
pozyskać nowe fundusze na prace badawczo-rozwojowe zarówno od budżetu państwa, jak i skorzystać ze środków unijnych.
Musimy uzupełnić park maszynowy oraz
planujemy budowę nowoczesnego zakładu
w Radomiu.
Rozmawiał Jan Sitnicki
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Systematyczne
zwiększanie eksportu
Najważniejsze zadania na najbliższy okres to: sprawne przeprowadzenie procesu
konsolidacji kapitałowej Dywizji Amunicja i wypracowanie modelu zarządzania powstałej
struktury – mówi Waldemar Skowron, prezes zarządu – dyrektor naczelny ZM Mesko SA
Jakie najważniejsze wyzwania stoją
przed Dywizją Bumar Amunicja?
– Dywizja Bumar Amunicja to dziś dziewięć podmiotów prawa handlowego, rozlokowanych w różnych częściach kraju, których
przedmiot działalności związany jest z produkcją amunicji i rakiet. Podmioty te zatrudniają w sumie 3350 pracowników, a ich
łączna sprzedaż wynosi około 700 mln zł rocznie.
Dwa główne kierunki działań, wynikające z celów restrukturyzacji Grupy Bumar, to:
umocnienie Dywizji Amunicja na pozycji lidera dostawców uzbrojenia – czyli amunicji
i rakiet – do polskiej armii oraz systematyczne
zwiększanie sprzedaży eksportowej. Tym
dwóm kierunkom podporządkowane są
i będą wszystkie działania, zarówno te o krótkim horyzoncie czasowym, jak i te, których
efekty przyjdą później.
Jeśli chodzi o dostawy wyrobów dla
polskich Sił Zbrojnych, to należy zwrócić uwagę na planowane przyjęcie przez Polskę regulacji prawnych UE dotyczących prowadzenia wspólnej polityki w zakresie obrony narodowej krajów członkowskich, zakładających
liberalizację sektora zbrojeniowego, między
innymi poprzez zmiany w prawie dotyczącym
trybu realizacji zamówień publicznych. Silna
konkurencja podmiotów zagranicznych wymaga od nas podjęcia zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych.
Duża kompatybilność technologiczna wskazuje na spore możliwości w tym zakresie. Obniżenie kosztów wytwarzania, zapewnienie
kompleksowości dostaw będzie efektem tych
działań i wzmocni naszą pozycję.
Dziś proponujemy polskiej armii, w przeważającym procencie, wyroby uruchomione
w ostatnich dziesięciu latach. Chcemy ten
trend utrzymać i ciągle skracać czas od pomysłu do realizacji, co w przypadku wyrobów
z przeznaczeniem dla armii oznacza wprowadzenie ich na stan uzbrojenia. Prowadzimy konkretne projekty rozwojowe, wpisujące się w przejęty przez Ministerstwo Obrony
Narodowej Plan Modernizacji Technicznej do
roku 2018. Wymienię tu kilka najważniejszych:
amunicja precyzyjnego rażenia i klasyczna do
moździerza 120 mm, amunicja precyzyjne-

218 Fakty

Dwa główne kierunki działań, wynikające z celów
restrukturyzacji Grupy Bumar to: umocnienie
Dywizji Amunicja na pozycji lidera dostawców
uzbrojenia do polskiej armii oraz systematyczne
zwiększanie sprzedaży eksportowej
go rażenia i klasyczna kaliber 155 mm, rakieta
122 mm o zwiększonym zasięgu, materiały
wysokoenergetyczne niewrażliwe, modernizacja wyrobu GROM, aplikacje wyrobu SPIKE, uzbrojenie dla śmigłowców, amunicja do
programu Tytan.
Programy te realizujemy z najlepszymi
polskimi uczelniami i instytutami naukowymi. W wielu przypadkach współpracujemy
z partnerami zagranicznymi, takimi jak: Rafael Advanced Defense Systems Ltd, Nammo AS, MBDA, Roxel SAS, Rheinmetall AG,
Explosia a.s., Nexter. Pod potrzeby programów rozwojowych, jak i dla uniknięcia zagrożeń związanych z luką pokoleniową występującą w załogach firm Dywizji Amunicja,
stale wzmacniamy zasoby kadrowe.
Systematyczne zwiększanie eksportu jest
kierunkiem niezbędnym dla utrzymania stabilności finansowej w dłuższym okresie cza-

su. Mimo bardzo silnej konkurencji na rynkach zagranicznych na przestrzeni ostatnich kilku lat spółki Dywizji Amunicja – Nitro-Chem SA, ZM Mesko SA, BZE Belma
SA, ZM Kraśnik Sp. z o.o. – odnosiły w tej
dziedzinie pewne sukcesy. Jednak oczekujemy znacznie większej skali sprzedaży poza
granicami kraju. Firmy zagraniczne, głównie
europejskie i amerykańskie, intensywne procesy restrukturyzacyjne i konsolidacyjne mają
już za sobą, w wyniku czego mamy dziś do
czynienia z dużymi koncernami wykorzystującymi korzyści skali działania i posiadającymi
szeroką ofertę produktową oraz dysponującymi pokaźnymi budżetami na prace badawczo-rozwojowe. Musimy szybko do nich
dołączyć, inaczej trudno będzie walczyć
o nowe atrakcyjne kontrakty. Poprawę konkurencyjności na rynkach zagranicznych
można również osiągnąć poprzez komplek-
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Przeciwpancerny Pocisk Kierowany SPIKE
sową obsługę klientów – chcemy, aby to była
nasza mocna strona.
Właśnie został podpisany list intencyjny
w sprawie wniesienia przez Bumar Sp. z o.o.
do ZM Mesko SA udziałów/akcji spółek
skupionych dotąd w Dywizji Amunicja. Co
to oznacza dla pracowników tych spółek?
– Podpisanie 14 czerwca bieżącego roku
listu intencyjnego pomiędzy Zarządami Bumar Sp. z o.o. a ZM Mesko SA jest kolejnym
etapem realizacji programu restrukturyzacji
i konsolidacji Grupy Bumar. Załączony harmonogram prac wskazuje, że podwyższenie
kapitału ZM Mesko SA nastąpi w połowie
sierpnia bieżącego roku. Ten fakt otworzy
drzwi do wspólnej, intensywnej współpracy,
której rezultatem będzie między innymi efektywna ekonomicznie struktura stwarzająca
szansę dalszego rozwoju we wszystkich obszarach działalności.
Pragnę stworzyć organizację, w której każdy pracownik będzie świadomy swojej roli, będzie mógł podnosić swoje kwalifikacje, widząc
w tym sens, będzie mógł powiązać swój rozwój zawodowy z planami osobistymi. Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy załogami wzmocni naszą organizację. Realizacji tych celów służy wiele przedsięwzięć, które aktualnie są inicjowane lub już realizowane w całej Grupie Bumar. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na projekt controllingu,
w którym Dywizja Amunicja jest liderem, oraz
wdrożenie zarządzania projektami, będącego
znakomitym narzędziem angażującym coraz

to większe zasoby ludzkie spółek do osiągania wyznaczonych celów.
Projekty, które są do zrealizowania nie tylko w sferze produkcyjnej, technologicznej czy
prac B+R, ale również organizacyjnej, ekonomicznej i całej obsługi Dywizji Amunicja,
będą wymagały włączenia się znacznej liczby pracowników. Będzie możliwość znalezienia czegoś dla siebie nie tylko na dotychczasowym stanowisku, ale i w pracach zespołów projektowych. Nowy system wynagrodzeń po dokonanej analizie i wprowadzonych zmianach będzie promował pracowników zaangażowanych w realizację celów, efektywnych, proponujących innowacyjne
rozwiązania, skutecznych w działaniu.
Co w pierwszej kolejności uważa pan, że
należy zrobić w skonsolidowanej Dywizji
Amunicja?
– Na dzień dzisiejszy Dywizja Amunicja
funkcjonuje w oparciu o umowę cywilnoprawną, regulującą wzajemne relacje pomiędzy spółkami wchodzącymi w jej skład.
Umowa mówi również o roli spółki dominującej, jaką jest Bumar Sp. z o.o., i określa
kompetencje Dyrektora Dywizji.
W celu usprawnienia zarządzania Dywizją w pierwszym etapie konsolidacji stworzona zostanie struktura holdingowa. Będzie
to polegało na wniesieniu przez Bumar Sp.
z o.o. akcji i udziałów spółek Dywizji Amunicja do ZM Mesko SA (Bumar Amunicja
SA). W późniejszym czasie prowadzone
będą kolejne etapy integracji podmiotów w ra-

mach Dywizji Amunicja. Będą to zarówno
procesy formalno-prawne, jak i funkcjonalne. Już teraz prowadzone są prace przygotowawcze, w szczególności dotyczące koordynacji produkcji, prac B+R, wprowadzenia
spójnych zasad rachunkowości, systemu
kontroli jakości, wprowadzenia kompatybilnych systemów informatycznych, obejmujących księgowość, płace/kadry, nadzór nad produkcją, sprzedaż, zaopatrzenie, budżetowanie i controlling. Unifikacja w tych sferach
działania i skoordynowane zarządzanie stworzy możliwość obniżki kosztów i tym samym
wpłynie na poprawę konkurencyjności cenowej naszych wyrobów.
Bardzo istotną sprawą jest wypracowanie strategii działania Dywizji Amunicja. Będzie ona poprzedzona przekrojowymi analizami wszystkich obszarów funkcjonowania
spółek, co pozwoli na określenie potencjału,
jakim dysponujemy i wyznaczenie realistycznych celów.
Podsumowując, najważniejsze zadania na
najbliższy okres to: sprawne przeprowadzenie procesu konsolidacji kapitałowej Dywizji
Amunicja i wypracowanie modelu zarządzania powstałej struktury oraz wdrożenie takiej strategii funkcjonowania, która pozwoli
na osiągnięcie najważniejszego celu, tj. wzrostu przychodów ze sprzedaży nowoczesnych
wyrobów do polskiej armii i na rynki zagraniczne w perspektywie kilku lat.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
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Pracy nam nie zabraknie
Jest jeszcze wiele pól, w których można wprowadzić systemy postępowania,
polepszające jakość i bezpieczeństwo w wojsku – przekonuje Wojciech Henrykowski,
prezes PCBC SA, w rozmowie o obszarach doskonalenia praktyk wojskowych
i oferty krajowego przemysłu obronnego
Panie prezesie, po co nam ta cała certyfikacja?
– Certyfikacja to potwierdzenie zgodności oferowanego produktu bądź działań
struktur ze stanem faktycznym. Jeśli chcemy,
aby kupowane produkty i otaczające nas instytucje działy prawidłowo, muszą one działać lub być produkowane według określonych
standardów i norm. Normy te określają różne certyfikaty i systemy zarządzania, na
przykład znane nam wszystkim ISO. Certyfikowanie sprzyja jakości, a zwłaszcza powtarzalności w produkcji, ale także w działaniu
różnych struktur. Skutkuje to lepszą i wydajniejszą produkcją i pracą. Dotyczy to wszystkich dziedzin życia, nie tylko wojska.
Jak ocenia pan jakość przemysłu zbrojeniowego w kontekście toczącej się debaty
na temat jakości wojska w ogóle oraz jakość
oferowanych produktów w odniesieniu do sytuacji sprzed wstąpienia Polski do NATO?
– Oferta krajowego przemysłu, a także
sporo sprzętu, jakim posługuje się wojsko, są
na naprawdę wysokim poziomie. Problemy
pojawiają się, gdy chodzi o umiejętności i zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się
nim. Jak pokazały ostatnie, tragiczne wydarzenia, zawodzi człowiek, jego wyszkolenie etc.
Jest jeszcze wiele pól, w których można
wprowadzić systemy zarządzania, polepszające jakość i bezpieczeństwo w wojsku.
W krajowej branży są już zakłady, takie jak
PCO czy PZL Mielec, które produkują sprzęt
światowej klasy, eksportowany do wielu krajów. Choć zdarza się, że od czasu do czasu
wychodzą na jaw takie afery, jak z transporterami opancerzonymi czy różnicami
w opancerzeniu HUMMER-ów polskich
i amerykańskich na misji w Afganistanie. Temu
musimy przeciwdziałać. Dlatego współpracujemy praktycznie ze wszystkimi firmami sektora zbrojeniowego i widzimy znaczny postęp.
Po wejściu do NATO procesy modernizacyjne
w wojsku przyspieszyły wejście do UE, a także dały dostęp do środków na inwestycje i wymusiły poprawę jakości.
Czy poprzeczka ustawiana przed producentami wyrobów obronnych jest dużo wyżej niż ta, której muszą dosięgnąć dostawcy
wyrobów dla klientów cywilnych?
– Branża zbrojeniowa dotyka ważnej
dziedziny bezpieczeństwa. Stąd poprzeczka
musi być ustawiona bardzo wysoko, bo w grę
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PCBC certyfikat Wewnętrznego Systemu
Kontroli? Na czym polega jego specyfika
i co oznacza dla certyfikowanego podmiotu
oraz wojska, związanego z nim umową?
– Otaczające nas zagrożenia, w tym
między innymi terroryzm, zmuszają nas dzisiaj do baczniejszego przyglądania się produkcji, ale także dystrybucji sprzętu wojskowego i produktów podwójnego przeznaczenia. Przykładem jest świeża sprawa norweskiego szaleńca, który kupił w Polsce, wydawałoby się niegroźnie środki, ale wykorzystał
je do strasznych celów. WSK powstał po to,
aby chronić niebezpieczne produkty i środki przed dostaniem się w niepowołane ręce.
System ten muszą stosować wszystkie firmy
zbrojeniowe, ale także inne zakłady produkujące środki podwójnego przeznaczenia.
Stąd nasz system nie ma konkurencji. Rozporządzenie Ministra Gospodarki precyzuje, że tylko PCBC może wdrażać i certyfikować system WSK. Jesteśmy jednak wiarygodni, bo nie mamy bezpośrednich powiązań
z wojskiem ani innymi certyfikowanymi zakładami i instytucjami.
Co oprócz obowiązkowego minimum zasugerowałby pan przedsiębiorstwom z branży zbrojeniowej w ramach projakościowych
dążeń dla funkcjonowania wojska?
– Sprawę należy zbadać, ale jak mówiłem,
jest wiele obszarów, których działanie można usprawnić. Począwszy od zbiorowego żywienia w armii po bezpieczeństwo przepływu
informacji, ochrony danych, w tym militarnych. Przyszłość i zmieniające się technolo-

Otaczające nas zagrożenia, w tym między
innymi terroryzm, zmuszają nas dzisiaj
do baczniejszego przyglądania się produkcji,
ale także dystrybucji sprzętu wojskowego
i produktów podwójnego przeznaczenia
wchodzi życie ludzi. Dotyczy to zarówno produkowanego sprzętu, jak i zasad posługiwania się nim oraz przestrzegania procedur. Do
tego służą certyfikowane przez nas systemy
zarządzania, wdrażane w jednostkach wojskowych, policyjnych etc.
Jak na tle dostępnych certyfikatów jakościowych plasuje się wydawany przez

gie powodują, że stoją przed nami nowe wyzwania w tej materii. Nasza praca nigdy się
nie skończy, bo opiera się na niej funkcjonowanie wielu dziedzin życia. Wszędzie tam,
gdzie liczy się jakość, powtarzalność i rzetelność, potrzeba norm zarządzania. Dlatego
pracy nam nie zabraknie.
Rozmawiał Jan Sitnicki
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Chętni i niechętni
Zamiar konsolidacji zakładów zbrojeniowych jest znany od kilku lat.
Pomysł rozwijał się jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy przy władzy
był wicepremier Przemysław Gosiewski, a ministrem gospodarki był Paweł Poncyliusz
marcu bieżącego roku „Dziennik Gazeta Prawna” informował,
że dobiega końca konsolidacja
naszej branży zbrojeniowej, a na
placu gry pozostanie tylko Bumar. Wcześniej
mówiło się, że w Polsce może powstać konkurencyjna wobec Bumaru ﬁrma, skupiona wokół Huty Stalowa Wola. Rząd postanowił jednak przenieść ją do Bumaru. Do tej grupy miały traﬁć też akcje 11 wojskowych zakładów remontowych. Do końca roku Bumar stałby się
silnym holdingiem zbrojeniowym.
Nie wszystkim te rozstrzygnięcia przypadły do gustu. Niektórzy twierdzą, że zakłady
remontowe powinny dalej służyć armii, a nie
być wcielane do koncernu. Mieszane opinie
wywołuje też zamiar włączenia do Bumaru
Huty Stalowa Wola.

W

Nie jest nam po drodze
Centrum Produkcji Wojskowej, należące
do Huty Stalowa Wola, wyrosło na największego polskiego producenta sprzętu artyleryjskiego – informuje portal echodnia.eu.
– Spółka kwitnie, w tym roku zrealizuje zamówienia na 180 mln zł, w przyszłym roku
ma być to już nawet 200 mln zł. Oferuje takie hity rynkowe, jak armatohaubicę Krab, wyrzutnię rakiet Langusta, samobieżny moździerz Rak oraz pojazdy saperskie do automatycznego minowania Kroton i Baobab.
Przed kilku laty, kiedy produkcja sprzętu wojskowego stanowiła znikomy procent wyrobów huty, spółka liczyła na to, że stanie się
częścią narodowego holdingu zbrojeniowego Bumar. Na kieleckich targach miała nawet
stoisko pod szyldem Bumaru. Ale teraz sytuacja się odmieniła.
– Teraz pozycja huty jest diametralnie inna
niż przed kilku laty. Zdaje się, że jest nam nie
po drodze z Bumarem, bo sami dobrze sobie radzimy – ocenił Mariusz Kunysz, szef
branżowego związku w HSW. – Rozpoczęły
się przepychanki, ale o wszystkim i tak zdecyduje właściciel huty, czyli Skarb Państwa.
Jeżeli jako związkowcy będziemy poproszeni o zdanie, to raczej wyrazimy negatywna opinię o przyłączeniu huty do holdingu.
Posłanka Renata Butryn z Platformy
Obywatelskiej przypomina, że projekt konsolidacji zakładów przemysłu zbrojeniowego
powstał za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. – I ten harmonogram biegnie,
musimy więc przypomnieć o planie włączenia huty do Bumaru – powiedziała.– Konsolidacja nie jest złym pomysłem i wcześniej
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czy później będzie zrealizowana. Ale podczas
obrad sejmowej Komisji Obrony Narodowej
pytałam, czy Bumar dokonał już restrukturyzacji, czy jest zdrowym holdingiem.
Zdaniem pani poseł, obecnie powinny powstać dwa lub trzy holdingi, które w przyszłości mogłyby się połączyć w jednego narodowego producenta broni, który opierałby
się na mocnych podstawach finansowych i organizacyjnych. Przede wszystkim byłby zdolny konkurować na światowym rynku broni.

Opór rośnie
Rośnie opór przed konsolidacją zbrojeniówki pod skrzydłami Bumaru – informowała w czerwcu bieżącego roku Gazeta Giełdy „Parkiet”. – Wbrew tym nastrojom rząd realizuje wariant integracji zapisany w strategii z 2007 roku.
– Łączymy firmy przemysłowego potencjału obronnego, tak jak to wiele lat temu zrobiono w Europie Zachodniej i Ameryce – powiedział wiceminister skarbu państwa Mikołaj
Budzanowski.
Zbrojeniowy holding miałby jeszcze w tym
roku przyłączyć większość z 11 wojskowych zakładów remontowo-produkcyjnych, w tym
dochodową siemianowicką fabrykę Rosomaków. W skomercjalizowanych już państwowych
spółkach, które nie tylko serwisują poradzieckie jeszcze wyposażenie i pojazdy, ale produkują też zaawansowany technologicznie sprzęt
łączności, modernizują samoloty, wyrzutnie rakietowe, od kilku miesięcy narasta bunt przeciw konsolidacyjnym planom Bumaru.
– Czas powstrzymać ten szaleńczy projekt – nawołują przedstawiciele Wojskowych
Zakładów Uzbrojenia z Grudziądza i innych
spółek remontówki. Małgorzata Kucab, liderka Związku Zawodowego Pracowników
Wojska, przekonuje, że konsolidacja z Bumarem nie da żadnych korzyści. Przeciwnie,
pogrąży wojskowe spółki w restrukturyzacyjnym chaosie. Zbigniew Wodecki, szef So-

lidarności w Wojskowych Zakładach Mechanicznych z Siemianowic, które produkują Rosomaki, sądzi, że celem Bumaru nie jest
przejęcie firmy, ale ogromnego, wartego 5 mld
zł kontraktu MON na transportery i technologii, których brakuje Bumarowi.
Edward Nowak, prezes Bumaru, stanowczo dementuje zarzuty, iż holding, szykując się do przejęć remontowych spółek,
w rzeczywistości planuje skok na kasę, aby
podreperować własne wyniki. – Bumar, który w zeszłym roku miał 2,5 mld zł przychodów, ustabilizował swoją pozycję i może zaoferować wojskowym spółkom korzystną
współpracę – przekonuje.
Koncern już planuje integrację: 11 wojskowych firm utworzy kolejną produktową dywizję Bumar – Serwis. Przyszłe konsorcjum
będzie oferować armii kompleksowe usługi,
związane z utrzymaniem technicznej sprawności sprzętu eksploatowanego przez siły
zbrojne.

Sejm blokuje
W lipcu bieżącego roku zaskakujące informacje dotarły z Sejmu. Jak podała „Rzeczpospolita”, 11 spółek, z siemianowicką fabryką
Rosomaków na czele, nie trafi na razie do narodowego koncernu zbrojeniowego. Posłowie
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej skierowali do premiera dezyderat, w którym
proponują rozważenie celowości konsolidacji. – Sejmowa koalicja jest jednomyślna.
Realizację strategii integracji zbrojeniówki
z 2007 roku trzeba odłożyć – mówił „Rzeczpospolitej” wiceprzewodniczący Komisji ON
Mieczysław Łuczak (PSL).
Antybumarowskie akcje protestacyjne
podejmowano już od miesięcy w samych zakładach. W skomercjalizowanych już państwowych spółkach, zatrudniających 5 tys.
pracowników, panuje przekonanie, iż włączenie do obronnego holdingu prowadzi do
restrukturyzacji i w konsekwencji upadku
przynajmniej części firm.
Związkowców i szefów remontówki nie
przekonują argumenty zarządu Bumaru, że
rząd wybiera integrację sektora obronnego,
bo to droga wypróbowana na Zachodzie,
gdzie skonsolidowany przemysł zbrojeniowy
stać obecnie na inwestycje w innowacje i skuteczną eksportową ekspansję.
Tomasz Hypki, ekspert militarny, twierdzi,
że przed polską zbrojeniówką nie ma innej drogi niż integracja. Tylko jak to zrobić?
Opr. Rych
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Trwałość
i niezawodność
Air-Pol Sp. z o.o. od 1998 roku utrzymuje pozycję wiodącego dostawcy militarnego
sprzętu spadochronowego. Przy produkcji komponentów wyrobów oferowanych
przez ﬁrmę zatrudnionych jest ponad kilkaset osób w kraju

Spadochron ratowniczy SK-94
rzedmiotem działania Spółki Air-Pol
jest: projektowanie, produkcja, badania, sprzedaż i serwis sprzętu
spadochronowego oraz kombinezonów kompensacyjnych i przeciwprzeciążeniowych. Wyroby spółki są prawnie chronione. Firma jest jedynym producentem spadochronów w Polsce oraz jednym z ważniejszych producentów tego sprzętu na świecie. Air-Pol jest głównym, a w niektórych asortymentach jedynym, producentem i wyłącznym dostawcą tego typu sprzętu dla polskiego
Ministerstwa Obrony Narodowej, którego udział w sprzedaży ﬁrmy stanowi około
99 proc.
Dominująca pozycja firmy na krajowym
rynku spadochronów militarnych wynika z koncentracji i specjalizacji własnego zaplecza naukowo-badawczego na rozwoju spadochronów
o przeznaczeniu: desantowym (osób i towarów), szkolno-treningowym, ratowniczym,
hamującym do samolotów oraz wysokościowych kombinezonów kompensacyjnych i przeciw-przeciążeniowych dla pilotów.
Czynnikami sprzyjającymi zainteresowaniu odbiorców wojskowych sprzętem

P

Czynnikami sprzyjającymi zainteresowaniu
odbiorców wojskowych sprzętem spółki
Air-Pol są: niezawodność, trwałość
i nowoczesność spadochronów, niższe niż
w imporcie ceny, bezzwłoczny serwis
spółki Air-Pol są: niezawodność, trwałość
i nowoczesność spadochronów, niższe niż
w imporcie ceny, bezzwłoczny serwis oraz natychmiastowa reakcja na propozycje użytkowników w zakresie zmian funkcjonalności,
kompatybilność ze sprzętem stosowanym
w NATO, własne Biuro Konstrukcyjne i Prób
w Locie, a także stała, wykwalifikowana, kompetentna, permanentnie szkolona, sympatyczna załoga pasjonatów spadochroniarstwa.
Zmiany własności spadochronów w najbliższych latach będą wiązały się z ich miniaturyzacją i obniżeniem masy w wyniku pojawienia się nowych materiałów i nowych technologii wytwarzania oraz zmiany w funkcjonalności sprzętu, dostosowanej do realizacji
nowych celów operacyjnych. Firma aktualnie

jest na etapie zaawansowanych prac w tej
dziedzinie.
Rozwój przemysłu spadochronowego
pozostaje w silnej korelacji z polityką obronną państwa, nakładami finansowymi na
obronność, międzynarodową sytuacją polityczną oraz rozwojem innych gałęzi przemysłu
lotniczego i materiałowego.
Celem strategicznym firmy na najbliższe
5 lat jest rozpoczęcie dostaw dla polskiej armii nowych generacji spadochronów taktycznych i hamujących do samolotów bojowych. Celem, do którego dąży Air-Pol od wielu lat, pozostaje także produkcja spadochronów, możliwa w związku z offsetem przy
zakupie nowych samolotów.
www.air-pol.com.pl
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Targi z międzynarodową
renomą
Ogromny udział w dochodzeniu do obecnego międzynarodowego rozmachu kieleckiego
MSPO ma oczywiście nasza armia, jak również to, że jesteśmy w NATO i odgrywamy
tam istotną rolę – mówi Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce
Jaki udział w promowaniu nowoczesnego wizerunku polskiej armii mają Targi
Kielce i co nadaje MSPO rangę istotnego wydarzenia branżowego, cieszącego się corocznie rosnącym zainteresowaniem w skali światowej?
– Kieleckie targi obronne to nie tylko najważniejsza impreza tej branży w Europie Centralnej, ale trzecia pod względem wielkości na
Starym Kontynencie. Co roku na MSPO prezentowane są nie tylko najnowsze osiągnięcia w przemyśle obronnym, ale także rozwiązania oraz systemy logistyczne i ochrony
służące bezpieczeństwu, jak również ratownictwu. Do Targów Kielce przyjeżdża co
roku około 300 wystawców z ponad 20 krajów. W tym roku wystawa odbędzie się już po
raz osiemnasty. Rokrocznie gościmy w Kielcach kilkadziesiąt oficjalnych rządowych delegacji, nawet z bardzo egzotycznych krajów,
ale również najważniejsze osoby w Polsce. Zainteresowanie Salonem jest ogromne. Co roku
odwiedza go ponad 13 tysięcy osób. MSPO
to nie tylko statyczne prezentacje sprzętu. Producenci i dystrybutorzy mają do swojej dyspozycji jedyny w Polsce plac do pokazów dynamicznych podczas targów. Korzystają z niego także polscy żołnierze, prezentując tutaj
swoje umiejętności. Targowi goście mają
okazję uczestniczyć w szeregu specjalistycznych spotkań i konferencji.
Jakie narzędzia i metody organizacji wystawy sprawdzają się najlepiej w przypadku
wystawy poświęconej przemysłowi obronnemu?
– O naszej pomyślnej teraźniejszości
zadecydował między innymi dobry początek.
Startowaliśmy w bardzo skromnych warunkach, bez żadnej wiedzy jak się takie targi robi.
Nikt z naszego zespołu, w którym byłem jedynym mężczyzną pośród pięciu kobiet, nie
miał wiedzy, o organizowaniu podobnych imprez, za to mieliśmy entuzjazm, dzięki któremu, pomimo wielu trudności, odbył się
pierwszy Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego. To był sukces, jak również sam
zamysł robienia targów apolitycznych. Udało nam się przekonać ówczesnych decydentów, polityków, że Salon nie powinien być
związany z polityką. Targi traktowano jako imprezę związaną z obronnością państwa i roz-
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wojem polskiego przemysłu obronnego.
Dzięki temu, myślę, MPSO trwa od tylu lat
i może wciąż się rozwijać. Kielecki salon ma
już ustaloną wysoką renomę. Od 1993 roku
targi urosły do rangi najważniejszej imprezy
tego rodzaju w Europie po Paryżu i Londynie. Ogromny udział w dochodzeniu do
obecnego międzynarodowego rozmachu kieleckiego MSPO ma oczywiście nasza armia,
jak również to, że jesteśmy w NATO i odgrywamy tam istotną rolę.
Czy przygotowany program tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego uwzględnia w jakikolwiek sposób objętą przez Polskę prezydencję w UE
i wynikające z tego faktu konsekwencje oraz
szanse dla rodzimej obronności?
– Przez prawie 20 lat zmieniał się też Międzynarodowy Salon Obronny, ewoluowała
jego specyfika. Ciekawym pomysłem było
m.in. wprowadzenie zwyczaju wiodącego
państwa, innego każdego roku, które prezentuje największe osiągnięcia narodowych
zakładów produkujących dla wojska. Pomysł
ten stał się obowiązującą praktyką 6 lat
temu. Zaczęło się od Niemców. Potem wystawiały swoje produkty firmy zbrojeniowe ta-

kich potęg, jak Stany Zjednoczone, Francja
czy Izrael. Swoje wystawy narodowe miała
także Grupa Wyszechradzka oraz Szwedzi.
W tym roku, ze względu na objęcie przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej, zmodyfikowaliśmy nieco ten zwyczaj. Podczas XIX
MSPO nie będzie kraju wiodącego. Swoistą
rolę instytucji wiodącej odgrywać będzie Europejska Agencja Obrony.
Agencja wspólnie z Departamentem Polityki Zbrojeniowej MON organizują w drugim dniu targów, 6 września, Międzynarodowe seminarium nt. dostaw, w którym najprawdopodobniej weźmie udział około 100
uczestników, będących przedstawicielami
państw członkowskich Europejskiej Agencji
Obrony oraz Norwegii, instytucji europejskich
i przemysłu.
Czy również w tym roku zwiedzający
mogą liczyć na szereg pokazów dynamicznych i symulacji związanych z najnowszymi
osiągnięciami krajowego przemysłu obronnego oraz przygotowaniem polskich sił
zbrojnych?
– Pierwszego dnia targów odbędą się pokaz dynamiczny wyszkolenia żołnierzy oraz
profesjonalnego sprzętu. W tym roku przygotowała go 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Żołnierze grupy szturmowej wspierani przez dwa śmigłowce bojowe zlokalizują miejsce przebywania rozbitka, dokonają
jego identyfikacji i ewakuacji z rejonu działań
bojowych. Działania plutonowej grupy bojowej odbędą się w ramach tzw. CSAR
(Combat Search and Rescue). Natomiast hasło wystawy Sił Zbrojnych to „Nowoczesny
sprzęt w profesjonalnej armii”. Wystawę od
lat organizuje Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przy współudziale Wojsk Lądowych.
W tym roku zaprezentowane zostanie najnowsze uzbrojenie i sprzęt wojskowy znajdujące się na wyposażeniu Sił Zbrojnych. Od
5 do 8 września zwiedzający będą mieć jedną z niewielu okazji do zapoznania się z nowoczesnym sprzętem, z którego na co dzień
korzystają Wojska Lądowe oraz wojska inżynieryjne, Marynarka Wojenna, Żandarmeria Wojskowa oraz oczywiście Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Decydująca batalia
Już w przyszłym roku polskie ﬁrmy zbrojeniowe mogą stracić nawet 40 proc.
zamówień na rynku krajowym – szacuje resort skarbu państwa. To oznacza
dla nich katastrofę. Wszystko przez unijną dyrektywę, która nakazuje pełne
urynkowienie przetargów na uzbrojenie oraz dopuszczenie do nich
zagranicznej konkurencji. Dlatego rząd gorączkowo poszukuje rozwiązań,
które wydobędą polskich producentów z opresji
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Marcin Całun
nijna dyrektywa 2009/81/WE,
która powinna w Polsce wejść
w życie z końcem sierpnia, jest
ukierunkowana na urynkowienie
całej procedury zamówień obronnych i dopuszczenie do krajowych przetargów zagranicznych producentów uzbrojenia. Polska powinna w tym czasie mieć już gotowe własne
akty prawne, które pozwolą wypełniać, zawartą w regulacji, ideę wolnej konkurencji. Na
podstawie nowych przepisów zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego w otwartych
przetargach powinien robić nie tylko resort
obrony, lecz także resort spraw wewnętrznych
(dodatkowo dyrektywa w tym samym kierunku liberalizuje składanie zamówień na prace z zakresu budownictwa o charakterze
obronnym).
To zła wiadomość dla polskich zakładów
zbrojeniowych. – Jest to bardzo poważny problem dla kondycji naszych przedsiębiorstw,
który na pewno będzie nas dotyczył już
w 2012 roku – nie kryje Mikołaj Budzanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. To ważna ocena dotycząca
przyszłości polskiego sektora zbrojeniowego,
który w Polsce jest ściśle powiązany, właścicielsko lub przez akcjonariat, z budżetem państwa. Według szacunków resortu skarbu już
w przyszłym roku na skutek wprowadzenia

U

unijnej dyrektywy polskie firmy zbrojeniowe
mogą mieć nawet 30–40-procentowy spadek
zamówień na rzecz naszej armii, a także
10-procentowy spadek w świadczonych jej
usługach remontowych.

By bolało jak najmniej
Takie zagrożenie wypada ocenić jednoznacznie jako zbliżającą się zapaść i tak też
jest ono oceniane przez wszystkie zainteresowane tym problemem strony: rząd i polityków, a także przedsiębiorców i związkowców. Ci ostatni oceniają je dobitnie, jak Stanisław Głowacki, przewodniczący Sekcji
Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ „Solidarność”, który określa unijną dyrektywę jako: „zmowę wielkich koncernów europejskich i światowych w walce o rynki, na
których można jeszcze zarobić jakiekolwiek
pieniądze”. – A ze wszystkich państw NATO,
które przystąpiły do tej inicjatywy, polska armia jest jedyną, która przechodzi proces
modernizacji – dodaje były poseł.
Przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego starają się zachować umiar, ale i oni nie kryją, że dyrektywa jest dla nich zagrożeniem.
– Choć nie boimy się zagranicznej konkurencji,
to ciągle jesteśmy w lżejszej wadze niż ona.
Po prostu musimy do niej dorosnąć i nabrać
masy mięśniowej, a na to potrzeba nam czasu – przyznaje Edward Nowak, prezes Grupy Bumar, największego w Polsce konsorcjum

Zakład Mechaniczny
BUMAR-MIKULCZYCE SA
ul. Handlowa 2; 41-807 Zabrze
tel. (32) 373 86 00; fax (32) 271 37 42

skupiającego spółki zbrojeniowe. A jest do czego dorosnąć, bo ten polski potentat zbrojeniowy pod względem osiąganych wyników
plasuje się w świecie dopiero na 70–80. pozycji, a w Europie na 25. pozycji, liderem jest
tylko w Europie Środkowej. To dlatego parlamentarzyści zasiadający w sejmowej Komisji
Obrony gorączkowo dopytują przedstawicieli
rządu, jak zamierza pomóc polskim firmom,
które już za chwilę będą musiały stawić czoła światowym i europejskim potentatom
tego rynku.
Do końca sierpnia rząd czasu ma niewiele
i fakt, że ustawa implementująca dyrektywę
do polskiego prawa z powodu opóźnień
w pracach legislacyjnych nie będzie gotowa
w wymaganym przez Unię terminie, nie poprawia perspektyw zbrojeniówki. Rozwiązanie proponowane przez posła opozycji Ludwika Dorna, żeby odwlec wprowadzenie dyrektywy, „aż będziemy mieć nóż na gardle
w postaci Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, na czym zyskamy dwa lata”, jest
nie do przyjęcia z punktu widzenia naszych
interesów w Unii Europejskiej, ale też z punktu widzenia zamawiającego uzbrojenie w Polsce. Brak stosownych przepisów i niestosowanie dyrektywy grozić może już wkrótce paraliżem zamówień na rzecz polskiej armii poprzez procesy wytaczane przez zagranicznych
dostawców, którzy będą chcieli przystąpić
do przetargów. Dyrektywa musi być przyjęta.

Dział Sprzedaży i Marketingu
tel. (32) 373 86 51
twrobel@bumar-mikulczyce.pl
tel. (32) 373 86 53
rzajac@bumar-mikulczyce.pl
fax (32) 373 86 96

OFERTA SPECJALNA:
! skrzynie biegów o mocy 850KM do czołgów T-72, WZT-3
! skrzynie biegów o mocy 1000 KM do czołgów PT91
! amortyzatory hydrauliczne układu jezdnego
! remonty i modernizacja produkowanych zespołów.

Produkujemy przekładnie naprowadzające wieżę HITFIST 30 mm do produkcji Kołowego
Transportera Opancerzonego ROSOMAK.
OFERTA CYWILNA:
! przekładnie zębate o mocy do 250-300 KM o wymiarach ok. 700x700x700 mm
! elementy przekładni i pozostałych części zamiennych (wały, koła zębate i inne)
! produkcja i montaż zespołów i podzespołów według dokumentacji technicznej klienta
! obróbka skrawaniem

Więcej informacji na stronie internetowej: www.bumar-mikulczyce.pl
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
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Im szybciej, tym lepiej. Pytanie adresowane
przez parlamentarzystów do rządu: jak to zrobić, by zapewnić osłonę polskiej zbrojeniówce i dać jej czas na wzmocnienie, o którym wspomina prezes Nowak, wciąż pozostaje otwarte. – Wiemy, że będzie bolało, chodzi o to, co zrobi rząd, by bolało jak najmniej
– podkreśla Ludwik Dorn.

Gorączkowe poszukiwania rozwiązań
Resorty Skarbu Państwa i Obrony Narodowej już zapowiadają, że do ustawy
wprowadzającej w Polsce dyrektywę zostanie
wydane rozporządzenie pozwalające niwelować jej negatywne skutki. – To rozporządzenie ma zdefiniować jeden istotny artykuł
tej dyrektywy, który umożliwia niestosowanie
międzynarodowego, otwartego trybu zamówień publicznych ze względu na interes bezpieczeństwa państwa, obywateli i naszych żołnierzy. Chcemy mieć możliwość w uzasadnionych przypadkach odstępować od międzynarodowych zasad – zapowiada Budzanowski. – Wyłączono już stosowanie dyrektywy wobec zamówień o wartości mniejszej
od określonych progów unijnych. Wprowadzono także możliwość zaliczkowania zamówień na rzecz armii. Otrzymując zaliczkę,
nasze spółki nie będą musiały korzystać z kredytów – dodaje Marcin Idzik, wiceminister
obrony.
Gorączkowe poszukiwanie rozwiązań
prawnych, pozwalających przetrwać polskim firmom, to jeden ze sposobów uniknięcia
katastrofy, po jakie sięga rząd. Ale są też inne.
Jak zawarcie przez MON jak największej liczby umów wieloletnich przed granicznym
terminem 30 sierpnia. – To jest horyzont czasowy, który daje nam gwarancję na realizacje tych umów – podpowiada wiceminister
skarbu. Zamówienia te mają dać pewną
pracę zbrojeniówce wtedy, gdy dyrektywa będzie obowiązywać, bez ryzyka konkurowania
z silniejszymi. – W tej chwili główny wysiłek
Inspektoratu Uzbrojenia Sił Zbrojnych jest
skierowany na zawieranie umów na lata 2012–
2015. Chcemy szybko zawrzeć jak najwięcej
takich umów. Ta obietnica będzie odzwierciedlona w liczbie zawartych do końca sierpnia umów – obiecuje Idzik.
Innym sposobem na złagodzenie wejścia
w życie dyrektywy jest wykorzystanie zawartego w niej odstępstwa prawnego od stosowania zapisów dotyczących zamówień publicznych. Chodzi o podpisywanie specjalnych
umów na prowadzenie badań rozwojowych.
Takie umowy mogą zostać podpisane pomiędzy ministerstwem obrony a, dajmy na to,
Bumarem lub Hutą Stalowa Wola – równie
ważnym producentem w polskiej branży
zbrojeniowej – co ma także przynieść im pewny dochód.
Z ważniejszych programów rozwojowych, realizowanych obecnie w Polsce, takie
umowy mogą dotyczyć uniwersalnej platformy gąsienicowej, zaprezentowanej w ze-
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szłym roku przez zakłady OBRUM z Gliwic
jako prototyp lekkiego czołgu „Anders” – z tą
platformą resort obrony wiąże duże nadzieje na pozyskanie w przyszłości całej gamy pojazdów wojskowych. Dotyczyć także mogą
bezzałogowej wieży do transportera Rosomak
i innych produktów, bo już teraz są prowadzone badania nad około 20 wyrobami, które w przyszłości mają zmodernizować polską
armię i, co oczywiste, być produkowane w polskich zakładach zbrojeniowych. Taka modernizacja jest potrzebna nie tylko naszej armii, lecz także producentom uzbrojenia, by
sprostać międzynarodowej konkurencji na
rynku polskim, ale też żeby przetrwać dzięki
eksportowi.

Nadzieje polskich zakładów
Działania osłonowe nie wystarczą. Dlatego eksport jest jednym z najważniejszych
czynników, mogących uratować polskie zakłady, a ten obecnie nie jest imponujący.
W przypadku polskiego potentata, grupy Bumar, stanowił on w 2010 roku tylko 14,2 proc.
sprzedaży. Teraz rząd, zamawiając uzbrojenie spoza Polski, stara się to rekompensować
naszemu przemysłowi przez umowy offsetowe, dostarczające im nowoczesnych technologii lub zapewniając im polonizację, czyli produkcję i serwisowanie zagranicznych
produktów. Ale rozwijanie polskiego eksportu
to zadanie na lata i już wiadomo – bo pokazał
to rok 2009 i kryzys gospodarczy, który
spowodował spadek zamówień rządowych
– że nasze zakłady nie potrafią odrobić
strat na rynku krajowym przychodami ze
sprzedaży eksportowej. Dlatego coraz głośniej
mówi się o potrzebie wspierania polskich zakładów przez rząd na arenie międzynarodowej, jak czyni wiele państw związanych
unijną dyrektywą, i odwróceniu obowiązujących jeszcze niedawno relacji, narzuconych
przez administrację, wedle których kontakty pomiędzy polskimi przedsiębiorcami
a urzędnikami państwowymi były możliwe
tylko na odległość.
Wzmocnieniu zbrojeniówki służyć ma
także rządowa strategia konsolidacyjna, która realizowana jest w obecnej formule od
2007 roku. W ostatnim czasie jednak przekonanie co do zasadności dalszego wprowadzania tej strategii według przyjętych
przed laty założeń ma tylko rząd. Coraz większy sprzeciw budzi planowane na ten rok połączenie 11 wojskowych zakładów remontowo-produkcyjnych (WZRP), pozostających
w nadzorze właścicielskim Ministra Obrony
Narodowej, z Grupą Bumar i stworzenie
w ten sposób silnego narodowego koncernu
zbrojeniowego.
Chodzi między innymi o tak ważne zakłady, jak Wojskowe Zakłady Mechaniczne
w Siemianowicach Śląskich, które produkują na fińskiej licencji i remontują kołowe transportery opancerzone Rosomak, będące na
uzbrojeniu naszej armii i wykorzystywane do

działań bojowych w Afganistanie. Przeciwko
konsolidacji WZRP z Bumarem protestowali
związkowcy z Siemianowic. Tej konsolidacji
sprzeciwia się nie tylko strona społeczna
– związki zawodowe działające w wojskowych
zakładach, lecz także coraz częściej politycy
frakcji opozycyjnych oraz z obozu rządowego. WZRP są oceniane jako dobrze prosperujące zakłady zbrojeniowe, przenoszące zyski i niekorzystające z państwowych dotacji.
Co ważne, są one także spółkami zabezpieczenia logistyczno-serwisowego dla polskiej
armii i jej uzbrojenia.
Ocena kondycji Bumaru nie jest już tak
jednoznaczna. I choć zarówno prezes tego
konsorcjum, jak i ministerstwo skarbu, zapewniają, że ma się ono dobrze i zwiększa zyski, prezentując przy tym dane liczbowe, potwierdzone zewnętrznym audytem, to związkowcy i parlamentarzyści podważają ich
wiarygodność, zarzucając Bumarowi „kreatywną księgowość”. W sposób otwarty zrobił to na ostatnim posiedzeniu sejmowej
Komisji Obrony, poświęconym problemom
przemysłu zbrojeniowego, jej wiceprzewodniczący Mieczysław Łuczak z PSL, wytykając przy tym grupie zbrojeniowej 30-procentowy spadek eksportu w ostatnich latach, niski wskaźnik rentowności na poziomie
1,1 proc., zaplanowany na ten rok, i wysokość
zobowiązań (na 1761 mln zł) znacznie przewyższających kapitał własny Bumaru
(1178 mln zł). – Czy czasami nie chcemy
uzdrowić na siłę czegoś kosztem czegoś innego, co dobrze funkcjonuje? – pytał retorycznie Łuczak.
Ponieważ konsolidacja polskiej zbrojeniówki jest decyzją polityczną, takie samo pytanie zadaje sobie większość pozostałych posłów komisji. Postulują oni ponowne rozważenie celowości takiego połączenia, podsuwając za związkowcami rozwiązanie polegające na stworzeniu z 11 WZRP, oddzielnego
i drugiego po Bumarze, konkurencyjnego na
rynku krajowym, konsorcjum zbrojeniowego.
Sam Bumar sprzeciwia się takiemu wariantowi, podkreślając, że w ten sposób dwa silne, zabiegające o krajowe zamówienia podmioty przemysłowe w polskiej zbrojeniówce
rozpoczną wyniszczającą wojnę polsko-polską, zamiast stawić czoła zagranicznej konkurencji. Jaki wariant konsolidacji zwycięży
ostatecznie? Kwestia ta znów zdaje się pozostawać w zawieszeniu i zarówno politycy,
jak i związkowcy w napięciu oczekują na decyzję rządu.
Sejmowa komisja śle do premiera dezyderat, w którym nie tylko sugeruje rezygnację z zaplanowanej już konsolidacji, ale też
wzywa do podjęcia szeregu innych działań
mających ratować polski przemysł. Zbliżający
się wielkimi krokami obowiązek zastosowania unijnej dyrektywy tylko wzmaga to napięcie
u wszystkich zainteresowanych stron, co
skutkuje protestami załóg i politycznymi ponagleniami.
I
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Przemysł zbrojeniowy
jest pełen nowoczesnych
technologii
Na zakupy w rodzimym przemyśle wojsko przeznacza rocznie
równowartość miliarda euro. O pieniądze rywalizują państwowe spółki
zorganizowane w grupie Bumar i coraz silniejsze, innowacyjne spółki prywatne
Igor Stokłosa
olski sektor obronny dysponuje rozbudowaną infrastrukturą produkcyjną i nowoczesnym sprzętem. Posiada również świetnie wyszkolonych
pracowników – uważa Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki, odpowiedzialny za sektor zbrojeniowy. Zwraca on uwagę na jedno
z głównych wyzwań polskiego sektora zbrojeniowego, jakim jest wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej. – Istotna jest
dla nas w tym kontekście możliwość kooperacji z silnymi partnerami, oferującymi innowacyjne know-how – podkreśla.

P

Podaje też przykład Finmeccanica, trzeciej co do wielkości firmy w branży sektora
obronnego i lotniczego w Europie. Grupa Finmeccanica jest włoskim konglomeratem działającym w obszarze obronności, przemysłu
lotniczego, bezpieczeństwa, automatyki,
transportu oraz energii. Produkuje między innymi samoloty, śmigłowce (zarówno dla celów wojskowych, jak i cywilnych), satelity kosmiczne oraz systemy i komponenty dla sektora energetyki i transportu. Należąca do grupy Augusta Westland zainwestowała w PZL
Świdnik. – Najlepszą ilustracją naszych planów inwestycyjnych w Polsce są zakończone
sukcesem kontrakty jednej z naszych spółek

– Oto Melara z grupą Bumar na produkcję
osprzętu do KTO Rosomak – podsumował
Georgio Zappa, dyrektor ds. operacyjnych
Finmeccanica.
Rosomak, skonstruowany w fińskim
przedsiębiorstwie Patria Vehicles Oy pod
nazwą AMV (Armoured Modular Vehicle),
to niemal wizytówka współpracy polskiej i zachodniej myśli technologicznej. W grudniu
2002 roku konstrukcja została wybrana przez
Polskę w przetargu na kołowe transportery
opancerzone. Zgodnie z umową produkcja
większości zamówionych pojazdów odbywa
się w Wojskowych Zakładach Mechanicznych
w Siemianowicach Śląskich. Za dostawę
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Wykonujemy:
- Silniki lotnicze gwiazdowe ASz62IR wraz z modyﬁkacjami
- Skrzynki napędów silników lotniczych
- Elementy turbosprężarek
- Cienkościenne pierścienie oraz inne elementy dla silników turbinowych
- Przekładnie zębate, koła zębate dla przemysłu lotniczego i silnikowego
- Przekładnie falowe
- Pompy olejowe do silników wysokoprężnych

Oferta współpracy:
- produkcja korpusów, pomp olejowych
- części do silników lotniczych tłokowych
- produkcja kół i przekładni zębatych
- produkcja części do turbosprężarek
- produkcja pierścieni cienkościennych i innych elementów do silników turbinowych
- obróbka cieplna i galwaniczna
- procesy technologiczne niezbędne do wytwarzania
części lotniczych
- produkcja korpusów, pomp olejowych
WSK „PZL-KALISZ” SA posiada certyﬁkat TÜV ISO 9001:2000. AS 9100
Na wykonywaną produkcję lotniczą posiadamy certyﬁkaty:
PART 145, PART 21G. W 2002 roku uzyskaliśmy certyﬁkat NATO – AQAP-2110
NADCAP na badania nieniszczące i procesy specjalne.

WSK „PZL-KALISZ” SA
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz
tel. (centrala) 62 504 61 00, tel. (prezes) 62 504 62 00
fax 62 503 24 33, 62 504 67 77
president@wsk.kalisz.pl, marketing@wsk.kalisz.pl, salsdept@wsk.kalisz.pl
www.wsk.kalisz.pl

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

«

690 Rosomaków Ministerstwo Obrony Narodowej zapłaciło w 2003 roku prawie 5 mld
zł. Z tego wynika, że szacunkowa cena rynkowa jednej sztuki KTO Rosomak w wersji
podstawowej wynosi około 15 mln zł. Oto
Melara oferuje wieże do tego pojazdu, w których są instalowane zamiennie karabiny maszynowe MAG (kaliber 7.62 x 51 mm NATO)
i M2 (nabój 12.7 x 99 mm), produkowane
przez zakłady Fabrique Nationale de Herstal.
Innym przykładem innowacyjności
w polskiej zbrojeniówce jest lekki czołg zaprojektowany na bazie wielozadaniowej platformy bojowej. Powstanie Polskiej Platformy
Bojowej XXI wieku jest rezultatem prac naukowo-badawczych Ośrodka BadawczoRozwojowego Urządzeń Mechanicznych
(OBRUM) i zdolności wytwórczych polskiego przemysłu obronnego. Prace nad
Platformą zrealizowane zostały w konsorcjum
z Wojskową Akademią Techniczną oraz Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi w Siemianowicach Śląskich w ramach projektu rozwojowego finansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Przyjęte rozwiązania techniczne i dobór komponentów
pozwalają zaliczyć Platformę do generacji
rozwojowej III+ wśród światowych rozwiązań głównych pojazdów bojowych (MBT)
– chwalą się twórcy projektu, tuż przed jesienną prezentacją produktu.
Niska masa bojowa oraz osiągnięty wysoki poziom osłonności balistycznej, a także
wymiary umożliwiające transport lotniczy, predysponują czołg do wykorzystania w misjach
interwencyjnych lub stabilizacyjnych, zarówno w konfliktach klasycznych, jak i asymetrycznych. Platforma może być wykorzystywana na terenach zurbanizowanych i górzystych w dowolnych miejscach na świecie.
Odrębną kategorię innowacyjności w sektorze obronnym stanowią firmy lotnicze,
prawie wszystkie sprywatyzowane w ostatnich
latach. Większość z nich przejęły spółki zależne
amerykańskiej korporacji United Technologies Corp. Do wielkiej rodziny UTC należą:
producent komponentów do silników samolotowych WSK Rzeszów, PZL Mielec – Sikorsky Aircraft (robi helikoptery Black Hawk
i samoloty transportowe Skytruck), a także
Pratt & Whitney Kalisz czy Hamilton Sundstrand, który niedawno przejął aktywa wrocławskiego Hydralu. W zeszłym roku podlubelską fabrykę polskich śmigłowców PZL
Świdnik kupiła włosko-brytyjska Agusta Westland. W Sędziszowie Małopolskim rozwija produkcję francuska Hispano Suiza, w Krośnie – potentat podwozi samolotowych Goodrich. Zorganizowany wokół tych wiodących
firm podkarpacki klaster lotniczy powiązany
z sektorem militarnym – skupia już niemal
80 branżowych spółek, a jego zeszłoroczne
przychody z eksportu części dla awiacji przekroczyły miliard dolarów. – W celu dalszego
rozwoju regionu wiodący przedsiębiorcy
związani z lotnictwem podjęli historyczną de-
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cyzję. 11 kwietnia 2003 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina
Lotnicza – czytamy na stronie internetowej
dolinalotnicza.pl. Stowarzyszenie otrzymało znaczącą pomoc finansową od firmy
Pratt & Whitney, światowego lidera w projektowaniu, produkcji i obsłudze silników lotniczych, rakietowych systemów napędowych
oraz przemysłowych turbin gazowych.
Stowarzyszenia Dolina Lotnicza stawia
sobie za cel organizowanie i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców;
stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w regionie; dalszy rozwój badań, umiejętności
i kwalifikacji w zakresie lotnictwa; współpracę i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą promować nowe koncepcje
oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy
w przemyśle lotniczym; promować polski
przemysł lotniczy; wspierać przedsiębiorstwa
z przemysłu lotniczego i wpływać na politykę
gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym. – Głównym
celem Doliny Lotniczej jest przekształcenie Polski Południowo-Wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty
i usługi z zakresu przemysłu lotniczego dla
najbardziej wymagających klientów. Skutkiem
tego byłby dynamiczny rozwój regionu,
zwiększenie liczby miejsc pracy oraz poprawa warunków życia mieszkańców – dodają
przedstawiciele Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.
Coraz bardziej z innowacyjnością jest też
kojarzony narodowy koncern Grupa Bumar, który tworzą 23 spółki zależne, w tym
2 handlowe, 6 spółek zagranicznych oraz
11 stowarzyszonych. W Grupie Bumar
20 spółek to spółki polskiego przemysłu
obronnego o specjalizacji radarowej, rakietowej i amunicyjnej, wozów bojowych oraz indywidualnego wyposażenia żołnierza. – Bumar od 40 lat dostarcza produkty dla polskich
Sił Zbrojnych oraz na rynki międzynarodowe, do ponad 40 krajów w Europie, Afryce,
w Azji, Ameryce Południowej i Stanach
Zjednoczonych – mówi Monika Koniecko,

rzecznik prasowy Bumaru. Bumar jako jednostka dominująca w grupie kreuje wizję rozwoju, prowadzi politykę marketingową, sprzedażową oraz eksportową. Koordynuje również prace badawczo-rozwojowe. Obecnie we
współpracy ze swoimi partnerami – przedstawicielami polskiego przemysłu obronnego, w oparciu o wieloletnie doświadczenia polskich konstruktorów w dziedzinie radiolokacji, systemów dowodzenia i produkcji rakiet,
chce budować kompleksowy polski system
osłony przeciwlotniczej, integrujący obronę
przeciwlotniczą, przeciwrakietową, przeciwko obiektom – Tarczę Polski.
Przedstawiciele firmy podkreślają, że
inne kraje od dawna korzystają z polskich
technologii w dziedzinie obrony przeciwlotniczej. Bumar od lat eksportuje systemy opl
za granicę. Dlatego ich zdaniem należy z tych
doświadczeń skorzystać dla potrzeb obronności własnego kraju. Tym bardziej że polski
przemysł obronny wytworzył około 60 proc.
z trójwarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Czołowe
systemy rozpoznania i dowodzenia, tworzące Tarczę Polski, istnieją i funkcjonują w Wojsku Polskim, produkowane przez polski przemysł radary spełniają wymagania nowoczesnego pola walki, a w najbliższym czasie do
produkcji wejdą rakiety bardzo krótkiego
zasięgu.
Według wyliczeń, przeprowadzonych
w Grupie Bumar, w oparciu o wiedzę na temat elementów aktualnie znajdujących się na
wyposażeniu Sił Zbrojnych i ich technicznego zużycia, należy oszacować niezbędne
wydatki budżetu państwa na stworzenie nowoczesnego systemu opl na około 15 mld zł
w ciągu 6 lat. – Tarcza Polski jest to zadanie
do zrealizowania siłami krajowego przemysłu i potencjału obronnego. Wiele rozwiązań
będących na światowym poziomie i docenionych przez zagranicznych klientów to
efekty prac badawczo-rozwojowych sfinansowanych przez budżet polskiego państwa,
prowadzonych przez polskie firmy i ośrodki
badawcze. Jesteśmy już w 60 proc. gotowi do
dostarczenia systemu. Resztę systemu będziemy budować etapami, pozyskując nowe
technologie i rozwijając nowe umiejętności,
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razem z naszymi partnerami we współpracy
i na rzecz polskiej armii – mówi Koniecko.
Na tle tradycyjnej, państwowej zbrojeniówki dobrze wypadają też prywatne spółki sektora obronnego. Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju oblicza,
że około 100 takich firm co roku zdobywa od
MON kontrakty na poziomie 800–900 mln zł.
Armia, która na początku nieufnie podchodziła do wynalazków z niepaństwowych
firm, przekonała się do skuteczności rozwiązań, takich jak radiolinie warszawskiego
Transbitu czy opancerzone pojazdy z AMZ
Kutno. Ambitnych spółek jest więcej: giełdowa
Lubawa szyje kamizelki kuloodporne i namioty, Kama z Ostrowi Mazowieckiej ubiera żołnierzy w polowe mundury. Znakomite
rezultaty osiągają też, zazwyczaj w roli poddostawców, firmy elektroniczne, informatyczne czy mechaniki precyzyjnej.
Przykładem spektakularnego sukcesu
jest ożarowski WB Electronics, produkujący
komputerowe systemy kierowania ogniem
i urządzenia cyfrowej łączności do wojskowych pojazdów. Pokazuje on, że Polak potrafi
dostarczać specjalistyczne oprogramowanie
i sprzęt komputerowy nie tylko polskiej armii,
ale też węgierskiej, słowackiej, szwedzkiej,
a nawet amerykańskiej. Piotr Wojciechowski,
prezes i współwłaściciel firmy WB Electronics,
wspomina, że współpraca z wojskiem rozpoczęła się od UKART, kalkulatora dla ar-

tylerzystów do przeliczania danych potrzebnych do prowadzenia ognia. Nagle okazało
się, że na ćwiczeniach niepotrzebna jest kartka i ołówek, a nowoczesne rozwiązanie zaproponowali nie zachodni biznesmeni, tylko
Polacy. Potem były kolejne projekty. Pierwszy
komputer PC 9600, umożliwiający wygodne
trzymanie w ręku, ale też odporny na upadek
i zanurzenie w wodzie. Następnie Topaz, czyli tworzony we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia program zautomatyzowanego zarządzania polem walki i dowodzenia. Wreszcie Fonet, czyli system łączności pokładowej, który nie tylko daje pełne
możliwości komunikacji, ale pełni również
funkcję telefonu wewnętrznego w pojazdach
wojskowych. – Jeżeli mamy próżnię rynkową,
a potrafimy zrobić coś dobrze, to po prostu
trzeba to zrobić. To cała tajemnica naszego
sukcesu – mówi Wojciechowski. Wszystkim,
którzy chcieliby pójść ich śladem, doradza
uważną obserwację rynku. – Trzeba w porę
wychwycić potrzeby klienta. Ten, kto zrobi to
pierwszy, wygrywa.
Tak było z systemem Fonet. Dziś montowany jest we wszystkich nowych wozach bojowych Rosomak, ale w 2003 roku po raz
pierwszy wprawił w osłupienie możnych
rynku zbrojeniowego. To polska firma, a nie
BAE Systems czy Thales, wygrała przetarg na
wyposażenie wozów patrolowych w Szwecji.
Na przełomie roku ożarowska firma połączyła

się z państwowym producentem radiostacji
– gdyńskim Radmorem. Połączenie kapitałowe Radmor SA, renomowanego producenta
radiostacji taktycznych pola walki, z WB Electronics spowoduje zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu zbrojeniowego
dzięki uzyskaniu możliwości oferowania
kompletnych systemów uzbrojenia wraz z pakietem wsparcia logistycznego. Jeżeli w niedalekiej przyszłości WBE wygra w Finlandii
przetarg na bezzałogowy samolot zwiadowczo-patrolowy Fly Eye, znajdzie się na samym
szczycie technologicznym i biznesowym.
Firma, a właściwie już grupa firm, których kapitały własne wynoszą 200 mln zł, potrafi
skonstruować i sprzedać produkt dotąd zarezerwowany tylko dla potentatów z Izreala
czy Stanów Zjednoczonych.
Bezzałogowy samolot zwiadowczo-patrolowy Fly Eye zaliczany jest do klasy lekkich
maszyn (waży około 11 kg), którą da się rozłożyć na części i spakować do dużego plecaka. Wypuszczony z ręki może wykonać zaplanowaną misję polegającą na zrobieniu
zdjęć lub sfilmowaniu jakiegoś obiektu, po
czym wylądować we wskazanym miejscu. Maszyna, która w powietrzu może spędzić do 3
godzin, jest tylko narzędziem do przenoszenia kamery. – Sam fakt, że samolot bezzałogowy powstał w Polsce, wprawia w osłupienie firmy z wysoko rozwiniętych krajów
– mówi jeden z ekspertów.
I

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. 013 491 42 35, 013 491 45 41
fax 013 491 50 10
e-mail: zpsgamrat@zpsgamrat.pl
www.zpsgamrat.pl

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Doskonalenie jest normą
Rozmowa z Władysławem Czubakiem, prezesem zarządu,
dyrektorem naczelnym Jelcz-Komponenty Sp. z o.o.
Jaki wpływ na aktualny kształt firmy
i jej ofertę ma bogate doświadczenie, będące udziałem wieloletniej obecności marki
Jelcz na rynku? Na ile asortyment Jelcz Komponenty determinują współczesne prawa rynku i rosnące oczekiwania klientów?
– Zdecydowana większość obecnej załogi
spółki pierwsze kroki w karierze zawodowej
stawiała w Zakładach Samochodowych
JELCZ SA. na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, a więc w okresie przemian
ustrojowych w Polsce. Wówczas z jednej strony liczba wprowadzanych na rynek pojazdów
marki JELCZ – autobusów w wersji miejskiej
i międzymiastowej, samochodów ciężarowych
skrzyniowych, ciągników i podwozi pod zabudowy oraz samochodów gaśniczych – uległa radykalnemu zmniejszeniu z 8 do 1,5 tys.
sztuk rocznie, z drugiej zaś strony oferowane wyroby musiały sprostać wymaganiom
rynku, kształtowanym głównie przez liberalizowany z roku na rok dostęp do nowych
i używanych pojazdów uznanych marek o zasięgu ogólnoświatowym. W praktyce wymagało to umiejętności technicznego przygotowania produkcji coraz krótszych serii wariantów pojazdów, z uwzględnieniem szeregu szczegółowych wymagań rynku. Nabyte
wtedy doświadczenie obecnie procentuje
w procesie rozwoju oferty produktowej dla Sił
Zbrojnych RP. Bez ówczesnych doświadczeń
dziś nie bylibyśmy w stanie rozwijać oferty
z potencjałem, którym dysponujemy, w takim
tempie, w jakim to czynimy. A są to tylko i aż
wymagania rynku.
Minione 20 lat pokazało niestety, że ta
strategia mogła być skuteczna jedynie w przypadku wysoce wyspecjalizowanych wyrobów oferowanych dla relatywnie niewielkiego rynku. Nasza strategia rozwoju w największym stopniu uwzględnia znane nam i antycypowane oczekiwania klientów, a znane
bądź przewidywane uwarunkowania rynkowe staramy się metodycznie uwzględniać w
procesie planowania działalności firmy, w tym
planowania rozwoju. Inaczej nie miałbym dzisiaj przyjemności z państwem rozmawiać.
Jak ewoluuje wraz z potrzebami i wymogami rynku zakres działalności spółki
w ostatnich latach i jakie są przejawy ukierunkowania rozwoju na doskonalenie jakości?
– Podstawową działalnością spółki jest
rozwój, produkcja i sprzedaż samochodów ciężarowych, w tym głównie pojazdów
o zwiększonej mobilności dla zastosowań specjalnych. Poza tym spółka wytwarza części za-
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mienne do wszystkich pojazdów marki
JELCZ oraz oferuje usługi w zakresie szeroko
pojętego przetwórstwa metali – tłocznictwa,
obróbki skrawaniem, spawalnictwa.
W przypadku działalności podstawowej
w ciągu ostatnich 3–4 lat, mając na uwadze
potrzeby naszych głównych klientów, wzbogaciliśmy naszą ofertę produktową o pojazdy spełniające wymagania poziomu 1. normy STANAG 4569 w zakresie ochrony balistycznej załogi. Krok ten umożliwił zakwalifikowanie podwozi JELCZ jako platformy transportowej Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, realizowanego przez
Kongsberg Defence & Aerospace dla Marynarki Wojennej RP. W przypadku działalności usługowej jej zakres poddajemy ciągłej
weryfikacji, biorąc pod uwagę naszą zdolność
do skutecznego konkurowania jakością oraz
ceną. Tą drogą eliminujemy działalności
nierentowne i wzmacniamy rentowne, przy
czym wzmocnienie dotyczy wszystkich podstawowych czynników, poczynając od inwestowania w maszyny i sprzęt, na szkoleniu pracowników i ich doborze do procesów
kończąc.
Doskonalenie jakości wyrobów w naszej
firmie jest procesem ciągłym, mającym początek już w fazie projektowania konstrukcji
i technologii wytwarzania. Kolejnym etapem
są badania zgodności z założeniami kom-

– Jak na razie jedynym odbiorcą naszych
samochodów są Siły Zbrojne RP. Z tego
względu wszelkie prace projektowe są inspirowane potrzebami wojska. Popularność
marki JELCZ, moim zdaniem, bierze się z pozytywnych opinii bezpośrednich użytkowników naszych samochodów, dotyczących
użytkowych cech pojazdów, w tym niezawodności głównych zespołów, podatności obsługowej podstawowych zespołów pojazdu,
relatywnie niskich kosztów eksploatacji oraz
skuteczności obsługi posprzedażnej. Staramy się szybko reagować na zgłaszane przez
SZ RP zapotrzebowanie, zwłaszcza dotyczące
wyrobów niestandardowych, o podwyższonych parametrach użytkowych. Tak było
w przypadku kabiny opancerzonej JELCZ 146,
za którą otrzymaliśmy wyróżnienie Defender 2008 oraz podwozia 8x8 dużej ładowności
o podwyższonej mobilności z kabiną zapewniającą ochronę balistyczną załogi według
1. poziomu normy Stanag 4569, wyróżnionego Defenderem 2010.
Co zadecydowało o podpisaniu porozumienia o współpracy podmiotów uczestniczących w programie „Tarcza Polski” i jakie są konsekwencje tego kroku w wymiarze przyjętej polityki i strategii rozwojowej
firmy?
– Zaproszenie naszej spółki przez BUMAR Sp. z o.o. do programu „Tarcza Polska”

Doskonalenie jakości wyrobów w naszej firmie
jest procesem ciągłym, mającym początek
już w fazie projektowania konstrukcji i technologii
wytwarzania. Kolejnym etapem są badania
zgodności z założeniami kompletnych
pojazdów w instytutach badawczych
pletnych pojazdów w instytutach badawczych. Szczególnie dużo uwagi poświęcamy
spostrzeżeniom i uwagom odnośnie eksploatacji pojazdów, które docierają do nas od
klientów, z serwisu fabrycznego oraz Autoryzowanych Stacji Obsługi. Na tej podstawie
podejmujemy zmiany doskonalące jakość
produkowanych przez nas pojazdów, zwłaszcza dla tak wymagającego odbiorcy jak SZ RP.
Kto jest głównym odbiorcą państwa
oferty i czym podyktowane są prace nad nowymi produktami? Co wpływa na popularność marki i uznanie dla oferty, którego dowodem mogą być choćby nagrody przyznane podczas MSPO?

traktowaliśmy jako dodatkowe i bardzo istotne wyróżnienie marki JELCZ, jako wyraz
uznania i dobrej oceny naszej oferty samochodów ciężarowych o podwyższonej mobilności. Program ten wprost wpisuje się
w strategię naszej spółki, zakładającą ciągłe
poszerzanie zastosowań samochodów
JELCZ w SZ RP. To zdecydowało o naszym
udziale w „Porozumieniu o współpracy”, zawartym 7 września 2010 roku. O konsekwencjach zaś – jestem przekonany, tylko pozytywnych – mam nadzieję, że będziemy rozmawiać w latach 2012–2016.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Pozytywny bilans
O przygotowaniu samorządów do realizacji założeń polityki spójności, partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz korzyściach wynikających z prezydencji Polski w Unii
Europejskiej rozmawiamy z Elżbietą Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego
Jak polskie regiony są przygotowane, aby
sprostać unijnym założeniom polityki spójności i nie przegapić szans, jakie wynikają ze
wsparcia europejskiego budżetu?
– Polskie regiony przygotowane są znakomicie. Już teraz z powodzeniem wykorzystują środki z Regionalnych Programów
Operacyjnych. Wyznacznikiem tego, jak
w przyszłości regiony powinny planować
swój rozwój, jest przyjęta przez rząd Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Nowe
podejście skupia się na umożliwieniu pełnego wykorzystania i rozwijania potencjałów,
które występują we wszystkich polskich regionach. Nie mówimy już o różnicach, dostrzegamy natomiast odmienne i specyficzne potrzeby w poszczególnych częściach
naszego kraju. Strategia kładzie nacisk na
wspieranie działań prorozwojowych, wzmacniających konkurencyjność. W każdym regionie chcemy wzmacniać atuty, które czynią
go atrakcyjnym i wyjątkowym. Strategia będzie również podstawą do przekazywania regionom środków publicznych, w tym przede
wszystkim funduszy europejskich.
Istnieje wiele dowodów, że Fundusze Europejskie zmieniają Polskę. Czy postępy
obserwowane w zakresie skuteczności regionów pozwalają być optymistą w kontekście przyszłych aplikacji o dotacje?
– Jak już wspomniałam wcześniej, regiony
rzeczywiście radzą sobie bardzo dobrze z wydatkowanie unijnej kasy. Świadczą o tym
nie tylko liczby – regiony zrealizowały już
100 proc. prognozy na cały 2011 rok, kontraktując tym samym ¾ środków, ale też dziesiątki tysięcy inwestycji dofinansowanych
z funduszy europejskich, które powstały w całym kraju.
Istnieją liczne dowody, że pieniądze unijne zmieniają Polskę, sprawiają, że pięknieje.
Bilans efektów realizacji polityki spójności
w Polsce wypada pozytywnie. Jesteśmy przykładem kraju, który, dzięki niej, rozwija się
szybciej i stabilniej. Osiągnięcia regionów potwierdzają, że polityka spójności stymuluje
procesy modernizacyjne, rozwojowe i trwałe zmiany strukturalne, także w okresach słabnącej koniunktury.
Jestem zatem spokojna o samorządy
w kontekście następnej perspektywy po 2013
roku. Szczególnie, że chcemy by udział samorządów w programach zarządzanych na
poziomie regionów był większy procentowo
niż jest to obecnie
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sięcy polskiej prezydencji, chcemy wyraźnie
podkreślać, że polityka spójności powinna być
oparta na efektach i rezultatach, a także być
dostosowana do potrzeb każdego z terytoriów
Unii Europejskiej. Ważną kwestią jest też
wprowadzenie regionów przejściowych, czyli tych, które w trakcie obecnego budżetu przekroczyły poziom 75 proc. średniej PKB na
mieszkańca w całej UE. Chodzi o to, aby one
również mogły korzystać z unijnych funduszy.
Obecny budżet na lata 2007–2013 jest
bardziej infrastrukturalny, w przyszłym większy nacisk będzie położony na wspieranie
przedsiębiorczości i innowacji. W dużo mniejszym stopniu finansowane będą zatem lokalne
drogi czy rewitalizacja. Zyskać mogą natomiast koleje, bowiem ten rodzaj „czystego”
transportu jest bardzo wspierany przez Komisję Europejską. Co istotne więcej środków
znajdzie się w gestii samorządów, które już
w obecnej perspektywie udowodniły, że dobrze radzą sobie z zarządzaniem Regionalnymi Programami Operacyjnymi.
Czym powinny się kierować regiony,
określając priorytetowe potrzeby, uwzględniające swój potencjał, aby jak najlepiej

Przez kolejne sześć miesięcy polskiej prezydencji,
chcemy wyraźnie podkreślać, że polityka spójności
powinna być oparta na efektach i rezultatach,
a także być dostosowana do potrzeb każdego
z terytoriów Unii Europejskiej
Na czym polegają jakościowe zmiany
w budżecie unijnym na kolejny okres finansowania? Jakie dziedziny będą kluczowe w świetle możliwości uzyskania finansowego wsparcia dla regionów?
– Przede wszystkim polityka spójności,
w ramach której przyznawane są fundusze,
powinna być kontynuowana w kolejnym
unijnym budżecie. Pozwoli to na skuteczną
realizację ambitnych celów zapisanych w Strategii Europa 2020, czyli budowy zielonej, innowacyjnej i wykorzystującej wszystkie zasoby
społeczne gospodarki europejskiej. Ewolucja
i zmiany, które ją czekają, powinny tą politykę
wzmocnić i sprawić, że w większym stopniu
przyczyniać się będzie do efektywnego wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich. Przez kolejne sześć mie-

pokierować rozwojem i gospodarnie ulokować dotacje, a zarazem zyskać opinię samorządu przyjaznego biznesowi, który jest
przecież siłą napędową gospodarki?
– Wyzwania stojące przed polityką rozwoju zostały sformułowane we wspomnianej wcześniej przeze mnie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Określone w dokumencie cele odzwierciedlają podstawowe
obszary oddziaływania Strategii i tworzą triadę: konkurencyjność – spójność – sprawność. Ten unikalny system charakteryzuje się
dużą elastycznością. Oferując indywidualne
rozwiązania, mobilizuje społeczności lokalne i służy rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Innowacyjny i konkurencyjny
region to przestrzeń, która z pewnością
sprzyja nawiązywaniu kontaktów ze sferą
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biznesu i stanowi zachętę do inwestowania.
Wyznacznikiem jest również przyjęta przez
Komisję Europejską Strategia Europa 2020.
Jak w Polsce zmienia się nastawienie do
realizacji przedsięwzięć publiczno-prywatnych, zarówno ze strony samorządów, jak
i firm skłonnych do współpracy z władzami
lokalnymi i regionalnymi? Jak Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego widzi przyszłość
koncepcji PPP, aby liczebność i jakość wspólnych projektów biznesu i samorządu przynosiły najlepsze efekty lokalnym społecznościom i korzyści dla wizji rozwoju regionalnego?
– Dla Ministerstwa PPP jest przede
wszystkim instrumentem służącym realizacji
celów polityki regionalnej. Obecnie głównym
źródłem finansowania inwestycji rozwojowych
pozostają oczywiście fundusze europejskie.
Jednocześnie realizowane są pierwsze projekty
PPP. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna – po roku 2013 mechanizmy partnerstwa
publiczno-prywatnego powinny być zdecydowanie częściej brane pod uwagę przy rozpatrywaniu różnych możliwych form realizacji
zadań publicznych. W niektórych sektorach
– zwłaszcza tam gdzie występują pewne, stabilne przychody – zastosowanie PPP może
przynieść znaczne korzyści dla samorządu
i przede wszystkim dla mieszkańców. W takim przypadku PPP powinno być wręcz domyślnym trybem realizacji projektu.

Przygotowując się obecnie do kolejnego
okresu programowania, musimy wziąć pod
uwagę doświadczenia płynące z obecnej perspektywy i wskazać samorządom obszary,
w których zastosowanie PPP jest możliwe i rekomendowane. W takich przypadkach, jeśli beneficjent będzie chciał realizować projekt w trybie tradycyjnym, będzie musiał udowodnić, że
jest to bardziej korzystne niż PPP.
Jeśli chodzi o zainteresowanie tą formą
współpracy sądzę, że wobec ciągle znaczących
potrzeb inwestycyjnych oraz ograniczeń wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej
w Europie, możliwość angażowania w Politykę Spójności kapitału prywatnego jest korzystna z punktu widzenia zarówno budżetu UE, jak i budżetów polskich podmiotów
publicznych.
W jakich kategoriach należy rozpatrywać szanse, jakie otwiera przed Polską prezydencja w Radzie UE, jeśli wziąć pod uwagę cele strategiczne Polityki Spójności? Co
mogą zyskać polskie regiony dzięki tej
szczególnej aktywności na forum europejskim?
– W ramach 68 mld euro, które otrzymaliśmy na lata 2007–2013 aż 25 proc.
wszystkich dostępnych środków przeznaczyliśmy na Regionalne Programy Operacyjne. Pierwszy raz w historii województwa
musiały samodzielnie zmierzyć się z kontraktowaniem i wydatkowaniem funduszy eu-

ropejskich i sądzę, że wywiązały się z tego zadania bardzo dobrze. Unijne środki to dziś
różnorodne inwestycje, które podnoszą atrakcyjność i konkurencyjność polskich regionów.
Dlatego tak ważne jest utrzymanie w kolejnej
perfektywnie finansowej istotnej pozycji polityki spójności, co uczyniliśmy jednym z celów naszej prezydencji. Napływ funduszy europejskich po roku 2013 pozwoli zachować
województwom obecne, sprawne tempo rozwoju. Dlatego przygotowując programy operacyjne na kolejne lata, będziemy chcieli
skierować jeszcze więcej pieniędzy, niż obecnie, na poziom regionalny. Stanie się tak ponieważ już teraz wyraźnie widać, że te jednostki mogą z powodzeniem realizować
pewne projekty samodzielnie. Nie mamy
wątpliwości, że to właśnie samorządy wiedzą
najlepiej, co jest potrzebne, aby pobudzić rozwój w ich regionach. Dlatego teraz tak ważne jest, by umiały się dobrze zaprezentować
w Brukseli – pokazać, że pieniądze wydają
sprawnie i efektywnie. Okazją do tego będzie
na pewno impreza Open Days, organizowana
w październiku wspólnie z Komitetem Regionów. Prezydencja to również szansa na nawiązanie ściślejszych relacji z regionami pozostałych państw członkowskich, które w przyszłości mogą zaowocować wieloma ciekawymi, międzynarodowymi projektami.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
TERENY INWESTYCYJNE WOKÓŁ ZBIORNIKA
WODNEGO BUGAJ

TERENY INWESTYCYJNE NA STARYM MIEŚCIE
Nieruchomości przygotowane
do przetargu:
ul. Starowarszawska 10-14/
Zamkowa 7/9
– pow. 0,4253 ha,
cena wywoławcza 830 000 zł
ul. Starowarszawska 16
– pow. 762 m2,
cena wywoławcza 115 000 zł

Tereny pod zabudowę usługową (m.p.z.p.) o łącznej pow. ~23 ha,
zlokalizowane w sąsiedztwie sztucznego jeziora Bugaj (pow. zbiornika
~45 ha), kąpieliska miejskiego i dużych terenów leśnych.
Nieruchomości przygotowane do przetargu:

Nieruchomości zlokalizowane są w centrum starego miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie
Zamku Królewskiego i Rynku Trybunalskiego. Zgodnie z m.p.z.p. przeznaczone są pod budownictwo wielorodzinne śródmiejskie z możliwością usług w parterze. Tereny posiadają
pełne uzbrojenie techniczne.

ul. Wierzejska teren 1 – pow. 1,1063 ha,
cena wywoławcza 2 500 000 zł,

MIASTO POSIADA RÓWNIEŻ INNE WOLNE TERENY POD INWESTYCJE Z ZAKRESU M.IN.
USŁUG, PRODUKCJI, BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO
więcej ofert na www.piotrkow.pl

ul. Wierzejska teren 2 – pow. 0,7575 ha,
cena wywoławcza 1 700 000 zł

KONTAKT:

TERENY PRZEMYSŁOWE
ul. Gliniana 12 pow. 0,7323 ha, cena wywoławcza 600 000 zł
ul. Gliniana 12c pow. 1,3496 ha, cena wywoławcza 900 000 zł
ul. Gliniana 12 d pow. 1,9329 ha, cena wywoławcza 1 160 000 zł

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA,
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO,
ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 732 18 75, 732 18 41
e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl
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Stymulujemy
gospodarczą prosperity
Jestem przekonany, że to my jesteśmy konkurencją dla zachodniej Europy,
a nie odwrotnie. Nie możemy tylko bać się śmiałych pomysłów – deklaruje
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, które ostatnio diametralnie zmieniły
oblicze, odchodząc od przemysłu ciężkiego na rzecz nowych technologii,
i wciąż utrwalają opinię „miasta przyjaznego biznesowi”
W czym upatruje pan potencjał Gliwic,
które szczycą się nie tylko imponującymi dochodami na tle aglomeracji górnośląskiej,
lecz także miejscem w ogólnopolskiej czołówce miast przyjaznych biznesowi?
– Od początku lat 90. ubiegłego wieku
Gliwice konsekwentnie podążają obraną
drogą. Stabilność władzy samorządowej
sprawia, że wizja rozwoju Gliwic urzeczywistnia się. Po latach marazmu i bylejakości stały się jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków w Polsce. Ogromny potencjał stanowią dobrze wykształceni
mieszkańcy. Trzeba go tylko właściwie ukierunkować. Miasto, z całkowicie odmienionym obliczem, postawiło na rozwój, w którym myśl – najcenniejszy współcześnie towar – jest stymulatorem gospodarczej prosperity.
Jak ma się utrwalony przez lata wizerunek przemysłowych Gliwic do faktycznego
stanu i głównych kierunków gospodarczego rozwoju miasta?
– Miejsce zakładów przemysłu ciężkiego
w centrum miasta zajęły usługi i handel. Zdegradowane tereny odzyskano dla nowych
funkcji. Kilkadziesiąt nowych zakładów przemysłowych opiera produkcję na nowoczesnych wysokich technologiach. „Starego
przemysłu” praktycznie już nie ma. Kluczowe dla rozwoju było powołanie do życia podstrefy gliwickiej KSSE. Zaangażowanie samorządu „w wyścigu o Opla”, inwestora strategicznego, było decydujące. Wartość inwestycji w strefie sięga dziś 6 mld zł. Po
2001 roku miejską kasę zasiliło 120 mln zł podatku od nieruchomości od firm strefowych.
W sumie strefa w Gliwicach to 12 tys. miejsc
pracy. Dzięki temu nie przeżyliśmy szoku z powodu głębokich zmian na przemysłowej mapie miasta. Zamknięcie kopalni, huty, zakładów materiałów ogniotrwałych i wielu innych
nie spowodowało zapaści, a bezrobocie na poziomie 6,7 proc. jest jednym z najniższych.
Wpływ samorządu na te procesy jest pośredni,
ale znaczący. Gliwice zyskały opinię wyjątkowo
przyjaznych biznesowi. Dziś nie brakuje
chętnych do prowadzenia u nas działalności
gospodarczej.
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Zamknięcie kopalni,
huty, zakładów
materiałów
ogniotrwałych i wielu
innych nie spowodowało
zapaści, a bezrobocie
na poziomie 6,7 proc.
jest jednym
z najniższych
Jak samorząd widzi swoją rolę w podtrzymywaniu ewoluującego obrazu Gliwic
i kierunkowania rozwoju miasta?
– Dzięki położeniu na skrzyżowaniu autostrad miasto cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów z różnych branż i firm logistycznych, które w ostatnich miesiącach dojrzały – w myśl zasady, że zdrowa konkurencja nie wyklucza współdziałania – do idei powołania pierwszego na Górnym Śląsku klastra logistycznego. Zrzeszone firmy mogą kreować wspólne wizje i strategie marketingowe,
koordynować politykę pozyskiwania kapita-

łu czy kształtowania relacji z władzami lokalnymi. Miasto jest inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia. Gliwice jako jedyne polskie miasto zostały członkiem World
Technopolis Association z siedzibą w Korei
Południowej. Organizacja ta skupia światowe ośrodki, w których rozwój przemysłu
jest oparty na wiedzy. W 2012 roku będziemy organizatorami zgromadzenia ogólnego WTA. Jestem przekonany, że to my jesteśmy konkurencją dla zachodniej Europy, a nie
odwrotnie. Nie możemy tylko bać się śmiałych pomysłów. Przychylność wobec inwestorów i pomoc w poruszaniu się w gąszczu
przepisów tworzą dobry klimat biznesowy. To,
w połączeniu z poziomem wykształcenia
mieszkańców – jednym z najwyższych w Polsce – pozwala na skompletowanie dobrej załogi i efektywną realizację każdego przedsięwzięcia. Wszystko wskazuje na to, że Gliwice mają zapewniony rozwój na najbliższe dziesięciolecia.
Co może pan powiedzieć o bieżącej
współpracy gliwickiego samorządu z lokalnym biznesem i środowiskiem nauki?
– Znakomicie funkcjonują dwa śmiałe
projekty łączące naukę z przemysłem wysokich technologii. Wraz z Politechniką Śląską
i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
powołano Park Naukowo-Technologiczny
„Technopark Gliwice”, a na terenach po byłej kopalni węgla utworzono Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Za
24 mln euro, w tym 9,5 mln zł z UE, zrewitalizowaliśmy zdegradowany teren poprzemysłowy. „Nowe Gliwice” obrazują, że prężnie rozwijająca się KSSE to nie jedyne miejsce atrakcyjne dla inwestorów. Tam zakłady
budują duże firmy. Dla firm z sektora MSP
stworzono strefę biznesu w „Nowych Gliwicach”. Miasto oferuje im wsparcie, ale w zamian stawia warunek – muszą prowadzić
działalność w sektorze wysokich technologii.
W kompleksie mamy m.in. firmy informatyczne, teleinformatyczne czy zajmujące się
bezzałogowymi samolotami, które w dogodnych warunkach inkubują się i rozwijają
skrzydła.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

MIASTA PRZYJAZNE BIZNESOWI

Ze strategią
kryzys niestraszny
Nowa ustawa o ﬁnansach publicznych, a zwłaszcza słynny już
wzór Rostowskiego, bardzo mocno złapały samorządy za gardło
Paweł Jagoda
wiatowa sytuacja gospodarcza,
w której sami analitycy, jak jeden
mąż, powtarzają, że obecnie prognozowanie jest zbyt ryzykowne,
umiejscawia jednostki samorządu terytorialnego w zupełnie nowej rzeczywistości. Przy
takiej dynamice zmian wszelkie, nawet najbardziej profesjonalne opinie o tym, co może
stać się w najbliższym czasie, mogą okazać
się nic nie warte.
Coraz częściej można zaobserwować
intensywność działań samorządów, ukierunkowanych na rozwiązania innowacyjne,
a przede wszystkim takie, które mogą dać
przewagę konkurencyjną. Wszak, jeśli inwestor nie zapragnie u nas wybudować swojej
fabryki, to zawsze może ją postawić w sąsiedniej gminie. Trzeba więc skondensować
wysiłki, by jednak do takich sytuacji nie dochodziło. Zwłaszcza że, jak powszechnie
wiadomo, źródło funduszy unijnych powoli, ale systematycznie wysycha. – W poprzedniej kadencji stworzyliśmy program
„Siemianowice Śląskie – miasto przyjazne inwestorom”. Już wtedy za oceanem zaczynały się pierwsze krachy na rynku nieruchomości,
co w efekcie przyniosło globalny kryzys. Od
początku jednak powtarzałem, że w tak trudnych czasach tym bardziej trzeba stawiać na
inwestycje. Samo opracowanie wszystkich
działek pod względem inwestycyjnym i przedstawienie tego w formie multimedialnej to nie
wszystko. Przychodzący do nas inwestor
musi już u nas zostać. Dlatego uprościliśmy
całą procedurę biurokratyczną tak, by na przykład pozwolenie na budowę można było uzyskać zaledwie w kilka dni. I to nam się udało – mówi Jacek Guzy, prezydent Siemianowic Śląskich.
Z pewnością JST nie mogą narzekać na
brak instrumentów, za pomocą których mogą
zachęcać inwestorów. Nie wszędzie jednak jest
to jasno i precyzyjnie zaakcentowane, w ramach jakieś ogólnej strategii, która uwzględniałaby zasoby naturalne, położenie geograficzne czy wreszcie infrastrukturę techniczną.
Sytuacja prawna jest dosyć klarowna.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jednoznacznie określa możliwości władz sa-
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morządowych. Otóż, rada gminy może z własnej inicjatywy wprowadzić zwolnienia z lokalnych podatków. Nie można jednak owego ukłonu uczynić w kierunku konkretnych
inwestycji, ani nawet typów inwestorów. To
musi być bardzo konkretne wskazanie kryteriów dla określonej nieruchomości. Wpisują
się w to idealnie chociażby poczynania
władz Szczecina. Tutaj obowiązuje uchwała zwalniająca z podatku od nieruchomości
nowe biurowce. Ale tylko te z odpowiednio
wysokimi parametrami. Innym skonkretyzowanym działaniem jest otwarcie się na hotele, właśnie zachęcając odpowiednimi ulgami. Tak się stało chociażby w Płocku czy Łodzi. Często praktykowana w takich przypadkach jest zasada: „im więcej gwiazdek,
tym więcej lat ulg”. – Stworzono u nas na ten
cel specjalny program. Skorzystały z niego
między innymi hotele Qubus i Ambasador
– mówi Jakub Jakubowski z łódzkiego magistratu.
Kiedy indziej takim uwarunkowaniem są
po prostu pieniądze, jak choćby w Rybniku.
Tutaj inwestorzy, którzy ulokują w mieście co
najmniej 30 mln zł, mogą liczyć na zwolnie-

nie z podatku od nieruchomości. – W ten sposób chcemy podejść chociażby do jednej
z większych u nas inwestycji, czyli dostosowania lotniska w Gotartowicach do odpowiednich parametrów. Wokół lotniska zaś
mamy 85-hektarowy teren inwestycyjny, gdzie
chcemy ulokować firmy wyspecjalizowane
w produkcji i usługach lotniczych, w ramach
tak zwanego klastra lotniczego – twierdzi
Adam Fudali, prezydent Rybnika.
Coraz popularniejszym instrumentem
w rękach samorządowców jest przygotowywanie terenów, a niekiedy samych budynków,
pod potrzeby inwestorów. Do tego gdzieniegdzie „dorzucają” różne ulgi i zwolnienia
podatkowe. Na taki krok zdecydowano się
w Siechnicach (gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim). Utworzono tutaj
Gminną Strefę Aktywności Gospodarczej
o powierzchni 100 ha, położoną w bezpośrednim połączeniu z drogą krajową nr 94
Wrocław–Opole. GSAG otrzymała wyróżnienie w konkursie „Grunt na Medal”. Działa tu między innymi centrum logistyczne Grupy Phoenix i zakład produkcji profili okiennych firmy Deceuninck N.V. SA.
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Nie brakuje też instytucji, które dopingują
i zachęcają samorządy do innowacyjnych rozwiązań i do czynnego poszukiwania inwestorów różnymi konkursami, które nie kończą się tylko papierkiem, ale mają bardzo konkretne przełożenie na działania promocyjne,
tak w kraju, jak i zagranicą, oraz implikują liczne, szczegółowe audyty. I tutaj również należy przyznać, że takie inicjatywy przynoszą
skutek. – Zainteresowanie naszym konkursem
jest spore i na stałym poziomie od około
3 lat (dzisiaj to około 150 gmin – przyp. red.).
Teraz być może jest ciut mniej sygnałów od
samorządów o kolejnych rozwiązaniach inwestycyjnych. Z jednej strony kryzys, a z drugiej jesteśmy w przededniu wyborów parlamentarnych i przynajmniej niektórzy wolą trochę poczekać – mówi Paulina Bednarz, dyrektor ds. projektów i komunikacji konkursu
„Gmina Fair Play”.
Kleszczów (województwo łódzkie) na
przestrzeni 8 lat (2003–2010) co roku otrzymywał nagrodę i tytuł „Gminy Fair Play”,
w kategorii gmina wiejska. – Na terenie gminy funkcjonuje największy kompleks górniczo-energetyczny w Polsce. Coraz poważniejszą rolę w gospodarce gminy oraz regionu odgrywają też firmy produkcyjne
w czterech samorządowych Kleszczowskich Strefach Przemysłowych. Zakłady
działające na terenie gminy Kleszczów zatrudniają blisko 18 tys. wykwalifikowanych
pracowników. Z myślą o kolejnych inwestorach gmina przygotowała całkowicie
uzbrojone tereny inwestycyjne o powierzchni
około 300 ha. Grunty o uregulowanym statusie prawnym przedsiębiorcy mogą nabywać bez przetargu od Fundacji Rozwoju
Gminy Kleszczów – przekonuje o inwestycyjnych walorach Kleszczowa Jerzy Strachocki, główny specjalista ds. kontaktów
z mediami w tutejszym urzędzie gminy.
Kleszczów to także dobry przykład, że odpowiednie podejście do inwestorów jest
poprzedzone stworzeniem całej strategii,

z uwzględnieniem chociażby swojego położenia geograficznego i tutejszych zasobów naturalnych. – Bogate zasoby solankowych
wód termalnych w Kleszczowie, potwierdzone
w 2009 roku wykonanym odwiertem na głębokość ponad 1600 m, stwarzają możliwość
wykorzystania energii ze źródeł geotermalnych
do ogrzewania Kompleksu DydaktycznoSportowego SOLPARK, poszerzenia oferty
turystyczno-rekreacyjnej gminy Kleszczów,
a także rozwoju usług o charakterze rehabilitacyjnym i leczniczym. W planach zagospodarowania przestrzennego gmina przeznaczyła około 30 ha gruntów z własnych zasobów na inwestycje związane z wykorzystaniem wód termalnych. W grudniu
2010 roku rozpoczęto wykonywanie drugiego odwiertu do wód termalnych. Trwają też
inwestycje związane z budową infrastruktury, niezbędnej do optymalnego wykorzystania energii źródeł geotermalnych w Kleszczowie – wylicza Jerzy Strachocki.
I jeszcze jeden przykład tego, co daje przemyślana strategia i zrozumienie własnej specyfiki. Mszczonów zajął pierwsze miejsce
w XIII edycji ogólnopolskiego rankingu samorządów, organizowanego przez „Rzeczpospolitą”. Okazuje się, że sposobem tej gminy w województwie mazowieckim na inwestorów jest… po prostu jej położenie.
Strategiczne położenie Mszczonowa pomiędzy dwiema aglomeracjami: Warszawą
i Łodzią oraz głównymi szlakami komunikacyjnymi daje olbrzymie możliwości rozwoju. Doskonała lokalizacja, a także otwarta polityka władz gmin w stosunku do inwestorów polskich i zagranicznych, czynią
Mszczonów atrakcyjnym miejscem do inwestycji. Warto podkreślić również fakt, że inwestorzy nie wycofują się z terenu Mszczonowa, dzięki czemu stopa bezrobocia na terenie gminy nie wzrasta, mimo kryzysu gospodarczego, jaki panuje w kraju i na świecie – przekonuje burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek.

Pamiętać też należy, że swoją rolę w całym tym procesie mogą mieć mieszkańcy. Tutaj jednak mamy w naszym kraju do czynienia z nieco większym problemem. Najlepiej
ukazują to badania przeprowadzone przez
Henryka Gawrońskiego, później wykorzystane
przez niego w książce pt. „Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych”. Dotyczyły one stanu wiedzy mieszkańców gmin
województwa warmińsko-mazurskiego na
temat strategii rozwoju regionu oraz ich poszczególnych małych ojczyzn. Jak się można było spodziewać, mieszkańcy oczekują od
włodarzy przede wszystkim długotrwałej poprawy swojego bytu czy rozwoju gmin. Przy
tym ukazują jednak postawę wyczekującą, bez
jakiegokolwiek swojego udziału.
Z pewnością w poczynaniach naszych
JST – także właśnie w kontekście traktowania inwestorów – sporo pomogłoby korzystanie z doświadczeń miast i gmin w zachodniej Europie. Taką dobrą praktyką jest
projekt „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”, realizowany przez
Związek Miast Polskich, Związek Powiatów
Polskich i Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz Norweski Związek
Władz Lokalnych i Regionalnych.
Polskie samorządy nie mają innej drogi.
Przecież chyba dla nikogo nie jest tajemnicą,
że ewentualne kolejne kłopoty budżetu centralnego znowu odbiją się na miastach, gminach i wsiach. Scedowanie coraz większej finansowej odpowiedzialności na JST stało się
już po prostu praktyką. Tym bardziej, najlepiej nie oglądać się na wprowadzanie nowych
przepisów, tylko robić swoje. Zerkać na boki,
by podpatrzeć, jak sobie radzą inni, ewentualnie korzystać z rozwiązań zagranicznych.
I nigdy nie można zapominać, że w samorządzie, tak jak już praktycznie w każdej innej dziedzinie życia społecznego, potrzeba menedżerskiego podejścia. Tutaj jednak jest u nas
już coraz lepiej.
I
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Kędzierzyn-Koźle
– miasto możliwości
Kędzierzyn-Koźle, 63 tysięczne miasto w województwie opolskim, jak wiele
innych miast, za jeden z głównych celów stawia sobie rozwój gospodarczy
i pozyskanie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności właśnie tutaj
worzenie klimatu inwestycyjnego to
przedsięwzięcie bardzo trudne, czasochłonne i delikatne. Obserwując
to, co dzieje się w gminie Kędzierzyn-Koźle od paru lat, można stwierdzić, że
organizacja obsługi inwestorów przebiega tu
w pełni profesjonalnie, za czym przemawiają konkretne fakty.
By podnieść atrakcyjność inwestycyjną,
władze przygotowały dla przedsiębiorców
uchwałę, która umożliwia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów realizujących nowe inwestycje. Prowadzony jest
monitoring terenów i nieruchomości przeznaczonych pod ulokowanie działalności
gospodarczej. Tereny te stanowią własność
gminy Kędzierzyn-Koźle, KędzierzyńskoKozielskiego Parku Przemysłowego, ale także Agencji Mienia Wojskowego czy innych
firm z terenu miasta. Szczególnie atrakcyjnym
jest tutaj obszar tzw. Pola Południowego, czyli działka o powierzchni 76 ha, w pełni dozbrojona, objęta działaniem Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy
Gliwickiej, pod ulokowanie inwestycji przemysłowej. Drugi największy teren inwestycyjny
to „Port Koźle”, niegdyś największy port rzeczny na rzece Odrze w Europie, którego powierzchnia to 35,57 ha. Z myślą o ciągłym polepszaniu klimatu inwestycyjnego stworzono
bank informacji dla inwestora, czyli miejską
witrynę internetową, na której znajdują się
wszystkie informacje w jednym miejscu.
Gmina w „walce” o nowych przedsiębiorców kooperuje także z innymi urzędami
i instytucjami. Współdziała z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Centrum Obsługi
Inwestora, Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Biurem Informacji Województwa Opolskiego w Brukseli (BIWO) oraz Biurem
Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt – Hahn (BWG). Przedsiębiorca, który odwiedzi Kędzierzyn-Koźle, nie musi przejmować się, że zostanie tu zdany wyłącznie na siebie, bowiem znajdzie fachową opiekę osób
merytorycznie odpowiedzialnych za obsługę
inwestorów.
Kędzierzyn-Koźle już dziś jest miejscem
koncentracji kapitału zagranicznego. Inwestują
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Teren inwestycyjny – „Port Rzeczny Koźle” – 35,578 ha

Teren inwestycyjny – „Pole Południowe”
– 76,83 ha. Obszar objęty działaniem
KSSE, Podstrefa Gliwicka
tu: Niemcy, Brytyjczycy, Holendrzy i Grecy.
Tutaj zlokalizowane są jedne z największych
polskich przedsiębiorstw z branży chemicznej i fotograficznej. W najnowszym rankingu największych i najprężniej rozwijających się polskich firm opublikowanym przez
dziennik „Rzeczpospolita” znalazło się
6 przedsiębiorstw z Kędzierzyna-Koźla, a aż
8 przedsiębiorstw z terenu miasta sklasyfikowano w rankingu Gazele Biznesu, opublikowanym przez dziennik „Puls Biznesu”.
Tworzenie klimatu pro-inwestycyjnego
przez samorząd Kędzierzyna-Koźla zostało
docenione przez niezależne, zewnętrzne gremia ekspertów. Miasto za całokształt pracy
i poziom przygotowania do profesjonalnej obsługi inwestora otrzymało m.in.: certyfikat
„Gminy Atrakcyjnej dla Inwestora”, wyróżnienie w konkursie Krajowi Liderzy Innowa-

cji w kategorii innowacyjna gmina oraz tytuł
„Miasto Przyjazne Biznesowi na Śląsku”.
W niedawno opublikowanym prestiżowym
rankingu tygodnika „Newsweek” Kędzierzyn-Koźle uznano miastem przyjaznym
biznesowi. W klasyfikacji brano pod uwagę
między innymi ceny gruntów, wynajmu lokali,
stawki lokalnych podatków, średnie wynagrodzenie pracownika, zadłużenie miasta i dostępność do kancelarii notarialnych, firm
księgowych czy szkół językowych.
Na pozytywne postrzeganie miasta niewątpliwie wpływa także przygotowana oferta spędzania wolnego czasu. Kędzierzyn-Koźle jest bowiem znaczącym ośrodkiem kulturalnym i sportowym regionu. Tu, na boisku
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, trenuje i rozgrywa swe mecze wielokrotny
Mistrz Polski ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.
Ponadto w mieście odbywają się liczne międzynarodowe i ogólnopolskie inicjatywy, podejmowane przez tutejsze instytucje kulturalne
i sportowe.
Urząd Miasta-Gmina
Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. (77) 40 50 338
fax (77) 40 50 385
promocja@kedzierzynkozle.pl
www.kedzierzynkozle.pl

MIASTA PRZYJAZNE BIZNESOWI

Lider rankingów
Piła to największy ośrodek gospodarczy i akademicki północnej Wielkopolski.
Miasto przoduje w ogólnopolskich rankingach atrakcyjności inwestycyjnej
Fot. ZB. TOMCZAK

iła liczy 75 tys. mieszkańców, a wraz
z okolicznymi miejscowościami
250 tys. osób. W mieście funkcjonują
trzy uczelnie wyższe, na których
studiuje ponad 4,5 tys. studentów. W 2013 roku Piła obchodzić będzie jubileusz 500-lecia
nadania praw miejskich.
Piła jest liderem rankingów atrakcyjności inwestycyjnej. W 2010 roku zajęła 16. miejsce w kraju w ogólnopolskim rankingu Samorząd Zrównoważonego Rozwoju, prowadzonym pod egidą Fundacji Godła Promocyjnego Teraz Polska. Według badań
rankingowych przeprowadzonych przez tygodnik „Newsweek” z maja 2011 roku, Piła
jest najbardziej przyjaznym miastem dla
biznesu w północno-zachodniej części Polski. Miasto zajęło w tym rankingu 1. miejsce
w województwie wielkopolskim i 14. miejsce
w Polsce.
Piła zachęca inwestorów atrakcyjnym
usytuowaniem geograficznym oraz swoim potencjałem ekonomicznym i doskonałym kli-

P

matem społecznym. Sprawne zarządzanie,
dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,
społeczna i kulturalna sprzyjają rozwojowi
miasta. Piła jest otwarta na realizację projektów inwestycyjnych z udziałem kapitału
prywatnego – na przykład w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Aktualnie w Pile tworzona jest podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej uruchomienie przewidywane
jest na koniec 2011 roku. Teren Podstrefy Piła
o powierzchni 22 ha będzie w pełni uzbrojony w infrastrukturę techniczną. Uruchomienie Podstrefy zwiększy pakiet ulg dla inwestorów.
W ofercie inwestycyjnej miasta znajdują
się atrakcyjne tereny z funkcjonalnym przeznaczeniem pod produkcję, bazy, składy
(łącznie ponad 90 ha), usługi (łącznie około
5 ha) oraz tereny pod budownictwo mieszkaniowe (około 10 ha).
www.pila.pl

Plac Zwycięstwa – tereny usługowe
Obszar zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, znakomicie skomunikowany, w pełni wyposażony w infrastrukturę techniczną, o szczególnym
znaczeniu ze względu na położenie
oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne
(powierzchnia łączna: 1,1278 ha)

Mielec otwarty na inwestorów
Rozmowa z Januszem Chodorowskim, prezydentem miasta Mielca od 1994 roku

Czym wyróżnia się miasto będące laureatem Rankingu Miast Przyjaznych Biznesowi?
– Tworząc w 1995 roku pierwszą w Polsce Specjalną Strefę Ekonomiczną, zachęcaliśmy do inwestowania w Mielcu poprzez
przyjazny system ulg i udogodnień, m.in. oferowanie terenów kompletnie uzbrojonych, zapewnienie stałego dopływu młodej kadry
technicznej, ulgi podatkowe i kompleksowe załatwianie spraw związanych z inwestycjami,
co wówczas było rozwiązaniem nowatorskim.
Staraliśmy się też zapewnić inwestorom
sympatyczną atmosferę i wykazywać zrozumienie dla ich potrzeb. I tak konsekwentnie

czynimy do dziś. Potwierdzają to publicznie
inwestorzy, m.in. z takich firm jak: Sikorsky,
Kirchhoff i Husqvarna. Zmodernizowaliśmy wewnętrzny układ komunikacyjny tak,
aby transport towarów odbywał się poza największymi osiedlami mieszkaniowymi. Uczestniczymy też w polepszaniu połączeń komunikacyjnych Mielca z siecią dróg krajowych.
Czy uważa pan wykorzystywanie potencjału miasta w zakresie rozwoju przedsiębiorczości za wystarczające? Jakie są
plany w tym zakresie?
– Co prawda Mielec jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków przemysłowych i liderem w produkcji
sprzedanej przemysłu na terenach Polski
południowo-wschodniej, ale ma jeszcze rezerwy na terenach Mieleckiego Parku Przemysłowego. Nie zadowala nas też stan usług
w mieście i staramy się pomóc temu sektorowi, m.in. poprzez modernizowanie infrastruktury i różne udogodnienia. Prowadzona aktualnie rewitalizacja zabytkowych części miasta także powinna poprawić warunki
dla firm usługowych.

A jakie działania świadczą o tym, że samorząd jest otwarty również na potrzeby
mieszkańców i turystów?
– Zgodnie ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Mielca na lata
2007–2015” realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju. Inwestujemy w urządzenia komunalne: ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, oświetlenie, zieleń, nową oczyszczalnię ścieków, kanalizację, a ponadto w budownictwo socjalne, oświatę, sport, kulturę,
zdrowie i opiekę społeczną. Wspieramy prace termoizolacyjne i estetyzujące budownictwo wielorodzinne. Z kolei prywatni inwestorzy rozwijają sieć hoteli z licznymi urządzeniami dla rozrywki i rekreacji.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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Partnerstwo
publiczno-prywatne,
czyli razem jaśniej
Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP, to współpraca pomiędzy jednostkami
administracji publicznej a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Może
dotyczyć takich dziedzin, jak budownictwo mieszkań na wynajem, centrów sportowo-rekreacyjnych, parkingów, szkół, przedszkoli i żłobków, siedzib władz publicznych
czy gospodarki komunalnej, ale również budowy dróg i autostrad, portów czy lotnisk

Jan Sitnicki
hoć na Zachodzie inwestycje realizowane na zasadzie partnerstwa
publiczno-prywatnego są popularne, polskie samorządy niezbyt
chętnie sięgają po tę formułę. Polska dopiero zaczyna się posiłkować tym instrumentem.
Wyprzedzają nas nie tylko takie kraje, jak Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania czy Francja,
ale także Słowacja, Węgry, a nawet Rumunia
i Bułgaria. Choć PPP przeszło w Polsce gruntowną reformę, jednostki samorządu wciąż
mają z nim spore kłopoty. Jednym z największych utrudnień związanych ze stosowaniem partnerstwa jest niespójność ustawy
o PPP z innymi ustawami, a także brak wystarczających regulacji podatkowych. Wiele samorządów ma wątpliwości, kiedy inwestycje
na zasadzie PPP są zaliczane do długu publicznego, a kiedy nie. Na wszelki wypadek rezygnują z partnerskiej współpracy.

C

242 Fakty

Jeżeli jednostki samorządu decydują się
na współpracę z partnerem prywatnym, to budują drogi, baseny i parkingi. Najpierw trzeba jednak zmienić podejście do PPP, bowiem
współpraca sektora prywatnego z publicznym
wciąż kojarzy się w Polsce w najlepszym razie z lobbingiem, a z reguły z korupcją. A to
nie sprzyja rozwojowi PPP.

Prywatne nie zawsze
sprywatyzowane
Zadaniem partnera publicznego jest
świadczenie usług publicznych, do czego obliguje go prawo, natomiast partner prywatny
ma prowadzić działalność gospodarczą
i osiągać zyski. PPP nie jest prywatyzacją działań władzy publicznej. Nie zwalnia jej z obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. PPP zastępuje jednak proces prywatyzacji. Oddzieleniu ulegają działania
o charakterze gospodarczym oraz odpowiedzialność polityczno-prawna. Sprywatyzo-

wana zostaje jedynie sama działalność gospodarcza: budowa, finansowanie, eksploatacja i zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym. Dostępność usług oraz ich jakość
pozostaje nadal w obszarze odpowiedzialności władzy publicznej.
PPP jest więc połączeniem działań władzy publicznej oraz prywatnych pieniędzy na
rzecz realizacji zadań, które pozostawały
dotychczas w domenie działalności władzy
publicznej. Podział kompetencji przy realizacji
tych zadań na gospodarcze i polityczne oraz
pomiędzy partnerów prywatnych i publicznych polega na przydzieleniu właściwych obu
stronom umiejętności i możliwości. Dzięki
temu zwiększeniu ulega skuteczność i efektywność podejmowanego przedsięwzięcia.
Mówiąc inaczej, niech drogi buduje i nadzoruje, znająca się na rzeczy, firma drogowa,
a nie na przykład państwowa komórka, z całą
swoją biurokracją, powolnością działania i podejmowania decyzji.

POLSKA SAMORZĄDOWA
Przy partnerstwie prywatno-publicznym
można wyróżnić kilka modeli współpracy (Eksploatacja i utrzymanie; Projektowanie
i budowa; Projektowanie, budowa i eksploatacja; Rozbudowa „wokół bazy”; Dzierżawa i sprzedaż; Okresowa prywatyzacja;
Dzierżawa (sprzedaż), modernizacja i eksploatacja; Budowa, eksploatacja i przekazanie; Budowa, przekazanie i eksploatacja;
Projektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja). Współpraca ta ujmowana jest
w różne formy strukturalne i prawne oraz
przybiera różne konfiguracje. W zależności od
podejścia, PPP może obejmować umowy polegające na stosowaniu czystej inżynierii finansowej, oferowanej i realizowanej przez
partnera prywatnego, poprzez umowy oparte na podziale zysku, kontraktowanie wykonywania zadań publicznych, tworzenie podmiotów o „specjalnym przeznaczeniu” (SPV)
czy też konstruowanie i zarządzanie całymi
programami inwestycyjnymi, aż po prywatyzację.

Optymalizacja kluczem sukcesu
Głównym celem przyświecającym przedsięwzięciom typu PPP jest optymalizacja
wykonania zadania publicznego. Po pierwsze,
przy tego typu przedsięwzięciach podmiot publiczny skupia swoją uwagę na „produkcie

nie z harmonogramem czasowym oraz bardziej efektywnym wydaniem pieniędzy publicznych.
W 2008 roku parlament uchwalił ustawę
o partnerstwie prywatno-publicznym. Jednym
z głównych priorytetów jej twórców było odformalizowanie partnerstwa, w szczególności poprzez eliminację zbędnych obciążeń administracyjnych oraz likwidację nadmiernych ograniczeń. Skutkiem było uregulowanie i uproszczenie kwestii związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia.

Analizy przedprojektowe
Ustawa o PPP jednoznacznie odchodzi
od powszechnie krytykowanych dotychczasowych przepisów i obowiązku sporządzania
szczegółowych analiz. Zgodnie z zapisami
ustawy o PPP, do swobodnej decyzji strony
publicznej należy określenie zarówno potrzeby, jak i zakresu ewentualnych analiz. Prawo zmusza podmioty publiczne do racjonalnej gospodarki i dyscypliny finansowej.
Z tego względu podejmowanie istotnych
decyzji gospodarczych, w szczególności o tak
długim terminie realizacji jak partnerstwo publiczno-prywatne, powinno być poprzedzone dokładnym rozważeniem okoliczności
projektu, a także jego mocnych i słabych stron.
Władza analizuje zatem, czy dane przedsię-

Tam, gdzie umowa o PPP jest poprawnie
skonstruowana, a formuła używana zgodnie
z zasadami rządzącymi nią w odpowiedniej
dziedzinie życia publicznego, mamy do czynienia
z utrzymywaniem pożądanego standardu usług,
działaniem zgodnie z harmonogramem
czasowym oraz bardziej efektywnym
wydaniem pieniędzy publicznych
końcowym” projektu, a nie jest zobowiązany dbać i skupiać się na wkładzie i kolejnych
etapach przedsięwzięcia. Po drugie, przyjmując sposób zintegrowanego podejścia i wykorzystując przy tym cenną wiedzę partnera
prywatnego, powodujemy, iż projekt stanowi całość złożoną z elementów ściśle powiązanych ze sobą łańcuchem przyczynowo-skutkowym, a nie szereg oddzielnych, kolejno realizowanych etapów. Ponadto charakterystyka PPP wymusza optymalizację podziału
ryzyka pomiędzy partnerów, przy czym kluczem do udanego PPP jest taki podział ryzyk
związanych z projektem, który zapewnia, iż
danym ryzykiem zarządza strona, która potrafi to robić lepiej.
Tam, gdzie umowa o PPP jest poprawnie skonstruowana, a formuła używana
zgodnie z zasadami rządzącymi nią w odpowiedniej dziedzinie życia publicznego,
mamy do czynienia z utrzymywaniem pożądanego standardu usług, działaniem zgod-

wzięcie jest wykonalne i pozwoli osiągnąć
określone korzyści.
Chodzi przy tym nie tylko o kwestie
ekonomiczne i finansowe, ale również bezpośrednio z nim powiązane kwestie techniczne
i prawne. Gdyby wewnętrzna analiza była niemożliwa lub utrudniona (na przykład ze
względu na brak doświadczenia, specjalistycznej wiedzy lub umiejętności), strona publiczna może powierzyć przeprowadzenie takich badań zewnętrznym doradcom.

Wybór partnera prywatnego
Ustawa o PPP stanowi, że wybór partnera
prywatnego może odbywać się według dwóch
procedur. Podstawowym trybem, właściwym
dla większości przedsięwzięć, jest procedura
zawarta w ustawie o koncesji. Stosuje się ją,
gdy wynagrodzeniem partnera prywatnego
w związku z realizacją projektu będzie prawo do pobierania korzyści z realizowanego
projektu (na przykład pobieranie opłat na au-

tostradach budowanych na zasadach PPP)
lub też – przede wszystkim – wraz z zapłatą
sumy pieniężnej. Jeżeli natomiast wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodzić
wyłącznie lub w przeważającej części od
podmiotu publicznego, należy bezwzględnie
stosować ustawę o Prawie do Zamówień Publicznych. Ze względu na fakt, że forma wynagrodzenia decyduje o trybie wyboru strony prywatnej, jej określenie musi nastąpić jeszcze przed wyborem tego partnera.

Kryteria wyboru
Wybór partnera prywatnego i najkorzystniejszej oferty podlega specyficznym
uregulowaniom. Kryteria ich wyboru dzieli się
na obligatoryjne i fakultatywne. Wśród tych,
które trzeba uwzględnić przy wyborze ofert,
są: wynagrodzenie, podział zadań i ryzyka
między uczestników partnerstwa, terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych
świadczeń podmiotu publicznego (jeżeli są
planowane).
Wszelkie inne kryteria oceny ofert zależą
od swobodnej decyzji władz publicznych.
Ustawa o PPP ogranicza się do wyszczególnienia głównych przykładów takich kryteriów,
wymieniając wśród nich: podział dochodów
pochodzących z przedsięwzięcia między
uczestników partnerstwa, stosunek wkładu
własnego podmiotu publicznego do wkładu
strony prywatnej, efektywność realizacji
przedsięwzięcia, w tym wykorzystania składników majątkowych, kryteria odnoszące
się bezpośrednio do przedmiotu inwestycji,
w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych
technologii, koszt utrzymania i serwis.

Na początek „Maluch”
Partnerstwo publiczno-prywatne to dla
gmin ciągle niewykorzystana szansa, choćby
na nowe żłobki. Trendy demograficzne powinny skłonić do budowy zarówno obiektów
przedszkolnych i żłobków, jak i domów opieki dla osób starszych. Przykładem może być
rządowy program „Maluch”. Na założenie
żłobka w formule PPP gmina nie musi wydać
nawet złotówki. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyzna jej środki bez zaangażowania finansowego.
Mimo to w ostatniej turze programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat trzech wśród zakwalifikowanych do dofinansowania ofert nie było żadnej oferty dotyczącej tworzenia nowych miejsc opieki w ramach współpracy publiczno-prywatnej. Tak
samo było w poprzedniej edycji programu. Na
razie gminy po prostu nie wiedzą, że mogą zakładać żłobki z partnerem prywatnym, korzystając z programu „Maluch”. Być może
z czasem się do tego przekonają. Podobnych
programów powinno być więcej, bo tam, gdzie
są wspólne działania, tam mniejsza szansa na
niedoróbki, złe wydatkowanie etc. To się po
prostu wszystkim opłaca.
I
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Potencjał
dobrze wykorzystywany

Zalew Siemianówka

Liczne walory przyrodnicze i dominujące w krajobrazie lasy w połączeniu
z przygranicznym położeniem w sąsiedztwie Białorusi otwierają przed
podlaską gminą Narewka szereg możliwości rozwoju turystyki
mina Narewka, położona w granicach chronionego krajobrazu
Puszczy Białowieskiej, w sąsiedztwie gmin Białowieża i Hajnówka, zajmuje 33948 ha w południowowschodniej części województwa podlaskiego.
Jej atutami są rzeka Narewka i – zaliczany do
największych akwenów w kraju – zbiornik
wodny Siemianówka, o powierzchni 3250 ha.
Takie zasoby naturalne czynią gminę atrakcyjnym celem podróży dla wszystkich miłośników sportów wodnych, wędkarstwa i aktywnego wypoczynku.
Na terenie gminy znajdują się cztery rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni
1979,15 ha. Położenie wśród lasów sprawia,
że gmina stanowi idealne miejsce dla osób lubiących wędrówki. To doskonała baza wypadowa dla zwolenników turystyki pieszej
i rowerowej, którzy mają do wyboru szlaki turystyczne zróżnicowane pod względem stopnia trudności i pejzażu. Przez gminę przebiegają trasy tematyczne, takie jak Podlaski
Szlak Bociani o długości 206 km, Szlak
Walk Partyzanckich, łączący Hajnówkę z Narewką, Białowieski Szlak Transgraniczny, liczący 58 km w części polskiej.
Miejscowa społeczność udostępnia przyjezdnym kwatery agroturystyczne, wypożycza
sprzęt wodny i zapewnia atrakcyjne spędzenie czasu w gminie, oferując wzbogacenie pobytu o zorganizowane wycieczki po Puszczy
Białowieskiej, rejsy statkami Mazurskiej Służ-
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by Ratowniczej Oddział Siemianówka oraz
spływy kajakowe rzeką Narewka – największą
rzeką puszczańską, której źródła znajdują się
w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej.
Ponadto godna uwagi jest dobrze zachowana w miejscowościach gminy Narewka zabudowa drewniana, z charakterystycznymi,
dwuspadowymi dachami i niskimi ścianami.
Uwagę zwracają artystycznie wycinane ręcznie deski, umieszczane nad oknami, na narożach budynków, wzdłuż krawędzi dachów
lub na ich szczytach. Ten unikalny styl, wypracowany w rejonie, wzbudza duże zainteresowanie bacznych obserwatorów, którzy
podczas spacerów podziwiają motywy roślinne i geometryczne.
Ze względu na potencjał turystyczny
gmina Narewka realizuje – przy udziale
środków unijnych – projekt pt. „Budowa
Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka”. W ofercie
gminy dostępne są uzbrojone, atrakcyjnie zlokalizowane w sąsiedztwie akwenu i kompleksów leśnych, tereny inwestycyjne, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe i pensjonatowe oraz usługi hotelarskie i rekreacyjne, jak również z przeznaczenie m na pole golfowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zainteresowani podjęciem inwestycji
w gminie Narewka z pewnością spotkają się
z życzliwością społeczności lokalnej oraz

wsparciem i profesjonalizmem pracowników samorządowych. Od 2010 roku Urząd
Gminy Narewka działa zgodnie ze standardami normy ISO 9001:2008, a dodatkowo legitymuje się przyznanym w ubiegłym roku
Eurocertyfikatem dobrych praktyk obsługi
i usług, plasującym urząd wśród instytucji odznaczających się sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju
oraz spełnianiem surowych norm jakościowych.
Gmina była również wyróżniana za zaangażowanie w ochronę środowiska, działania
na rzecz najmłodszych oraz aktywny udział
w pracach instytucji publicznych i wkład
w rozwój społeczności lokalnej. Powodem do
dumy są też wysokie lokaty w rankingach samorządowych, potwierdzające imponującą
pozycję na tle innych gmin wiejskich. Bieżący rok przyniósł wyróżnienie w dwóch kategoriach w konkursie Laur Gospodarności,
gdzie Narewkę uhonorowano za harmonijny rozwój oraz za rozwój przedsiębiorczości
wiejskiej. Na sukces gminy składają się też indywidualne osiągnięcia mieszkańców, czego
przykładem może być choćby zwycięstwo
Władysława Gryki w konkursie Podlaska
Marka Roku 2010, w którym jako najlepszy
podlaski smak bezkonkurencyjna okazała
się szynka barania według własnej receptury, czyli kumpiak.
www.narewka.pl

„TERMY UNIEJÓW” – WARTOŚĆ PROJEKTU 200 MLN ZŁ!

Kompleks termalnobasenowy „TERMY
UNIEJÓW”, to wyjątkowe i niezwykłe miejsce ,położone w centrum Polski u podnóża XIV-wiecznego zamku, otoczonego zabytkowym
XIX-wiecznym parkiem.
Kompleks zachęca turystów jedynymi
w centralnej Polsce gorącymi kąpielami
w leczniczych solankach termalnych.
Na turystów czekają: kąpiele w solankach z hydromasażami, zjeżdżalnie
wodne, sauna ﬁńska sucha, sauna turecka parowa, sauna aromaterapeutyczna oraz tepidarium z podgrzewanymi
leżakami.
Miłośników kąpieli relaksacyjnych zapraszamy do Kasztelu Rycerskiego „Na
Gorących Żródłach”, gdzie czekają na
Państwa średniowieczne balie termalne,
w których można zażyć kąpieli: różanych, czekoladowych oraz w piwie.
Na terenie kompleksu istnieje możliwość
organizowania imprez: ﬁrmowych, te-

matycznych, plenerowych oraz programów edukacyjnych dla szkół.
Bazę noclegową kompleksu zapewnia
Kasztel Rycerski „Na Gorących Źródłach” oraz zamek w Uniejowie.
Szczegółowa oferta kompleksu znajduje
się na stronie
www.termyuniejow.pl

URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE
99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13
tel. 63 288 97 44
www.uniejow.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
TERMY UNIEJÓW Spółka z o. o. w Uniejowie
99-210 Uniejów, ul. Polna 37
tel. 63 288 89 50
www.termyuniejow.pl

INWESTYCJE REALIZOWANE:
• Rozbudowa Kompleksu Termalno-Basenowego
• Restauracja Zespołu Zamkowo-Parkowego
• Budowa kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego „Zagroda Młynarska”
• Restauracja byłego budynku kina z przeznaczeniem na „Dom Pracy Twórczej”
Zapraszamy do współpracy Inwestorów indywidualnych oraz ﬁrmy !

Geotermia Uniejów Spółka z o. o.
99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 44
tel. 63 288 95 20
www.geotermia-uniejow.pl

POLSKA SAMORZĄDOWA

Świadomi swojej roli
Nie tylko państwo, lecz także samorządy, mają problemy z rosnącym zadłużeniem.
W ubiegłym roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że deﬁcyt w jednostkach
samorządu terytorialnego osiągnął 14,6 mld zł wobec 13 mld zł w 2009 roku.
Był tym samym najwyższy w historii. Trzeba było zapobiec pogarszaniu się tej sytuacji
apisana w ustawie o ﬁnansach publicznych reguła ograniczająca wydatki będzie istotnie ograniczać
wzrost zadłużenia samorządów.
Przyczyni się to do ograniczenia przez samorządy wydatków majątkowych na inwestycje w kolejnych latach – powiedział Jakub
Borowski, główny ekonomista Invest Banku.

Z

Błędna alternatywa
„To był przełomowy rok dla polskich samorządów. Po raz pierwszy doszło do wielkiej debaty o ich roli w publicznych finansach.
Problem, który pozornie należało rozstrzygnąć, zasadza się na pytaniu, co jest ważniejsze – centrum z budżetem państwa i wielką odległą od obywatela machiną, czy bliższa przeciętnemu Polakowi władza lokalna.
Kto w dzisiejszych trudnych dla państwa chwilach powinien ograniczać swoje ambicje
i oszczędzać” – napisała „Rzeczpospolita”.
Oczywiście alternatywa ta jest nonsensem.
W normalnym, praworządnym państwie powinno być miejsce dla wszystkich. W trudnych
czasach wszyscy powinni ograniczać swoje
plany i oszczędzać. Jednak ten głośny konflikt świadczy o rosnącej roli samorządów
w gospodarce. Do tej pory raczej je lekceważono. Teraz, gdy na liczniku długu publicznego zaczyna się liczyć każdy miliard, pod
lupę trafiły i lokalne finanse. Jednocześnie na
budżety samorządowe przenoszone są kolejne
zadania i związane z nimi koszty, bez jakiegokolwiek dofinansowania. Wszyscy liczą
też na rosnącą aktywność samorządów przy
zagospodarowaniu unijnych pieniędzy,
z czym też wiążą się dodatkowe koszty. Samorządowcy, coraz bardziej świadomi swojej roli w państwie, uczą się zabiegania o swoje prawa w parlamencie. – „Rzeczpospolita”
zawsze doceniała rolę, jaką w państwie mogą
odegrać samorządy. Pokazywała najlepsze
przykłady rozwiązań korzystnych dla mieszkańców pozyskania unijnych pieniędzy czy
największych inwestycji. Chcemy, by samorządowcy byli dumni ze swoich dokonań – powiedział Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.
Minister finansów Jacek Rostowski
chciał, by deficyt samorządów w 2012 roku
nie przekraczał 4 proc. ich dochodów. W kolejnych latach miałby dalej maleć. Samorządowcy odpowiedzieli, że ograniczenie
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Teraz, gdy na liczniku długu publicznego zaczyna
się liczyć każdy miliard, pod lupę trafiły i lokalne
finanse. Jednocześnie na budżety samorządowe
przenoszone są kolejne zadania i związane
z nimi koszty, bez jakiegokolwiek dofinansowania.
Wszyscy liczą też na rosnącą aktywność
samorządów przy zagospodarowaniu unijnych
pieniędzy, z czym też wiążą się dodatkowe koszty
możliwości zaciągania kredytów zmusi ich
do rezygnacji nie tylko z nowych inwestycji.
Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, powiedział dla portalu Kurier Poranny:
– Te plany zarazem mnie zmartwiły, jak i zaskoczyły, bo przecież już teraz są ustawowe
normy ostrożnościowe, które mówią, że
zadłużenie samorządu nie może przekroczyć
60 proc. dochodów. Stąd zaskoczenie, że
chce się wprowadzić dodatkowe obostrzenia
i że dotkną one wszystkich, nie tylko tych, których budżety rzeczywiście nie są w najlepszym stanie, ale nawet tych, którzy odkładali
swoje inwestycje na kolejne lata, nie biorąc
kredytów. Czyli „ukarani” zostaną także ci,
którzy nie zadłużali się wcześniej. My aku-

rat jesteśmy pośrodku – nasz poziom zadłużenia na koniec 2010 roku wynosił około 33 proc., czyli generalnie nie był wysoki.
Mieliśmy drugie najmniejsze zadłużenie
w kraju wśród dużych miast, tuż po Katowicach. Możliwości mamy więc dosyć duże,
ale przy wprowadzeniu tych ograniczeń nie
moglibyśmy z nich skorzystać.

Wsparcie od prezydenta
Obawy samorządowców podzielił prezydent Bronisław Komorowski. Ostrzegł on,
że mocne cięcia inwestycji przez samorządy,
których domaga się rząd, mogą doprowadzić
do spadku wzrostu PKB. Dlatego radził, by
obie strony się dogadały i wypracowały sta-
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nowisko, które zredukuje dług, ale nie zaszkodzi rozwojowi gospodarki.
Podczas konferencji „Przyszłość finansów
samorządów terytorialnych – dochody, inwestycje, dług” minister w kancelarii prezydenta Olgierd Dziekoński odczytał list Bronisława Komorowskiego do jej uczestników.
„Samorząd terytorialny jest w stanie określić
wizję rozwoju i inwestować w pomyślną
przyszłość mieszkańców tylko wówczas, jeśli posiada odpowiednie środki finansowe na
inwestycje” – napisał prezydent. Wskazał, że
możliwość uzyskania pieniędzy z rynków
kapitałowych stanęła pod znakiem zapytania,
gdy pojawił się postulat znaczącej redukcji deficytu samorządów.
Komorowski zapewnił w liście, że z uwagą przysłuchuje się debacie o tym, jak pogodzić postulat troski o stan finansów publicznych z koniecznością utrzymywania tempa inwestycji samorządowych. „Znalezienie sposobu na pogodzenie obu tych słusznych postulatów wymaga spokojnej i rzeczowej rozmowy, która ma właśnie miejsce” – napisał.
Zaznaczył, że w tej sprawie zwrócił się z listem
do premiera Donalda Tuska, w którym przedstawił argumenty samorządów. „Musimy
być świadomi, że ograniczenie inwestycji
samorządowych może mieć negatywne skutki dla tempa wzrostu polskiego PKB. Trzeba
także przyjrzeć się stanowi dochodów samorządów i rozważyć działania, które z jed-

nej strony pomogą stabilizować finanse publiczne w Polsce, a z drugiej będą wzmacniać
samodzielne podstawy finansowania zadań
rozwojowych przez samorządy” – uważa prezydent.
Dziekoński poinformował, że w kancelarii
prezydenta trwają prace dotyczące ewentualnej zmiany ustawy o dochodach jednostek
samorządów terytorialnych. Wyjaśnił, że
chodzi między innymi o to, by samorządy
miały dochody stabilne, ale jednocześnie
mogły je elastycznie kształtować. Zapewnił,
że zmiany byłyby neutralne dla budżetu. Biorący udział w konferencji szef zespołu doradców strategicznych premiera Michał Boni
powiedział, że nadchodząca dekada musi być
dekadą oszczędności i rozwoju. „Nie ma innej drogi na zdobywanie środków na rozwój
niż poprzez oszczędności” – wskazał.

Jest kompromis
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
poinformował, że w ostatnich latach wydatki inwestycyjne samorządów były trzy razy
wyższe niż rządu centralnego, a co czwarty
złoty został wydany na rozwój. Przypomniał, że w pierwszej wersji resort finansów
zaproponował, by od 2012 roku wprowadzić
limit deficytu samorządów w wysokości
4 proc., który spadałby następnie, by w 2015
roku osiągnąć 1 proc. – Mam nadzieję, że
dzięki działalności pana prezydenta i premiera

oraz osób z nimi związanych ta wizja, która
byłaby wizją przykrą dla samorządów, jakby
się oddala. Wszystko wskazuje na to, że to będzie kompromis zawarty między rządem i samorządami, i wszyscy wyjdziemy na swoje
– podsumował.
I tak się stało. Rząd i samorządy osiągnęły
wstępne porozumienie dotyczące oszczędności w sektorze finansów publicznych – poinformował portal Obserwator Finansowy.
– Samorządy zgodziły się ze stanowiskiem ministra finansów i rządu, że aby ograniczyć
w przyszłym roku deficyt budżetowy państwa
do 2,9 proc., konieczne jest uzyskanie oszczędności także w sektorze samorządowym. Skala oszczędności miałaby wynieść 6 mld zł, co
odpowiada 0,4 proc. PKB. Redukcja wydatków ma dotyczyć całego sektora samorządowego łącznie, a nie poszczególnych jego
jednostek. Samorządowcy ze swojej strony zaproponowali rządowi wprowadzenie kilku
środków dyscyplinujących wydawanie pieniędzy. Miałyby one polegać między innymi
na stałym monitorowaniu (i reagowaniu w razie potrzeby) wieloletnich prognoz finansowych, stworzeniu mechanizmów kontroli
deficytu w trakcie roku, a także wprowadzaniu zarządów komisarycznych w samorządach przekraczających ustalony poziom deficytu. Szczegóły porozumienia zostaną wypracowane wkrótce.
CZR
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Kożuchowska Strefa Przemysłowa znajdująca się w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Kożuchów
zaprasza inwestorów
Od maja teren Kożuchowskiej Strefy Przemysłowej znajduje się w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej. Na inwestorów, oprócz uzbrojonego
we wszystkie media terenu, czeka wiele zwolnień i ulg podatkowych
ładze gminy liczą, że włączenie
terenów Kożuchowskiej Strefy
Przemysłowej do KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej to wielka i niepowtarzalna
szansa na przyciągnięcie inwestorów do Kożuchowa. Czeka na nich tutaj 28 ha uzbrojonych gruntów. Do tej pory gmina na terenie Kożuchowskiej Strefy Przemysłowej
sprzedała dwie działki, jednak m.in. kryzys gospodarczy spowodował, że ich nabywcy do
dzisiaj nie rozpoczęli działalności. Wejście do
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej z pewnością zmieni tę sytuację
i wkrótce w Kożuchowie zainwestują przedsiębiorcy zwabieni wysokimi ulgami podatkowymi.
I

W

248 Fakty

Atuty inwestycyjne miasta:

Urząd Miejski w Kożuchowie

• teren strefy przemysłowej został
włączony do Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
co gwarantuje zwolnienia z podatków
CIT lub PIT;
• możliwość dowolnego podziału działek
według potrzeb inwestora;
• obecność wykwalifikowanej kadry
technicznej;
• położenie w pobliżu autostrady A18
oraz drogi ekspresowej S3;
• tradycje gospodarcze miasta;
• obecność kapitału zagranicznego (niemiecki);
• działki uzbrojone we wszystkie media
• atrakcyjna cena nabycia działek.

ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów
powiat nowosolski
województwo lubuskie
tel. (68) 355 59 40
fax (68) 355 28 68
um@kozuchow.pl
www.kozuchow.pl
Sprzedaż działek:
tel. (68) 355 59 45
um@kozuchow.pl
Informacje techniczne:
tel. (68) 355 59 68
ti@kozuchow.pl
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W stronę rozwoju
Śląska gmina Buczkowice stanowi atrakcyjny teren do wypoczynku, czynnej rekreacji
i zamieszkania. Coraz bardziej, bo dzięki dynamicznemu rozwojowi i zintensyﬁkowanym
inwestycjom, w ostatnich latach infrastruktura gminna spełnia wysokie standardy
d 2010 roku gmina Buczkowice realizuje projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” w ramach działania 1.1
Gospodarka wodno-ściekowa Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Jego celem jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych
w zlewni kaskady zbiorników zaporowych na
rzece Sole poprzez włączenie do kanalizacji
sanitarnej 5032 mieszkańców gminy.
Projekt o wartości 37,9 mln zł obejmuje budowę 59,8 km sieci kanalizacyjnej oraz
jednej przepompowni. Jego realizację podzielono na 9 etapów kwartalnych. Do tej
pory odebrano łącznie 27,9 km sieci, na które przeznaczono 11,6 mln zł. W trakcie odbioru są roboty z IV i V etapu, zaś wykonawca
realizuje zakres robót kolejnych etapów.
Przewidziany termin zakończenia robót budowlanych to 30 września 2012 roku, natomiast cały projekty będzie rozliczony zgod-

O

nie z umową o dofinansowanie do 30 czerwca 2013 roku.
Rozwój gminy dokonuje się dzięki uzyskanym dotacjom z UE w ramach środków
przedakcesyjnych, strukturalnych w okresie
programowania 2004–2006 i 2007–2013
oraz preferencyjnym pożyczkom z WFOŚiGW w Katowicach.
W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił
znaczny rozwój infrastruktury gminy Buczkowice. Wybudowano budynek Urzędu Gminy w Buczkowicach, zakończono budowę budynków szkół w Kalnej i w Godziszce oraz
rozbudowę szkół w Rybarzowicach i Buczkowicach. Przeprowadzono modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach, Domu Ludowego w Rybarzowicach, budynku „Sokolni” w Buczko-

wicach oraz Strażnicy OSP w Buczkowicach.
Ponadto rozbudowano Gminny Ośrodek
Zdrowia w Buczkowicach i wybudowano
cmentarz komunalny w Rybarzowicach
i Buczkowicach. Wybudowano też kompleksy i boiska sportowe. We wszystkich budynkach użyteczności publicznej wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz zmieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe.
Wybudowano i zmodernizowano 11,6 km
chodników dla pieszych, 30,3 km sieci wodociągowej, 87 km sieci kanalizacyjnej,
127,8 km sieci gazyfikacyjnej, 5,4 km ścieżki
rowerowej oraz sieć telefoniczną, place zabaw w każdym sołectwie i cztery przyszkolne boiska sportowe.
www.gmina.buczkowice.com.pl

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”
Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską
Ze środków Funduszu Spójności
W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

GMINA ŚLEMIEŃ ZAPRASZA
Gmina Ślemień zajmuje powierzchnię 46 km kw. 60 proc. powierzchni gminy stanowią lasy. Czyste środowisko i malownicze położenie sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki. Gmina stanowi także bazę wypoczynkową i rekreacyjną dla
mieszkańców wielu miast.
Gmina dysponuje wysokiej klasy bazą noclegową i gastronomiczną w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu
(cena za pokój 25 zł), ponadto liczne gospodarstwa agroturystyczne rozsiane po terenie całej gminy zapewniają wygodny wypoczynek i poznanie lokalnej kultury ludowej.
Ważnym obiektem dla mieszkańców jest sanktuarium maryjne na „Jasnej Górce” z cudownym źródełkiem. Warte zobaczenia są także liczne przydrożne kapliczki i ruiny pieca hutniczego. Na pasjonatów unikalnej przyrody czeka rezerwat przyrody „Madohora”, chroniący rzadkie gatunki ﬂory i fauny. Liczne jaskinie na terenie gminy czekają na
paleontologów, którzy mają szanse na odkrycie nowych podziemnych obiektów. Miłośnicy
mniej ekstremalnej turystyki mają do dyspozycji ogromny obszar łagodnych gór, z wyznaczonymi szlakami turystycznymi i z licznymi
strumieniami w malowniczych kotlinach.
Niewątpliwą atrakcja dla mieszkańców i turystów jest Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Ślemieniu. Na powierzchni prawie jednego hektara wybudowano nad starym podworskim stawem wiatę do grillowania, ścieżki spacerowe,
ustawiono ławeczki, posadzono drzewa i krzewy oraz wyeksponowano rosnącą
na terenie parku około 400-letnią lipę drobnolistną, będącą pomnikiem przyrody. W kompleksie sportowym wybudowanym dla kibiców i sportowców dodatkowo urządzono
wypożyczalnię rowerów. Wizytówką Ślemienia stał się nowo wybudowany rynek. Podświetlana
płaska fontanna w centralnej części, historyczna studnia, mała architektura, ciągi piesze i zieleń zachęcają do spacerów i wypoczynku. Rozpoczęto budowę Parku Etnograﬁcznego Ziemi Żywieckiej, który będzie pełnił funkcję muzeum typu skansenowego, a w najbliższej przyszłości
powstanie amﬁteatr z widownią dla 1000 osób.
mgr Małgorzata Pępek
Wójt Gminy Ślemień

POLSKA SAMORZĄDOWA

Solarna stolica Polski
Szczawnica, miejscowość uzdrowiskowa na południu Polski, nazywana kiedyś
„Królową Polskich Wód”, wraca do czasów swojej świetności, za sprawą milionowych
inwestycji ukierunkowanych na zrównoważony rozwój tego wyjątkowego uzdrowiska
amorząd podejmuje działania poprawiające nie tylko infrastrukturę
techniczną, ale również turystyczną,
edukacyjną, kulturalną oraz ekologiczną. Największym sukcesem w dziedzinie
ekologii jest program związany z montażem
kolektorów słonecznych dla wszystkich chętnych mieszkańców uzdrowiska. Dzięki nowatorskiemu na skalę kraju rozwiązaniu,
tylko Szczawnicy udało się pozyskać na to zadanie doﬁnansowanie w wysokości 65 proc.
całkowitych kosztów. Od tej pory Szczawnica znacznie ograniczyła niską emisję, zdecydowanie poprawiła jakość powietrza, zyskała miano „solarnej stolicy Polski” oraz tytuł
mistrza Polski i wicemistrza Europy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.
Wszystkie nowe inwestycje, jakie obecnie
powstają w Szczawnicy, zachowują styl architektoniczny XIX wieku, nawiązują do
czasów świetności uzdrowiska, ale przede
wszystkim wychodzą naprzeciw współcze-
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snym oczekiwaniom z zachowaniem tradycyjnego profilu działalności. I tak, oprócz typowych masaży i zabiegów leczniczych,
w tych samych ośrodkach wykonuje się dodatkowo usługi odnowy biologicznej, spa,
wellness czy beauty, a chcąc podziwiać uroki szczawnickiego krajobrazu, można skorzystać z nowoczesnych kolejek linowych.
Ważnym jest, by zachować równowagę pomiędzy tradycją a nowoczesnością, a umiejętne ich połączenie gwarantuje szybki i trwały rozwój miejscowości.
Głównym źródłem środków finansowych są fundusze unijne, a skuteczność ich
pozyskiwania plasuje w tym roku Szczawnicę na 7. miejscu w skali kraju, dając pozycję
lidera w Małopolsce. Najcenniejszym jednak
atutem uzdrowiska jest jego autentyczność,
naturalność i wyjątkowość. Nie ma nigdzie
więcej na świecie takich miejsc, jak Przełom
Dunajca, Wąwóz Homole czy Rezerwat Biała Woda, mało gdzie można po środku szla-

Spływ Przełomem Dunajca
ków turystycznych skosztować świeżych
owczych serów. Atrakcją regionu jest także cudowna szczawnicka promenada.
– Miejscowość zmieniają na lepsze również jej mieszkańcy, zawsze tacy sami – dobrzy i pracowici, dzięki czemu Szczawnica zawsze będzie uzdrowiskiem na miarę swoich
czasów – podkreśla burmistrz Szczawnicy
Grzegorz Niezgoda.
www.szczawnica.pl

Bardo na fali!
Gmina Bardo – niegdyś gród graniczny, od wieków cel pątników,
dziś wiąże swoją przyszłość z rozwojem turystyki aktywnej
u krzyżują się szlaki komunikacyjne, handlowe, kulturowe i turystyczne, które od lat przyciągają,
pielgrzymów, wędrowców, amatorów MTB, kajakarzy, wędkarzy i myśliwych.
Miasto, wykorzystując otoczenie Gór Bardzkich, a także unikatowy przełom rzeczny, zyskuje popularność jako weekendowy ośrodek
turystyki aktywnej dla Dolnego Śląska,
Opolszczyzny, Wielkopolski i pogranicza
polsko-czeskiego.
– Bardo wyrosło wokół bazyliki i kultu
Matki Boskiej Bardzkiej – Strażniczki Wiary.
Dziś obok tradycji pielgrzymkowych, chcemy
wykorzystać turystyczny potencjał okolicy.
Promujemy szlak Przełomu Bardzkiego
i spływy Nysą Kłodzką jako największą atrakcję turystyczną regionu. Cieszy nas rosnące
zainteresowanie zarówno klubów kajakowych i firm organizujących spływy, jak i indywidualnych turystów – mówi burmistrz
Krzysztof Żegański i dodaje: – Rozbudowując infrastrukturę szlaku kajakowego, mamy
zamiar zainteresować nie tylko turystów, ale
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Spływy Przełomem Bardzkim
także inwestorów. W tym roku oddaliśmy cztery przystanie, szlak jest oznakowany, mamy
przewodnik kajakowy, ale konieczne są dalsze inwestycje w postaci miejsc noclegowych i biwakowych, wypożyczalni sprzętu
wodnego, lokali gastronomicznych.
Miasto angażuje się w organizację imprez,
które pomagają promować jego walory turystyczne. W tym roku Bardo było siedzibą
największej imprezy kajakowej na Dolnym Śląsku – XIX Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Nysa Kłodzka 2011 należącego do

Grand Prix PZK. Szczególną popularnością
cieszą się spływy na BeleCzym. Od kilku lat
odbywa się tu międzynarodowy wyścig na rowerach górskich Sudety MTB Challenge, na
który ściągają zawodnicy ze wszystkich kontynentów.
Samorząd gminy ambitnie realizuje potrzeby infrastrukturalne, plasując się na czołowych miejscach w rankingach inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy unijnych. Podejmowane są zadania inwestycyjne poprawiające ogólną atrakcyjność gminy w takich
obszarach jak: kanalizacja, wodociągowanie,
chodniki, drogi, świetlice, budynki szkół.
Na tym jednak nie koniec. Już wkrótce
w ofercie turystycznej Barda znajdzie się
kolejna niezwykła atrakcja. W bardzkiej bazylice trwa remont XVIII-wiecznych organów,
instrumentu najwyższej klasy. Koncert inaugurujący festiwale organowe w Bardzie planowany jest na wrzesień 2013 roku – zapraszamy już dziś!
www.bardo.pl

POLSKA SAMORZĄDOWA

Zyski a ekologia
Chociaż dla każdego jest już jasne, że przynajmniej część odpowiedzialności za większą
zachorowalność na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat spoczywa na barkach coraz
bezczelniej wciskanej nam chemii w żywności, to pochylenie się nad ekologicznym
jedzeniem – przynajmniej w kraju nad Wisłą – ciągle napotyka na spore problemy.
Trochę w tym winy złych przyzwyczajeń klientów, podejścia do tematu handlowców,
ale też samych rolników. Ci ciągle jednak wierzą, że jeszcze będzie lepiej
Paweł Jagoda
aradoksalnie, rolnictwo ekologiczne wywodzi się z krajów wysoce uprzemysłowionych. Dobrze naoliwione gospodarki dawały spore plony, co w naturalny sposób poszerzało istniejący asortyment, ale także zachęcało do innowacyjności.
Sprzyjały też temu piętrzące się z roku na rok rolnicze nadwyżki.

P

Wybór pozornie oczywisty
W Polsce ekologia na polach (przynajmniej oficjalnie) pojawiła się
po 1989 roku. Chociaż temat nie był nam tak do końca obcy. Wszak
już w latach 20. ubiegłego stulecia o innym niż do tej pory spojrzeniu
na przyrodę i na uprawę głosił, spotykając przy okazji sporo zwolenników, dr Rudolf Steiner. Potem takie a nie inne koleje losu i pewnie kilka innych czynników spowodowały, że rolnictwo ekologiczne w kraju
nad Wisłą zamarło. A przynajmniej nie było mocno akcentowane. Drzwi
ponownie otwarto po transformacji gospodarczo-ustrojowej. I tak na
pierwszą, niezależną jednostkę certyfikującą przyszło nam czekać 7 lat.
Odpowiednie przepisy, w postaci ustawy, stworzono zaś dopiero
w 2001 roku. Rzecz jasna, kolejnym dopingiem był akces naszego kraju do Unii Europejskiej, gdzie temat – podobnie, jak wiele innych – był
już znany i dobrze „przetrenowany”.
Prof. Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku przyznaje, że brakuje jeszcze szeroko zakrojonych badań dotyczących wpływu żywności ekologicznej na nasze zdrowie. Są jednak bardzo przekonujące badania, które pośrednio udowadniają, że im produkcja żywności jest bardziej naturalna, tym lepszy wpływ na nasze zdrowie ma
to, co jemy. Przykładem mogą być tu chociażby badania składu mięsa wołowego. Porównano mięso krów, które po prostu pasły się na
łące, z mięsem zwierząt dokarmianych wysokoenergetycznymi, wysokowydajnymi paszami. Okazało się, że mięso zwierząt hodowanych
sztucznie miało o wiele gorszy skład niż mięso krów hodowanych naturalnie. Zawierało ono aż 3 razy więcej tłuszczów nasyconych, sprzyjających rozwojowi chorób układu krążenia.
Niby wszystko jest jasne i klarowne. Gdyby zrobić badania opinii publicznej, pytając respondentów, czy wolą jeść ekologicznie, czyli zdrowo, czy może tak, jak do tej pory: szybko, chemicznie i nie do
końca w zgodzie z własnym zdrowiem, to można iść w ciemno w zakład, że większość wybrałaby pierwszą opcję. Tymczasem rolnictwo
ekologiczne w naszym kraju ciągle napotyka na kłopoty. – Rzeczywiście, po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej ewidentnie można było zaobserwować wzrost liczby gospodarstw ekologicznych. Niestety, ilość nie przełożyła się na jakość. Pokutuje
przede wszystkim brak odpowiedniej promocji, dotarcia do indywidualnego klienta – twierdzi Agnieszka Łętowska ze Stowarzyszenia
Rolnictwa Ekologicznego „BioPolonia”.

Każda strona widzi co innego
– Sam szukam klientów. Jeżeli bym czekał, aż ktoś do mnie przyjedzie i zamówi część towaru, to po prostu bym nie wyżył. Trzeba dbać

o własny biznes, rozglądać się za zbytem. Nic nie przychodzi bez wysiłku – uważa z kolei Marek Potoczny, wielokrotnie nagradzany właściciel 30-hektarowego gospodarstwa ekologicznego w gminie Rokietnica (woj. podkarpackie).
Przedstawiciele rządu nieco inaczej patrzą na całą sprawę. Dla
nich rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce ma się bardzo dobrze. – Przecież tylko w 2010 roku liczba gospodarstw ekologicznych w porównaniu z ubiegłymi 12 miesiącami wzrosła o 20 proc.
W 2002 roku udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni
upraw rolnych wynosił tylko 0,3 proc. (wtedy średnia europejska wynosiła 3,3 proc. – przyp. red.); teraz zaś ten wskaźnik wynosi 2,8 proc.
Cały czas wzrasta także liczba profesjonalnych jednostek certyfikujących. Nie zapominajmy również o zainicjowanej jeszcze
w 2006 roku, pod auspicjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Agencji Rynku Rolnego, kampanii informacyjnej dotyczącej rolnictwa ekologicznego i produktów – usłyszeliśmy w biurze prasowym resortu rolnictwa.

«

Gmina Słupno

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
tel. (24) 267 95 60, faks (24) 261 95 38
www.slupno.eu
Atuty gminy Słupno:
– położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka
– wysoki stopień uprzemysłowienia
– atrakcyjne tereny budowlane
– dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowo-produkcyjnego

Rozwój generuje duże zapotrzebowanie na inwestycje, zwłaszcza z zakresu infrastruktury komunalnej i społecznej, które są systematycznie realizowane.
Słupno należy do najbardziej zaawansowanych inwestycyjnie gmin w województwie mazowieckim. Ogromna liczba inwestycji przeprowadzonych po 1990 roku
jest w dużej mierze zasługą skutecznie wykorzystywanych dotacji z UE. Za swoje
osiągnięcia gmina była wielokrotnie nagradzana w rankingach wojewódzkich i krajowych.
Ze względu na liczbę zrealizowanych inwestycji Słupno zakwaliﬁkowano do grona
najlepiej funkcjonujących polskich samorządów i kilka razy sklasyﬁkowano w „Złotej Setce Samorządów”.

POLSKA SAMORZĄDOWA
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Dla rolników jednak najlepszym wyznacznikiem jest odsetek osób systematycznie zaopatrujących się w ekologiczne produkty.
– W tym kontekście ministerialna kampania
poległa – stawia sprawę jasno Agnieszka Łętowska. Promocja (czy raczej, jak niektórzy
uważają, jej brak) to jednak – jak mówią sami
rolnicy – bodaj najmniej uciążliwy z co najmniej kilku problemów. – Prawo rynku jest
bezlitosne. Rosnąca liczba gospodarstw ekologicznych cały czas nie przekłada się u nas
na docenienie tak przez klientów, jak i innych
rolników – mówi Marek Potoczny. – Pozostaje
też kwestia biurokratyczna. Tutaj przydaje się
sporo cierpliwości i zacietrzewienia. By gospodarstwo ekologiczne mogło na stałe funkcjonować, trzeba co najmniej 6 lat. Na sam
certyfikat, honorowany również na rynku europejskim, czeka się 4 lata.

Kłopotliwe dotacje
Osobnym tematem jest pomoc finansowa UE. Nie jest przecież tajemnicą, że Bruksela nie oszczędza na ekologii. I tutaj mamy
do czynienia już ze sporymi kłopotami. Nie
brakuje bowiem takich, którzy po prostu na
owej rolniczej ekologii chcą zarobić. Tych bardziej od świadomości konsumentów czy popularyzacji tematu w społeczeństwie interesuje zasobność własnego portfela. Cel ma być
osiągnięty. Przez ekologię, a jak nie, to budownictwo, handel nieruchomościami etc.
Biznes jest biznes. – Ekologia przegrywa z zyskiem. Tylko on się liczy – mówi Agnieszka Łętowska.
– Od 3 lat walczymy, by uzależnić dopłaty
do użytków rolnych od hodowli. Wtedy pieniądze otrzymywałby rolnik z prawdziwego
zdarzenia, a nie na przykład właściciel kilkudziesięciu hektarów pod Warszawą, który
tam się tylko opala – twierdzi Bogusława
Szmigielska z Polskiego Związku Rolników
Ekologicznych. – I było już w tej sprawie stosowne rozporządzenie ministra, nawet zgoda Komisji Europejskiej, i nagle wszystko wycofano. Właśnie przyczyny ekonomiczne
spowodują – o ile nic się w tej materii nie zmieni – że za 2–3 lata rolnicy masowo będą się
odwracać od ekologii na rzecz ochrony środowiska, gdzie o europejskie pieniądze, bez
generowania nieuczciwej konkurencji, jest po
prostu łatwiej. Ten proceder już się zaczął. Jedynym ratunkiem jest odpowiednia zmiana
przepisów na lata 2014–2020, co już leży
w gestii polskiego rządu.

Ekologicznie znaczy drogo?
By rolnik mógł utrzymać gospodarstwo
(nie tylko ekologiczne), musi go być na to
przede wszystkim stać. Dobrze byłoby, gdyby jeszcze tyle zarabiał, by mógł inwestować
w najnowocześniejsze rozwiązania. Jednak
większość parających się ekologią rolników ledwo wiąże koniec z końcem. Przechadzając
się między sklepowymi półkami, bez trudu
można poznać produkty ekologiczne. Są po
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prostu droższe. Zdecydowanie droższe. Być
może rolnicy, którzy windują ceny do niebotycznych rozmiarów, sami są więc sobie
winni?
Nie do końca. – To jest bardzo proste.
Przecież przy drodze na przykład buraka ćwikłowego kupi się już za 1 zł. Za tego samego w sklepie zapłacimy 3, a nawet 4 zł. Tak
drastycznie wysokie są marże. W przypadku
marketów to już nie marża, a wręcz haracz.
A zawsze to przyjemnie, jak w dużym sklepie
można zobaczyć nawet kilka półek z ekologiczną żywnością. Ale to, że przy nich zazwyczaj stoi mało ludzi, to nie wina poszczególnych rolników. To nie oni sobie wymyślili takie a nie inne ceny na etykietach. Inna
sprawa to kulejące ciągle pośrednictwo sprzedaży – nie ma cienia wątpliwości Bogusława
Szmigielska.
Doskonale zdaje sobie z tego sprawę minister rolnictwa Marek Sawicki, który już nie
raz publicznie przyznawał, że ceny produktów ekologicznych są w Polsce zbyt wysokie.
Dlatego resort opowiada się za wprowadzeniem, podobnie jak choćby we Francji, systemu monitoringu cen i marż. Biernie nie zamierza się też temu przyglądać Komisja Europejska, która powołała już do życia Komitet Wysokiego Szczebla do zbadania łańcucha żywnościowego pod kątem właśnie cen
i marż.

Stąd pokutujący u nas cały czas pogląd,
że żywność ekologiczną kupuje się na bazarze. Szkopuł w tym, że większość targowych
produktów pochodzi od tych samych dystrybutorów, u których zaopatrują się markety. Tylko że tutaj jest taka marża, a tam ciut
inna. To z kolei oddziałuje odpowiednio na
konsumentów, po prostu zniechęcając ich do
tego, by karmić własny żołądek ekologicznie.
Znawcy tematu przyznają jednak, że
w tym tunelu można dostrzec migoczące światełko nadziei. – W Europie Zachodniej rolnictwo ekologiczne ma się znacznie lepiej niż
u nas. Być może w końcu w Polsce też coś się
zmieni na lepsze – zastanawia się Agnieszka
Łętowska. – Trzeba bardzo dużo zrobić, by
poprawić sytuację. Na szczęście nie startujemy
od zera. Mamy już solidne fundamenty. Tylko w Kujawsko-Pomorskiem, zwłaszcza
w okolicach Torunia, widać, że gospodarstwa
ekologiczne mogą i u nas mieć się bardzo dobrze. Ale miałyby się jeszcze lepiej, gdyby nie
niektóre przeszkody. Oby było ich jak najmniej
– dodaje Bogusława Szmigielska.
Ekologiczny dynamizm jest w Polsce
widoczny gołym okiem. To z pewnością
może cieszyć. Ale do tego, by na naszych stołach było zdecydowanie mniej chemii, jeszcze długa droga. Narzekania w niczym tu nie
pomogą. Tę drogę po prostu trzeba przejść.
Oby jak najszybciej.
I

MOTORYZACJA

Master
pod każdym
względem

Tkwienie w nieważkości jest dla ﬁrmy produkującej samochody swoistym
samobójstwem. Do niedawna tak wyglądała sytuacja Renault. W efekcie Trafﬁc czy
Master na tyle obyły się na rynku, że w pewnym momencie trąciły myszką. Aż w końcu...
toś powiedział dość i zagonił inżynierów do zaniedbanego działu dostawczaków. Pierwszym rzutem na taśmę traﬁł Master, którego nawet od Trafﬁka dzieliła stylistyczna przepaść. Wystarczy nawet spojrzeć w curriculum
vitae Mastera, żeby dostrzec w jego karierze
swoisty brak rozwoju. Pierwszą generację produkowano od 1981 do 1998 roku, natomiast
kolejną od 1997 do 2010. Druga generacja
przez 13 lat przeszła jedynie facelifting i zyskała nowe silniki oraz delikatnie zmodyﬁkowane wnętrze. Przez tak długie lata konkurencja nie spała. W międzyczasie Mercedes wszedł w alians z Volkswagenem i na bazie Sprintera powstał volkswagenowski dostawczak o poważnej i jednocześnie bardzo
marketingowej nazwie Crafter. Być może romans niemieckich marek zadziałał na Renault
jak zimny prysznic. Dlatego koncern szybko
przystąpił do prac projektowych nad nowym
Masterem. I oto w 2010 roku mieliśmy
spektakularne wejście nowej i już trzeciej generacji modelu. Oczy skierowano na Francję, bo oto tamtejsi inżynierowie pokazali, że
dostawczy samochód wcale nie musi być
nudny.
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Pojazd chwycił nie tylko swoją urodą, ale
też funkcjonalnością wnętrza. W tym przypadku cały zespół projektowy postawił na nowoczesne rozwiązania i precyzyjnie trafiał
w zapotrzebowania użytkowników takich
samochodów.
Master oferuje w kabinie nie tylko całe
mnóstwo schowków i kieszeni, ale także zapewnia bezpieczne manewrowanie tymże
kolosem. Średnica skrętu wynosi zaledwie
12,5 metra. Ponieważ widoczność podczas
manewrów cofania jest ograniczona, jako opcję
dodatkową możemy zamówić kamerę cofania, której monitor podglądowy znajduje się
w górnej osłonce przeciwsłonecznej kierow-

cy. W nietypowym miejscu, bo przy wstecznym
lusterku wewnętrznym zamontowano wyświetlacz radia, a więc w bliskim zasięgu wzroku. Toteż miejsce pracy kierowcy zdaje się być
dopracowane pod każdym względem. I jeszcze jedna kwestia – ładowność wersji long wynosi przyzwoite 1610 kg. Natomiast pojemność przestrzeni bagażowej wynosi aż 10,8 m3,
szerokość między nadkolami 1380 mm i wysokość otworu załadunkowego 1820 mm.
Master proponowany jest z jednym silnikiem
wysokoprężnym o pojemności 2,3 litra i do
wyboru z mocą 100, 125 lub 145 KM. Każda z wersji oferowana jest z sześciostopniową manualną przekładnią.
I

MOTORYZACJA

Samochód
wielce komfortowy

Samochód rodzinny to dwa słowa, które brzmią nad wyraz poważnie,
gdy musimy takowe auto kupić. Czynność choć prosta, często okazuje się
najtrudniejsza. No bo czym kierować się podczas wyboru?
iele rzeczy jest banalnie prostych, ale niezauważanych przez
dorosłych. Dlatego, może zabrzmi to śmiesznie, ale jeśli
chcecie kupić samochód stricte rodzinny, zabierzcie ze sobą na wycieczkę po autosalonach
własne dzieci. To one będą waszym najlepszym
doradcą w tej sprawie. Ich oko spojrzy na
wszystko przez zupełnie inny pryzmat. One zapytają was kilkanaście razy „dlaczego”, co będzie miało zdecydowany wpływ na wybór. Czy
zdołają was namówić na Citroena Grand C4
Picasso? Całkiem możliwe.
Już stylistyką nadwozia model potrafi
przyciągnąć. Jednak, dzieci mają własną filozofię. Najpierw wolą zobaczyć samochód
od środka. To zupełnie jak z człowiekiem.
Żeby go dobrze poznać, najpierw trzeba
odkryć jego duszę. Życiowe, a jakże prawdziwe. Grand C4 Picasso zaprojektowano do
przewiezienia siedmioosobowej rodziny. Ale
jeśli zaistnieje potrzeba przewiezienia samych
dorosłych osób, nie będzie problemu z miejscem.
Auto tak skonstruowano, aby zapewnić
komfort podróży pasażerom w każdym wieku i prawie każdego wzrostu. Wykluczając po-

W

nad dwumetrowych koszykarzy, bo w ostatnim rzędzie siedzeń raczej zatykaliby sobie
uszy kolanami. Tak naprawdę bolączką inżynierów zawsze było stworzenie takiego
systemu składania siedzeń, żeby dotarcie
do trzeciego rzędu przestało być skomplikowanym wyczynem. W Grand C4 Picasso ten
problem rozwiązano przesuwnymi fotelami
oraz w pełni składanymi oparciami.
A teraz krótko o funkcjonalności. Dla łatwego utrzymania stałej temperatury we
wnętrzu pojazdu tu i ówdzie zamontowano
dysze nawiewów. Przede wszystkim pomyślano też o wielu schowkach, które pasują do
niewielkich zabawek lub podręcznych drobiazgów niezbędnych podczas dalekich wojaży. Pomysłowości nie brakło inżynierom na-

wet podczas tworzenia przestrzeni bagażowej. Jej oświetlenie można wyjąć i używać jako
latarki.
I teraz trochę na temat wrażeń z miejsca
kierowcy. Poczucie przestrzeni. Ogromna, panoramiczna szyba wdziera się aż na ¼ dachu,
tworząc oszałamiający efekt otwartości i wolności. A jeśli słońce da się we znaki, część nachodzącą na dach można przysłonić specjalnie skonstruowaną żaluzją umocowaną na
szynach. To jest dopiero pomysłowość.
Grand C4 Picasso dostępny jest z dwoma silnikami benzynowymi (120 i 156 KM)
i dwoma Diesla (110 i 150 KM). Jedną z najchętniej wybieranych jest oczywiście 110-konna jednostka wysokoprężna. Gabaryty i masa
własna pojazdu nie wróżą własności jezdnych
auta sportowego, co jest zrozumiałe. Podczas
szybkiego wchodzenia i wychodzenia z zakrętów lub przypadkowych slalomów czuć
długość nadwozia. Jednak przy rozsądnych
wskazaniach prędkościomierza systemy zapewniają właściwe trzymanie drogi. A przecież trzeba pamiętać, że pojazd zaprojektowano jako rodzinny. Praktyczny, wygodny
i przede wszystkim przyjazny dzieciom. Taki
jest Grand C4 Picasso.
I
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Niewielkie rozmiary, wielkie możliwości

a polski rynek traﬁł właśnie najnowszy multimedialny tablet marki Yarvik. Urządzenie wyposażone jest w 7-calowy ekran dotykowy,
system operacyjny Android oraz 4 GB wbudowanej pamięci (z możliwością rozszerzenia za pomocą kart MicroSD).
Tablet Yarvik to doskonałe urządzenie dla osób, które chcą mieć stały, wygodny dostęp do Internetu (serwisów społecznościowych, informacyjnych, stron z filmami) oraz multimediów – doskonale sprawdzi się jako odtwarzacz audio i wideo, czytnik e-książek czy przenośna konsola do gier.
Konfigurację uzupełniają między innymi: moduł WiFi, wbudowane głośniki stereo, a także porty miniUSB i USB. Istotnymi atutami
urządzenia są niewielkie rozmiary (120 x 197 x 13,3 mm) i niewielka waga (375 g) oraz elegancka, solidna obudowa (do zestawu jest dołączone ochronne etui). Wbudowana bateria zapewnia energię wystarczającą na 4 godziny oglądania filmów i nawet 14 godzin odtwarzania muzyki.
Sugerowana cena detaliczna urządzenia, objętego dwuletnią gwarancją, to 499 zł.
JA
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Sieciowe propozycje od WD
ysk sieciowy (np. My Book Live) podłączony do routera to najprostsza możliwa sieć komputerowa. Ze względu na ogromną pojemność (od 1 do 3 TB) może stanowić serwer domowy lub ﬁrmowy, na którym archiwizowane są wszystkie dane z komputerów i urządzeń przenośnych.
Dodatkową zaletą dysków sieciowych jest możliwość uzyskania zdalnego dostępu do danych z dowolnego komputera podłączonego
do Internetu, smartfona lub tabletu. Dysk w wersji 1 TB można już kupić za 450 zł.
Podłączenie odtwarzacza multimedialnego z dostępem do sieci (np. WD TV Live Hub) do telewizora oraz do routera umożliwi przeglądanie na ekranie telewizora zawartości dysku sieciowego. Odtwarzacze firmy WD umożliwiają dostęp do serwisów Facebook czy
YouTube, a także oglądanie filmów i zdjęć z urządzenia z USB (np. kamera, aparat, smartfon). Cena odtwarzacza to 650 zł. Adaptery sieciowe umożliwiają rozszerzenie na cały dom
bezpiecznego i szybkiego Internetu, poprzez gniazdka elektryczne.
Zestaw WD Livewire Powerline AV, wyposażony w technologię HomePlug AV, zapewnia transfer danych z szybkością
do 200 Mb/s, umożliwiając płynne
odtwarzanie filmów Full HD na
maksymalnie 7 urządzeniach. Zestaw
kosztuje około 350 zł.
JA
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Wygodny
Android
dla biznesu
ALAXY Pro to najnowsza propozycja
ﬁrmy Samsung dla użytkowników biznesowych. Smartfon oferuje szerokie możliwości i bogate zaplecze systemu operacyjnego
Android oraz wygodę obsługi, zarówno poprzez ekran dotykowy (2,8 cala), jak i pełną
klawiaturę QWERTY.
Smartfon zapewnia bezpieczną transmisję
danych przez WiFi dzięki Cisco Compatible
Extension oraz zgodność ze standardem
VPN, co gwarantuje szyfrowane połączenie
firmową siecią, a także możliwość zarządzania
urządzeniem i jego bezpieczeństwem za pomocą rozwiązań Sybase Afaria. Korzystanie
z dokumentów firmowych dodatkowo wspiera klient poczty ActiveSync, natomiast Think
Free Office pozwala na tworzenie, przeglądanie i edytowanie plików w popularnych formatach biurowych.
Oprócz wbudowanych funkcji Samsung
GALAXY Pro oferuje dostęp do bogatego zaplecza aplikacji w postaci Android Market
oraz Samsung Apps. Dzięki dostępności
pakietu dla programistów Google Android
możliwe jest również stworzenie własnych
aplikacji lub dostosowanie funkcjonalności telefonu do potrzeb firmy.
Model oferowany jest w sieci Plus w sugerowanej cenie detalicznej 879 zł.
JA

G

Inteligentna
nawigacja z 3G
B

LOW, producent zaawansowanych samochodowych urządzeń multimedialnych, zaprezentował unikalną, 5-calową nawigację samochodową BLOW 500 Trafﬁc, z wbudowanym modułem komunikacji 3G i najnowszym oprogramowaniem AutoMapa.
Jest to jedyny, dostępny na rynku, model z wbudowanym modemem 3G. Dzięki zastosowaniu mechanizmu szerokopasmowego
transferu danych, szybkiego procesora i najwyższej klasy odbiornika
satelitarnego urządzenie pozwala niezwykle szybko i precyzyjnie wyznaczyć położenie pojazdu nawet w trudnych warunkach terenowych,
a także inteligentnie modyfikować trasę przejazdu, w zależności od bieżącej przepustowości arterii komunikacyjnych, blokad drogowych itp.
Za wyznaczanie tras i prezentację terenu odpowiada najnowsza wersja oprogramowania AutoMapa, zawierająca ponad 5060 miast i miejscowości w Polsce, ponad 640 tys. Użytecznych Punktów (POI), około 3 mln budynków oraz dokładne plany nawigacyjne kilkudziesięciu
tysięcy miast w 44 państwach Europy.
Sugerowana cena BLOW 500 Traffic z AutoMapą to 799 zł.
JA
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TARGI

Gdzie na targi
wrzesień 2011

13–14 HydroSilesia 2011 – Targi Urządzeń i Technologii

5–8

MSPO 2011

13–15 MTS 2011 – Międzynarodowe Targi Spółdzielcze

5–8

LOGISTYKA 2011 – Międzynarodowe Targi Logistyczne Kielce

6–9

KATOWICE 2011 – Międzynarodowe Targi

Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej
– Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Kielce

Górnictwa, Energetyki i Metalurgii

Katowice

BALTEXPO 2011 – Międzynarodowe Targi Morskie

Gdańsk

6–9

SILMEX 2011 – Międzynarodowe Targi Górnictwa
i Energetyki

Sosnowiec

Targi Techniki Grzewczej i Instalacyjnej 2011

Rzeszów

12–15 POLAGRA-FOOD 2011 – Międzynarodowe
Targi Wyrobów Spożywczych

20–22 TIWS 2011 – Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej

30–2
30–2

Kielce

5–6
5–7

Bednary
Bielsko-Biała

7–9

Kielce

SPORT-OBIEKT 2011 – Wystawa

i Wystawa Monitoringu Wizyjnego
Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych

Kielce
Kielce

8–10

ExpoLAB 2011 – Targi Analityki,

9–12

KAMIEŃ – STONE 2011 – Targi Branży Kamieniarskiej Poznań

Technik i Wyposażenia Laboratorium

Sosnowiec

15–16 MEETINGS POLAND EXPO 2011
– Targi Usług dla Biznesu
15–17 ENERGETICS 2011 – Lubelskie Targi Energetyczne
Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej
i Urządzeń do Obróbki Metalu

Kielce

Warszawa
Lublin
Warszawa

16–18 POLTOOLS 2011 – Targi Form i Narzędzi

Bydgoszcz
Bydgoszcz

16–18 RubPlast EXPO 2011 – Targi Przemysłu
Kielce

Tworzyw Sztucznych i Gumy

Sosnowiec

Koszalin

16–18 HAPexpo 2011 – Targi Hydrauliki,

Katowice

22–25 POLEKO 2011 – Międzynarodowe Targi Ekologiczne Poznań

Automatyki i Pneumatyki

Sosnowiec

22–25 KOMTECHNIKA 2011 – Międzynarodowe
Targi Techniki Komunalnej

Poznań

23–25 INFRA-Meeting 2011 – Salon Maszyn Budowlanych,
Toruń

Urządzeń i Technologii dla Infrastruktury

Sosnowiec

23–25 Expo KRUSZYWA 2011
Warszawa

– Targi Kruszyw Naturalnych i Wtórnych

Sosnowiec

24–25 KOMPOZYT-EXPO 2011 – Targi Kompozytów,
Sosnowiec

AUTOSERWIS 2011 – Targi Technik Motoryzacyjnych Katowice
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8–9

16–18 BYD-MASZ 2011 – Targi Maszyn

Technologii Maszyn do Produkcji Materiałów
Kompozytowych
25–26 Ogólnopolski Salon Dekarski 2011

13–14 EkoWaste 2011 – Targi Gospodarki Odpadami,
Recyklingu i Technik Komunalnych

Kraków

15–17 INFRASTRUKTURA 2011 – Międzynarodowe

TOOLEX 2011 – Targi Obrabiarek, Narzędzi
i Technologii Obróbki

ALARM 2011 – Konferencja

Warszawa

CŁO I GRANICA 2011 – Międzynarodowa Wystawa
Wyposażenia dla Kontroli Celnej i Granicznej

8–9

Kielce

KWZH 2011 – Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań

MOTO-TOR 2011 – Targi Motoryzacyjne

i Urządzeń do Obróbki Materiałów

Kielce

październik 2011
1–2

Kraków

listopad 2011

DREMASILESIA MEBELTECHEXPO 2011
– Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna

Łączenia i Powlekania Blach

Bydgoszcz

28–30 METAL 2011 – Międzynarodowe Targi
Technologii dla Odlewnictwa

Sosnowiec

Kielce

– Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii,

29–30 EKO 2011 – Targi Budownictwo–Energia–Rolnictwo

– Międzynarodowe Targi Spawalnicze

Poznań

28–30 ALUMINIUM & NONFERMET 2011
Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych

Sosnowiec

26–28 GASTRO-HOTEL Bydgoszcz 2011

28–30 CONTROL-TECH 2011
– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej

Targi Antykorozyjne

Kielce

23–25 ARANŻACJE 2011 – Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz Lublin
23–25 INSTAL-SYSTEM 2011 – Targi Instalacyjne

Sosnowiec

19–22 Invest-Hotel 2011 – Targi Wyposażenia Hoteli

23–26 AGRO SHOW 2011
– Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów

Bielsko-Biała

21–23 NAFTA I GAZ 2011 – Międzynarodowe Targi
Przemysłu Naftowego i Gazownictwa

Gdańsk

18–20 STEELMET 2011 – Międzynarodowe Targi Stali,

19–21 EUROTOOL 2011 – Targi Obrabiarek, Narzędzi

20–22 MOTO-TECH 2011 – Salon Wyposażenia
Stacji Kontroli Pojazdów

Warszawa

19–21 BLACH-TECH-EXPO 2011 – Targi Obróbki,

20–22 LOG-EXPO 2011 – Targi Magazynowania,
Spedycji i Logistyki

Warszawa

14–16 TRAKO 2011 – Międzynarodowe Targi Kolejowe

Poznań

20–22 ROTRA 2011
– Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego

Kapitałowo-Finansowe
13–15 FRANCZYZA 2011 – IX Targi Franchisingu

Poznań

20–22 TRANSEXPO 2011 – Międzynarodowe Targi
Lokalnego Transportu Zbiorowego

Kielce

18–20 SilesiaWELDING 2011

13–15 ENERGETAB 2011 – Międzynarodowe
Energetyczne Targi Bielskie

dla Piekarstwa, Gastronomii i Przemysłu Przetwórczego

Poznań

12–15 PAKFOOD 2011 – Targi Opakowań
dla Przemysłu Spożywczego

13–15 GASTRO-TECH 2011 – Targi Wyposażenia

18–20 SURFPROTECT 2011 – Międzynarodowe

12–15 Polagra-Tech 2011 – Międzynarodowe Targi
Technologii Spożywczych

Kielce

13–15 TWOJE PIENIĄDZE 2011 – Polskie Forum

6–8

9–11

Sosnowiec

Sosnowiec

Kraków
Łódź

28–30 MEAT MEETING 2011 – Targi Przemysłu Mięsnego Sosnowiec

