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Oferując obraz o wysokiej szczegółowości, kamery świetnie sprawdzą się w systemach nadzoru na du-
żych obszarach, takich jak terminale lotnicze, dworce kolejowe, parkingi, korytarze szkół i kampusy uczel-

niane. – Nowe stacjonarne kamery kopułkowe z docenionej przez rynek serii AXIS P33 najlepiej sprawdzą
się w systemach, od których wymaga się wyjątkowo wysokiej szczegółowości obrazu dla celów identyfika-
cyjnych. Znajdą zastosowanie także w systemach nadzoru wizyjnego na rozległych obszarach, nawet w wa-
runkach słabego oświetlenia – mówi Erik Frännlid, dyrektor ds. zarządzania produktami w firmie Axis
Communications.

Stałopozycyjne kamery kopułkowe do pracy w trybie dzień/noc rejestrują materiał wizyjny o rozdzielczości
5 megapikseli z prędkością 12 klatek na sekundę lub obraz HD 1080 p przy 30 klatkach na sekundę. Obsłu-
ga kompresji H.264 i multiview streaming (przesyłanie wielu strumieni jednocześnie) pozwalają ograniczyć
wykorzystanie pasma i pamięci masowej dzięki przesyłaniu tylko wybranych, wyciętych obrazów zamiast peł-
nego widoku. Ponadto AXIS P3367-V/VE obsługują zaawansowane cyfrowe funkcje PTZ, oferujące zdal-
ny zoom, dostosowywanie kąta widzenia przez sieć, zdalny fokus, eliminujący potrzebę ręcznej konfigura-
cji. Obsługa technologii Power over Ethernet sprawia, że do przesyłania zasilania i danych potrzebny jest tylko jeden kabel.

Kamery będą dostępne w dwóch wariantach: przeznaczonym do montażu w pomieszczeniach AXIS P3367-V oraz AXIS P3367-VE,
dostosowanym do instalacji na zewnątrz dzięki spełnieniu norm IK10, IP66 i NEMA 4X. �

Nowości od Axis
Axis Communications zaprezentował stałopozycyjne sieciowe kamery kopułkowe z matrycą o roz-
dzielczości 5 megapikseli i mechanizmem precyzyjnego sterowania przysłoną. Zarówno wewnętrzna
kamera sieciowa AXIS P3367-V, jak i dostosowany do instalacji zewnętrznych model AXIS P3367-VE,
to urządzenia odporne na akty wandalizmu
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Głównym kryterium V edycji międzynarodowego rankingu, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte oraz dziennik „Rzeczpospolita”,
była wysokość przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2010 roku. Lista została stworzona na podstawie danych przekazanych przez

firmy działające w Europie Środkowo-Wschodniej.
Jeronimo Martins Dystrybucja jest tegorocznym liderem wśród firm handlowych. Tym samym wyprzedził Metro Group, w ubiegłym

roku zajmującego 1. miejsce. Firma JMD poprawiła wynik dzięki zwiększeniu sprzedaży o 30,3 proc. (do ponad 5 mld euro). W ogólnym
zestawieniu rankingu spółka uplasowała się na 10. miejscu i jako jedyna firma w pierwszej dziesiątce reprezentuje branżę handlową.

– Obecnie posiadamy 1750 sklepów w ponad 750 polskich miejscowościach. Tak intensywny rozwój jest możliwy m.in. dzięki decyzji
o przeznaczeniu na rozwój sieci Biedronka w całym roku 2011 około 75 proc. budżetu inwestycyjnego Grupy Jeronimo Martins 450 mln
euro – mówi Tomasz Suchański, dyrektor generalny sieci sklepów Biedronka. Jak podkreśla, rozwój Biedronki to również ewolucja od skle-
pów będących typowymi dyskontami do nowoczesnych, przyjaznych klientom placówek, gdzie kilkudziesięcioprocentowy udział w asorty-
mencie oferowanych produktów mają produkty świeże. �

Biedronka liderem Europy 
Środkowo-Wschodniej
Pierwsze miejsce wśród sieci handlowych i awans do pierwszej dziesiątki wszystkich firm 
to wynik odnotowany przez Jeronimo Martins Dystrybucja w zestawieniu 
„500 Największych Firm w Europie Środkowo-Wschodniej”
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Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej postawy
proinnowacyjne „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”. W uroczystej gali uczestniczyli: wiceminister, minister gospodarki Waldemar

Pawlak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak oraz laureaci poprzednich edycji konkursu i au-
torzy tegorocznych prac konkursowych, przedstawiciele świata nauki i biznesu, przedstawiciele instytucji centralnych oraz parlamentarzy-
ści.

Polski Produkt Przyszłości (PPP) to konkurs z wieloletnią tradycją, ale niezmiennie promujący nowoczesność, innowacyjność, postęp
i przedsiębiorczość. Jego celem jest ukazanie osiągnięć polskiej myśli naukowo-technicznej, a adresatami są naukowcy i wynalazcy repre-
zentujący innowacyjne przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. �

Promocja nowatorskich rozwiązań
5 października 2011 roku w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XIV
edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości
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Wzwiązku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i nowo powstającymi instalacjami ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych
z sektora energetycznego nieustannie wzrasta. Ze względu na wymogi ekologiczne i środowiskowe przedsiębiorstwa o charakterze od-

padotwórczym mają obowiązek zagospodarowywania ubocznych produktów spalania.
Niejednokrotnie dywagowano już na temat możliwości recyklingu Ubocznego Produktu Spalania z paliw konwencjonalnych. Odbior-

cami odpadów może być branża drogowa, cementowa, ceramiczna, wykorzystując między innymi gipsy i popioły. W przypadku odpadów
ze spalania 100 proc. biomasy sprawa wydaje się bardziej skomplikowana. Coraz więcej inwestorów stawia na instalacje oparte w całości
na paliwie biomasowym, jednocześnie nie wiedząc co zrobić z odpadami, których nikt nie chce wykorzystać.

Seminarium „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania biomasy” będzie okazją do dyskusji dotyczącej możliwości, perspektyw,
a także pomysłów na wykorzystanie UPS, zarówno z uwzględnieniem czynników technologicznych, jak i legislacyjnych. Opracowane i zre-
dagowane wnioski zostaną przesłane do odpowiednich organów nadzorujących rynek. Debata ma wpłynąć na legislacyjne transformacje,
a także na wzrost świadomości dotyczącej sposobów i możliwości wykorzystania UPS.

www.cbepolska.pl

Sposoby na UPS
23 listopada 2011 roku podczas seminarium „Zagospodarowanie ubocznych produktów 
spalania biomasy”, które odbędzie się w Warszawie, eksperci omówią możliwości 
i propozycje wykorzystania odpadów ze spalania biomasy

Wśród mocnych alkoholi o palmę pierwszeństwa wódki (polskie i z zagranicy, by wymienić tajemniczą Canario Cachasa) walczą z whi-
skey (najdroższa to 18-letnia Glenfiddich), a prócz nich bogata bateria koniaków, tequili, likierów, rumów, ginów. Zdeklarowanych

abstynentów zadowoli bogaty zestaw soków i innych napojów bezalkoholowych.
Najciekawiej prezentuje się kuchnia, która w pełni zaspokoi rodzimą namiętność do mięs. Z przystawek zimnych wymieńmy carpaccio

z polędwicy wołowej z parmezanem i befsztyk tatarski, podawany z pieczarkami, ogórkiem i cebulą. Przystawki gorące to m.in. brazylijskie
kluski talharim w sosie śmietanowym, podane z polędwicą wieprzową lub kurczakiem. Przykładowa zupa to brazylijska Estafado La Ele-
na z czerwoną fasolą i mięsem. Są i przekąski do piwa typu smażona kaszanka na gorącej patelni czy – równie swojsko brzmiąca – wątróbka
drobiowa z cebulką. I sałatki, np. łącząca grillowaną pierś kurczaka z sałatą i sosem wiejskim. Są też, rzecz jasna, ryby i owoce morza, by
wymienić garnek owoców morza w maśle czosnkowym z grzankami i cytryną.

Wśród dań głównych, które zwykle definiują klasę lokalu i kunszt kucharzy, uwodzi stek z marynowanej karkówki z pieczonym w folii
ziemniakiem. Nie mniej usatysfakcjonował stek z polędwicy wołowej z zielonym pieprzem, podawany z dzikimi ziemniakami i sałatką. Ale
specjalnością dwupiętrowego lokalu jest churrasco, czyli mięsa przyrządzane na oryginalnym brazylijskim grillu, opalanym węglem drzew-
nym. Mięsa serwowane są przez kelnerów ze szpad prosto na talerz. A są to pla-
stry soczystej wołowiny, wołowiny z czosnkiem, delikatnej wołowiny, karkówki wie-
przowej, szynki, żeberek i kiełbasek wieprzowych, serduszek z kurczaka, piersi kur-
czaka w boczku i udka z kurczaka. 

Na deser kusi grillowany ananas w cynamonie i brązowym cukrze, też prosto
ze szpady. Kulinarną ucztę doskonale zwieńczy delikatny mus z marakui przy-
ozdobionym świeżą miętą. By ten zestaw dań pochłonąć, trzeba być skrajnie wy-
czerpanym głodem bądź grzeszyć nadzwyczajnym łakomstwem.

– Lokal cieszy się sporym wzięciem, zwłaszcza w weekendowe popołudnia
i wieczory – twierdzi Egon Sapieha, jeden z pracowników restauracji, który zna-
komitą większość życia spędził w Rio de Janeiro. Dodajmy, że wiszące w kilku miej-
scach ekrany telewizyjne umożliwiają oglądanie sportowych spektakli. Właścicie-
le lokalu stworzyli podobny obiekt w Łodzi i zapowiadają powstanie drugiego
w stolicy. Ceny są umiarkowane i jak na centrum Warszawy wyważone.

AU 

Browar de Brasil
W dawnej siedzibie Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej,  
pojawił się lokal o nazwie Browar Grill de Brasil. Stek House. Jak na pierwszy człon nazwy 
przystało, w odpowiednich, acz niewielkich kadziach ważone są cztery gatunki piwa – jasne-pils,
pszeniczne-weizen, ciemne-koźlak i miodowe-słodkie

SPROSTOWANIE

W artykule „Rzetelność się opłaca” opublikowanym w magazynie gospodarczym FAKTY w numerze 5 (53) wrzesień/październik jed-
ną z wypowiedzi eksperckich podpisaliśmy „ocenia prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Maciej Kozakiewicz”, a powinno być „oce-
nia były prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Maciej Kozakiewicz”. Funkcję prezesa Forum Odpowiedzialnego Biznesu pełni w chwi-
li obecnej Mirella Panek-Owsiańska. Przepraszamy za pomyłkę. �
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Warsztat posiada 4 przelotowe, w pełni wyposażone, stanowiska obsługowo-naprawcze o szerokości 6 m i długości 27 m. Serwis pro-
wadzi działalność w zakresie napraw bieżących samochodów ciężarowych i osobowych oraz naczep i przyczep, a także przeglądów

okresowych, naprawy i kalibracji tachografów cyfrowych, wymiany ogumienia i napraw powypadkowych. Podobnie jak pozostałe serwisy
grupy, oferuje sprzedaż produktów marki DAF, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych. Serwis wyposażony jest również w
nowoczesny samochód pogotowia technicznego. Firma Wanicki, jako autoryzowany dealer sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych
marki DAF, działa na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego

W 2010 roku firma DAF umocniła swoją pozycję na europejskim rynku ciężarówek. W klasie ciężkiej (powyżej 15 ton) DAF udało się
osiągnąć udział w rynku EU na poziomie 15,2 proc. Pod względem obrotów DAF zajmuje obecnie solidne 3. miejsce wśród europejskich
producentów ciężarówek i zbliża się do realizacji swojego średnioterminowego celu, jakim jest 20-proc. udział w rynku. �

Nowy serwis DAF na Lubelszczyźnie
Świdnik to kolejne miejsce na mapie Polski, gdzie powstał nowoczesny obiekt serwisowy 
firmy DAF, należący do Grupy Wanicki

Otwierając konferencję, burmistrz Jacek Kowalski przedstawił drogę do sukcesu, jaką jest
dla całego regionu Północnego Mazowsza realizacja budowy lotniska w Modlinie. Przy-

bliżył zebranym historię inwestycji i terenu, na którym jest realizowana. Podkreślił ogrom-
ną rolę, jaką dla powodzenia inwestycji miało zaproszenie samorządu województwa ma-
zowieckiego do spółki. Dzięki temu lotnisko zostało wpisane do strategii rozwoju województwa
mazowieckiego oraz na listę zadań kluczowych RPO. Konsekwencją tych kroków było do-
finansowanie inwestycji w kwocie prawie 80 mln zł. Dzięki organizacji Mistrzostw Europy
2012 lotnisko w Modlinie zostało wpisane przez Ministerstwo Infrastruktury na listę klu-
czowych inwestycji na Euro, co dało możliwość natychmiastowej wykonalności wszelkich
od tej pory podejmowanych decyzji w sprawie lotniska.

Obecnie na terenie lotniska prowadzonych jest kilka inwestycji. Oprócz budowy termi-
nalu i drogi startowej realizowana jest budowa dróg dojazdowych i parkingów, a także re-
monty istniejących budynków, zaadaptowanych na potrzeby biurowe. Zakończyła się budowa magazynu środków chemicznych, trwa re-
mont hangarów oraz rozbiórka starych, zrujnowanych obiektów. Przy bramie nr 1 powstaje Główny Punkt Kontroli Wjazdowej. Gotowy
jest już „mały terminal”, czyli kontenerowy obiekt do obsługi pasażerów General Aviation. Spółka kupuje też urządzenia i maszyny niezbędne
do właściwej eksploatacji lotniska. W kolejce czekają kolejne inwestycje: budowa nowej strażnicy dla Lotniskowej Straży Pożarnej i zakup
ILS oraz radaru do kontroli ptaków.

Lotnisko w Modlinie będzie pełnić rolę portu regionalnego i komplementarnego wobec Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w War-
szawie. Będzie ono obsługiwało przewozy międzynarodowe (na liniach krótkiego i średniego zasięgu) oraz przewozy krajowe między por-
tami regionalnymi. Oferta Portu będzie skierowana przede wszystkim do przewoźników niskokosztowych i czarterowych. – Nie zamykamy
się jednak na przewoźników liniowych – twierdzą władze spółki. Regularne loty z Modlina planowane są na jesieni 2012 roku. Wcześniej
będą tu przyjmowane czartery z kibicami na Euro.

AU

Modlin na półmetku
Rozpoczęta 8 października 2010 roku budowa lotniska w Modlinie jest już na półmetku. Postępy 
w budowie oraz korzyści dla regionu płynące z uruchomienia Portu Lotniczego w Modlinie zostały
zaprezentowane 23 września br. podczas Konferencji Samorządowej, zorganizowanej na płycie lotniska

Pas startowy w budowie

Samochód marki DAFWarsztat DAF
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Nagroda, przyznana w konkursie organizowanym przez amerykańskie stowarzyszenie Custom Content Council w kategorii strategia,
za projekt Kropka TV, realizowany na zlecenie właściciela sieci Biedronka – firmy Jeronimo Martins Polska, zostanie wręczona 7 li-

stopada na uroczystej gali w Nowym Jorku.
W konkursie, organizowanym od 2004 roku, nagrody przyznawane są w kilkunastu kategoriach, a zgłaszane są projekty z całego świa-

ta o charakterze contentowym, a więc publikacje, magazyny oraz serwisy internetowe i o charakterze B2B i B2C, realizowane na zamówienie.
Dla Concept Publishing Polska to kolejne wyróżnienie w konkursie. W ubiegłym roku srebrną nagrodę w kategorii najlepsza publika-

cja międzynarodowa (Best International Publication) otrzymał projekt Woman, realizowany dla marki Dermika.
www.customcontentcouncil.com

Concept Publishing Polska 
nagrodzona w Nowym Jorku
Kropka TV, projekt realizowany przez Concept Publishing Polska dla sieci Biedronka, 
został uhonorowany nagrodą The Pearl Award w Nowym Jorku

7czerwca prezydent podpisał ustawę o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych, która ma na celu stworzenie przejrzystych re-

gulacji dotyczących zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji. Ustawa
reguluje kwestie zakwalifikowania instalacji do objęcia systemem, włączenia do
niego branży lotniczej, a także zasady zdobywania uprawnień oraz rozporzą-
dzania nimi. Dokonuje również transpozycji prawa wspólnotowego na grunt
polski. Wszystkie te wytyczne stoją przed wyzwaniem zbliżającego się III okre-
su rozliczeniowego, wprowadzającego system aukcyjny w handlu emisjami. Zda-
niem Komisji Europejskiej aukcjoning uprawnień powinien być podstawową
zasadą stosowaną do alokacji w III okresie, jako gwarancja przejrzystości i pro-
stoty systemu, a także największy bodziec motywujący do inwestowania w tech-
nologie niskoemisyjne. Realizacja powyższych postanowień przez podmioty zo-
bligowane pozwoli przedsiębiorstwom na kontynuację działalności i przygo-
towanie polityki rozwojowej, tym bardziej że handel emisjami, będący instru-
mentem realizacji celów z Kioto, dawno już wykroczył poza ramy polityki środowiskowej i stanowi jeden z elementów strategii biznesowej
przedsiębiorstw.

Wśród najważniejszych tematów warsztatów, zorganizowanych pod patronatem merytorycznym oraz we współpracy z KASHUE/KOBiZE,
Bureau Veritas Certification Polska oraz Vertis Environmental Finance, znalazły się zagadnienia odpowiadające owym biznesowym wyzwaniom.
Omówiono m.in. zasady alokacji uprawnień (derogacje, benchmarking), Krajowe Środki Wykonawcze, konsekwencje zmian ustawodaw-
czych, metody zarządzania uprawnieniami, w tym transakcje terminowe, ekonomiczne prognozy rynku emisji, kary pieniężne, problemy zwią-
zane z zarządzaniem jednostkami CER, ERU po 2013, monitorowaniem, rozliczaniem i raportowaniem emisji CO2 oraz praktycznym wy-
miarem aukcjoningu.

Szerokie grono przedstawicieli branży energetycznej, ciepłowniczej i komunalnej dyskutowało na temat nowych wyzwań i obowiązków
stojących przed przedsiębiorstwami podlegającymi Europejskiemu Systemowi Handlu Emisjami. Wykład wprowadzający wygłosił przed-
stawiciel Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Paweł Mzyk, który omówił obowiązki instalacji podlegających EU ETS,
związane z nową ustawą o handlu emisjami CO2, która weszła w życie w dniu 20 czerwca 2011 roku. Kolejny prelegent Przemysław Siko-
ra, reprezentujący Zespół Strategii KOBiZE, przybliżył zasady alokacji uprawnień, omówił kryteria i metody obliczania uprawnień w przy-
padku derogacji dla energetyki, a także Krajowe Środki Wykonawcze. Paweł Wierzbicki, sales trader, reprezentujący firmę Vertis Environ-
mental Finance, w wyczerpującej prezentacji podsumował bilans popytu i podaży uprawnień, omówił alokacje, emisje i limity w poszcze-
gólnych fazach, prognozy dotyczące EUA, CER i ERU, a także kompleksowo zanalizował metodykę zarządzania i system aukcyjny. Warsz-
taty zwieńczyło wystąpienie „weryfikatora” – Bureau Veritas Certification Polska w osobach dwóch ekspertów: Witolda Dżugana i Sławo-
mira Krakowiaka. W pierwszej części swej prezentacji podzielili się swoimi doświadczeniami z EU ETS II, z uwzględnieniem kluczowych
problemów zarządzania emisjami CO2. Następnie skupili się na EU ETS III, wyczerpująco omawiając prognozy, podstawy prawne oraz
różnice i zasady przydziału uprawnień i związane z nimi dylematy.

Wartością dodaną warsztatów były „stoliki tematyczne”, zorganizowane podczas przerwy lunchowej, dające możliwość dodatkowych
merytorycznych konsultacji z ekspertami prowadzącymi warsztaty. �

Portfel emisji pod lupą
22 września w warszawskim hotelu MDM, pod honorowym patronatem Forum CO2 Branżowych
Organizacji Gospodarczych oraz Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych 
w Polsce, odbyły się warsztaty na temat efektywnego zarządzania portfelem emisji 
w przedsiębiorstwie, zorganizowane przez zespół Center for Business Education

Uczetnicy warsztatów
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Kongres, zorganizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Agen-
cją Rozwoju Przedsiębiorczości i Związkiem Rzemiosła Polskiego, stał się jednym z największych spotkań biznesowych adresowanych

do przedstawicieli MSP w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie wpisał się w ogólnoeuropejską kampanię na rzecz rozwoju przed-
siębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw. – Jeden z celów polskiej prezydencji to poprawa sytuacji małych
i średnich przedsiębiorstw w całej UE. Dziś wytwarzają one ok. 60 proc. unijnego PKB i generują blisko 70 proc. miejsc pracy. Dlatego tak
ważne jest rozwiązanie kwestii ich dostępu do kapitału czy stworzenie europejskiego systemu patentowego. Pamiętajmy – jeszcze prężniej
i efektywniej działający przedsiębiorcy dzisiaj to bardziej zasobna, konkurencyjna i bezpieczna Unia Europejska jutro – podkreśla prof. Je-
rzy Buzek. W poparciu roli sektora MSP i wadze jego wsparcia wtóruje mu prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak, mówiąc: – Sektor
ten rozwinął się istotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Liczba przedsiębiorstw sektora MSP wzrosła o prawie 100 tys., a liczba pracujących
w małych i średnich firmach zwiększyła się o blisko 750 tys. osób. Znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarki i dobrobytu społeczne-
go jest kluczowe, a tempo jego rozwoju wskazuje, że będzie tak również w przyszłości.

W ciągu 2 dni odbyło się 12 sesji tematycznych i blisko 30 paneli dyskusyjnych z udziałem ponad 100 prelegentów z kraju i zagranicy,
a nad poziomem debaty czuwała Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Organizatorzy gościli ponad 20 delegacji
zagranicznych i ponad 2500 uczestników, w tym przedstawicieli biznesu, nauki i samorządu, zainteresowanych diagnozą aktualnej sytuacji
MSP w Polsce i Europie oraz podjęciem dialogu co do kierunków rozwoju i możliwości rynkowych dla małych i średnich firm, stanowią-
cych solidny fundament nowoczesnej gospodarki. – Procesu transformacji polskiej gospodarki w stronę modelu gospodarki opartej na wie-
dzy i innowacjach nie uda się zrealizować bez zaangażowania firm z sektora MSP, dlatego powinniśmy robić wszystko, aby szczególnie tym
przedsiębiorstwom ułatwiać sięganie po innowacje. Kongres MSP będzie doskonałą okazją do dyskusji na ten temat – zapowiadał prezes
KIG Andrzej Arendarski.

Głównym celem I Kongresu MSP było właśnie podkreślenie roli małych i średnich przedsiębiorstw w procesie budowania innowacyj-
nej, dynamicznej gospodarki oraz zwrócenie uwagi na szanse i wyzwania, jakie przed nimi stoją. Służyły temu wystąpienia i dyskusje sku-
pione wokół takich zagadnień, jak potrzeba internacjonalizacji polskich MŚP i wzmocnienia współpracy środowiska biznesu i nauki, udział
otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu dogodnych warunków i instrumentów sprzyjających właściwemu wykorzysta-
niu potencjału tego sektora, znaczeniem funduszy europejskich dla wzrostu konkurencyjności MŚP. Wśród omawianych tematów znala-
zły się też problemy etyki w biznesie, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rodzinnej przedsiębiorczości, która – jak poinformował
podczas poświęconej jej debaty prof. Andrzej Jacek Blikle, prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych, stanowi aż 90 proc.
ogółu przedsiębiorstw w Polsce. Zaapelował do przedstawicieli firm rodzinnych, by uwypuklali oni ludzką twarz biznesu i od małego prze-
kazywali dzieciom pozytywne emocje dotyczące firmy. – Dzięki temu firma staje się dla rodziny wartością, o którą będą chciały dbać na-
stępne pokolenia – przekonywał.

Oprócz szerokiego zakresu merytorycznego spotkanie pozwoliło zebrać postulaty, które opracowane przez ekspertów zostaną przed-
łożone władzom RP w postaci rekomendacji dotyczących postulowanych działań mających na celu wsparcie rozwoju MŚP w obszarze le-
gislacji. To pierwsza tego typu próba unifikacji podejścia prawodawstwa krajów europejskich wobec małych i średnich firm.

Pierwszy dzień spotkań zakończyło uroczyste wręczenie certyfikatów i wyróżnień w programie „Samorząd, który wspiera MŚP”. W tej
roli najlepiej sprawdziły się Gliwice (laureat w kategorii miasto) i Pawłowice (laureat w kategorii gmina wiejska). Włodarze zwycięskich sa-
morządów – prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz i wójt gminy Pawłowice Damian Galusek odebrali statuetki liderów, którzy wspierają
MŚP, służąc za przykład innym jednostkom terytorialnym.

Wystąpieniom i panelom dyskusyjnym towarzyszyły targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo, w ramach których blisko 70 wy-
stawców zaprezentowało w Centrum Kultury w Katowicach im. K. Bochenek swoją ofertę skierowaną do małych i średnich firm, w tym
usługi ułatwiające dostęp do finansowania oraz wdrażanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, dopasowane do potrzeb
MSP.

www.kongresmsp.eu

MSP filarem gospodarki
Katowice po raz pierwszy stały się międzynarodową platformą dyskusji o kondycji, potencjale 
i perspektywach rozwoju sektora MSP. Do debaty doszło za sprawą I Europejskiego Kongresu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jaki miał miejsce w dniach 6–7 października

Wystąpienie premiera RP Donalda Tuska Prezes RIG w KatowicachTadeusz Donocik Minister gospodarki Waldemar Pawlak
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Wramach targów na Torwarze zaprezentowało ofertę ponad 160 firm: pro-
ducentów i dystrybutorów wyrobów budowlanych i instalacyjnych oraz

chemii budowlanej, pracownie projektowe, firmy zajmujące się wykonawstwem
i doradztwem budowlanym oraz aranżacją wnętrz. Jak zwykle, nie zabrakło
nowości i niestandardowej oferty rynku. Zaprezentowano między innymi nowe
technologie budowy domów z prefabrykatów keramzytobetonowych, nowo-
czesną niemiecką technologię prefabrykacji, przyspieszającą prace na placu bu-
dowy i zmniejszającą ich koszty oraz technologię budowy energooszczędnych
domów fińskich. Firma Wienerberger przedstawiła innowacyjny system mu-
rowania szlifowanych pustaków ceramicznych na specjalistyczną zaprawę mu-
rarską w piance Porotherm DRYFIX, a firma Legalett – płytowy fundament
grzewczy.

Na targach można było znaleźć ofertę firm świadczących kompleksowe usłu-
gi, od projektowania instalacji, przez sprzedaż asortymentu i doradztwo tech-
niczne, po usługi montażowe z zakresu: klimatyzacji, wentylacji, rekuperacji,
dystrybucji gorącego powietrza gruntowych wymienników ciepła. Obecne były
też firmy oferujące ogrodzenia betonowe, stalowe i aluminiowe, bramy gara-
żowe i automatyczne systemy sterowania bram, żaluzje fasadowe i poziome, meble ogrodzeniowe, blachy profilowane kotły na drewno, wę-
giel czy ekogroszek. W obszarze wykończenia i dekoracji wnętrz zaprezentowano niekonwencjonalne akwaria sterowane dotykowym pa-
nelem LCD, z możliwością wykorzystania morskiej przyrody, ekskluzywne płytki do salonu, kuchni i łazienki, parkiety egzotyczne, mozai-
ki, meksykańskie umywalki z ręcznie malowanymi zdobieniami, baterie w stylu retro, kominki, ręcznie malowane kafle.

Tematem wiodącym pierwszego dnia tegorocznej edycji targów były konstrukcje z drewna klejonego warstwowo, jako materiał budowlany
XXI wieku, którym poświęcono konferencję. Wykłady dotyczyły technologii wytwarzania wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych
z drewna klejonego warstwowo, możliwości zastosowania drewna klejonego w budownictwie wielkopowierzchniowym i jednorodzinnym
oraz w architekturze ogrodowej i wreszcie – rozwiązań konstrukcyjnych z drewna klejonego, obróbki mechanicznej maszynami CNC z za-
stosowaniem najnowszych programów komputerowych, połączeń ciesielskich, łączników mechanicznych.

Targowe ekspozycje wzbogaciły pokazy, stanowiące atrakcyjną formę prezentacji najnowszych technologii i materiałów budowlanych.
Obecni na targach inżynierowie budownictwa, projektanci instalacji, architekci, projektanci wnętrz oraz specjaliści z różnych dziedzin bu-
downictwa służyli radą i wyjaśniali wątpliwości oraz polecali najwłaściwsze rozwiązania. Widowiskowym punktem targów były mistrzow-
skie pokazy montażu okien w warstwie ocieplenia muru dwuwarstwowego. Ponadto targom towarzyszył program edukacyjny poświęcony
kolejnym etapom budowy domu pod klucz. Cykl prelekcji poświęcono nowoczesnym systemom wentylacji z odzyskaniem ciepła. Z kolei
eksperci ze Zrzeszenia Montażystów Stolarki omówili zasady poprawnego montażu okien. Szeroko omówiono zagadnienia z zakresu aran-
żacji wnętrz.

www.targibudowlane.pl

Budowa domu od a do z
Ogólnopolskie Targi Budowlane Budowa, Remont, Dom i Wnętrze to największa jesienna impreza
wystawiennicza z zakresu budownictwa i wyposażenia wnętrz na Mazowszu. W dniach 15–16 
października na warszawskim Torwarze zwiedzający ekspozycje mieli okazję zapoznać się 
z produktami i usługami wpisującymi się w profil targów

Wkonkursie, będącym jedną z inicjatyw Loży Bielskiej Business Centre Club, oceniane są takie ele-
menty, jak bezpieczeństwo pracy, zarządzanie personelem, inwestycje w rozwój zasobów ludzkich,

inwestowanie w młodych, innowacyjność, odpowiedzialność społeczna, inwestycje w regionie, współpraca
z partnerami społecznymi, ekologia. W poprzednich edycjach kapituła konkursu przyznała łącznie 20 no-
minacji oraz 5 wyróżnień.

Ogłoszenie wyników tej edycji nastąpi w czasie gali, która odbędzie się 9 grudnia w Hotelu Vienna
w Bielsku-Białej. Gale organizowane przez BCC zawsze mają wyjątkowy charakter i cieszą się dużym zainteresowaniem. Gośćmi uroczy-
stości będą przedstawiciele biznesu, władz samorządowych, instytucji państwowych i pozarządowych oraz mediów. Partnerem strategicz-
nym konkursu i gali jest Landster Business Development Center.

www.pracodawcapodbeskidzia.pl

Czołówka podbeskidzkich pracodawców
Konkurs Pracodawca Podbeskidzia odbywa się od 3 lat. To jedyny w tym regionie konkurs, 
którego celem jest nagradzanie firm oraz ich kadry zarządzającej za skuteczne wdrażanie 
najwyższych standardów w obszarze zarządzania ludźmi i przedsiębiorczości

Ogólnopolskie Targi Budowlane Budowa, Remont,
Dom i Wnętrze



12 Fakty

FAKTY, LUDZIE, OPINIE

Nowe linie produkcyjne w fabryce LG Electronics pod Wrocławiem pozwolą firmie lepiej reagować na potrzeby i wymagania lokalnych
konsumentów. Skrócą też czas realizacji dostaw, zarówno na Polskę, jak i Europę. Dotychczas pralki oraz znaczna część lodówek do-

starczano do Europy z Korei i Chin, a transport trwał ponad miesiąc. Dzięki nowym liniom we Wrocławiu dostawa na obszar Europy zaj-
mie pięć dni, a w przypadku dystrybucji lokalnej – jeszcze krócej. Ze względu na niższe wydatki na transport, magazynowanie oraz zmniej-
szone koszty operacyjne zmniejszą się także koszty łańcucha dostaw.

Korzyści z nowej inwestycji LG Electronics pod Wrocławiem są już odczuwalne przez lokalną gospodarkę – powstało 800 dodatkowych
miejsc pracy, a współpraca z lokalnymi podwykonawcami zwiększyła się o 36 proc. – Fabryka LG Electronics pod Wrocławiem pozwoli fir-
mie stać się do 2015 roku największym producentem lodówek i pralek w Europie. Nowe inwestycje umożliwią nam produkcję większej licz-
by urządzeń, spełniających wysokie wymagania konsumentów europejskich. Wytwarzanie ich bezpośrednio w regionie, w którym będą one
używane, pozwoli nam na redukcję kosztów bez żadnej straty na jakości naszych produktów – mówi Young-ha Lee, prezes i dyrektor ge-
neralny działu LG Electronics Home Appliance Company (AGD).

W podwrocławskiej fabryce LG produkowane są także wysoce energooszczędne urządzenia: lodówki typu side-by-side klasy energe-
tycznej A++, modele dwudrzwiowe z dolną zamrażarką (A+++) oraz chłodziarko-zamrażarki. W obu modelach lodówek zastosowano
chronioną prawem patentowym technologię LG Linear Compressor, dzięki której zwiększa się sprawność energetyczna lodówek, a żyw-
ność dłużej zachowuje świeżość.

W nowym zakładzie produkcyjnym będzie także wytwarzany szeroki asortyment pralek – od modeli konwencjonalnych po najbardziej
zaawansowane. Wydajność zakładu zostanie zwiększona w celu zaspokojenia dużego zapotrzebowania na pralki ładowane od przodu wy-
posażone w silniki Inverter Direct Drive oraz 12-kilogramowe modele z technologią 6 Motion Direct Drive o klasie energetycznej A+++
-20 proc., oferujące użytkownikom o 20 proc. mniejsze zużycie energii w porównaniu z pralkami klasy A+++.

www.lge.pl

LG Electronics zwiększa wydajność
W dążeniu do zajęcia wiodącej pozycji na rynku pralek i lodówek w UE LG Electronics uruchomiło
w fabryce pod Wrocławiem nową linię produkcyjną pralek o wydajności miliona sztuk rocznie 
i rozbudowała linię do produkcji lodówek, zwiększając jej wydajność z 300 tys. do 1 mln sztuk rocznie

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem informacji na temat nowoczesnego zarządzania firmą, rozwiązań wspierających innowacyjność
małych i średnich przedsiębiorstw oraz form finansowania i inwestowania w rozwój MSP będą mogli wziąć udział w warsztatach,

w ramach których odbędą się 2 bloki poświęcone innowacyjności MSP (m.in.: nowoczesnym systemom zarządzania, budowie strategii fir-
my, zarządzaniu relacjami z klientem, skutecznemu marketinowig i promocji) oraz finansowaniu MSP (dotacjom unijnym, pożyczkom
i poręczeniom, kredytom, leasingowi, factoringowi oraz alternatywnym źródłom pozyskiwania kapitału).

W ramach Forum organizowany jest też także konkurs Lider Przedsiębiorczości Roku 2011, od 1994 roku promujący najaktywniejsze
i najbardziej dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe. Patronat nad konkursem objął marszałek województwa
mazowieckiego Adam Struzik.

W czasie Forum do dyspozycji przedsiębiorców będą stoiska informacyjno-doradcze instytucji finansowych i okołobiznesowych, firm
ubezpieczeniowych i konsultingowych.

www.fund.org.pl

Ku innowacyjności MSP
18 listopada w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, przy okazji XVII Forum
Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Finanse i innowacyjność 
w rozwoju MSP”, uwaga sektora MSP skupi się na budowie strategii rozwoju
firm w oparciu o innowacyjność oraz dostępnych źródłach finansowania

Fabryka LG Electronics pod Wrocławiem
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Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców od trzynastu lat promuje najlepsze firmy. Jest symbo-
lem jakości, rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności gospodarczej, a jako na-

rzędzie promocji pomaga w rozwoju przedsiębiorczości oraz sprzyja wzrostowi konkurencyjności.
Nagrody XIV edycji konkursu, organizowanego przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców, zo-

staną wręczone podczas Wielkiej Gali w grudniu 2011 roku, będącej co roku wielkim świętem przed-
siębiorczości. Gala jest jedyną w swoim rodzaju uroczystością, podczas której przedstawiciele biz-
nesu mogą w miłej atmosferze podzielić się swoimi doświadczeniami oraz nawiązać nowe warto-
ściowe kontakty. Jak zawsze, towarzyszyć jej będą liczne atrakcje kulturalne, między innymi występ
gwiazdy wieczoru, aukcja na cel charytatywny, pokaz mody.

Szanse na wygraną mają zarówno małe, jak i duże firmy. Wszystko zależy od ich pomysło-
wości i od tego, jak są postrzegane w swoim regionie. Kapituła konkursu sprawdza, czy dany przed-
siębiorca wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków wobec państwa, czy jest docenia-
ny przez klientów i partnerów, a także czy jest aktywny w regionie, na którym prowadzi działal-
ność.

Konkurs organizowany jest przy wsparciu Związku Powiatów Polskich, a partnerem przed-
sięwzięcia są: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Europejska Unia Kobiet Sekcja Pol-
ska oraz Ströer Out-of-Home Media i Canon Polska. – Niewątpliwie przedsiębiorców postępują-
cych zgodnie z zasadami etyki charakteryzuje wiarygodność finansowa. Dlatego też BIG InfoMonitor
będzie oceniał pod tym kątem pretendujących do tytułu „Wiktoria”, poprzez weryfikację w trzech bazach: w Rejestrze Dłużników BIG In-
foMonitor, Biurze Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Zasoby tych instytucji stanowią łącznie 5,6 mln informacji o zale-
głym zadłużeniu – komentuje Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor. �

Inauguracja XIV edycji Wiktorii
30 sierpnia rozpoczęła się XIV edycja niekomercyjnego konkursu ogólnopolskiego 
Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców, mającego na celu upowszechnienie zasad 
etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej

Dla pracowników spotkania wigilijne to swoista forma po-
dziękowania za cały rok wytężonej pracy oraz okazja do in-

tegracji całego zespołu. Stąd ważne jest dopracowanie nawet naj-
drobniejszych szczegółów wigilijnej imprezy, aby atmosfera jak naj-
bardziej zbliżona była do tej rodzinnej, domowej.

Najwygodniej jest przekazać organizację takiego spotkania pro-
fesjonalnej firmie, która zajmie się wszystkim od początku do koń-
ca. Chcąc połączyć nietuzinkowość z pewnością, że wszystko zo-
stanie przygotowane jak należy, można wybrać spotkanie wigilijne
przy kei w gdyńskim porcie. Statek Stena Spirit czeka na gości w
piątki. Popołudniowy obiad wigilijny może trwać do 17.00.
Wcześniej istnieje możliwość wynajęcia sali konferencyjnej lub prze-
stronnej sali C-View Bar, gdzie zmieści się nawet 250 osób. To ide-
alne miejsce, aby posłuchać przemówień i podsumować rok współ-
pracy. – Istnieje także możliwość przedłużenia radosnych chwil
i organizacji wspólnego rejsu. Wspólny wyjazd do Szwecji i z powrotem to tylko jeden dzień i jedna noc. Atmosfera morskiego rejsu sprzy-
jać będzie budowaniu dobrych relacji między pracownikami. W końcu znajdzie się czas na długie rozmowy i wspólną zabawę. Po kolacji
wigilijnej, można potańczyć w dyskotece, a później odpocząć w wygodnej kabinie – zachęca rzecznik prasowy Stena Line Agnieszka Ze-
mbrzycka-Kwiatkowska.

Taka firmowa wigilia będzie wyjątkowa nie tylko dzięki przepięknej, morskiej scenerii, lecz także dzięki niepowtarzalnym smakom. Szef
kuchni Stena Spirit przygotuje wykwintne menu, łączące polskie, tradycyjne potrawy wigilijne ze szwedzkimi przysmakami. Wśród kilku-
nastu propozycji będzie możliwość skosztowania kiełbasy z renifera i śledzi w sosie porzeczkowym. Żaden smakosz nie przejdzie obojęt-
nie obok gorących pierogów, smażonego karpia i łososia duszonego w warzywach. A to tylko niewielka część bogatego menu. Ukorono-
waniem kolacji będą pyszne desery. Na pewno skuszą wszystkich szwedzkie pierniczki, tradycyjny szwedzki przysmak świąteczny: ryż po
maltańsku lub polskie słodycze. Przyjemność jedzenia okraszą napoje, w tym wino i piwo, bez ograniczeń. �

Nowy sposób na firmową wigilię
Koniec z biurowym „śledzikiem”. Świąteczne spotkania dla pracowników czy kontrahentów 
poza firmą są coraz bardziej popularne. Im bardziej oryginalne miejsce, tym lepiej. 
Niebanalny pomysł na udane spotkanie wigilijne już od 117 zł za osobę oferuje Stena Line

Statek Stena Line
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DOLNOŚLĄSKI CERTYFIKAT GOSPODARCZY

Wrzesień przyniósł kolejne wyróżnienia
dla pańskiego przedsiębiorstwa. Jaką rolę peł-
nią nagrody w promowaniu firmy?

– Od wielu lat uczestniczymy w presti-
żowych programach i konkursach, jak cho-
ciażby Solidna Firma czy Dolnośląski Cer-
tyfikat Gospodarczy. Całkiem niedawno
otrzymaliśmy Dolnośląski Klucz Sukcesu,
a prestiżowy program Laur Konsumenta
przyznał nam tytuł „Top Marka 2011”. Uwa-
żamy, że każde z nich wpływa na wizerunek
naszej firmy. Jesteśmy nagradzani za ja-

kość, innowacyjność, rzetelność i uczciwość
w biznesie. Wiele z nich potwierdza także na-
szą dobrą kondycję finansową oraz dynami-
kę rozwoju firmy.

Czy wdrażanie nowych technologii wpły-
wa na atrakcyjność państwa oferty?

– Modernizacja procesu technologicz-
nego to proces, który wymaga nieustannych
nakładów nie tylko finansowych, ale także re-
alizacji programu szkolenia kadry pracow-
niczej. Postęp jaki zrobiliśmy w tej dziedzinie
widoczny jest gołym okiem. Dzisiaj, oprócz
bardzo zaawansowanych technicznie maszyn
i urządzeń, mamy wypracowany system sta-
łego podnoszenia jakości, który jednocześnie
gwarantuje bardzo sprawne wprowadzanie do
produkcji i sprzedaży szerokiego asorty-
mentu mebli. Jest to ważne zwłaszcza w kon-
tekście mocnej konkurencji w branży.

Dzisiejsze problemy wielu przedsię-
biorstw wynikają głównie z braku realizacji
inwestycji. W tym względzie należycie do wy-
jątków.

– Nasza spółka wybrała najbardziej opty-
malne rozwiązania w okresie mało sprzyja-

jącej koniunktury. Oprócz wytyczenia sobie
celów strategicznych każdą z inwestycji sfi-
nansowaliśmy z własnych środków, co uchro-
niło nas przed pogorszeniem kondycji fi-
nansowej, a jednocześnie umocniło pozycję
firmy poprzez zwiększenie naszej konkuren-
cyjności.

Jak pan ocenia perspektywy rozwoju dla
firmy?

– Rok bieżący, zwłaszcza jego druga
połowa, to czas wyraźnego ożywienia w na-
szej działalności, co potwierdzają wyniki fi-
nansowe. Dzisiaj notujemy wzrost sprzeda-
ży o około 25 proc. z zauważalną tendencją
wzrostową. Zatrudniamy ponad 2200 pra-
cowników i posiadamy 300 sklepów na tere-
nie całej Polski. Co ważne, wchodzimy w pro-
ces realizacji bardzo poważnego projektu, po-
legającego na rozbudowie hal produkcyjnych
i magazynowych. Uwzględniając te czynni-
ki oraz globalną sytuację gospodarczą w kra-
ju uważam, że perspektywy naszego rozwo-
ju są całkiem obiecujące.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

Stabilna pozycja
Rozmowa z dyrektorem generalnym Fabryki Mebli Bodzio Bogdanem Szewczykiem

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy
to regionalna nagroda dla wyróż-
niających się przedsiębiorców, cie-
sząca się uznaniem, a zarazem bę-

dąca marką kojarzącą Dolny Śląsk z regionem
sprzyjającym rozwojowi gospodarki. Co roku
wyróżnienia on podmioty gospodarcze Dol-
nego Śląska, których osiągnięcia wnoszą istot-
ny wkład w rozwój regionu, jako wizytówki ja-
kości, innowacyjności i nowoczesności. Zgod-

nie z przyjętymi założeniami DCG dąży do po-
głębienia współpracy regionalnych firm z oto-
czeniem biznesu we wspólnych wysiłkach
ukierunkowanych na budowanie innowacyj-
nej gospodarki i stworzenia platformy komu-
nikacji z innymi regionami w Polsce i za gra-
nicą, nastawionej na promocję gospodarki Dol-
nego Śląska oraz jej ponadregionalnego zna-
czenia w kontekście możliwości wyjścia z mar-
kowymi produktami na cały świat.

W XVIII edycji Dolnośląskim Certyfika-
tem Gospodarczym uhonorowano 42 firmy,
reprezentujące najwyższy poziom, w tym 14 no-
wych laureatów, ocenianych w kategoriach ma-
łych, średnich i dużych firm, oraz 28 przed-
siębiorstw, które odebrały wznowiony certyfi-
kat – po raz drugi, trzeci, czwarty i piąty.

Wśród gości przybyłych do Uniwersyte-
tu Wrocławskiego na galę podsumowującą te-
goroczny program znaleźli się między inny-
mi wicewojewoda dolnośląski Ilona Antoni-
szyn-Klik, wiceprezydent Wrocławia Maciej
Bluj i prof. Bogusław Fiedor – rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego, pełniący jedno-
cześnie funkcję członka kapituły DCG. Już na
wstępie za sprawą recitalu saksofonowego
Władysława Kosendiaka z akompaniamen-
tem fortepianowym Bartosza Pernala salę
Oratorium Marianum wypełniła muzyka.
W dalszej części uroczystości w standardach
jazzowych zaprezentowała się Karolina Fran-
kiewicz. �

Wizytówki Dolnego Śląska
Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy od lat wspiera wzrost gospodarczy regionu, 
promując przedsiębiorców z osiągnięciami i ich dorobek, w ten sposób 
budując silną markę Dolnego Śląska

Laureaci konkursu



CEZARY ŚLĄSKIEGO BIZNESU

Głównym punktem przebiegu uro-
czystości była ceremonia wrę-
czenia wyróżnień dla liderów
śląskiego biznesu – przedsię-

biorców szczególnie zasłużonych dla rozwoju
regionalnej przedsiębiorczości. Jednak to
nie tylko nagrody decydują o wyjątkowości
corocznej gali. – To istotny, niezwykle waż-
ny dodatek do tego, by spotkać się w gronie
prawdziwych przyjaciół. Czujemy się bizne-
sową rodziną, zdaną na siebie nie tylko w mi-
łych i przyjemnych chwilach, ale nade wszyst-
ko w trudnych momentach. Chodzi nie tyl-
ko o biznes, ale także o zwyczajną troskę
o nasze rodziny, przyjaciół i osoby potrze-
bujące wsparcia. Staramy się być wszędzie
tam, gdzie możemy być potrzebni. I za to
chciałbym wszystkim członkom Loży Kato-
wickiej BCC podziękować – przemawiał
kanclerz Eugeniusz Budniok, otwierając
XVI Śląską Galę BCC.

Na spotkaniu sprzyjającym promocji
osiągnięć śląskich przedsiębiorców byli tak-
że prezes BCC Marek Goliszewski, sekretarz

stanu Olgierd Dziekoński, minister Bernard
Błaszczyk, wojewoda śląski Zygmunt Łu-
kaszczyk, przewodniczący Sejmiku Śląskie-
go Bogusław Śmigielski. W ich obecności sta-
tuetki i oficjalne gratulacje odebrali laureaci
konkursu Cezar Śląskiego Biznesu, a ci, któ-
rym udało się utrzymać albo wręcz umocnić
wysoką pozycję w regionie, również Diamenty
do Statuetek. Poza konkursem Diamentem
Specjalnym Kanclerz Loży – w dowód uzna-
nia dla umiejętnego łączenia zarządzania fir-
mą z działaniami na rzecz rozwoju polskiej

przedsiębiorczości i odpowiedzialności spo-
łecznej biznesu – wyróżnił prezesa zarządu
ZM Mysłowice Mysław Lucjana Pilśniaka.

Specjalną statuetkę przyznano Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbignie-
wa Religi. W szczególny sposób – członko-
stwem honorowym BCC – wyróżniono oso-
by cieszące się autorytetem środowisk go-
spodarczych. Tym razem zadecydowano
o uhonorowaniu nim dwojga wybitnych le-
karzy: prof. Marii Formińskiej-Kapuścik
oraz prof. Jerzego Widuchowskiego. �

Święto śląskiego biznesu
Śląska Gala BCC w Promicach jak co roku licznie zgromadziła śląskich przedsiębiorców
oraz przedstawicieli kręgów polityki, otoczenia biznesu i środowisk opiniotwórczych

Laureaci konkursu wraz z przedstawicielami BCC



Program promocyjny „Doceń pol-
skie”, objęty patronatem honoro-
wym Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, promuje wysoką jakość

dóbr konsumpcyjnych dostępnych na polskim
rynku FMCG. O przyznaniu znaku decydu-
je Loża Ekspertów, oceniająca zgłoszone
produkty „z polskim akcentem” pod wzglę-
dem spełnienia kryteriów regulaminowych
programu. Wyroby są nagradzane certyfika-
tem „Doceń polskie” w drodze dwuetapowej
procedury, obejmującej analizę dokumenta-
cji dostarczonej wraz ze zgłoszeniem do
programu oraz ocenę bezpośrednią eksper-
tów. Wysoki poziom merytoryczny programu
zapewnia zaangażowanie w proces przy-
znawania znaku „Doceń polskie” Stowarzy-
szenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związku
Polskie Mięso, Unii Producentów i Praco-
dawców Przemysłu Mięsnego oraz Fundacji
Klubu Szefów Kuchni.

Udział w Programie i prawo do posłu-
giwania się znakiem „Doceń polskie” dają
producentowi szerokie możliwości promo-
cyjne, z wykorzystaniem zróżnicowanych
narzędzi, w tym tradycyjnych mediów lokal-

nych, ogólnopolskich i branżowych (m.in. do-
datek do „Gazety Wyborczej” - „Palce lizać”)
oraz elektronicznych nośników informacji,
portali internetowych, serwisów społeczno-
ściowych, blogów itp., jak choćby serwis
Onet.pl, serwis Programu www.DocenPol-
skie.pl czy fanpage Programu na Facebooku.
Dalszym etapem rozwoju Programu będzie
uruchomienie specjalnego serwisu interne-
towego www.KupujNajlepsze.pl, prezentu-
jącego wyróżnione produkty, a tym samym
stanowiącego kolejne narzędzie wsparcia
promocyjnego wyrobów oznakowanych w ra-
mach Programu.

Wśród produktów wyróżnionych godłem
„Doceń polskie” znalazły się również wyroby do-
stępne w sieciach handlowych jako marki wła-
sne. Eksperci uhonorowali wybrane produkty
znakiem TOP PRODUKT, zarezerwowanym
dla wyrobów, które w przebiegu oceny wywal-
czyły maksymalną liczbę punktów. �
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Polskie znów docenione
DOCEŃ POLSKIE

Eksperci podczas ocen produktów

Efektem takiego podejścia jest szeroki
wybór wędlin, opartych na trady-
cyjnych recepturach, które jedno-
cześnie spełniają surowe normy

współczesnego rynku. Wyrazem dostosowa-
nia do aktualnych trendów są podejmowane
inwestycje w infrastrukturę i technologie.

Przez szereg lat zakład produkcyjny znaj-
dował się w centrum Katowic. Ścisła zabu-
dowa miejska uniemożliwiała jednak dalszy
rozwój firmy. Dlatego w 2000 roku podjęto
decyzję o rozpoczęciu budowy nowego za-
kładu mięsnego w miejscowości Dobieszo-
wice. Jej rezultatem stało się rok później od-
danie do użytku nowoczesnego zakładu roz-
bioru mięsa, a w 2004 roku przeniesiono tam
również produkcję wędlin, wędzonek oraz wy-
robów wędliniarskich.

Nowy zakład powstał z myślą o spełnie-
niu restrykcyjnych norm jakościowych na eta-
pie przygotowania surowca, przebiegu pro-
cesów produkcji oraz magazynowania i eks-

pedycji wyrobów gotowych. Od początku jego
istnienia rozpoczęto wdrażanie systemu za-
rządzania bezpieczeństwem żywności
HACCP oraz Systemu Zarządzania Jakością
według normy ISO 9001:2000. Ukierunko-
wanie na wysoką jakość wyrobów umożliwi-
ło uzyskanie uprawnień eksportowych nie tyl-
ko do krajów Unii Europejskiej, ale też na ryn-
ki dalekowschodnie.

Równolegle z procesem unowocześnia-
nia produkcji i dostosowaniem firmy do wy-

mogów rynkowych postępował rozwój wła-
snej sieci detalicznej. W rezultacie sprzedaż
wyrobów pod marką „Paruzel” prowadzona
jest dziś również we własnych sklepach fir-
mowych i innych placówkach handlowych
zlokalizowanych na terenie województwa
śląskiego. Natomiast w innych regionach kra-
ju firma dystrybuuje swoje produkty po-
przez sieć hurtowni.

www.zmparuzel.pl

Jakość rekomendowana
Zakłady Mięsne „Paruzel” od 1977 roku czerpią z bogatego doświadczenia 
zawodowego Ryszarda Paruzel, założyciela i właściciela firmy, który w rozwoju 
działalności stawia na nowoczesną produkcję i otwartość na potrzeby klienta

Wyroby Zakładów Mięsnych „Paruzel” oparte są na tradycyjnych recepturach

Program „Doceń polskie” wspiera promocję wyróżniających się 
krajowych produktów spożywczych. Po II edycji certyfikacji znakiem 
legitymuje się już 56 wyrobów. Wkrótce poznamy wyniki III certyfikacji, 
w ramach której 26. października eksperci ocenili zgłoszenia 32 producentów





Firmy Roku ogłoszone
Konkurs Firma Roku jest ukłonem samorządów w stronę przedsiębiorstw, 
które z największym oddaniem pracują na gospodarkę Podbeskidzia. 
Liderów regionu, wyłonionych w II edycji, zaprezentowano podczas gali 
w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

FIRMA ROKU 2011

Laureaci konkursu Firma Roku 2011 Fot. FOTOGRAFBIELSKO.COM (3)

Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu Janusz Targosz
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Laureatom zostały przyznane statuetki oraz dyplomy



FIRMA ROKU 2011

Po raz drugi starostowie powiatów
cieszyńskiego, bielskiego i żywiec-
kiego, prezydent Bielska-Białej
i prezes Regionalnej Izby Handlu

i Przemysłu w Bielsku-Białej przyznali tytuły
„Firmy Roku” i statuetki Dedala, zaprojek-
towane przez bielską artystkę Lidię Sztwiert-
nia, podmiotom, które wykazały się szcze-
gólną dynamiką rozwoju, tym samym wno-
sząc istotny wkład w umacnianie regional-
nej gospodarki. Tym razem gospodarzem
gali finałowej był powiat cieszyński, a uro-
czystość otworzył starosta Czesław Gluza.

8 września, w Teatrze im. Adama Mic-
kiewicza w Cieszynie, oficjalnie ogłoszono
werdykt kapituły, prezentując zgromadzonym
gościom tych, którzy mają największe
zasługi w ożywieniu gospodarczym re-
gionu i budowaniu jego wizerunku.
Spośród kandydujących o tytuł i sta-
tuetkę Dedala mikro, małych, średnich
oraz dużych firm działających na te-
renie Bielska-Białej oraz powiatów
bielskiego, cieszyńskiego i żywieckie-
go wybierano przedsiębiorców, którzy
najlepiej spełnili zróżnicowane kryte-
ria konkursowe, w tym takie wskaźni-
ki, jak zysk netto, średnia płaca, war-
tość eksportu i inwestycji, oraz naj-
bardziej wykazali się aktywnością na
rzecz społeczności lokalnej i promocji
regionu.

Nagrody przyznano w 4 katego-
riach. Zwycięzcą w kategorii „Firma
Roku Ziemi Cieszyńskiej 2011” zo-
stało przedsiębiorstwo ATAL SA,
a dyplom za udział i nominację do
konkursu otrzymała Drukarnia Ma-
łysz i Fabryka Automatyki Fach SA.
Tytułem „Firmy Roku 2011 Gminy
Bielsko-Biała” została uhonorowana
firma KLINGSPOR Sp. z o.o., na-
tomiast dyplom za udział i nomina-
cję wręczono firmie Rekord Systemy
Informatyczne Sp. z o.o. oraz firmie
Takoni Sp. z o.o. W powiecie bielskim
bezkonkurencyjna okazała się spół-
ka Czanieckie Makarony i to ona uzy-
skała tytuł „Firmy Roku 2011 Zie-
mi Bielskiej”, a dyplomy za udział
i nominację przyznano Fabryce Za-
pałek „Czechowice” SA oraz Za-
kładowi Przetwórstwa Mięsnego
Hańderek Spółka Jawna. „Firmą
Roku 2011 Ziemi Żywieckiej” zosta-
ły Eurofirany B. B. Choczyńscy Spół-
ka Jawna, zaś dyplomy za udział
w konkursie i nominację wręczono
Zakładowi Produkcyjno-Handlowe-
mu BRAM-MET Tomasz Kania
oraz firmie AQUA Żywiec Sp. z o.o.
Specjalną nagrodę Złotego Dedala
postanowiono przyznać firmie Mo-
kate SA z Ustronia, w dowód uzna-
nia dla działalności lokalnej, impo-
nujących wskaźników rozwoju, in-

westycji i zasług w zakresie sponsoringu kul-
tury i sportu.

Po ceremonii wręczenia nagród dalszą
część wieczoru umilił laureatom II edycji kon-

kursu Firma Roku 2011 i zaproszonym go-
ściom występ Haliny Mlynkovej wraz z gru-
pą cieszyńską, dobrze znaną widzom pro-
gramu telewizyjnego „Bitwa na głosy”. �

Spośród kandydujących o tytuł i statuetkę Dedala
firm wybierano przedsiębiorców, którzy najlepiej
spełnili zróżnicowane kryteria konkursowe, w tym
takie wskaźniki, jak zysk netto, średnia płaca,
wartość eksportu i inwestycji, oraz najbardziej
wykazali się aktywnością na rzecz społeczności
lokalnej i promocji regionu



Oficjalnego otwarcia największych
w tej części Europy targów spo-
żywczo-gastronomicznych Po-
lagra-Food oraz towarzyszących

im wystaw: Polagra-Tech, Gastro Trendy,
Smaki Regionów i Pakfood oraz XXV Kra-
jowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych do-
konali prezydent RP Bronisław Komorow-
ski, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Ko-
misji Europejskiej Dacian Ciolos oraz mi-
nister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
wraz z prezesem Międzynarodowych Targów
Poznańskich Andrzejem Byrtem.

Ekspozycje, rozlokowane na powierzch-
ni 11 tys. mkw., odwiedziło 45 tys. osób, w tym
przedstawiciele delegacji zagranicznych re-
sortów rolnictwa, między innymi z Litwy, Ru-
munii, Federacji Rosyjskiej, Czech, Szwecji
i Republiki Mołdawii. Wśród gości targów za-
lazły się też kulinarne autorytety: kulinarny
globtroter Robert Makłowicz, mistrz kuchni
Kurt Scheller oraz znana restauratorka Mag-
da Gessler, która poprowadziła warsztaty zdro-
wego gotowania dla najmłodszych. Z myślą
o dzieciach w wieku szkolnym, odwiedzających
Polagra-Food, Komisja Europejska przygo-

towała interaktywne stoisko, na którym po-
przez animacje, quizy i gry mogły sprawdzić
swoją wiedzę na temat żywności, zawodu le-
karza weterynarii, zdrowia zwierząt.

Wiedza na wyciągnięcie ręki
Główne wydarzenia odbywające się w ra-

mach targów były jednak skierowane do
branży i niewiele miały wspólnego z zabawą.
Z inicjatywy prezydentów RP i FR odbyło się
Polsko-Rosyjskie Forum MSP Branży Rolno-
-Spożywczej, w ramach którego eksperci z obu
krajów zaprezentowali kierunki i możliwości
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Przemysł spożywczy 
w centrum uwagi
Tegoroczne targi Polagra-Food, jak zwykle, upłynęły pod znakiem 
dziesiątek konferencji, warsztatów, pokazów, degustacji i wydarzeń 
branżowych dedykowanych przemysłowi spożywczemu. Przez 5 dni 
swoje wyroby zaprezentowało blisko 300 wystawców z 30 krajów

POLAGRA-FOOD
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POLAGRA-FOOD

rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
w sektorze rolno-spożywczym, ze szczególnym
uwypukleniem roli jakości żywności oraz na-
ciskiem na praktyczny wymiar wymiany han-
dlowej. Przy okazji spotkania przedstawicie-
le obu rynków mieli możliwość indywidualnych
rozmów i nawiązania kontaktów biznesowych.
Ponad 200 handlowców z całego kraju wzię-
ło udział w Forum Dystrybucji poświęconym
zagadnieniom z obszaru marketingu i zarzą-
dzania w sektorze FMCG oraz tematyce
wyposażenia placówek handlowych.

Przedmiotem warsztatów Food Design
była z kolei sztuka projektowania innowa-
cyjnych produktów i usług w przemyśle spo-

żywczym, którą z pasją przybliżali specjaliści
w dziedzinie wzornictwa oraz przedstawiciele
największych sieci handlowych w Polsce.

Duże zainteresowanie wzbudziła ekspozycja
„Mięso z Polski”, gdzie na wspólnym stoisku
zaprezentowali się krajowi producenci mię-
sa wieprzowego, wołowego i drobiowego, pre-
zentując atuty swoich wyrobów w nadziei na
poszerzenie możliwości eksportowych. Przed-
siębiorców z branży mięsnej przyciągnęło też
XVII Forum Rzeźników i Wędliniarzy, na-
stawione na promocję niszowych gatunków
mięs. Wystąpienia specjalistów dawały ogląd
najnowszych trendów w zakresie bezpie-
czeństwa mikrobiologicznego w przemyśle
mięsnym, poruszały tematykę dozoru wete-
rynaryjnym i właściwego znakowania wyro-
bów mięsnych. W ramach Forum producenci

i przetwórcy z branży mięsnej mieli okazję
sprawdzić się w ogólnopolskich konkursach
wędliniarskich.

Rywalizacje, oceny, zasługi
Sposobności do wykazania się wysokim

poziomem produkcji i wszechstronnością
oferty było więcej. Podczas tegorocznej
edycji targów przyznano ponad 120 nagród,
wyróżnień, medali i odznaczeń, w tym tra-
dycyjnie Złote Medale MTP dla najlepszych
zaprezentowanych produktów, Acantus Au-
reus dla stoisk najbardziej spójnych ze stra-
tegią marketingową firmy, a także specjalne
medale z okazji 90-lecia Międzynarodowych
Targów Poznańskich oraz tytuły „Złotnicka
Premium”, którymi wyróżniono najlepsze
wyroby z wieprzowiny złotnickiej i ich pro-
ducentów.

Prezydent RP wręczył ordery i odzna-
czenia osobom zasłużonym dla polskiego rol-
nictwa, a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi przyznało wyróżnienia w kategorii
„Najciekawsza promocja na Targach Polagra-
-Food”. Robert Echaust z Platinum Palace Re-
sidence z Poznania za wybitne umiejętności
kulinarne, jakimi się wykazał, zdobył Kuli-
narny Puchar Polski 2011 i został ogłoszony
przez międzynarodowe jury, złożone z uzna-
nych europejskich mistrzów, najlepszym pol-
skim kucharzem. Ponadto 7 wielkopolskich
przedsiębiorców zostało włączonych do Re-
gionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska, powołanej w celu promocji pro-
dukcji i sprzedaży żywności lokalnej i regio-
nalnej. �

Podczas tegorocznej edycji targów 
przyznano ponad 120 nagród, wyróżnień, medali 
i odznaczeń, w tym tradycyjnie Złote Medale MTP 
dla najlepszych zaprezentowanych produktów,
Acantus Aureus dla stoisk najbardziej spójnych 
ze strategią marketingową firmy, a także specjalne
medale z okazji 90-lecia Międzynarodowych
Targów Poznańskich



Wdrodze rywalizacji najlepszym pro-
ducentom i usługodawcom przy-
znawane jest prawo posługiwania
się godłem „Najlepsze w Polsce/The

best in Poland”. Kilka edycji rozstrzygniętych na
przestrzeni ostatnich lat wyłoniło dotychczas kil-
kaset firm i produktów, które zasłużyły na ozna-
kowanie godłem, wyróżniającym je na tle rynko-
wej konkurencji. Certyfikowane wyroby i usługi
są dumą i elementem działań ukierunkowanych
na wzmacnianie polskiej gospodarki.

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej godło „Najlepsze w Polsce/The best in
Poland” cieszy się uznaniem Komisji Europejskiej.
W obu konkursach mogą rywalizować firmy z ca-
łej Unii Europejskiej, działające na terenie Polski,
w Polsce wytwarzające swoje produkty lub świad-
czące usługi.

W działalność Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, nastawioną
na promocję nowoczesnej przedsiębiorczości i upowszechnianie naj-

wyższej jakości oraz nowatorstwa produk-
tów i usług wpisuje się poświęcony im por-
tal internetowy www.najlepsze-w-polsce.pl,
przybliżający ofertę firm wyróżnionych
certyfikatem i statuetką w ramach konkur-
sów. Prezentacja laureatów na dedykowa-
nych im stronach służy jak najszerszej
promocji najlepszych produktów i usług
wśród konsumentów, dla których godło
i skondensowana informacja dostępna on-
line mogą być wskazówką przy codziennych
wyborach, dokonywanych spośród konku-
rencyjnych ofert, gdyż Internet jest dziś wio-
dącym narzędziem strategii marketingowej
i promocji, a z drugiej strony źródłem wie-
dzy na temat dostępnych na rynku dóbr
i trendów.

30 czerwca, w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich
w Poznaniu, podsumowano XV edycję Konsumenckiego Konkursu
Jakości Usług o godło „Najlepsze w Polsce”. Podczas uroczystości,
odbywającej się pod patronatem Jego Magnificencji rektora Politechniki
Poznańskiej prof. dr. Adama Hamrola, ogłoszono 3 laureatów uho-
norowanych statuetką „Hipolita” oraz 14 zdobywców certyfikatu za
najlepsze w kraju usługi. To dla nich godło „Najlepsze w Polsce” sta-
ło się w ostatnim rozdaniu wyróżnikiem solidności i jakości ich po-
siadaczy, a dla społeczeństwa sygnałem, którym firmom, świadczą-
cym szeroką gamę usług, począwszy od motoryzacyjnych po lecznicze,
warto zaufać.

www.najlepsze-w-polsce.pl

Usługi z rekomendacją
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od lat realizuje projekty wspierające polską
przedsiębiorczość, promując wartościowe polskie firmy i ich produkty lub usługi. 
Jednym z regularnych działań Towarzystwa jest organizacja Konsumenckich 
Konkursów Jakości Produktów oraz Konsumenckich Konkursów Jakości Usług

NAJLEPSZE W POLSCE

Statuetkę „Hipolita” otrzymały firmy:

• ELO–GAZ Sp. z o.o.
• Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
• Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Oddział Zakład 

Gazowniczy w Poznaniu

Certyfikaty otrzymały firmy:

• Przedsiębiorstwo Usługowe „UTECH” Sp. z o.o.
• Power Engineering 
• Family House Sp. z o.o.
• Sanatorium „JANTAR – SPA” 
• ABC-FOTO Leszek Książkiewicz 
• „OLANDIA” Jan Makiewicz
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRIPLEX” 
• „ARTURO” Sp. z o.o.
• Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie 
• Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu 
• Zarząd Dróg Miejskich 
• Towarzystwo Miłośników Ziemi 
• Warsztat Naprawy Obuwia i Wyrobów Kaletniczych Ryszard Jarosz 
• Kapela Podwórkowa „JUNKI Z BUKU” 
• AQUAPARK WAGROWIEC Sp. z o.o. 



NAJLEPSZE W POLSCE

W tegorocznym rankingu „Gazety Ban-
kowej” BBS w Darłowie zajął 52. miejsce na
575 krajowych banków spółdzielczych, zaś
w podziale na kategorie 28. miejsce pod
względem dynamiki rozwoju i 12. miejsce we-
dług struktury portfela kredytowego. Co kry-
je się za tak dobrymi lokatami i w jaki spo-
sób będą państwo pracować na awans w ko-
lejnej klasyfikacji?

– Te dobre wyniki w różnych klasyfika-
cjach to efekt konsekwentnej, wytężonej pra-
cy całej załogi Banku. To rezultat wieloletniej,
mozolnej budowy dobrych relacji z klienta-
mi. Nie bez znaczenia jest też „szyta na mia-
rę” oferta bankowa, będąca efektem wspól-
nego wysiłku zespołu.

Na czym opiera się zdrowa rywalizacja
na rynku usług finansowych i co daje prze-
wagę w specyficznym segmencie banków
spółdzielczych?

– Rywalizując na rynku usług finanso-
wych, wygrywamy z konkurencją przede
wszystkim mobilnością i uproszczonymi
procedurami, a także szybkim procesem de-
cyzyjnym.

Oprócz efektywności usług i wysokiej po-
zycji w ogólnopolskich rankingach powodem

do zadowolenia jest uznanie klientów. Jak
pracują państwo na pozytywny wizerunek,
aby być postrzeganym jako firma najlepsza
w Polsce nie tylko przez konkursowych
ekspertów, lecz także klientów?

– To właśnie klienci zadowoleni z naszych
usług zgłaszają nasz bank do różnych kon-
kursów. Wystarczy odwiedzić naszą stronę in-

ternetową www.bbsdarlowo.pl, aby przeko-
nać się, jak przekłada się to na nasz wizeru-
nek i ile wyróżnień otrzymaliśmy na prze-
strzeni ostatnich miesięcy, które uwiecznia-
ją naszą 65-letnią działalność na lokalnym
rynku.

Podczas jubileuszu 20-lecia Krajowego
Związku Bankowości Spółdzielczej został
pan nagrodzony za wkład w budowanie
Związku oraz odebrał pan statuetkę za
I miejsce w konkursie Bank Spółdzielczy
w służbie społeczności lokalnej. Z czego wy-
nika tak silne zaangażowanie w upo-
wszechnianie i rozwój idei spółdzielczości?

– Ze spółdzielczością związany jestem po-
nad 41 lat, przy czym bankowość spółdziel-
cza to mój trzeci pion spółdzielczy, w którym
jestem aktywny zawodowo. Moje zaanga-
żowanie w rozwój idei spółdzielczych wyni-
ka z bardzo prostych przesłanek. To ceniona
od ponad 150 lat, a zarazem sprawdzona na
całym świecie forma gospodarowania. Nie-
stety, jak to zwykle bywa w Polsce, od
1945 roku permanentnie nękana wadliwymi
regulacjami prawnymi.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Spółdzielczość
się sprawdza
Spółdzielczość to ceniona od ponad 150 lat, a zarazem sprawdzona na całym świecie
forma gospodarowania. Również w obszarze bankowości – uważa Ryszard Mroziński,
prezes zarządu Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie. W rozmowie zdradza
co prowadzi zarządzany bank na szczyty rankingów i zjednuje klientów

Siedziba Centrali i Oddziału Darłowo Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
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Wtym roku do rywalizacji zorga-
nizowanej przez Zachodnią
Izbę Przemysłowo-Handlową,
„Gazetę lubuska” i samorząd

województwa lubuskiego, zgłosiło się 51
firm, ocenianych w czterech kategoriach
konkursowych, w zależności od skali dzia-
łalności. W każdej z grup: mikro, małych, śred-
nich i dużych firm wybrano podmioty uho-
norowane – adekwatnie do zasług – I, II i III
miejscem.

Nie tylko nagrody
Gala Lubuskiego Lidera Biznesu jest

corocznym świętem regionalnego środowiska
biznesu, sprzyjającym integracji i dyskusjom
nad możliwościami wzmocnienia przedsię-
biorczości oraz wskazanych kierunków roz-
woju. Również i tym razem wnętrza palmiarni
wypełniło ponad 200 przedstawicieli różnych
kręgów mających swój udział w rozwoju re-
gionu, w tym politycy, samorządowcy i ludzie
nauki, których współpraca z biznesem jest nie-
odzownym warunkiem gospodarczego suk-
cesu.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością
między innymi wicemarszałek sejmu Stefan

Niesiołowski, minister pracy i polityki spo-
łecznej Jolanta Fedak, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Wal-
demar Sługocki i marszałek województwa lu-
buskiego Elżbieta Polak. Przybyłych gości po-
witał, pełniący honory gospodarza imprezy,
prezes ZIPH Jerzy Korolewicz, będący jed-
nocześnie przewodniczącym kapituły kon-

kursu Lubuski Lider Biznesu. W kierowanym
do zgromadzonych przemówieniu podkreślił
odwagę wszystkich przedsiębiorców, którzy
mimo trudnych dla gospodarki czasów i nie-
sprzyjających warunków zdecydowali się
wziąć udział w rywalizacji i poddać ocenie
konkursowej.

Rozwój na horyzoncie
Po wystąpieniach powitalnych Jerzego

Korolewicza i prezydenta Zielonej Góry Ja-
nusza Kubickiego słowo do gości skierowa-
ła marszałek województwa lubuskiego Elż-
bieta Polak, pełniąca patronat nad inicjaty-
wą promującą regionalną przedsiębiorczość.
– Naszym celem jest służyć przedsiębiorcom
i burzyć bariery, które im przeszkadzają.
Choć wiele z nich zostało zlikwidowanych,
wciąż pozostało jeszcze sporo do zrobienia
– podsumowała bieżącą sytuację, zapowia-
dając zmiany.

O możliwościach pomocy z funduszy
unijnych mówił wiceminister rozwoju regio-
nalnego Waldemar Sługocki, który w swym
wystąpieniu przedstawił zalążki nowej per-
spektywy budżetowej Unii Europejskiej,
otwierającej przed województwem lubu-

skim szansę na niebagatelne wsparcie, się-
gające nawet miliarda euro. Minister pracy
Jolanta Fedak zapewniała, że w procesie pod-
noszenia konkurencyjności lubuskich przed-
siębiorstw konieczne są nakłady przeznaczone
na innowacyjność i naukę, co dotyczy nie
tylko lokalnego biznesu, lecz gospodarki
w ogóle.

Znamy liderów
Po wstępnym zarysie sytuacji w regionie

i dróg rozwoju nastąpiła główna część gali,
podczas której ogłoszono wyniki III edycji
konkursu, a najlepsze firmy uhonorowano cer-
tyfikatami i statuetkami Lubuskiego Lidera
Biznesu. Przyznane statuetki z pewnością
zmotywują laureatów do jeszcze bardziej
wzmożonej pracy, której efekty przyczynią się
do umocnienia wizerunku i wyników gospo-
darki regionu.

Zwieńczeniem gali był występ artystycz-
ny zielonogórskich stypendystów, po którym
przedsiębiorcy i organizatorzy, tym razem nie-
oficjalnie, przy poczęstunku, gratulowali
zwycięzcom i prowadzili indywidualne roz-
mowy wokół współpracy biznesowej, planów
rozwojowych i możliwości wsparcia, z jakich
może korzystać środowisko lubuskich przed-
siębiorców. �
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Lubuski biznes 
na podium
19 września w Palmiarni Zielonogórskiej podsumowano po raz trzeci przeprowadzony
konkurs Lubuski Lider Biznesu, w ramach którego wyłoniono najlepsze 
przedsiębiorstwa w regionie. Przy okazji gali finałowej przedstawiciele lubuskiej
przedsiębiorczości spotkali się z przedstawicielami samorządów i władz państwowych

LUBUSKI LIDER BIZNESU

Laureaci Lubuskiego
Lidera Biznesu 2011

mikroprzedsiębiorstwa:
I miejsce: INFAR Sp. z o.o.
II miejsce: Gorzowski Rynek Hurtowy SA
III miejsce: MIKOMAX Meble Biurowe Marek
Rzeźniczek

małe przedsiębiorstwa:
I miejsce: LFC Sp. z o.o.
II miejsce: Zakład Instalacyjny 
i Usług Ogólnobudowlanych 
Jacek Matuszczak
III miejsce: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna SA

średnie przedsiębiorstwa:
I miejsce: Rzeźnictwo Zyguła Sp. z o.o.
II miejsce: „ALDEMED” Centrum 
Medyczne
III miejsce: PUH „Sanitar” Jan Kordacz

duże przedsiębiorstwa:
I miejsce: LUG Light Factory Sp. z o.o.
II miejsce: LEKS Sp. z o.o.
III miejsce: Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku

Naszym celem jest służyć przedsiębiorcom 
i burzyć bariery, które im przeszkadzają. 
Choć wiele z nich zostało zlikwidowanych, 
wciąż pozostało jeszcze sporo do zrobienia 
– podsumowała bieżącą sytuację, 
zapowiadając zmiany, marszałek województwa
lubuskiego Elżbieta Polak
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Co wskazałby pan jako główne atuty za-
rządzanego banku, zapewniające dobre wy-
niki i wysoką pozycję w regionie?

– Według mnie jest co najmniej kilka czyn-
ników, dzięki którym GBS Bank jest dziś li-
derem banków spółdzielczych w północno-
-zachodniej Polsce. Przede wszystkim prze-
myślana i nastawiona na rozwój strategia. Bez
niej większość działań ma charakter chao-
tyczny i przypadkowy, co w dłuższej per-
spektywie nigdy nie jest korzystne.

Kolejnym atutem jest niewątpliwie bliska
współpraca z naszym zrzeszeniem – Grupą
BPS. Dzięki niej jesteśmy w stanie „udźwi-
gnąć” i realizować projekty, które normalnie
byłyby dla nas zbyt dużym obciążeniem. Tym
sposobem poszerzamy grono naszych klien-
tów, zdobywamy nowe rynki i – co bardzo
ważne – nowe doświadczenia. Współpraca
z Grupą to również dostęp do nowoczesnych
narzędzi finansowych, sprofilowanych idealnie
do potrzeb rynku.

Nie można również nie wspomnieć o po-
tencjale ludzkim naszego banku. Zatrudnia-
my blisko 250 osób z całego regionu. Ich kom-
petencje, doświadczenie i znajomość klienta
to atut, z którym nie może konkurować ża-
den bank komercyjny. Funkcjonujemy na
tym rynku już prawie 65 lat, więc znamy na-
szych klientów i znamy ich oczekiwania.

Jakie założenia i plany strategiczne po-
zwalają realizować wizję rozwoju z sukce-

sami, o których świadczy choćby miejsce
wśród laureatów konkursu Lubuski Lider
Biznesu?

– Przede wszystkim nastawienie na roz-
wój. Kryzys finansowy pokazał nam, że
można funkcjonować i rozwijać się, pomimo
złej koniunktury na rynku. Wszystko zależy od
nastawienia i sprawnego zarządzania. Chce-
my cały czas rozwijać nasz potencjał, jednak
nie robimy tego lekkomyślnie. Nasze działa-
nia są odważne, ale przemyślane.

Jesteśmy świadomi tego, że rozwój bez
pozytywnego odzewu z rynku nie byłby moż-
liwy. Dlatego konsekwentnie budujemy mar-
kę banku „o ludzkiej twarzy”. Nie stosujemy
ukrytych chwytów marketingowych. Chcemy
być traktowani jak bank, który gwarantuje bez-
pieczeństwo, dba o klienta i traktuje go jako
dobrego znajomego. W końcu zadowolony
klient przyprowadzi kolejnych.

Co buduje rozpoznawalność i renomę
marki w regionie lubuskim? Czy plany roz-
wojowe obejmują wyjście poza rynek lokal-
ny?

– Rynek lubuski jest dla nas bardzo
ważny. Bliskość Gorzowa Wielkopolskiego to
duży atut, bowiem większość firm, które ob-
sługujemy, prowadzi swoją działalność wła-
śnie w tym rejonie.

Od lat angażujemy się również we wszel-
kie działania promujące kulturę, naukę czy
sport w województwie. Sponsorujemy AZS

PWSZ Gorzów Wielkopolski i Stal Gorzów,
wspieramy lokalnych artystów, aktywnie
współpracujemy z instytucjami pożytku pu-
blicznego. To wszystko powoduje, że jesteśmy
postrzegani jako bank, który dba o swój re-
gion, wspiera lokalne inicjatywy i jest pożą-
danym pracodawcą w regionie.

Jeżeli chodzi o plany rozwoju, to już kil-
ka lat temu przeobraziliśmy się z instytucji
lokalnej w bank działający regionalnie.
W ostatnich latach otworzyliśmy nowe od-
działy w Stargardzie Szczecińskim i w Szcze-
cinie. Oczywiście planujemy dalszą ekspan-
sję, ale nie za wszelką cenę i nie działając po-
chopnie. Przyglądamy się sytuacji na rynku
i jeżeli stwierdzimy, że koniunktura jest ko-
rzystna, to kto wie, może za kilka lat rozsze-
rzymy teren naszych działań.

Jaki jest najważniejszy wkład banku
w rozwój gospodarczy regionu i życie spo-
łeczności lokalnej? Jak pracują państwo na
opinię cenionego pracodawcy i jakie możli-
wości zatrudnienia oraz rozwoju zawodo-
wego dają państwo swoim pracownikom?

– Jak wcześniej wspominałem, jeste-
śmy bankiem, który bardzo duży nacisk
kładzie na współpracę z regionem. To nie są
tylko hasła, które wypisujemy na naszej
stronie internetowej. Nasze działania to
esencja społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Czujemy się odpowiedzialni za naszą
„małą ojczyznę”.

Jeżeli chodzi o drugą część pytania, to wy-
daje mi się, że GBS Bank to firma, która wy-
biega poza lokalne realia. Jesteśmy instytu-
cją, która dba o ludzi. Na przestrzeni wielu
ostatnich lat nie było u nas redukcji zatrud-
nienia, pomimo kryzysu finansowego, a wręcz
przeciwnie, cały czas „rośniemy”. Nasi pra-
cownicy bardzo często są z nami związani od
lat, co świadczy o naszej stabilności i o bez-
pieczeństwie jakie im gwarantujemy.

Dbamy też o rozwój naszych kadr, prze-
prowadzamy liczne szkolenia, także z udzia-
łem środków unijnych. Umożliwiamy lu-
dziom rozwój w strukturach naszego banku
i udział w ciekawych i ambitnych projektach.
Posiadamy przemyślany i atrakcyjny system
motywacyjny. Lecz przede wszystkim trak-
tujemy naszych pracowników jak partnerów,
z szacunkiem.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.gbsbank.pl

Bank „o ludzkiej twarzy”
Kryzys finansowy pokazał nam, że można funkcjonować i rozwijać się, 
pomimo złej koniunktury na rynku. Wszystko zależy od nastawienia i sprawnego 
zarządzania – mówi Zbigniew Wielgosz, prezes zarządu GBS Banku
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Podczas wrześniowej Gali Budow-
nictwa marszałek województwa lu-
buskiego Elżbieta Polak wręczyła na-
grody laureatom konkursu Lubuski

Mister Budowy, którzy uzyskali najlepsze efek-
ty w zrealizowanych inwestycjach na terenie
regionu. Tym samym przedsięwzięcie popu-
laryzuje jakość w budownictwie i zachęca
branżę do ciągłego podnoszenia poziomu na
każdym etapie procesu inwestycyjnego, od
projektu architektonicznego, przez zastoso-
wane rozwiązania konstrukcyjne, po solidność
wykonawstwa i ekonomiki inwestycji.

Jakość: budowlany 
wspólny mianownik

Za pośrednictwem konkursu Lubuska
Izba Budownictwa corocznie nagradza
uczestników procesów inwestycyjnych, któ-
rych rezultat spotkał się z największym uzna-
niem i zyskał najwyższą ocenę komisji, po-
wołanej przez organizatora. W wyniku obrad
i wizytacji członków komisji konkursowej
dokonywana jest ostateczna ocena kandy-
datów, uwzględniająca opinię inwestorów
i użytkowników zgłoszonych obiektów.

Ostatecznie statuetką nagradzani są naj-
lepsi inwestorzy, główni projektanci, generalni
wykonawcy i kierownicy budowy wyróżnia-
jących się obiektów regionu lubuskiego.
Zwycięzcy wyłaniani są w kategoriach do-
stosowanych do zróżnicowanego charakte-
ru obiektów. Rywalizacja dotyczy takich ob-
szarów, jak budownictwo mieszkaniowe,
przemysłowe i małokubaturowe, obiekty
użyteczności publicznej, drogi i mosty, ad-
aptacje i remonty. Oprócz nagród i wyróżnień
dla najlepszych budowlańców formuła kon-
kursu przewiduje również dyplom uznania dla
starostwa powiatowego, które wykazało naj-
większe zaangażowanie, zgłaszając do udzia-
łu w konkursie najwięcej obiektów.

Obiecujące perspektywy
Poza konkursem specjalne wyróżnienie

odebrała z rąk prezesa Lubuskiej Izby Bu-
downictwa Zenona Bambrowicza poseł Bo-
żenna Bukiewicz, doceniona za szczególne za-
sługi dla branży budowlanej. Jej starania

26 Fakty

Budowlane perełki 
Lubuskiego
23 września w Filharmonii Zielonogórskiej oficjalnie ogłoszono laureatów 
tegorocznej edycji konkursu Lubuski Mister Budowy. Spośród 20 zgłoszonych 
obiektów wybrano te, które w swej kategorii wyróżniały się najlepszym 
poziomem realizacji, tak pod względem estetyki, jak i solidności

LUBUSKI MISTER BUDOWY

Nagrodę odbiera Elżbieta Jarząbek, właścicielka Ekonbud-Fadom

Grupowe zdjęcie odznaczonych Brązowym Krzyżem za zasługi dla budownictwa przy-
znanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego
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doprowadziły bowiem do przegłosowania
w Sejmie ustawy umożliwiającej wykup
mieszkań w Towarzystwach Budownictwa
Społecznego. Odbierając nagrodę, podkre-
ślała jednak niebagatelny wkład całej branży
w postępy obserwowane w budownictwie
i zmieniającym się otoczeniu: – To dzięki pań-
stwa pracy Polska jest największym w swojej
historii placem budowy.

Obecna na gali budownictwa marszałek
Elżbieta Polak, patronująca inicjatywie, w
przemówieniu do laureatów i zgromadzonych
na uroczystości przedstawicieli branży z re-
gionu zwracała uwagę, że celem zarządu wo-
jewództwa lubuskiego jest stworzenie naj-
lepszych w Polsce warunków do rozwoju go-
spodarczego, a efekt ten jest możliwy do osią-
gnięcia tylko wspólnymi siłami, przy udzia-
le i silnym zaangażowaniu firm budowlanych.
Podzieliła się też z gośćmi gali najnowszą in-
formacją o I miejscu, jakie zajęło wojewódz-
two lubuskie w rankingu „Wspólnoty” pod
względem inwestycji w infrastrukturę tech-
niczną. Ponadto poinformowała, że Komisja
Europejska zaakceptowała podział Krajowej
Rezerwy Wykonania, co otworzy firmom
budowlanym kolejne możliwości korzystania
ze źródeł unijnych.

Parada zasłużonych
Marszałek Polak wręczyła też prezesowi

LIB Zenonowi Bambrowiczowi honorową od-

znakę za zasługi dla województwa lubuskie-
go, nadaną Izbie w styczniu przez Sejmik Wo-
jewództwa. Ponadto szczególne odznaczenia
odebrały osoby wyjątkowo zaangażowane
w rozwój branży i zasłużone dla jej dorobku.
I tak, Brązowy Krzyż Zasługi z rąk poseł Bo-
żenny Bukiewicz i minister Jolanty Fedak ode-
brali Elżbieta Jarząbek – współwłaścicielka
Przedsiębiorstwa Budowlanego Ekonbud-
-Fadom z Zielonej Góry, w uznaniu za wspar-
cie inicjatyw sportowych w regionie i finan-
sowanie wyposażenia zielonogórskich szkół,
oraz Leszek Jarząbek – współwłaściciel Ekon-
bud-Fadom, którego doceniono za wspiera-
nie osób potrzebujących.

Z kolei za długoletnią służbę złotym
i srebrnym medalem odznaczono Władysła-
wa Sadeckiego, zastępcę prezesa zarządu i dy-
rektor ds. produkcji, od ponad 30 lat za-
trudnionego w Przedsiębiorstwie Budow-
nictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej Gó-
rze, realizującego ważne dla miasta i regio-
nu zadania inwestycyjne, a także Franciszka
Orlika – kanclerza Uniwersytetu Zielono-
górskiego oraz Leszka Bielejewskiego, peł-
niącego funkcję kierownika budowy i pełno-
mocnika ds. inwestycji w Ekonbud-Fadom
podczas realizacji różnego rodzaju obiektów
na terenie Zielonej Góry i Zgorzelca.

To prawdziwy wysyp nagród dla przed-
siębiorstwa Ekonbud, które nie tylko zdoby-
ło tytuł „Lubuskiego Mistera Budowy” i wy-

różnienie za inwestycje przypisane do kate-
gorii budownictwo mieszkaniowe wieloro-
dzinne, lecz dodatkowo krzyże za zasługi przy-
znane jego pracownikom. – Wszystkie te
nagrody i wyróżnienia bardzo nas cieszą, ale
krzyż prezydencki cieszy szczególnie i mobi-
lizuje do jeszcze większej pracy – skomento-
wała sukcesy tegorocznej edycji nagrodzona
Elżbieta Jarząbek. Liczba wyróżnień dla fir-
my Ekonbud nie uszła też uwadze prezesa Ze-
nona Bambrowicza, który w ramach podsu-
mowania tegorocznej edycji powiedział pod-
czas gali: – Konkurs był taki, jak sytuacja go-
spodarcza w kraju. Większość nagrodzo-
nych obiektów powstała dzięki pieniądzom
unijnym. W jakości i stylu wykonania bez-
konkurencyjna jest firma Ekonbud-Fadom. Co
znajduje odzwierciedlenie w ilości wyróżnień.
W przyszłym roku chcemy zmienić formułę
konkursu, tak aby cieszył się jeszcze większym
zainteresowaniem niż dotychczas.

Za najlepszy obiekt użyteczności pu-
blicznej – Centrum Rekreacyjno-Sportowe,
wykonane przez Skanska SA, nagrodzono
miasto Zielona Góra, które uhonorowano tak-
że wyróżnieniem w kategorii budownictwo
małokubaturowe za wybudowany szalet
miejski na placu Pod Topolami. Główny
laur w kategorii adaptacje i remonty przypadł
władzom Uniwersytetu Zielonogórskiego
za realizację Domu Sudenta „Wcześniak”
w Zielonej Górze. �
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Ogromna przestrzeń ekspozycyjna,
oddana do dyspozycji wystawcom
na czas targów, dawała możli-
wość zapoznania się z bogatą

ofertą zaawansowanych technologicznie ma-
szyn i urządzeń oraz konstrukcji wpisujących
się w najnowsze trendy rynku energetyczne-
go. Ograniczeniem był jedynie czas, unie-
możliwiający zapoznanie się z pełną ofertą
obecnych na targach przedstawicieli branży,
co skłoniło wielu wystawców do złożenia po-
stulatu, by w kolejnych latach wydłużyć czas
trwania targów do czterech dni.

Zaprezentowane podczas XXIV edycji
targów Energetab nowoczesne rozwiązania,
służące niezawodnemu wytwarzaniu i prze-
syłaniu energii elektrycznej oraz bardziej

efektywnemu jej użytkowaniu, przyciągnęły do
Bielska-Białej tłumy. Ich atrakcyjność pod-
niosła duża różnorodność, zarówno pod
względem charakteru oferty, jak i pochodze-
nia. Wśród firm promujących swoją ofertę
w ramach bielskich targów znalazły się za-
równo przedsiębiorstwa należące do krajowej
czołówki branżowej, na przykład Tele-Foni-
ka Kable, ZPUE, Elektromontaż, Elektro-
budowa, jak i globalne korporacje, między in-
nymi z Chin i kilkunastu państw europejskich,
w tym Siemens, Schneider Electric, Nexans,
ABB, Alstom. Na stoiskach można było zna-
leźć cały przekrój produktów wykorzystywa-
nych w sektorze energetyki: od wyłączników,
kabli, aparatów i systemów nadzoru, pomia-
rów i zabezpieczeń, przez maszty oświetle-

niowe i stacje transformatorowe, po pojazdy
i specjalistyczne usługi dla energetyki.

Jak zawsze, integralną część wystawy sta-
nowiły nie tylko rozmowy przy stoiskach oraz
kuluarowe negocjacje i wymiany doświadczeń
na temat realizowanych inwestycji czy kie-
runków rozwoju energetyki, lecz także pre-
zentacje wystawców i seminaria branżowe.
Mechanizmy modelowej współpracy między
firmami energetycznymi a samorządami
przedstawiono na przykładzie Bielska-Bia-
łej, gdzie doprowadziła ona do budowy
elektrociepłowni o wzorcowych parame-
trach efektywności energetycznej. Prezenta-
cja, poprowadzona przez reprezentantów
bielskiego samorządu, Grupy TAURON
Polska Energia SA – największego dystry-
butora energii elektrycznej w kraju i drugie-
go pod względem wielkości wytwórcy ener-
gii elektrycznej w Polsce, a zarazem gene-
ralnego partnera targów Energetab – i miej-
skiej spółki ciepłowniczej THERMA, miała
miejsce w ramach panelu międzynarodowej
konferencji „Rozwój energetyki innowacyjnej
– budowanie bezpieczeństwa energetyczne-
go miast i gmin”, zorganizowanej przez
Miasto Bielsko-Biała, Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cites”, Związek Miast
Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Po-
wiatów. Drugiego dnia, z inicjatywy od-
działu SEP w Bielsku-Białej, odbyło się se-
minarium poświęcone możliwym sposo-
bom przeciwdziałania długotrwałym prze-
rwom w dostawie energii elektrycznej.

Najciekawsze produkty uhonorowano
medalami, z kolei 52 innowacyjne produkty
poddano ocenie w ramach konkursu targo-
wego na wyróżniający się produkt. W tej dzie-
dzinie Puchar Ministra Gospodarki, uzna-
wany za najbardziej prestiżowe wyróżnienie
targów, uzyskał Instytut Automatyki Syste-
mów Energetycznych z Wrocławia, za „Sys-
tem do wykrywania i zapobiegania pożarom
w kulowo-misowych młynach węglowych”.
Swój puchar przyznało też Polskie Stowa-
rzyszenie Elektroinstalacyjne oraz prezes
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdzia-
łu Energii Elektrycznej. PSE – Operator SA
ufundował statuetkę „Energia w dobrych rę-
kach”, a Polska Izba Gospodarcza Elektro-
techniki Złotego, Srebrnego i Brązowego
„Volta”. �

28 Fakty

Energetab znów rekordowy
Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Energetycznych Energetab 
w Bielsku-Białej po raz kolejny okazała się rekordowa, tak pod względem 
liczby wystawców, jak i powierzchni przeznaczonej na ekspozycje. 
W sumie na ponad 30 tys. mkw. zaprezentowało się 680 dostawców 
najnowocześniejszych produktów dla energetyki

ENERGETAB 2011

Ekspozycje tergowe Fot. JANUSZ MAZURKIEWICZ
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Jak przedstawia się praktyczne zasto-
sowanie wyników badań IASE w przemyśle?

– Instytut w swojej wieloletniej działal-
ności prowadzi badania, analizy i wdrożenia
specjalistycznych prac technicznych prze-
znaczonych dla obiektów energetycznych
– takich jak elektrownie, elektrociepłownie
– oraz przemysłowych – takich jak zakłady pa-
piernicze, tłuszczowe, chemiczne. Dzięki
zdobytemu na tych obiektach doświadczeniu
specjalistów, wykonywane są specjalistyczne
prace w oparciu o jedyny polski system kom-
pleksowej automatyki MASTER produko-
wany w Instytucie. Posiadając dobrą znajo-
mość zagadnień technicznych oraz specyfi-
ki polskiego rynku, Instytut z powodzeniem
radzi sobie z problemami automatyzacji
obiektów energetycznych, jak również opty-
malizacji procesów przemysłowych. Jako
spółka prawa handlowego, Instytut konkuruje
z wieloma firmami o zasięgu światowym,
w związku z czym poziom techniczny prac
wdrożeniowych musi odpowiadać najwyż-
szym wymaganiom. W tej działalności Instytut
bardzo często współpracuje z najlepszymi spe-
cjalistami Politechniki Wrocławskiej. Wdro-
żenia prac naukowych muszą zatem nie tyl-
ko przynosić określone korzyści Instytutowi,
lecz również posiadać praktyczną przydatność
naszym klientom.

Instytut Automatyki Systemów Ener-
getycznych jest pierwszą jednostką badaw-
czo-rozwojową w kraju, która wprowadziła
ISO 9001. Jak pan ocenia efektywność
wprowadzonego systemu jakości z per-
spektywy prawie 15 lat jego funkcjonowania?

– System Zarządzania Jakością ISO 9001
wprowadzony 15 lat temu w Instytucie upo-
rządkował i usystematyzował działania w wie-
lu dziedzinach naszej działalności. Dotyczy
to takich obszarów jak: organizacja prac ba-
dawczych, projektowanie, obsługa klienta, za-
kupy itp. Procedury i instrukcje zostały zde-
finiowane ściśle do specyfiki działalności
komórek organizacyjnych. System był wie-
lokrotnie modyfikowany i – co jest bardzo cha-
rakterystyczne – upraszczany. Wielokrotne au-
dity kontrolne utwierdziły nas w przekonaniu,
że system powinien „pomagać”, a nie ogra-
niczać funkcjonowanie firmy. Takie stanowi-
sko popierają audytorzy, którzy rozumieją spe-
cyfikę jednostki badawczej.

Podczas Międzynarodowych Targów
Bielskich ENERGETAB 2011 zostali pań-
stwo uhonorowani Pucharem Ministra Go-
spodarki za System do wykrywania i zapo-
biegania zapłonom i pożarom w kulowo-
misowych młynach węglowych. Proszę przy-
bliżyć na czym polega innowacyjność tego
systemu?

– Pożary w kulowo–misowych młynach
węglowych są zjawiskiem niepożądanym i nie-
bezpiecznym, a ich szczególne nasilenie ob-
jawia się przy współspalaniu biomasy. Wy-
stępuje tutaj zjawisko odkładania się bioma-
sy w komorze mielenia, co stwarza warunki
do zapłonu, a następnie pożaru w młynie.
Szczególne zagrożenie występuje w przypadku
przesypu materiału do komór pirytowych.
Obecność biomasy o wysokiej zawartości czę-
ści lotnych w komorze zabierakowej istotnie
zwiększa prawdopodobieństwo zapłonu.
W czasie eksploatacji młynów przy współ-
spalaniu biomasy obserwuje się większą niż

dla węgla liczbę zapłonów mieszanek paliwo-
powietrznych w czasie ruchu, w czasie od-
stawiania zespołów młynowych oraz rozru-
chu młyna węglowego.

W Instytucie powstał system do wykry-
wania i zapobiegania zapłonom i pożarom
w kulowo–misowych młynach węglowych po-
legający na wykorzystaniu w pierwszej kolej-
ności układu wykrywania braków węgla
w młynie węglowym, który zapobiega prze-
dmuchom do zasobnika węgla, a następnie
układu do wykrywania pożarów w młynie wę-
glowym bazujących na modelu młyna wę-
glowego. Takie innowacyjne układy zasto-
sowano już na 8 blokach energetycznych
o łącznej mocy około 1600 MW.

Nad czym aktualnie państwo pracują
i jak ukierunkowane są działania rozwojo-
we Instytutu?

– Od wielu lat nasze działania są ukie-
runkowane na innowacyjność i ciągłe do-
skonalenie wielu usług i wyrobów powstają-
cych w Instytucie. Jednak główny nurt prac
badawczo-wdrożeniowch dotyczy optyma-
lizacji pracy jednostek wytwórczych i układów
automatyki KSE – Krajowy System Elektro-
energetyczny. Do zagadnień szczególnych
i najbardziej aktualnych należy zaliczyć pra-
ce w zakresie SMART GRID. Instytut jest
członkiem Konsorcjum Smart Grid Polska.
Obecnie wspólnie z partnerami europejskimi
realizujemy duży projekt dotyczący wielo-
wariantowego systemu generacji energii elek-
trycznej z wykorzystaniem źródeł energii od-
nawialnej.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.iase.wroc.pl

Kierunek – innowacyjność 
O działalności Instytutu, efektywności wdrożonego 
systemu zarządzania jakością oraz innowacyjnym 
produkcie uhonorowanym podczas targów 
ENERGETAB 2011 mówi Edward Ziaja, prezes zarządu 
Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Zakres prac:

• projektowanie systemów i urządzeń dla obiektów energetycznych 
i przemysłowych

• kompletacja dostaw
• uruchomienie systemów i urządzeń  
• szkolenie i usługi serwisowe
• projekty „pod klucz”.

Główne kierunki działania:

• automatyzacja wytwarzania przesyłu, rozdziału i pomiarów energii elektrycznej, 
• automatyzacja procesów technologicznych i centrów dyspozytorskich,
• telemechanizacja procesów przemysłowych.
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Uzyskiwaniu miarodajnych opinii
i głosów, które pozwalają określić
preferencje rynkowe i wskazać
grupę produktów szczególnie

wartych polecenia, służą sondaże telefo-
niczne, działania grup ankieterskich w klu-
czowych punktach miast i centrach handlo-
wych na terenie całego kraju oraz głosowa-
nie na stronach internetowych. W ten sposób
program Laur Konsumenta/Klienta corocz-
nie wyłania produkty i usługi najpopular-
niejsze w swojej kategorii, które społeczeństwo
uważa za najlepsze.

W efekcie w ramach konkursu przyzna-
wane są Złote, Srebrne, Brązowe Laury
Konsumenta/Klienta oraz Grand Prix. Wia-
rygodność wyboru zapewnia liczba minimum
800 respondentów, którzy decydują o przy-
znanych w ogólnopolskim programie wy-
różnieniach. Logo projektu, kojarzone z ja-
kością wyróżnionych marek, pozwala wy-
różnić dany wyrób, polecany przez znaczą-
cą część społeczeństwa, dając mu przewagę
nad towarami rozlokowanymi na sklepowych
półkach, a klientowi stojącemu przed wybo-
rem konkretnego artykułu z danej grupy
– wskazówkę co do produktów sprawdzonych
i polecanych. Co ważne, polecanych nie
przez kilku jurorów, lecz przez konsumentów,
którzy na co dzień dokonują podobnych wy-
borów między dziesiątkami możliwości, zy-
skując rozeznanie i – na podstawie własnych
testów i doświadczeń – tworząc własny ran-
king tych preferowanych, obdarzanych naj-
większym zaufaniem.

Zbiorowa forma rekomendacji, jaką sta-
nowi program Laur Konsumenta – najwięk-
szy projekt konsumencki w kraju, jest cenna
z punktu widzenia konsumenta, jak i produ-
centa, który dzięki wynikom plebiscytu do-
wiaduje się jak postrzegane są dostępne na
rynku marki, czym kierują się nabywcy, jak
kształtują się tendencje rynkowe. Tylko od pro-
ducenta zależy, jaki użytek zrobi z tej wiedzy
i jak wykorzysta do promocji narzędzie mar-
ketingowe w postaci godła Laur Konsu-
menta, jakim opatrzono jego wyrób, który ma

szansę znacznie zyskać na rozpoznawalno-
ści. Zgodnie z przyjętym regulaminem pro-
gramu logotyp jest zamieszczany na opako-
waniach produktów, które zdobyły najwięcej

głosów, oraz na stronach internetowych lau-
reatów, jak również na innych materiałach
promocyjnych, takich jak banery lub foldery
reklamowe. �
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Konsumenci 
rekomendują
Ogólnopolski plebiscyt Laur Konsumenta od lat bada sympatie konsumentów, 
wyróżniając sprawdzone produkty, które ze względu na szeroko rozumianą 
jakość cieszą się największym powodzeniem klientów, przez co warte są 
rekomendacji potencjalnym nabywcom, którzy nie poznali jeszcze ich walorów

LAUR KLIENTA – LAUR KONSUMENTA

Zbiorowa forma rekomendacji, jaką stanowi 
program Laur Konsumenta – największy projekt
konsumencki w kraju, jest cenna z punktu widzenia
konsumenta, jak i producenta, który dzięki
wynikom plebiscytu dowiaduje się jak postrzegane
są dostępne na rynku marki, czym kierują się 
nabywcy, jak kształtują się tendencje rynkowe





Invest Park Hajduki od 2010 roku jest
właścicielem marki Farby z Motylkiem.
Jaka koncepcja odświeżenia marki zaowo-
cowała nagrodą Odkrycie Roku w konkur-
sie Laur Konsumenta 2011?

Wojciech Musiał: Cieszymy się, że je-
steśmy właścicielem marki, która przez lata
była wyznacznikiem najwyższej jakości farb
w swoim segmencie w skali całego kraju. Przy-
gotowując projekt rewitalizacji marki Farby
z Motylkiem, zasięgnęliśmy opinii fachowców,
sprzedawców i klientów. Skłoniło nas to do
unowocześnienia i uodpornienia na korozję
emalii wodnej EMOLAK-EKO, która wsku-
tek wzbogacenia składu o inhibitory korozji
– poza aspektem dekoracyjnym – chroni po-
malowane powierzchnie. Ponadto wprowa-
dziliśmy nowości do naszej oferty: farbę
akrylową do ścian i sufitów, której „twarzą”
został Pan Krzysztof Hanke, emalię „EMO-
LAK na powierzchnie ocynkowane i farbę an-
tykorozyjną 3w1.

Naszym celem jest, aby Farby z Motyl-
kiem, od dawna utożsamiane przez konsu-
mentów z wysoką jakością, utrzymały swą
dawną pozycję w świadomości dzisiejszych
klientów i zyskały uznanie także w innych li-
niach produktowych. Odświeżyliśmy szatę
graficzną opakowań farb, a wizerunek każ-
dego produktu jest dziś tworzony od nowa.
Kolejnym elementem naszej strategii jest
wejście na rynek z produktem wysoce spe-
cjalistycznym, dedykowanym konkretnym
zastosowaniom.

Piotr Ulatowski: Sama nagroda Odkry-
cie Roku daje wiele satysfakcji i oznacza, że
praca włożona w rewitalizację marki przez
dział handlowy nie poszła na marne. Kapi-
tuła doceniła, że stara marka wraca na rynek,
dostrzegając nasz trud i potencjał. To moty-
wuje nas do dalszej pracy, a wzmożony wy-
siłek z pewnością przełoży się na sukces go-
spodarczy.

Jakie znaczenie dla budowania nowego
wizerunku farb i opracowywania oferty ma
ponad stuletnia tradycja produkcji wyróż-
nionych farb i jakie zadania narzuca ów „ba-
gaż” nowemu właścicielowi?

W.M.: Historycznie jesteśmy ulokowani
w segmencie emalii, czyli farb do malowania
drewna i metalu, wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczeń. Na przestrzeni ponad stuletniej hi-

storii Zakładów Chemicznych Hajduki SA
Farby z Motylkiem zyskały ogromne uznanie
wśród farb. Cieszymy się renomą wypraco-
waną przez lata, która uplasowała nas w okre-
ślonym segmencie jakościowym i produkto-
wym. Z drugiej strony, chcemy wyjść poza
ramy historyczne i ciągle wzbogacać naszą
ofertę o farby innego rodzaju. Barierą wejścia
na rynek jest potężna konkurencja, której już
dziś dzielnie stawiamy czoła, a dołożymy
wszelkich starań, aby i w przyszłości tak było.
Dzięki szerokiemu uznaniu m.in. dla marki

EMOLAK nasze nowości mają szansę zająć
miejsce dostępnych na rynku farb dobrej ja-
kości, ale bez wypracowanej marki. Na tym
poziomie śmiało możemy walczyć jakością,
potwierdzoną przez Instytut Farb i Lakierów,
z którym współpracujemy, jak i przez wyko-
nawców, którzy opiniują nasze próbki przed
wprowadzeniem produktu na rynek. Dążymy
do tego, aby Farby z Motylkiem zawsze
były rozpoznawane jako przyjazne w użyciu,
a zarazem bardzo dobre jakościowo. Do-
datkowo chcemy, by w niedalekiej przyszło-
ści marka oferowała pełne linie produktowe,
pozwalające na kompleksowe zastosowanie
farb i lakierów na takich materiałach, jak drew-
no, metal, wszelkiego rodzaju podłoża mi-
neralne wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Nabywając markę, dysponowaliśmy kilku-
nastoma pozycjami asortymentowymi, obec-
nie jest ich ponad 100, a docelowo dążymy
do około 300. Równolegle wspieramy i po-
szerzamy sieć dystrybucji. Z czasem zamie-
rzamy wyjść z ofertą poza Polskę. Prowadzimy
rozmowy z siecią DIY na rynku wschodnim
i w Czechach, choć zdajemy sobie sprawę, że
taka ekspansja trochę potrwa.

W listopadzie Invest Park Hajduki prze-
jął blisko 10 ha po Zakładach Chemicznych
Hajduki, aby stworzyć tam park przemy-
słowy. Jak przedstawiają się dotychczasowe
postępy i dalsze plany w rewitalizacji tere-
nu?

P.U.: W parku przemysłowym, powsta-
jącym na zakupionym terenie, część zabyt-
kowych obiektów poddajemy rewitalizacji. Po-
zostałe budynki zburzymy, oferując nowe, bu-
dowane w systemie built to suit, pod kątem
potrzeb danego klienta, zależnie od rodzaju
działalności. Analizujemy możliwość budo-
wy centrum handlu hurtowego. Teren będzie
też spełniał cele społeczne: powstaną ścież-
ki rowerowe wzdłuż Parku oraz skate-park dla
młodzieży. Obecnie mamy około 40 najem-
ców i działki dla kolejnych, przy czym prefe-
rujemy średnie firmy prowadzące działalność
składową lub produkcyjną, o niskim stopniu
uciążliwości i niskiej emisji gazów. Dyspo-
nujemy też powierzchniami biurowymi, zwy-
kle komplementarnymi do najmowanych
powierzchni użytkowych.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Nowy image
Invest Park Hajduki, nowy właściciel cieszącej się wieloletnią tradycją marki Farb 
z Motylkiem, postawił na rewitalizację marki, odświeżając jej wizerunek i poszerzając
gamę produktową, przy zachowaniu kojarzonej z wyrobami jakości. O strategii 
rozwoju rozmawiamy z Wojciechem Musiałem, dyrektorem handlu i marketingu, 
oraz Piotrem Ulatowskim, wiceprezesem zarządu Invest Parku Hajduki Sp. z o.o.

LAUR KLIENTA – LAUR KONSUMENTA

Wojciech Musiał

Produkty firmy





Przez całą poprzednią kadencję premier Donald Tusk powtarzał, że władza nie jest
po to, żeby sprawiać ludziom ból. Jego drobne kroki w naprawianiu państwa na-
zwano ściboleniem. Ten sposób myślenia i działania spodobał się ludziom, o czym
świadczą wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych. Po raz pierwszy, od II Rze-

czypospolitej poczynając, partia, która sprawowała władzę przez cztery lata, ponownie wy-
grała wybory. Polacy doszli do wniosku, że pora skończyć z przestawianiem ścian w ich oj-
czystym domu i zacząć się w nim urządzać. Sam byłem zwolennikiem ostrożności w refor-
mowaniu kraju i stawałem po stronie rządu. Obecnie uważam jednak, że przyspieszenie jest
konieczne, bo idą jeszcze gorsze czasy niż te, jakie przeżywamy od 2008 roku. Ekonomiści
i komentatorzy polityczni też twierdzą, że trzeba zmienić taktykę rządzenia, bo zbliża się do
Polski druga fala światowego kryzysu, która może być groźniejsza od poprzedniej.

Nowy rząd będzie miał o wiele lepszą sytuację polityczną niż na początku poprzedniej
kadencji. Prezydent Bronisław Komorowski na pewno nie będzie wetował ustaw z przeko-
ry. Na czele Narodowego Banku Polskiego stoi Marek Belka, znany ze zdrowego rozsądku
i gotowości do współpracy. Rząd zdobył wiele doświadczeń, z których teraz będzie mógł ko-
rzystać. Jest więc możliwość przyspieszenia zmian, niezbędnych do poprawy sytuacji finansów
publicznych i wspierających polską przedsiębiorczość.

A co na to premier? W wywiadzie z Janiną Paradowską dla „Polityki” powiedział: „Nie
jest prawdą, że w kryzysie, którego skali i skutków nikt nie zna, możemy sobie pozwolić na
zbyt kosztowne reformy, które przyniosą oszczędności w odległej przyszłości. Kiedy nadciąga
kolejny sztorm, musimy szukać takich rozwiązań, które zabezpieczą naszą łódź przed groź-
nymi wstrząsami. To jest najważniejszy cel”.

Brzmi to nieźle. Na pewno jednak nie zapowiada nic dobrego. Donald Tusk już prze-
szedł do historii jako premier, który dwukrotnie wygrał wybory parlamentarne, ale mógłby
się zapisać na kartach naszych dziejów jako mąż stanu. Widać jednak, że nie ma takich am-
bicji. Jest to tym bardziej dziwne, że zapowiedział, że po upływie tej kadencji zrezygnuje za-
równo z szefowania partii, jak i z kierowania rządem. Nie ma więc nic do stracenia.

Nie chodzi oczywiście o to, żeby przeprowadził reformy, porównywalne z tymi, jakie trze-
ba było zrealizować na początku naszej transformacji, a które nazywano terapią szokową.
Jest jednak wiele spraw, wymagających uporządkowania. Po pierwsze, chodzi o system eme-
rytalny. Po drugie, o fatalną politykę społeczną, która powoduje, że wsparcia nie uzyskują
najbardziej potrzebujący. Przydałoby się też przejrzeć listę barier, utrudniających przedsię-
biorczość, którą co roku opracowuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
To, co do tej pory zrobiono dla poluzowania okowów biurokratycznych, to zdecydowanie
za mało.

Donald Tusk zapewne oburzyłby się, gdyby mu zalecić skorzystanie z rad Niccola Ma-
chiavellego. Ten szesnastowieczny autor uchodzi bowiem za cynika i wielkiego manipula-
tora. Jest to opinia krzywdząca, ale nawet gdyby była bliska prawdy, warto wyłuskać z jego
dorobku to, co nie budzi sprzeciwów moralnych. Autor „Księcia” radził na przykład, żeby
najtrudniejsze zmiany przeprowadzać tuż po objęciu władzy. „Krzywdy (poddanym – przyp.
CR) powinno się wyrządzać wszystkie naraz – napisał – aby, krócej doznawane, mniej tym
samym krzywdziły, natomiast dobrodziejstwa należy świadczyć po trosze, aby lepiej sma-
kowały”.

W innym swoim dziele, w „Rozważaniach”, Machiavelli napisał tak: „Człowiek, który,
postępując w określony sposób, odnosił sukcesy, nie da się nigdy przekonać, że zmiana tego
postępowania może przynieść mu korzyść. Stąd właśnie pochodzi niestałość fortuny: cza-
sy się zmieniają, a my pozostajemy tacy sami. Tym tłumaczy się również upadek państw, któ-
re nie potrafią dostosować swych ustaw do zmieniających się czasów”.

A czasy rzeczywiście się zmieniają i to w bardzo szybkim tempie. Donald Tusk chce jed-
nak zostać przy sprawdzonych metodach. Gdyby, zamiast studiów historycznych, wybrał
medycynę, na pewno nie zostałby chirurgiem, który musi zszywać rany i składać połama-
ne kości. Raczej wybrałby anestezjologię i stał się specjalistą od zmniejszania bólu. Mógł-
by też być gastrologiem, dbającym o dobre trawienie u pacjentów. Każdy lekarz musi jed-
nak być gotowy do niesienia pomocy w przypadkach skrajnych, bez oglądania się na cier-
pienia pacjenta. Nie należy się przy tym obawiać, że ludzie nie zrozumieją konieczności prze-
prowadzenia niektórych, czasami bolesnych, operacji. Wyborcy nie uciekli od Platformy Oby-
watelskiej po głębokich zmianach w emeryturach pomostowych. Straty w elektoracie były
raczej skutkiem rozczarowania zbyt ostrożnymi działaniami. I to się może powtórzyć. �
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Ścibolenie 
już nie w cenie

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Czesław Rychlewski



Nowe rozdanie

No i po wyborach. Nie znam nikogo, kto nie byłby zaskoczony choć w małym stop-
niu ich wynikami. Zaskakująco mocne zwycięstwo PO i przerażająco niski wy-
nik SLD. No i wreszcie 10 procent poparcia dla Ruchu Palikota. Szacunek za to
zwycięstwo!

Palikot dokładnie zdawał sobie sprawę jak beznadziejnie Napieralski poprowadzi tę kam-
panię. Na piątkę wykonał zadanie polegające na sprawdzeniu jaki elektorat lewicowy jest do
przejęcia. SLD obudziło się z ręką w nocniku, bo jego przedwyborcze analizy okazały się cał-
kowicie mylne. Wyszło na to, że elektorat socjalny Sojuszowi podebrał PiS, a po ideowy się-
gnął właśnie Palikot. Dla SLD została więc wymierająca już grupa z pokolenia 70 +.

Przy okazji zwycięstwa Palikota sięgnąłem po jego książkę (w zasadzie wywiad-rzekę)
pod tytułem „Kulisy Platformy”. Dawno się tak nie ubawiłem. Oto fragment z tej książki:

O Tomaszu Tomczykiewiczu.
Dziennikarka: Szerzej nikomu nieznany, lokalny polityk staje na czele klubu partii rzą-

dzącej. Jego wybór musiał być chyba zaskoczeniem dla was samych?
Palikot: Chlebowski w roli szefa klubu to już była żenada, ale Tomczykiewicz to wręcz

kompletny obciach. Nie wiem, czy Kazimierz Kutz nie wystąpił z klubu PO nie tyle w geście
solidarności ze mną, co w proteście i niezgodzie na Tomczykiewicza. Wszyscy w klubie czu-
li się głupio z tym, że został ich szefem. A Kutz czy Jerzy Fedorowicz byli wprost zała-
mani.”

Dziennikarka: Skąd taka brutalna ocena?
Palikot: To portier, który został szefem klubu. Z całym szacunkiem dla portierów. To na-

prawdę figura bardziej stróża nocnego niż działacza partyjnego. To, że kieruje klubem, jest
dla niemałej części jego członków wręcz obraźliwe. Kompletnie bez osobowości, bez żad-
nej sprawności językowej, wykształcenia, wiedzy, bez jakiegokolwiek myślenia. Cień cienia.
(…) Na tle Tomczykiewicza Zbyszek Chlebowski był, jaki był, ale miał jakąś merytoryczną
wiedzę, zainteresowania. A ten to totalny regres.

Wielu dziennikarzy oskarżyło oczywiście autora, że to magiel, plotki etc. Odrzucam te
zarzuty. Palikot odważył się powiedzieć to, co wielu myślało od dawna. Jednak to, co naj-
bardziej uderza w lekturze tej książki, to kuchnia cynicznego podejmowania decyzji i rządzenia
Polską. Polecam tę pozycję każdemu, kto interesuję się polityką.

Wracając do powyborczej rzeczywistości. Ucieszyłem się z takiego wyniku wyborów. Po
pierwsze wygrała Platforma, a to daje nadzieje na w miarę przewidywalną politykę w cza-
sach kryzysu. Nawet nie chcę sobie wyobrażać reakcji rynków na ewentualnych ministrów
finansów w postaci Beaty Szydło z PiS czy Marka Wikińskiego (tak, tak…) z SLD. Czy czu-
liby się Państwo spokojni o swoje portfele z takimi fachowcami?

Wynik wyborczy daje mi jeszcze jedną dużą satysfakcję, w postaci wspomnianego przed
chwilą Janusza Palikota. Liczę, że ten – choć mocno ekstrawagancki – ruch, wprowadzi nie-
co ożywienia do zabetonowanego przez długi okres sejmu. Chciałbym, aby partia ta poru-
szyła kwestie ważne dla wielu Polaków, a więc in vitro, związki partnerskie czy sztandaro-
wą już sprawę świeckości państwa. Mam nadzieję, że Ruch nie stanie się tylko partią ha-
pennigową, ale że nada poważny ton debacie w tych trudnych i przez to zapomnianych przez
władzę kwestiach.

Sukces Platformy zaowocował nowym zjawiskiem. Partie opozycyjne (poza PiS rzecz
jasna) lgną do niej jak ćmy do światła. Zaczęła się walka o wpływy i stołki, to oczywiste. Co
ciekawe nie tylko PSL i RP walczą o względy Tuska, ale także Leszek Miller nowy-stary prze-
wodniczący – na razie – klubu parlamentarnego robi gesty w stronę premiera. Tusk szachuje
wszystkich potencjalnych koalicjantów, przy okazji oczyszczając sobie partię z przeciwników
tj. Grabarczyk i Schetyna, a nawet ustawia już prezydenta Komorowskiego. Nie ma się co
dziwić. To premier wygrał kampanię. On, osobiście. Sztab (co wiem z pierwszej ręki) dał cia-
ła w całej rozciągłości. Platforma skopała kampanię, tylko SLD był w tym gorszy.

Mówiąc krótko – można by rzec, że Tusk ma teraz władzę absolutną. Na ile z niej mą-
drze skorzysta pokażą najbliższe lata. A będą to lata trudne, o czym codziennie donoszą me-
dia. Nikt z nas nie do końca rozumie na czym polega kryzys, może poza ekonomistami. Jest
jakieś zagrożenie, zadłużona Grecja i inne państwa południa Europy, ale w jaki sposób to
nas dotyczy ciężko ogarnąć. Tym bardziej chciałbym, aby za sterami siedział ktoś przynajmniej
zrównoważony. Liczę, że nie będzie gorzej niż jest teraz, a to już byłby sukces.

Na razie przez nadchodzące lata nie zdarzą się w Polsce żadne wybory. Mam wraże-
nie, że to bardzo, bardzo dobrze. Polakom potrzeba trochę wytchnienia od walki politycz-
nej, od tej całej smoleńskiej otoczki (choć słyszałem, że w Wołominie budowany jest pomnik
Lecha Kaczyńskiego, co już budzi protesty mieszkańców). Miejmy nadzieje, że nikt nam te-
raz tego spokoju nie zburzy. Czego sobie i Państwu z całego serca życzę. �

Jan Sitnicki 
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Czesław Rychlewski

Nie ma wątpliwości, twierdzi ame-
rykański ekonomista Nouriel Ro-
ubini, że globalna gospodarka
znajduje się obecnie w środku kry-

zysu o podwójnym dnie. Pierwsze tąpnięcie
mamy już za sobą, drugie wciąż przed nami.
– Teraz pytanie brzmi tylko, czy będzie to po-
ważne załamanie, czy łagodny dołek – po-
wiedział Roubini w rozmowie z telewizją
CNBC.

W jego ocenie, zdecyduje o tym to, jak da-
lej potoczą się losy eurolandu. – Jeśli w stre-
fie euro będzie wciąż panował chaos, bądź
któreś z państw zbankrutuje w sposób nie-
kontrolowany, jeśli wciąż będzie niejasna
sytuacja w sektorze bankowym, czy też któ-
reś z państw opuści strefę euro, to szok bę-
dzie tak duży, jak po upadku Lehman Bro-
thers, albo nawet większy – wyjaśnił. – Wszyst-
ko zależy od tego, czy Europa wypracuje po-
rozumienie. Czas ucieka.

Pomoc i nadzór
„Strefa euro jest daleka od doskonałości,

ale jej liderzy powinni ją naprawić, a nie po-
zwolić upaść i w rezultacie dopuścić do
podkopania, albo nawet zniszczenia świato-
wego systemu finansowego” – napisali Geo-
rge Soros oraz 95 innych przedstawicieli świa-
ta polityki, biznesu i nauki w liście do euro-

pejskich przywódców, który opublikował
„Financial Times”.

Sygnatariusze listu wzywają przywódców
krajów eurolandu, by stworzyli ogólnoeuro-

pejską instytucję, która zapewniłaby płynność
całej strefie euro oraz sprawowałaby nadzór
nad rynkami finansowymi i budżetami państw
członkowskich. W liście mowa jest także o ko-
nieczności stworzenia nowej strategii napę-
dzania wzrostu gospodarczego, ponieważ bez
wzrostu „problem zadłużenia nie może zo-
stać rozwiązany”.

Zanim takie regulacje zostaną przez eu-
roland wprowadzone, wzmocnione zostać po-
winny obecnie funkcjonujące mechanizmy
i instytucje – Europejski Fundusz Stabiliza-
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W obliczu katastrofy
Nouriel Roubini, ekonomista zwany Doktorem Zagładą, po tym jak precyzyjnie 
przewidział wybuch globalnego kryzysu trzy lata temu, znów ostrzega 
– poinformował portal tvn24. Zdaniem Roubiniego, jeśli problem zadłużenia 
państw strefy euro szybko nie zostanie rozwiązany, to może nas czekać jeszcze 
gorsza recesja niż w 2008 roku po upadku banku Lehman Brothers

DIAGNOZY – PROGNOZY

Jeśli w strefie euro będzie wciąż panował chaos,
bądź któreś z państw zbankrutuje w sposób
niekontrolowany, jeśli wciąż będzie niejasna sytuacja
w sektorze bankowym, czy też któreś z państw 
opuści strefę euro, to szok będzie tak duży, jak po
upadku Lehman Brothers, albo nawet większy



DIAGNOZY – PROGNOZY

cji Finansowej i Europejski Bank Centralny – argumentują sygnata-
riusze listu. Podkreślają też, że strefa euro potrzebuje rozwiązań ogól-
noeuropejskich. „Próby rozwiązań narodowych mogą jedynie pro-
wadzić do rozpadu strefy euro” – piszą.

List, oprócz Sorosa, podpisali m.in.: Hans Eichel (były minister
finansów Niemiec), Bernard Kouchner (były minister spraw zagra-
nicznych Francji), Pedro Solbes (były unijny komisarz ds. gospo-
darczych i walutowych) czy znani ekonomiści Charles Goodhart i Pe-
ter Bofinger.

Czy grozi nam tsunami?
O tym, że nie można wykluczyć drugiej fali światowego kryzysu

przekonany jest też Międzynarodowy Fundusz Walutowy. – Liczy-
my wciąż na wzrost w 2012 roku, choćby bardzo skromny, ale może
nastąpić spadek aktywności gospodarczej. Nie można wykluczyć ry-
zyka recesji – przyznał dyrektor MFW na Europę Antonio Borges pod-
czas konferencji prasowej w Brukseli. – W konsekwencji musimy zmie-
nić naszą politykę ekonomiczną – dodał.

Ostrzeżenie MFW brzmi tym groźniej, że poprzedniego dnia szef
amerykańskiego banku centralnego (Fed) Ben Bernanke podał nie-
pokojące dane o stanie gospodarki USA, która jego zdaniem jest bli-
ska załamania. Według MFW, jest już czas najwyższy, by strefa euro
znalazła rozwiązanie kryzysu finansowego. Jednak fundusz ostrze-
ga jednocześnie przed przyjęciem zbyt rygorystycznej polityki
oszczędności, która mogłaby zahamować wzrost gospodarczy. – Je-
steśmy w gorszym gospodarczo momencie niż w 2008 roku. Ludzie
przekonali się, że to nie jest takie zwykłe, krótkie załamanie, że to naj-
poważniejszy kryzys od 70 lat. Ludzie nie rozumieją tej sytuacji, nie
wiedzą co dalej – mówił w TVN24 szef Rady Gospodarczej przy Kan-
celarii Premiera Jan Krzysztof Bielecki.

Jego zdaniem,  jesteśmy w gorszej sytuacji niż wtedy, gdy ude-
rzyła pierwsza fala kryzysu, ponieważ w tarapatach są obecnie nie tyl-
ko prywatne firmy, ale także państwa. – Gdy upadał Lehman Bro-
thers, interwencje państw zatrzymały reakcję łańcuchową. Powsta-
ło wrażenie, że państwa mogą uratować ten świat. Okazało się, że to
fikcja – stwierdził Bielecki. Przyznał także, że obecnie rządy państw
strefy euro nie mają amunicji i instrumentów, by oddziaływać na eu-
ropejską gospodarkę. Jego zdaniem, by udało się wyprowadzić świat
z kryzysu, działania muszą pójść w dwóch kierunkach. – Z jednej stro-
ny zaciskanie pasa, powrót do równowagi, z drugiej strony nie moż-
na za mocno, sadystycznie zaciskać tej pętli, więc rozluźnia się po-
litykę monetarną – powiedział. Pytany o sytuację w naszym kraju, od-
parł: – W Polsce nie jest ciężko. Mamy dobrą współpracę między Na-
rodowym Bankiem Polskim, a resortem finansów. Rynek to widzi
– przekonywał. Donald Tusk wie, jak rządzić i ma swoją ekipę oraz
dobrego ministra finansów.

Kłania się Grek Zorba
Kluczowym punktem w tej łamigłówce jest sytuacja w Grecji.

I to nie tylko z punktu widzenia Unii Europejskiej, ale także Stanów
Zjednoczonych, czemu wyraz dał prezydent Barack Obama. – Grec-
ki rząd ma dość pieniędzy, aby pokrywać swoje zobowiązania do po-
łowy listopada – oświadczył minister finansów Ewangelos Wenize-
los. Grecy liczą, że do tego czasu dostaną kolejną partię pomocy
z UE, która umożliwi dalszą wypłacalność ich kraju. Powiedział też,

że Grecja wyemituje obligacje wartości 880 mln euro jako zabezpie-
czenie dla Finlandii, która uzależnia od tego swoją zgodę na drugi
pakiet ratunkowy dla Aten.

Pogrążona w kryzysie zadłużenia Grecja czeka na kolejną tran-
szę (8 mld euro) międzynarodowego pakietu ratunkowego. Warun-
kiem przyznania tych środków jest realizacja zamierzeń oszczędno-
ściowych, weryfikowana przez inspektorów tzw. trojki (Komisja Eu-
ropejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy). Ateny przyznały, że zaplanowana na ten rok redukcja defi-
cytu budżetowego nie zostanie osiągnięta, mimo serii podwyżek po-
datków, cięć płac i emerytur oraz planu redukcji zatrudnienia w sek-
torze publicznym.

„Financial Times” napisał, że należy dopuścić do bankructwa
Grecji, ale pod warunkiem, że przed jego skutkami z góry zabez-
pieczone zostaną inne zagrożone kraje. Gazeta uznała, że nawet je-
śli Grecja nie będzie mogła honorować żadnych zobowiązań dłuż-
nych, to i tak jej bankructwo nie musi wywołać zbyt dużych pertur-
bacji, zwłaszcza jeśli EFSF (fundusz stabilizacji finansowej eurostrefy)
i Europejski Bank Centralny z góry będą przygotowane na takie kon-
sekwencje.

Inaczej uważa wspomniany „Doktor Zagłada”. Jego zdaniem, stre-
fie euro grozi rozpad, którego skutkiem będzie światowy kryzys. Prze-
powiada też etapy tego kryzysu. Uważa on, że znalezienie kompro-
misu w gronie europejskich krajów jest praktycznie niemożliwe, bo
zbyt duże są różnice interesów. Dlatego zamiast rozwoju integracji
zarówno w sensie politycznym, gospodarczym jak i fiskalnym, będziemy
obserwowali rozwój procesów dezintegracyjnych, czego konse-
kwencją będzie rozpad strefy euro. Następnym etapem będzie roz-
luźnienie integracji i upadek projektu europejskiego. Kryzys Unii, to
pogłębienie się kryzysu w światowej gospodarce...

Czy więc czeka nas „piękna katastrofa” w stylu, jaki starsi czy-
telnicy pamiętają z filmu „Grek Zorba”. Czy może wszystko poto-
czy się według innego, jeszcze gorszego scenariusza. �
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Zygmunt Słomkowski

Rynki przyjmą ten wynik z ulgą, bowiem zwycięstwo Tuska to znak stabilności – do-
nosił Reuters. Włoskie gazety uznały, że wynik wyborów to zarazem „uspokoje-
nie dla rynków i Unii Europejskiej”. „La Repubblica” pisała: „Fala nowej euro-
sceptycznej i populistycznej prawicy, która rozlewa się od Węgier po Skandyna-

wię, ponosi klęskę w Warszawie”.

Zadanie dla zwycięzcy
Jednakże w komentarzach prasowych i opiniach instytucji finansowych równocześnie

pojawiły się ostrzeżenia pod adresem zwycięzców i warunki, jakie muszą spełnić, by utrzy-
mać w Polsce gospodarczą i finansową stabilność. W komunikacie BNP Paribas stwierdzono:
„Rynek zacznie się wkrótce zastanawiać nad działaniami rządu w gospodarce. Finanse pu-
bliczne wymagają niezwłocznych działań, bo założenia budżetu na 2012 rok nie są realistyczne”.
Komunikat banku Paribas dodał: – Mimo wyborczego zwycięstwa przyjaznej rynkowi PO,
złoty niekoniecznie będzie gwiazdorem regionu Europy Centralnej, ponieważ kwestia redukcji
stóp procentowych stanie się aktualna z końcem tego roku. Powodem będzie głęboka fiskalna
konsolidacja, co może wywołać większe spowolnienie rozwoju gospodarki.

„Wall Street Journal” pisał zaś, że „w miarę narastania problemów eurogrupy wzrost
w Polsce ulega spowolnieniu, a bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży, pozostaje wciąż wy-
sokie”. Z kolei „Businessweek” zrelacjonował opinie ekspertów ekonomicznych, według któ-
rych rząd premiera Donalda Tuska musi się skupić na zmniejszeniu deficytu budżetowego,
aby odwrócić spadkowy trend złotówki. – Jeśli rząd nie podejmie bardziej radykalnych kro-
ków, spowolnienie wzrostu i kryzys zadłużeniowy w strefie euro mogą zniweczyć plan zmniej-
szenia zadłużenia i deficytu budżetowego – pisał „Businessweek”, cytując opinię agencji ra-
tingowej Fitch Ratings. „Financial Times” wyraził natomiast opinię, że po wyborczym zwy-
cięstwie rząd Donalda Tuska znajdzie się pod większą presją ze strony zagranicznych in-
westorów i agencji ratingowych oczekujących dalszej redukcji deficytu finansów publicznych
i politycznie trudnych reform.

Zaraza puka do drzwi
ECHA POLSKIE

Przed październikowymi
wyborami 
parlamentarnymi 
opiniotwórcze dzienniki 
zachodnie i międzynarodowe
instytucje finansowe nie
ukrywały, że sympatyzują 
z Platformą Obywatelską 
i obawiają się zwycięstwa
Prawa i Sprawiedliwości.
Dlatego tuż po głosowaniu
agencje prasowe, jak AP,
Reuters czy AFP, 
z satysfakcją odnotowały, 
że centroprawicowa, 
pro-europejska 
i pro-biznesowa partia 
została wybrana na drugą
kadencję
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Niepokojący spadek
Dotąd zagraniczni obserwatorzy niepo-

koili się głównie stanem polskich finansów pu-
blicznych. Teraz podkreślają, że Polskę cze-
ka również spowolnienie rozwoju gospodar-
czego. Po długim okresie prognozowania
względnie wysokiego wzrostu naszego PKB,
od września nasiliły się korekty tego wskaź-
nika, ale w dół. Według ankiety agencji Reu-
ters, w przyszłym roku spadnie on do 3,1 z prze-
widywanych 4 proc. w 2011 roku. W rapor-
cie z 20 września szacunki Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego były zbliżone –
3,8 proc. w tym roku i 3 proc. w 2012 roku.
Identyczne są oceny ekonomistów JP Mor-
gan. Większy spadek w przyszłym roku, na-
wet do 1,9 proc., przewiduje raport banku Citi.
Pesymizm widać też w ocenach Bank of Ame-
rica Merill Lynch, który szacuje wzrost na-
szego PKB w tym roku na 3,7 proc. a w 2012
roku na 2,9 proc. Niemal identycznie oceniają
ekonomiści z BNP Paribas i z banku HSBC.
Z tym, że ci ostatni podkreślają, że wzrost
PKB w przyszłym roku będzie wciąż solidny
w porównaniu z regionem.

Interesujące, że kondycją polskiej go-
spodarki zajęła się na schyłku lata chińska
Agencja Ratingowa Dagong. Oszacowała
wprawdzie wzrost PKB w 2011 roku na
4,2 proc., ale chyba jako pierwsza obniżyła ten
wskaźnik na rok 2012 – do 3 proc. 

Nadal nie brak jednak optymistów. Ana-
litycy z Goldman Sachs Group Inc. uważa-
li we wrześniu, że przewidywany przez nich
wzrost PKB w 2012 roku wprawdzie nie osią-
gnie 4,2 proc., ale spadnie „tylko” do 3,8 proc.

Nie tylko strefa euro
Komisja Europejska jeszcze w połowie

września utrzymała swój pierwotny wskaźnik
wzrostu naszego PKB w tym roku na wyso-
kości 4 proc., ale uznała jego obniżkę w 2012
roku jako nieuniknioną. Zdaniem KE po-
wodem są kłopoty finansowe w krajach stre-
fy euro oraz wzrost PKB na tym obszarze na
wysokości tylko 1,6 proc. w 2011 roku oraz
1,7 proc. w 2012 roku, co będzie miało ne-
gatywny wpływ na produkcję w Polsce.

Również eksperci MFW uważają, że
eskalacja kryzysu zadłużeniowego w strefie
euro podkopie rozwój europejskich rynków
wschodzących, co może dotknąć największą
unijną gospodarkę na wschodzie, tj. Polskę.
Dodają, że Polska znajduje się w grupie
państw obejmującej również Niemcy, Szwaj-
carię i Szwecję, gdzie gospodarka znajduje się
na poziomie przedkryzysowym. Ten nega-
tywny dla Polski czynnik zewnętrzny powta-
rza się we wszystkich analizach ekspertów mię-
dzynarodowych instytucji finansowych. Ale
podkreślają oni, że drugą kluczową przyczynę
groźby spadku tempa rozwoju tworzą we-
wnętrzne problemy Polski.

Dla banku Citi jest to m.in. słabsza kon-
dycja na rynku pracy, przewidywane zacie-
śnienie fiskalne i pogorszenie nastrojów

wśród przedsiębiorców, a przede wszystkim
polskie zadłużenie. Autorzy raportu chińskiej
agencji Dagong oceniają, że „w dłuższej
perspektywie problemy takie jak nierówno-
waga pomiędzy konsumpcją a inwestycjami,
zagraniczna kontrola nad głównymi przed-
siębiorstwami i starzejące się społeczeństwo
nie sprzyjają podtrzymaniu rozwoju ekono-
micznego kraju”. Analitycy Goldman Sachs
Group Inc. oceniali zaś we wrześniu, że
„rządowy plan konsolidacji fiskalnej sku-
pia się głównie na redukcji inwestycji pu-
blicznych, a spowolnienie zewnętrzne wpły-
nie (negatywnie) na inwestycje prywatne. Dla-
tego obecnie widzimy większe zagrożenie dla
wzrostu wynikające z wolniejszego zastępo-
wania wydatków i inwestycji rządowych
przez inwestycje prywatne”.

Największa na świecie sieć ekonomicznych
kanałów informacyjnych TV, amerykańska
CNBC, przywołała opinię jednego z szefów
UniCredit Fyuli Thot, według którego tempo
wzrostu po poprzednim kryzysie Polska za-
wdzięcza w poważnym stopniu fiskalnym za-
chętom w formie cięć podatkowych oraz
środkom finansowym wpompowanym przez
rząd w 2009 roku. A te stymulatory nie mogą
być powtórzone, ponieważ wzrósł dług pu-
bliczny. Z tego powodu – dodał główny eko-
nomista banku ING Simon Quijano-Evans
– agencje ratingowe jasno stwierdzają, że je-
śli po wyborach nie powstanie wiarygodny
plan fiskalnej konsolidacji, ratingowe oceny
Polski zostaną obniżone. 

Zresztą o możliwości spadku przychylności
inwestorów wobec Polski już w końcu września
pisała agencja Bloomberg. Zdaniem agencji po-
wodem jest to, że pogłębiający się kryzys za-
dłużeniowy w strefie euro podkopał przeko-
nanie, iż rząd Donalda Tuska jest w stanie wy-
pełnić dziurę budżetową. Amerykańska agen-
cja wiązała tę opinię z największym w regio-
nie spadkiem kursu złotego wobec dolara i euro
oraz najwyższym w ciągu 29 miesięcy w po-
równaniu z Niemcami ryzykiem kredytowym.
Według szefowej strategii rynków wschodzą-
cych w Societe Generale SA w Londynie Be-
noit Anne, minął czas, gdy złoty jeszcze nie-
dawno był ulubieńcem w Europie, na Bliskim
Wschodzie i w Afryce. Według eksperta agen-
cji Bloomberg, Polska jest „karana”, ponieważ
spowalniający rozwój ekonomiczny i wybory
9 października dodadzą bodźca spekulacjom,
że Tusk nie będzie w stanie ściąć deficytu bu-
dżetowego w planowanej skali.

Komentując te wahania w ocenach Pol-
ski, analityk Nordea Bank AB w Kopenhadze
Anders Svendsen, pisał w swoim wrześnio-
wym raporcie, że rynki wolą silną Platformę
Obywatelską w rządzie i dlatego ich przej-
ściowa negatywna reakcja stanowi zasko-
czenie. Analityk agencji Bloomberg wyjaśnia
tę sytuację następująco: Polska odczuwa
impet kryzysu w strefie euro częściowo w na-
stępstwie ryzyka strat, jakie poniosą banki za-
graniczne, które posiadają obligacje Grecji i

innych ogromnie zadłużonych krajów. Oce-
nia się, że banki z takim uciążliwym „baga-
żem” kontrolują 66 proc. polskich akcji ban-
kowych, w tym drugi i trzeci co do wielkości
bank w Polsce.

Brak przekonania, że politycy UE będą
w stanie zapobiec dalszemu finansowemu za-
łamaniu się Grecji sprawiły, iż drastycznie
wzrosło kredytowe ryzyko europejskich ban-
ków i rządów. Głos zabrał też przedstawiciel
agencji ratingowowej Moody’s Investors Se-
rvice. Kilka dni po wyborach oceniał, że do-
tychczasowy polski wskaźnik może być za-
grożony, jeśli rząd nie przedstawi szybko fi-
nansowego planu konsolidacyjnego zmie-
rzającego do faktycznej redukcji deficytu
budżetowego. Nierealne jest bowiem zało-
żenie, że w przyszłym roku zostanie on
zmniejszony do 2,9 proc. – ocenia Moody’s.

Słowa otuchy
Nie wszyscy jednak widzą przyszłość

w ciemnych barwach. Na początku paź-
dziernika „Financial Times” pisał: – Nie jest
jednak oczywiste, że w razie większej zapaści
w strefie euro, dotknie ona boleśnie Polski.
Dziennik stwierdził, że nikt nie przewiduje re-
cesji w Europie Środkowej i w krajach bał-
tyckich. Zdaniem dziennika, ta część naszego
kontynentu jest mniej podatna na zewnętrzne
problemy i lepiej wyposażona w środki po-
zwalające uporać się z trudnościami, niż part-
nerzy ze strefy euro. A Polska, stanowiąca naj-
większy w regionie rynek wewnętrzny, ponownie
wykazuje szczególną elastyczność.

Powołując się na opinię przedstawiciela
międzynarodowej firmy prawno-doradczej
Linklaters, gazeta pisała kilka dni przed wy-
borami, że biznes martwił się możliwością
przejęcia władzy przez Jarosława Kaczyń-
skiego. Jednakże zdaniem analityków wrze-
śniowa wyprzedaż akcji, gdy inwestorzy ucie-
kali (na warszawskiej giełdzie) od ryzykow-
nych aktywów, nie miała realnych powodów
i inwestorzy bardziej skłaniają się ku wycenom
odpowiadającym rzeczywistej wartości akcji.

Jakby ilustracją zaufania do Polski jest
ranking międzynarodowej firmy doradczej
Cushman & Wakefield (C&W). Ukazał on,
że o 91 proc. wzrosły w ciągu roku inwesty-
cje w nieruchomości komercyjne w Polsce.
Warszawa zajęła 39. miejsce na świecie pod
względem wolumenu transakcji inwestycyj-
nych. Jednak uwzględniając dynamikę war-
tości transakcji, jest na 12. pozycji w rankin-
gu globalnym i na drugiej w Europie – wyli-
czyli analitycy C&W.

David Hutchings, dyrektor europejskie-
go działu badań C&W, podkreśla, że War-
szawa coraz częściej wymieniana jest jako naj-
bardziej atrakcyjny kierunek inwestycyjny
w Europie, szczególnie w sektorze nieru-
chomości handlowych.

Niestety, takich sygnałów w ostatnich mie-
siącach roku nie było wiele. Dominowały za-
powiedzi trudnych czasów. �



Maciej Otrębski

Polskę wyprzedziły w ogólnym ran-
kingu m.in. kraje z naszego regionu:
Łotwa (21), Estonia (24), Litwa
(27), Słowenia (37), Słowacja (48),

Węgry (51), Bułgaria (59), ale także egzo-
tyczne Rwanda (45), St. Lucia (52), Botswana
(54), Tonga (58) czy Panama (61).

Najlepsze oceny Polska uzyskała w kate-
goriach: uzyskiwanie kredytu (8. miejsce na
świecie), ochrona inwestorów (46.) oraz ob-
rót międzynarodowy (46.). Znacznie gorzej
nasz kraj wypada jeśli chodzi o odzyskiwanie
należności od nierzetelnych kontrahentów
(87.), rejestrowanie nieruchomości (89.), roz-
poczęcie działalności biznesowej (126.) czy pła-
cenie podatków (128.). Najgorzej wypadamy
pod względem uzyskiwania pozwoleń na bu-
dowę – jesteśmy na 160. miejscu w świecie.

Nic więc dziwnego, że polscy przedsię-
biorcy są zniecierpliwieni. Po raz kolejny zo-
stali oszukani, bo w poprzedniej kadencji wła-
śnie swoboda działalności gospodarczej mia-

ła być priorytetem działalności rządu i par-
lamentu. Efekty są marne. Na początku tej ka-
dencji organizacje biznesowe postanowiły wy-
stąpić po raz kolejny z listą zarzutów i po-
stulatów. Może tym razem z lepszym skut-
kiem. Szkoda bowiem czasu na jałowe roz-
ważania, skoro wiemy, co trzeba zrobić i to
jak najprędzej.

Business Centre Club
– Bez dynamicznie rozwijającej się go-

spodarki i bez dobrze prosperujących przed-
siębiorców trudno mówić o sprawnym pań-
stwie i bogacącym się społeczeństwie – twier-
dzi szef BCC Marek Goliszewski. – Wyzwa-
niem Polski i Polaków jest dogonienie po-
ziomu i jakości życia w Europie Zachodniej
możliwie jak najszybciej, najlepiej w ciągu jed-
nego pokolenia. To trudne zadanie, ale wy-
konalne. Pod warunkiem utrzymania szyb-
kiego i stabilnego wzrostu gospodarczego.

Żeby osiągnąć ten cel, należy przede
wszystkim uzdrowić finanse publiczne oraz
uprościć system podatkowy. Niezbędne jest

też usunięcie barier hamujących rozwój
przedsiębiorczości, co w dużym stopniu bę-
dzie decydować o innowacyjności i efektyw-
ności naszej gospodarki. I wreszcie, trzeba za-
pewnić taki poziom edukacji, który w sposób
znaczący zmniejszy obszary społecznego
wykluczenia i biedy.

Najważniejsza rola do odegrania w tym
procesie przypadnie rządowi i parlamenta-
rzystom nowej kadencji Sejmu i Senatu RP.
Poniżej przedstawiamy główne obszary nie-
zbędnych działań. Liczymy również na re-
aktywację sejmowej Komisji „Przyjazne Pań-
stwo” oraz przyjęcie do realizacji wciąż ak-
tualnych propozycji, przekazanych przez
BCC tej właśnie komisji oraz Ministerstwu
Gospodarki poprzedniej kadencji.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
W wyniku przemian demograficznych

podniesienie wieku emerytalnego jest nie-
uniknione. Większość państw europejskich już
wprowadza odpowiednie reformy systemo-
we. – Polska jest jednym z nielicznych krajów,
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W najnowszej edycji rankingu 
„Doing Business”, przygotowywanego 

co roku przez Bank Światowy, polska gospodarka 
została sklasyfikowana na 62. miejscu na świecie 

(wśród 183 krajów) pod względem przyjazności dla biznesu. To spadek o trzy pozycje
w porównaniu do roku ubiegłego. Czołówka rankingu się nie zmieniła. Pierwszych

pięć miejsc zajęły kolejno: Singapur, Hongkong, Nowa Zelandia, USA i Dania

Szkoda czasu



w których jeszcze nie podjęto dyskusji na ten temat. Pracodawcy RP
wielokrotnie zwracali uwagę na konieczność stopniowego podwyż-
szania wieku emerytalnego ze względu na wysokość przyszłej eme-
rytury, wypłacalność systemu oraz skutki dla gospodarki.

Docelowo powinien on wynosić 67 lat, przy czym w ocenie Ko-
misji Europejskiej powinno to być nawet 70 lat. Wiek emerytalny pod-
nosi się do poziomu 67 lat w Niemczech, Hiszpanii i Danii. Taką re-
formę planuje się także w Belgii i Holandii. W Irlandii natomiast wiek
emerytalny zostanie wydłużony do 68 roku życia.

– Trzeba podkreślić, że mamy najmłodszych emerytów w Unii
Europejskiej. Średni wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce to
61 lat dla mężczyzn i 57 dla kobiet, czyli przed osiągnięciem wieku
emerytalnego. Obecnie na jednego emeryta przypadają cztery pra-
cujące osoby, ale w 2035 roku jeden emeryt będzie utrzymywany ze
składek dwie osoby w wieku produkcyjnym – mówi Wioletta Żu-
kowska, ekspert Pracodawców RP.

W obecnej sytuacji gospodarczej dłuższa praca staje się nie tyl-
ko potrzebą, ale wręcz koniecznością. Aby nasz system emerytalny
sprostał problemom starzejącego się społeczeństwa, postuluje się rów-
nież wyrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Nale-
ży podjąć działania informujące społeczeństwo o skutkach proble-
mów demograficznych oraz zachęcające do dłuższej aktywności za-
wodowej.

Polska Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan

W czasie ostatnich czterech lat rząd przyspieszył prywatyzację,
uprościł proces analiz przedprywatyzacyjnych, zakończył spór z Eu-
reko o PZU, wyzbywa się tzw. resztówek. Ale udział własności pań-
stwowej w polskiej gospodarce nadal jest zbyt duży, a do tego wpływ
polityków na obsadę kierowniczych stanowisk pozostaje silny – uwa-
ża PKPP Lewiatan.

Plany prywatyzacyjne rządu nie zostały zrealizowane, po czę-
ści ze względu na kryzys finansowy, ale po części ze względu na nie-
chęć do prywatyzacji bezpośredniej (sprzedaż inwestorom strate-
gicznym) i faworyzowanie prywatyzacji za pośrednictwem giełdy.

Profesjonalizacja zarządzania spółkami z udziałem Skarbu
Państwa przebiega zbyt wolno. W radach nadzorczych zasiadają czę-
sto osoby, którym brak kompetencji biznesowych. Przy wyborze człon-
ków zarządów spółek Skarbu Państwa nie korzysta się z agencji re-
krutacyjnych. Tak zwana ustawa kominowa utrudnia wynagradza-
nie zarządów na zasadach rynkowych.

Udział przedsiębiorców prywatnych w realizacji usług publicz-
nych pozwala poprawić ich jakość, przedsiębiorcy mogą wnieść kom-
petencje i kapitał, a mimo to poszerzenie współpracy władz centralnych
i samorządowych z przedsiębiorcami postępuje bardzo wolno. Uchwa-
lono nową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, wyjaśnia-
jącą wątpliwości, jakie pojawiają się przy jego stosowaniu, ale nadal
jest ono rzadko wykorzystywane przez samorządy, a w ogóle nie jest
wykorzystywane przez instytucje centralne. �

Gospodarczy dekalog BCC

I. Gruntowna reforma finansów publicznych 
i uproszczenie systemu podatkowego.

II. Dokończenie reformy systemu emerytalnego.
III. Reforma systemu stanowienia prawa i funkcjonowania 

wymiaru sprawiedliwości.
IV. Likwidacja barier ograniczających przedsiębiorczość.
V. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki.
VI. Zmiana polityki wobec rynku pracy.
VII. Uproszczenie działań inwestycyjnych.
VIII. Nowa polityka regionalna wobec gmin o wyjątkowo 

niskich dochodach na mieszkańca.
IX. Utworzenie powszechnego Samorządu Gospodarczego.
X. Modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej 

i telekomunikacyjnej.



Podstawy prawne
Tryb udzielania zamówienia publicznego przez zastosowanie dia-

logu konkurencyjnego uregulowany został w art. 60a-60e ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2010 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Podstawą dzia-
łań legislacyjnych, które doprowadziły do wprowadzenia do Prawa
zamówień publicznych dialogu konkurencyjnego, był art. 29 dyrek-
tywy 2004/18/WE. Stosowanie jednak powyższego przepisu, na przy-
kład celem interpretacji polskich regulacji, jest ograniczone ze wzglę-
du na zmiany i uproszczenia w krajowej wersji dialogu konkuren-
cyjnego, który zbliżony jest do trybu negocjacji z ogłoszeniem.

Zastosowanie
Możliwość zastosowania omawianego trybu udzielania zamó-

wienia publicznego zależy od spełnienia warunków przewidzianych
w art. 60b ustawy. Należy pamiętać, że w zamówieniach publicznych
zasadą jest udzielanie zamówienia w trybie przetargu nieograniczo-
nego lub przetargu ograniczonego, a wyjątkiem od tej zasady jest sto-
sowanie innego trybu, na przykład dialogu konkurencyjnego. Brak moż-
liwości zastosowania trybów podstawowych kwalifikowane jest ze
względu na przedmiot zamówienia. Do tego rodzaju zamówień zgod-
nie z art. 60b ustawy należą te, które obejmują przedmiot nie dają-
cy się opisać zgodnie z przepisami lub przy braku obiektywnych moż-
liwości określenia uwarunkowań prawnych lub finansowych wyko-
nania zamówienia. Dlatego z tego rodzaju trybem mogą spotkać się
przedsiębiorcy oferujący najnowsze rozwiązania technologiczne,
w szczególności jeśli te rozwiązania są dopiero opracowywane i na
potrzeby zamawiającego konieczne będzie dopracowanie tych tech-
nologii. W piśmiennictwie podkreśla się, że z założenia przy tak skom-
plikowanym przedmiocie zamówienia przy wyborze najkorzystniej-
szej oferty stosuje się wiele kryteriów, a zastosowanie powyższego try-
bu nie jest możliwe w przypadku stosowania jako jedynego kryterium
ceny. Jednocześnie ze względu na brak możliwości skrócenia termi-
nów w postępowaniu nie ma możliwości stosowania dialogu kon-
kurencyjnego w przypadku występowania tzw. pilnej potrzeby udzie-
lenia zamówienia.

Postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego
Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego zbliżone jest do

postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem, a różnica polega

przede wszystkim na tym, że negocjacjami pomiędzy zamawiającym
a przedsiębiorcami objęte są praktycznie wszystkie elementy zamó-
wienia. Postępowanie w tym trybie wszczyna się przez ogłoszenie
o zamówieniu. Dodatkowymi elementami, w porównaniu do innych
trybów zamówień publicznych, jest dokonanie opisu potrzeb i wymagań
zamawiającego na tyle dokładne, by ubiegający się o udzielenie za-
mówienia mógł merytorycznie przygotować się do prowadzenia dia-
logu. Jeżeli przez zamawiającego przewidziane zostały nagrody, to
w ogłoszeniu powinna znaleźć się również informacja o wysokości
tych nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do późniejszego składania ofert.
Nagrody te mają na celu zaktywizowanie potencjalnych wykonaw-
ców do proponowania rozwiązań istotnych dla pełnego określenia
przedmiotu zamówienia. 

Po złożeniu przez kandydatów na wykonawców stosownych
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które po-
winny zawierać również oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, przeprowadzana jest ich ocena. O wyni-
kach tej oceny oraz o uzyskanych przez poszczególnych uczestni-
ków miejscach w tzw. rankingu, zamawiający powinien niezwłocz-
nie poinformować uczestników. Do uczestników, którzy spełnili wy-
magane kryteria a przy większej ich ilości – do tych uczestników, któ-
rzy osiągnęli najwyższe miejsca w rankingu, kierowane jest zapro-
szenie do dialogu. 

Dialog pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może dotyczyć każ-
dego elementu zamówienia. Ma on charakter poufny, dlatego przed-
siębiorca biorący udział w dialogu nie może ujawnić informacji tech-
nicznych i handlowych, jakie uzyskał w trakcie jego prowadzenia, bez
zgody zamawiającego. Dialog prowadzony jest do momentu, kiedy
zmawiający będzie w stanie określić rozwiązanie lub rozwiązania naj-
bardziej spełniające jego potrzeby. Na podstawie wyników dialogu po
jego zakończeniu, o którym informowani są wszyscy biorący w nim
udział wykonawcy, opracowywana jest przez zamawiającego specy-
fika istotnych warunków zamówienia. Specyfika ta przekazywana jest
biorącym udział w dialogu wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania za-
proszenia. Na podstawie złożonych w tym terminie ofert zamawia-
jący, stosując przynajmniej kilka kryteriów oceny, dokonuje wyboru
oferty wygrywającego wykonawcy.

Kazimierz Pawlik
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Umowy zawierane przez przedsiębiorców na
realizację usług dla szeroko rozumianego 
sektora finansów publicznych muszą być 
w większości wypadków poprzedzone 

przeprowadzeniem stosownego postępowania
mającego na celu wyłonienie wykonawcy 
na podstawie przepisów o zamówieniach 

publicznych. Obok podstawowych trybów
udzielania zamówienia publicznego, jakimi są

przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony,
stosowane są również tryby wyjątkowe, 
do których należy dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny





Europejski Bank Centralny skorygował
w dół prognozy wzrostu gospodarczego,
Produktu Krajowego Brutto, dla strefy
euro. Jaką Unia ma receptę na walkę z kry-
zysem? Jakie są najważniejsze punkty wal-
ki z kryzysem gospodarczym we Wspólno-
cie. Co jeszcze powinno zostać zrobione?

– Sytuacja gospodarcza strefy euro, czy
szerzej, Unii Europejskiej budzi wiele obaw.
Kryzys długu publicznego w niektórych kra-
jach, zwłaszcza Grecji, grozi rozprzestrze-
nieniem się na większe kraje oraz coraz bar-
dziej uderza w cały sektor bankowy. Na po-
ziomie rządowym zwiększa to koszty obsłu-
gi zadłużenia w wielu krajach, bo kupujący ob-
ligacje żądają coraz wyższego oprocento-
wania, uznając je za instrumenty coraz bar-
dziej ryzykowne. Natomiast w sektorze ban-
kowym instytucje przestają sobie ufać i nie po-
życzają sobie pieniędzy. To sprawia, że wie-
lu z nich brakuje środków na udzielanie kre-
dytów dla przedsiębiorstw. A bez pieniędzy
przedsiębiorstwa ograniczają inwestycje i pro-
dukcję. To grozi powrotem recesji.

Ja pozostaję jednak optymistą, że uda
nam się uniknąć ponownej recesji, przy-
najmniej w strefie euro czy Unii, jako całości.
Niedawno Przewodniczący Komisji Euro-
pejskiej Jose Manuel Barroso przedstawił
w Parlamencie Europejskim program reka-
pitalizacji sektora bankowego. Jednocześnie
Europejski Bank Centralny zaczął oferować
bankom korzystne pożyczki. Oba te środki
mają na celu pobudzenie akcji kredytowej.

Równie ważne jest odbudowanie zaufa-
nia ludzi i konsumentów, że spójna polityka
rządów i instytucji unijnych pozwoli uniknąć
recesji i większego bezrobocia. Ludzie, bo-
jąc się o swoją przyszłość, ograniczają wy-
datki, mniej kupują. A to oznacza mniej za-
mówień dla przedsiębiorstw, czyli mniej
miejsc pracy.

Próbuję przekonywać szefów rządów,
żeby nie tworzyć nowych instytucji dla za-
rządzania gospodarką, ale aby oprzeć się na
instytucjach istniejących. Rządem gospo-
darczym powinna być Komisja Europejska,
a Parlament Europejski powinien nad nią

sprawować demokratyczną kontrolę. Insty-
tucja czysto międzyrządowa będzie wymagać
jednomyślności. Na przykładzie Słowacji
widzimy, jakie to może nieść ze sobą zagro-
żenia. Słowacja do ostatniej chwili trzymała
wszystkich w napięciu, czy jej parlament ra-
tyfikuje zwiększenie uprawnień dla Europej-

skiego Funduszy Stabilności Finansowej.
Jak widzieliśmy, ratyfikacja nastąpiła, choć
ceną za to był upadek rządu.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Naro-
dowego z okazji rozpoczęcia polskiej pre-
zydencji w Radzie Unii Europejskiej mówił
pan, że ważnym polskim zadaniem będzie
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Wykorzystać 
europejskie pięć minut
O walce z kryzysem, koniczności wprowadzenia dyscypliny finansowej w ramach 
Unii, „sześciopaku”, polityce energetycznej, zmianach mapy politycznej świata, 
osiągnięciach i korzyściach polskiej prezydencji, nastrojach w Unii, walce 
z populizmem i nacjonalizmem, a także nadchodzącym końcu kadencji rozmawiamy 
z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego prof. Jerzym Buzkiem
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zmiana nastrojów w Unii? Czy udaje się to
realizować?

– Konieczność zmiany nastroju w Unii,
którą wielokrotnie podkreślałem, to faktycz-
nie istotne wyzwanie dla polskiego rządu pod-
czas prezydencji. W Europie musimy dziś
zmierzyć się nie tylko z kryzysem długu pu-
blicznego, ale przede wszystkim z kryzysem
zaufania. Pokonanie obecnego pesymizmu
pomoże wypracować ostateczny pakiet an-
tykryzysowy oraz ułatwi niezwykle trudne ne-
gocjacje w sprawie wieloletniego budżetu UE
na lata 2014–2020. 

Jednak pomimo tych trudności UE nadal
zdaje egzamin. Parlament Europejski przy-
jął ostatnio tzw. sześciopak, czyli pakiet
ustaw zwiększający dyscyplinę budżetową.

Wybory parlamentarne w Polsce były dowo-
dem, że proeuropejska, głosząca optymizm
partia może powtórnie wygrać mimo nieła-
twej sytuacji gospodarczej. Podobne wybor-
cze sukcesy sił pro-europejskich mieliśmy
w Danii i na Łotwie. Może więc nastrój w UE
poprawia się. Wierzę, że wyjdziemy z tego kry-
zysu silniejsi, roztropniejsi i w dalszym cią-
gu solidarni. 

Jakie najważniejsze zmiany wprowa-
dza „sześciopak” tj. sześć aktów prawnych,
które mają wzmocnić koordynację polityk go-
spodarczych w UE. Część z tych aktów to zu-
pełnie nowe narzędzia prawne, a reszta to
gruntowna nowelizacja dotychczasowych. Co
jest w nich najważniejsze?

– „Sześciopak” to prawdziwa tarcza
przeciw przyszłym kryzysom. Radykalnie
zwiększa dyscyplinę budżetową oraz wpro-
wadza mechanizmy ściślejszej współpracy
makro-ekonomicznej, wspólnego planowa-
nia polityki fiskalnej. Jego celem jest też po-
budzanie konkurencyjności poszczególnych
gospodarek. Jednym słowem, nie będzie już
możliwy kryzys taki jak w Grecji, gdzie nad-
miernemu zapożyczaniu towarzyszył brak re-
form, stagnacja i rosnące koszty pracy.

„Sześciopak” wzmacnia tzw. Pakt Sta-
bilności i Wzrostu. Przewiduje dotkliwe sank-
cje finansowe dla krajów, które odmawiają
działań, aby ograniczyć deficyt budżetowy po-
niżej 3 proc. PKB, a dług publiczny poniżej
60 proc. PKB. Dzięki twardemu stanowisku
Parlamentu Europejskiego, sankcje będą na-
kładane bardziej automatycznie niż chciała
to Rada, czyli rząd UE. Pamiętajmy, że
sankcje przewidywane są dla krajów strefy
euro, a więc nie np. dla Polski. Wierzę jednak,

że Polska prowadzić będzie odpowiedzialną
polityką budżetową. Zreformowany Pakt
kładzie duży nacisk na zapobieganie. Wia-
domo, że prewencja jest lepsza niż lekarstwo.
Temu ma służyć wiosenny przegląd planów
budżetowych. Ma wykryć, czy poszczególne
kraje nie chcą być zbyt rozrzutne.

Ważnym elementem „sześciopaku” jest
tak zwana Procedura Nadmiernej Nierów-
nowagi. Będzie ona wszczynana wobec
państw, których konkurencyjność gospoda-
rek rażąco spada. Na przykład kiedy dra-
stycznie rosną koszty produkcji czy deficyt na
rachunku bieżącym.

Jak powinno się dyscyplinować polity-
kę finansową poszczególnych krajów Wspól-
noty? Jakie sankcje powinny być nakłada-

ne na kraje, które nie przestrzegają tej dys-
cypliny?

– Częściowo już o tym mówiłem. Wobec
kraju, który dopuści do wzrostu deficytu bu-
dżetowego powyżej 3 proc. PKB lub długu po-
wyżej 60 proc. PKB wszczynana będzie pro-
cedura nadmiernego deficytu. Taki kraj otrzy-
ma od Komisji i Ecofin, Rady Ministrów Fi-
nansów, termin, do którego ograniczyć ma de-
ficyt i dług, oraz rekomendacje jak to osiągnąć.
Jeśli ten kraj będzie uparcie odmawiał wpro-
wadzania w życie tych rekomendacji, to będzie
karany finansowo. Najpierw będzie to opro-
centowany depozyt, później nie oprocento-
wany, a wreszcie pieniądze mogą przepaść.

Komisja Europejska zaproponowała nie-
dawno, aby kraje nie przestrzegające dyscy-
pliny budżetowej traciły unijne fundusze na
pomoc dla biedniejszych regionów. Ja oso-
biście nie zgadzam się z tą propozycją, po-
nieważ karze ona dotkliwiej kraje biedniejsze,
które korzystają w tych funduszy, niż kraje,
które nie są ich beneficjentami.

Czy uruchomiony gazociąg Rosja–Niem-
cy, którego realizacja spowodowała, że Ro-
sja staje się najważniejszym dostawcą gazu
w Europie, a Niemcy są najważniejszym pań-
stwem tranzytowym, jest początkiem końca
solidarności energetycznej Europy? Jakie
kroki powinna podjąć Wspólnota, aby roz-
wiązać ten problem tak niekorzystny, szcze-
gólnie dla naszego kraju, a zarazem poka-
zujący, że nie tak do końca mamy solidarność
gospodarczą w ramach Unii i że nie zawsze
liczą się interesy Wspólnoty jako całości,
a tylko interesy poszczególnych krajów?
Europa nie jest gospodarczo tak solidarna jak
byśmy tego chcieli.

– Wspólna polityka energetyczna była
i jest jednym z głównych priorytetów mojej ka-
dencji. Przed rokiem, w maju 2010 roku, ra-
zem z Jacquesem Delorsem, byłym prze-
wodniczącym Komisji Europejskiej, zaape-
lowaliśmy o powołanie Europejskiej Wspól-
noty Energetycznej. To ma być otwarcie kra-
jów unijnych na siebie. To ma być budowa po-
łączeń transgranicznych w gazie, w energii
elektrycznej, a być może kiedyś wspólne za-
kupy energii i surowców. Chcemy używać pol-
skiego węgla przez kolejne dziesięciolecie, ale
to wymaga innych technologii jego wyko-
rzystania, do czego są potrzebne unijne ba-
dania w tym zakresie. O tym myśli się już bar-
dzo dużo, a ja osobiście mocno promuję taki
sposób myślenia w Europie. Rozmawiam
o tym z szefami unijnych przedsiębiorstw
energetycznych, przekonuję premierów. Szczyt
Unii w lutym przyjął wieloletni plan integra-
cji sektora energetycznego, który w wielu
punktach zbieżny jest w z moją propozycją
Europejskiej Wspólnoty Energetycznej.

Gazociąg Północny jest faktem. Jednak
Komisja Europejska będzie pilnowała, aby wy-
korzystywany był zgodnie z prawem euro-
pejskim. Na przykład, aby Polska mogła ku-
pować rosyjski gaz od Niemiec.

Czy polska prezydencja w Unii to głów-
nie promocja naszego kraju i naszej kultu-
ry, sprawa prestiżowa, czy mamy realny
wpływ na decyzje podejmowane w ramach
Unii? W jaki sposób polska prezydencja
wpływa na problemy strefy Euro? Czy Pol-
ska, jako kraj nie należący do strefy euro
może efektywnie wpływać na politykę Unii
w tym zakresie?

– Prezydencja stanowi ogromną szansę
promocyjną dla Polski. Trzeba w pełni wy-
korzystać nasze europejskie 5 minut. Prezy-
dencja to przede wszystkim wyzwanie poli-
tyczne i niesie ze sobą ogromną odpowie-
dzialność. Polska musi pełnić rolę arbitra
w rozwiązywaniu sporów między państwa-
mi członkowskimi. Jest to trudne zwłaszcza
teraz, kiedy Unia Europejska pracuje nad roz-
wiązaniami, które w przyszłości pozwolą
uniknąć kryzysów. Obejmują one m.in. pakiety
dotyczące zarządzania gospodarką, wzmoc-
nienie układu z Schengen i zakończenie pro-
cesu tworzenia jednolitego rynku. Choć Pol-
ska nie przyjęła jeszcze euro, ma wpływ na
wszystkie te sprawy i to obecnie w większym
stopniu niż kiedykolwiek wcześniej. Nasz
kraj odgrywa główną rolę w wytyczaniu dro-
gi ku przyszłości Europy. Pozwolę sobie po-
nownie wspomnieć o „sześciopaku”, jako na-
macalnym dowodzie na to, jak prezydencja
może wpływać efektywnie na politykę Unii.

Czy można mówić o korzyściach pły-
nących z polskiej prezydencji? Jeśli tak, to
o jakich?

– Prezydencja umożliwia przedstawienie
polskich priorytetów na forum europejskim
i światowym oraz daje szansę większego
wpływu na decyzje podejmowane w UE. �

Wzrost populizmu i nacjonalizmu w Europie jest
niepokojący. Jeśli obywatele odwrócą się 
od idei integracji, to straci ona sens i rację bytu. 
W trudnych czasach kryzysu populistyczne 
hasła trafiają na podatny grunt. Także dlatego 
szybkie wyjście z kryzysu jest tak istotne
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Uważam, że Polska wybrała priorytety traf-
nie, co zostało wysoko ocenione. Te priory-
tety to Europa zintegrowana, otwarta i bez-
pieczna. Polska za sterami Rady UE koor-
dynuje prace nad prawem dla całej wspólnoty,
dzięki czemu wzrasta zaufanie do Polski, jako
odpowiedzialnego partnera.

Minął półmetek prezydencji i polski rząd
w Brukseli i innych stolicach europejskich,
zbiera bardzo dobre recenzje. Wywiązujemy
się bez zarzutu z naszych europejskich obo-
wiązków. Najważniejszą korzyścią z tej pre-
zydencji będzie wzrost realnej pozycji Polski
w Unii Europejskiej. W nadchodzących nie-
zwykle ważnych negocjacjach, jak choćby nad
budżetem wieloletnim, nasz głos i nasze ar-
gumenty powinny być dużo lepiej i wyraźniej
słyszane. A to może się przełożyć już na po-
liczalne korzyści. Dzięki prezydencji dziesiątki
tysięcy ludzi, często bardzo wpływowych, od-
wiedza Polskę. To doskonała promocja dla na-
szego kraju.

Zmienia się mapa polityczna świata. Je-
steśmy świadkami historycznych przemian
w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.
Arabska wiosna ludów rozszerza się. Jak Eu-
ropa, poza tym co już zostało zrobione,
może jeszcze pomóc Libii i innym Krajom
Arabskim w budowaniu demokracji?

– Demokratyzacja Południa będzie wie-
loletnim procesem, w którym powinniśmy być
obecni, służąc radą i ekspertyzą. Pomoc
może przybierać najróżniejsze formy, po-
czynając od mediacji, monitorowania prze-
biegu wyborów, poprzez wzmacnianie spo-
łeczeństwa obywatelskiego, aż po wsparcie fi-
nansowe dla rządu, inwestycje i ułatwienia
handlowe. Nasza pomoc musi iść w parze
z konkretnymi działaniami reformatorskimi
w tych krajach. Ważne jest też, abyśmy się nie
narzucali z naszymi rozwiązaniami. Dzisiaj
Europa w tym regionie ma ogromny kapitał
zaufania. Trzeba zrobić wszystko, aby został
on spożytkowany z korzyścią dla obywateli
tych państw.

Jak Polska może pomóc krajom wcho-
dzącym na ścieżkę demokracji, obecnie Li-
bii?

– Dzięki swoim doświadczeniom, Polska
jest wiarygodnym mentorem i może służyć po-
mocą w wielu kwestiach. Za nami ponad 20
lat transformacji ustrojowej i gospodarczej.
Zbudowaliśmy stabilną demokrację i spraw-
ną gospodarkę rynkową. Osobiście miałem
okazję przekonać się, że przykład Polski
traktowany jest w tych krajach, jako „success
story”. Możemy dzielić się doświadczeniami,
radzić, przestrzegać jakich błędów należy uni-
kać, jak najefektywniej budować demokrację
i stabilne struktury państwa.

Czy wzrost populizmu i nacjonalizmu
w Europie stanowi realne zagrożenie dla in-
tegracji europejskiej?

– Wzrost populizmu i nacjonalizmu w Eu-
ropie jest niepokojący. Jeśli obywatele odwrócą
się od idei integracji, to straci ona sens i rację

bytu. W trudnych czasach kryzysu populi-
styczne hasła trafiają na podatny grunt. Tak-
że dlatego szybkie wyjście z kryzysu jest tak
istotne. Politycy muszą wsłuchiwać się z uwa-
gą w nastroje społeczne. Ostatnią rzeczą na
jaką mogą sobie pozwolić to arogancja. Dla-
tego ja osobiście tak sobie cenię moje liczne
wizyty na Śląsku, w różnych miejscach Pol-
ski i teraz Europy, gdzie mogę spotkać się ze
zwykłymi obywatelami i spokojnie postarać się
wyjaśnić im wszystkie wątpliwości. W obec-
nych czasach dialog jest niezwykle ważny. Po-
litycy powinni unikać zbijania kapitału na ludz-
kim niezadowoleniu.

Unia powstała w wyniku pojednania
narodów europejskich po Drugiej Wojnie
Światowej, między innymi po to, aby już nig-
dy nie powtórzyły się na naszym kontynen-
cie tak wielkie tragedie. Ludzie z obecnych po-
koleń nie pamiętają wojny i uznają pokój oraz
bezpieczeństwo jako coś danego raz na za-
wsze. A tak nie jest, i politycy powinni to lu-
dziom uświadamiać. Każde pokolenie musi
ponowić wysiłek integracyjny.

Wzrost aktywności terrorystów na świe-
cie i w Europie jest jedną z głównych przy-
czyn ograniczenia swobody przemieszczania

się i odchodzenia niektórych państw od po-
rozumień z Schengen. Wprowadzanie kon-
troli na granicach pokazuje, że nie do koń-
ca sprawdza się polityka otwartych granic?
Jak zachować bezpieczeństwo w ramach
Wspólnoty z jednoczesnym zachowaniem jej
podstawowych ideałów m.in. wspomnia-
nych otwartych granic, swobody prze-
mieszczania się i wolności obywatelskiej?

– Wzmocnienie kontroli na granicach nie-
których krajów przyjąłem krytycznie. Parla-
ment Europejski mocno takie decyzje skry-
tykował. Komplikują one życie wielu Euro-
pejczyków. Swoboda przemieszczania się
jest jednym z największych osiągnięć integracji
europejskiej. Europejczycy to osiągnięcie ce-
nią sobie szczególnie.

W ciągu ostatnich 10 lat, właściwie od za-
machów terrorystycznych 11 września, mie-
liśmy często do czynienia z delikatną kwestią
równowagi między wolnością i bezpieczeń-
stwem. Nigdy nie powinniśmy ulegać poku-
sie rezygnacji z jednego na rzecz drugiego.
Jeśli tak by się stało, to wtedy to, co staramy
się zabezpieczyć, byłoby pozbawione war-
tości. Realnego zagrożenia terrorystycznego

nie można traktować, jako wymówki dla za-
mykania się w narodowych czterech ścianach.
Z zadowoleniem przyjąłem niedawną decy-
zje nowego rządu duńskiego, że nie będzie
prowadził kontroli celnych na swoich grani-
cach.

Dobiega końca pana kadencja na sta-
nowisku przewodniczącego. Czy może pan
podsumować tę kadencję: największe osią-
gnięcia i to, czego do końca może nie uda-
ło się zrealizować?

– Moja kadencja faktycznie dobiega
końca, ale nie zwalniam tempa. Powoli jed-
nak nadchodzi czas na refleksje i podsumo-
wania. Z punktu widzenia UE to były nie-
zwykle intensywne ponad dwa lata i niezwy-
kle trudne. Wszystko odbywało się w cieniu
kryzysu. Dlatego jestem niezmiernie dumny,
że udało nam się doprowadzić do końca ne-
gocjacje nad „sześciopakiem”. Będziemy
jeszcze pracować nad nowymi rozwiąza-
niami, które będą miały na celu eliminację licz-
nych wąskich gardeł na wspólnym rynku. To
pobudzi konkurencyjność europejskiej go-
spodarki i utworzy nowe miejsca pracy. Przy
okazji zeszłorocznych negocjacji nad bu-
dżetem rocznym, za które byłem odpowie-

dzialny, udało nam się zwiększyć rolę Parla-
mentu Europejskiego w obecnych rozmowach
o wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. To
jest ważne przede wszystkim dlatego, że PE
jest naturalnym sprzymierzeńcem wszystkich
państw, które są beneficjentami netto. Takim
państwem jest również Polska. 

Kiedy w życie wszedł Traktat z Lizbony,
wspólnie z Jacquesem Delorsem zapropo-
nowaliśmy powołanie Europejskiej Wspólnoty
Energetycznej. Przeprowadzam też we-
wnętrzne reformy w Parlamencie Europej-
skim, aby zwiększyć przejrzystość tej instytucji.
Pod koniec mojej kadencji gotowy będzie
nowy Kodeks Dobrych Praktyk dla posłów.
Parlament Europejski pod moim przewod-
nictwem silnie wspiera ruchy demokratycz-
ne w Afryce Północnej i na Bliskim Wscho-
dzie. Po 18 ciężkich miesiącach uruchomili-
śmy Euronest, czyli zgromadzenie parla-
mentów Unii i sześciu krajów Partnerstwa
Wschodniego – naszych sąsiadów. Pracy
było dużo, ale ostatniego słowa jeszcze nie po-
wiedziałem.

Rozmawiała Ewa Ploplis-Olczak
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„Sześciopak” to prawdziwa tarcza przeciw
przyszłym kryzysom. Radykalnie zwiększa 
dyscyplinę budżetową oraz wprowadza 
mechanizmy ściślejszej współpracy 
makro-ekonomicznej, wspólnego planowania 
polityki fiskalnej. Jego celem jest też pobudzanie
konkurencyjności poszczególnych gospodarek





Jak pan ocenia decyzję Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wybo-
rze chińskiego konsorcjum jako wykonaw-
cy dwóch odcinków autostrady A2? Jak wie-
my kontrakt został rozwiązany…

– Kto na serio uwierzy, że za pół ceny
przewidzianej w kosztorysie opartym na re-
alnych przesłankach, można zbudować takie
przedsięwzięcie? To była kalkulacja wzięta
z powietrza. Określa się koszty, ceny surow-
ców itp., uśrednia te dane – to elementarz. Ist-
niał inny wykonawca, który był gotów zre-
alizować tę inwestycję.

Jak wiemy, całość podzielono na 5 czę-
ści, bo nie poradzono sobie z przetargiem na
cały dystans ze Strykowa do Konotopy. A on
wynosi zaledwie około 90 km.

Czy to był dobry pomysł z tym dziele-
niem?

– Dzielenie takich odcinków jest niewła-
ściwe, ponieważ są określone technologie bu-
dowy nawierzchni. Nierzadko się zdarza, że
jakość prac różnych wykonawców jest od-
mienna. Innymi słowy, ta sama droga, a róż-
na jakość nawierzchni. Tak być nie powinno,
kto w ten sposób dokonuje odbioru robót?
Rozsądnie można podzielić na fragmenty bu-
dowę 900-kilometrowej autostrady, ale kil-
kadziesiąt kilometrów?

Był nóż na gardle i okazało się, że istnieje
firma, która za pół ceny podejmie się wyko-
nania tego rodzaju inwestycji. Otóż, jak wi-
dać, nie jest to możliwe! Wyciągnijmy wnio-
ski, bądźmy mądrzy przed szkodą, a nie po
niej. Dlaczego dopiero wówczas, gdy ude-
rzymy głową w mur dochodzimy do konsta-
tacji: najniższa cena nie może być jedynym
kryterium wygranej w przetargu – taką opi-
nię wyraził niedawno Krzysztof Kwiatkowski,
minister sprawiedliwości, który regularnie po-
dróżuje między Łodzią a Warszawą. Nie może
być, a jeśli jest, to mamy taki właśnie efekt.

Kto ponosi odpowiedzialność za taki ciąg
zdarzeń?

– Oczywiście problem tkwi nie tylko
w ustawie o zamówieniach publicznych.
Ona daje możliwości wyboru, czyli odrzucenia
oferty z rażąco niską ceną. Rzecz w tym, iż pa-
nuje powszechny lęk przed odrzuceniem ta-
kiej propozycji. Pojawia się błyskawicznie wid-
mo prokuratora, czego dowodem był poli-
tyczny atak na wybór wykonawcy odcinka au-
tostrady A1 z Gdańska do Torunia, za rze-
komo zawyżoną cenę.

Ludzi napawa lękiem przekonanie, że ich
decyzje w ramach walki politycznej zostaną
ocenione jako przestępstwo, a oni znajdą się
na liście podejrzanych. Nie chcą się tłumaczyć

w prokuraturze przez następnych 10 lat,
dlaczego nie wybrali najtańszej oferty.

Chińczycy przekonywali, że wybudują
te fragmenty A2 w zakontraktowanej cenie
i w ustalonym czasie. W rzeczywistości oka-
zało się to fikcją. Nie personifikuję odpowie-
dzialności za powyższą decyzję, wszak rzą-
dy się zmieniają, a te same problemy pozo-
stają. Problem leży w lęku przed podejmo-
waniem odważnych decyzji i braku klimatu
społeczno-politycznego wspierającego ra-
cjonalne wybory. One powinny być podej-
mowane transparentnie, przy otwartej kur-
tynie. To stanowi tamę przed korupcją.

Wybrniemy z zaistniałej sytuacji?
– Jakoś zapewne tak. Tylko gdy słyszę

z ust premiera, że autostrada będzie prze-
jezdna, to czy ktoś weźmie odpowiedzialność
za wypadki na tym szlaku? Moja polna dro-

ga prowadząca do domu też jest przejezdna…
Chodzi o to, że po jej wybudowaniu nie bę-
dzie odpowiedniej infrastruktury, pojawi się
później. I będzie można nią jechać z maksy-
malną prędkością 90 km/godz. Znakomicie,
niedokończona inwestycja, jak za PRL-u. Coś
jest nie w porządku z naszą solidnością. Bar-
dzo zachęcam do analizowania, jak takie in-
westycje są wykonywane w Niemczech czy
krajach skandynawskich.

Nasuwa się prosty wniosek: nasz system
budowy infrastruktury nie działa sprawnie.
Jakich wymaga zmian?

– Funkcjonuje źle. Przeczytałem ostatnio
bardzo ciekawe opracowanie o PKP byłego
wiceministra skarbu Jerzego Drągalskiego,
traktujące o tym, dlaczego nie wyszło nam
z koleją w całym minionym 20-leciu. Po
pierwsze, nietrafione były decyzje dotyczą-
ce tempa i zakresu restrukturyzacji. Po dru-
gie, miały miejsce ogromne zaniedbania
w różnych dziedzinach, na przykład PKP nie
zajmowało się nieruchomościami, do chwi-
li obecnej jedynie 30 proc. nadano tytuły wła-
sności. Po trzecie, rządy niekonsekwentnie wy-
wiązywały się ze skali dotacji, które miały być
kierowane do PKP, zwłaszcza na remonty
i budowę nowych linii. Za to odpowiada pań-
stwo. Dotacje sięgały 30 proc. nominal-

nych zobowiązań. W rezultacie nasze kole-
je przejadały amortyzację i traciły moc od-
tworzeniową.

Kolej zaciągała komercyjne kredyty, a to,
że funkcjonowała i nie utraciła płynności jest
wielce znamienne. Podobno przychód ze
sprzedawanych biletów nie trafiał na konta,
tylko pozostawał w obrocie gotówkowym.
Przedsiębiorstwo znajdowało się wielokrot-
nie na skraju bankructwa i dezorganizacji, cze-
go byliśmy świadkami chociażby ostatniej
zimy. Już się mówi, przed letnim sezonem
przewozowym, że jest za mało wagonów pa-
sażerskich. A ludzie naprawdę chcą jeździć
koleją. Ja sam bardzo lubię podróżować z cen-
trum jednego miasta do drugiego. Jak świet-
nie działają połączenia typu intercity widzi-
my we Francji, Niemczech, Japonii czy Chi-
nach.
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Rozum w cenie
Rozmowa z Janem Królem, ekonomistą, byłym wicemarszałkiem Sejmu
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Wyciągnijmy wnioski, bądźmy mądrzy przed
szkodą, a nie po niej. Dlaczego dopiero wówczas,
gdy uderzymy głową w mur dochodzimy 
do konstatacji: najniższa cena nie może być 
jedynym kryterium wygranej w przetargu
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Kolej jest energochłonna. Spójrzmy na sy-
tuację w energetyce – konieczne są ogromne
inwestycje. Przez lata niewiele się działo, te-
raz liczymy na gaz łupkowy. I coś przebąku-
jemy o elektrowni atomowej w czasie, gdy
Niemcy je zamykają.

Podobnie deklarowali chęć zamknięcia
tego rodzaju zakładów energetycznych
Szwedzi i się częściowo wycofali z tej decy-
zji.

– To dobrze, części ekspertów jest bowiem
zdania, że nie należy ich zamykać, aczkolwiek
katastrofalne niedawne trzęsienie ziemi daje
wiele do myślenia. Zobaczymy. My elektrowni
atomowej prędko – o ile w ogóle – nie wy-
budujemy. W każdym razie nie wcześniej niż
w roku 2022. Sytuacja w rodzimej energety-
ce wymaga poważnych decyzji i nakładów.
Problemy są wszędzie: na poziomie pro-
dukcji, przesyłu, dystrybucji. To są kosztow-
ne, trwające wiele lat inwestycje. Pytanie
brzmi: czy mamy iść konsekwentnie w kie-
runku energetyki tradycyjnej, co jest trudne
będąc w Unii Europejskiej, ze względu na
emisję CO2. Ta energetyka przestaje być kon-
kurencyjna. My z energetyką możemy sobie
nie poradzić. Pozostaje atom, albo możliwość
wejścia w spółkę przy budowie elektrowni ato-
mowej w obwodzie kaliningradzkim. Pa-
miętajmy jednak, że nie wyszło nam na tym
polu z Litwinami. Z nimi i Łotyszami mie-
liśmy ją budować w Igalinie. Wielka szkoda.
Może wystarczyłby Igalin i Kaliningrad,
a wówczas nie budowalibyśmy elektrowni ją-
drowej w Polsce.

Wracając do kolei: czy należy budować
w polsce koleje dużych prędkości?

– Jestem sceptyczny w tej materii. Moim
zdaniem, trzeba stworzyć linie główne, gdzie
średnia prędkość będzie wynosiła do 200
km/godz. I każdy z przyjemnością dojedzie
z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania
czy Katowic w 2,5 godz. Przyzwoity czas na
rozmowę, kawę, lekturę prasy. A tworzy się
wątpliwe wizje superszybkich kolei w tzw. osi

Y – Warszawa–Łódź–Poznań/Wrocław. Oczy-
wiście można prowadzić badania na ten te-
mat, ale obecnie nie powinno się angażować
w ten projekt wielkich pieniędzy.

Podobna dyskusja toczy się w sprawie no-
wego centralnego portu lotniczego...

– ...tak, i to w sytuacji, gdy rozbudowy-
wany jest za niemałe środki Port Lotniczy
im. F. Chopina, który będzie mógł przyjmo-
wać do 20 mln pasażerów rocznie. Dodat-
kowo budowane jest lotnisko w Modlinie, któ-
re zacznie przyjmować samoloty, głównie
czartery, w przyszłym roku przed Euro 2012.

Zlecono ekspertyzy dotyczących lokali-
zacji nowego, centralnego portu lotniczego
– podobno gdzieś między Warszawą a Ło-
dzią, w okolicach Sochaczewa, nie bardzo
wiem po co, skoro nie ma pieniędzy na to
przedsięwzięcie, nie mówiąc o tym, że mu-
siano by zamknąć Okęcie i uruchamiany Mo-
dlin. Wiemy o dobrej lokalizacji w Mszczo-
nowie k/Warszawy, gdzie jest zarezerwowa-
ne pod taką ewentualną inwestycję 1200 ha.
Mogę zrozumieć, że toczą się teoretyczne
dyskusje naukowców, o realizacji nie mów-
my.

Co jednak będzie z naszymi drogami?
– Niech będą bez dziur i kolein. W Pol-

sce potrzeba około 5 tys. km dróg ekspreso-
wych i autostrad w stosunku do liczby zare-
jestrowanych pojazdów. A w 2013 roku ma
być ich 1300 km. Równocześnie słyszymy
o zmniejszeniu nakładów na budowę dróg
ekspresowych i autostrad o 10 mld zł rocz-
nie, począwszy od 2014 roku. To bardzo nie-
pokojący sygnał, gdyż straty, jakie ponosimy
stojąc w korkach i uczestnicząc w wypadkach
drogowych, wzrosły z 0,4  proc. w 2004 roku
do 0,9 proc. PKB w 2009 roku. Nie możemy
sobie na to pozwolić.

Istniejące odcinki autostrady są już
płatne, w przyszłości będą również płatne
nowe odcinki nie tylko autostrad, ale i dróg
szybkiego ruchu i obwodnice miast. Co
pan na to?

– Przesada. Zgoda jeżeli chodzi o au-
tostrady. Trzeba zadać jednak pytanie, na co
idzie podatek drogowy ulokowany w cenie
paliwa, z którego tylko 30 proc. finansuje
drogi. Powinny te pieniądze w całości iść na
budowę dróg jeśli chcemy jeździć bez-
piecznie, po dobrych drogach. Tak kiedyś ro-
zumiałem ideę podatku drogowego uloko-
wanego w cenie paliw. Trafia do budżetu na
łatanie dziury w nim, a i tak… drepczemy
w miejscu.

Jest wielki projekt inwestycyjny dzięki pie-
niądzom unijnym, ale one się kiedyś skończą.
Musimy mieć pomysł jak to dalej realizować.
I utrzymać tę istniejącą infrastrukturę – w na-
szych warunkach klimatycznych utrzymanie
dróg jest kosztowne. Trzeba dokonać gene-
ralnych rozwiązań strukturalnych.

Jeszcze jedna kwestia: długodystansowe
przejazdy autokarami. Pojawiła się ostatnio
konkurencja – Polski Bus – szkocki inwestor.
Czy nie wykończy naszych PKS-ów?

– Musi istnieć konkurencja. Jeśli firma
decyduje się świadczyć niełatwe usługi
transportowe, to niech to czyni. Rynek prze-
wozów taksówkarskich jest bardzo konku-
rencyjny i ma się całkiem dobrze. Między
miastami jeżdżą małe autokary prywat-
nych przewoźników zwane busami i nie plaj-
tują. Jeżdżą tanio, sprawnie i szybko. 18 zł
za przejazd z Krakowa do Zakopanego to
rozsądna cena.

Czy należy rozwijać żeglugę śródlądową?
– Niezbyt wierzę w jej rozwój, trzeba ure-

gulować drogi wodne, zwłaszcza Wisłę.
To znowu wielkie nakłady, ale bez tego ża-
den nowy przewoźnik się nie pojawi. Tu pew-
ną rolę ma do odegrania państwo. Nie ure-
gulowana rzeka nie nadaje się do żeglugi.
Słowem, obecnie ograniczmy się do auto-
strad, dróg szybkiego ruchu – łącznie z ich
utrzymaniem w należytej kondycji – i połą-
czeń kolejowych. Nie róbmy wszystkiego na-
raz.

Rozmawiał Andrzej Uznański
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Prezes Prawa i Sprawiedliwości Ja-
rosław Kaczyński ocenił, że te za-
łożenia są bardzo optymistyczne.
Dodał jednocześnie, że bardzo by

chciał, żeby to się udało. Z kolei były szef SLD
Grzegorz Napieralski uważa, że to bujda.

W prognozach zawartych w Wieloletnim
Planie Finansowym Państwa 2011–2014,
resort finansów przyjął, że w tym roku dług
publiczny wyniesie 52,7 proc. produktu kra-
jowego brutto, a w 2012 – 51,9 proc. Czyli nie
przekroczy progów ostrożnościowych, zapi-
sach w konstytucji.

Minister finansów Jacek Rostowski po-
wiedział, że najbardziej istotna zmiana w pro-
jekcie budżetu na 2012 rok, w stosunku do za-
łożeń przyjętych wiosną, dotyczy obniżenia
dochodów, które były przewidywane z nowego
podatku – akcyzy na węgiel. Ma on być wpro-

wadzony w przyszłym roku z uwagi na wy-
mogi prawa unijnego.

– Zastosujemy maksymalnie możliwe
zwolnienia i wyłączenia z tego podatku.
Skutek jest taki, że dochody będą w przyszłym
roku z tego tytułu mniejsze o 2 mld zł. Za-
stąpimy ten ubytek wyższymi dochodami
z udziałów Skarbu Państwa w spółkach róż-
nego rodzaju – podkreślił minister finansów.

Zasypywanie dziury
Minister Rostowski odniósł się również

do ocen ekonomistów, że zakładany w pro-
jekcie budżetu wzrost PKB na poziomie 4 proc.
jest zbyt optymistyczny. – Jeśli chodzi
o wzrost gospodarczy, to projekcje są różne.
Najbardziej pesymistyczna prognoza jaką
znam mówi, że wzrost gospodarczy w przy-
szłym roku byłby na poziomie 2,9 proc., ale
jest też kilka prognoz, że wzrost będzie 4-proc.,
tak jak my przewidujemy – ocenił Rostowski.

– Nawet przy 3-proc. wzroście realnego
PKB w przyszłym roku dochody powinny być
takie, jak prognozujemy w tym budżecie. Dla-
tego zasadnicze jego wskaźniki, te najważ-
niejsze, deficyt budżetu państwa czy do-
chody, nie powinny, według naszej obecnej
wiedzy, być zagrożone – dodał.

Do optymizmu upoważniają wskaźniki,
które będą osiągnięte jeszcze w tym roku. Te-
goroczny deficyt może być mniejszy o 10 mld zł.
Jak poinformowało Ministerstwo Finansów,
po dziewięciu miesiącach 2011 roku w kasie
państwa brakowało prawie 22 mld zł, zamiast
zakładanych 37 mld.

– Zaplanowany wstępnie na 35 mld zł de-
ficyt w przyszłorocznym budżecie może być
w rzeczywistości dużo niższy, a nawet może
nie być go wcale, gdyby spełniły się najbar-
dziej optymistyczne scenariusze – czytamy
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Wszystko za
sprawą zysku z Narodowego Banku Pol-
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Optymizm mimo wszystko
Gospodarka rosnąca w tempie 4 proc., ceny – 2,8 proc., a deficyt na poziomie 35 mld zł
– tak wyglądają główne założenia do przyszłorocznego budżetu, które przyjął rząd.
Założono też, że w 2011 roku średnioroczny kurs złotego do euro wyniesie 3,87, 
a do dolara 2,85. W 2012 roku euro miałoby kosztować średnio 3,69 zł, a dolar 2,79 zł
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skiego. Jacek Rostowski założył, że nie do-
stanie z banku centralnego nawet złotego.
Tymczasem NBP może przekazać budżeto-
wi od kilku do nawet 30 mld zł.

Eksperci, na których powołuje się gaze-
ta, twierdzą, że zysk NBP będzie rekordowy.
– NBP obraca 100 mld dol., czyli 300 mld zł.
Przy średniej stopie zysku 4 proc. da to
12 mld zł przychodów minus koszty działań
NBP – wylicza Jakub Borowski, główny eko-
nomista Kredyt Banku.

Kolejnym możliwym źródłem zysku jest
zmiana liczonej w złotych wyceny rezerw wa-
lutowych. – Była silna deprecjacja naszej wa-
luty. W jej wyniku o blisko 30 mld zł wzrosła
wartość walut tworzących rezerwy. A to po-
lepszy wynik finansowy NBP i da budżeto-
wi wynoszący nawet 25 mld zł zysk – mówi
„DGP” Janusz Jankowiak, główny ekono-
mista Polskiej Rady Biznesu.

Mimo różnych szacunków, wszyscy eko-
nomiści zgadzają się, że na pewno zysk
NBP, czy wyniesie 6 czy 25 mld zł, będzie grał
dużą rolę w realizacji przyszłorocznego bu-
dżetu. – Nawet jeśli nie będzie to suma
dwucyfrowa, to i tak będzie to spory zastrzyk
gotówki, który ułatwi, tak jak w tym roku, re-
alizację budżetu – uważa Jakub Borowski.

Restrykcje UE
Komisja Europejska proponuje, by kra-

jom, łamiącym dyscyplinę finansów pu-
blicznych, zabierać dostęp do funduszy
strukturalnych. Ta kara ma grozić wszystkim,
a nie tylko strefie euro, jak chciał Berlin. Je-
żeli sprawdzą się nasze prognozy, dotyczące
finansów publicznych w roku przyszłym, te
restrykcje będą dla nas niestraszne.

Informacje w tej sprawie potwierdził
szef Komisji Europejskiej Jose Barroso przy
okazji konferencji z kanclerz Angelą Merkel.
– Chcemy, by fundusze strukturalne wspar-
ły nasze wysiłki, by wzmocnić dyscyplinę fi-
skalną i reformy. Chcemy zrobić z nich na-
rzędzie dla konkurencyjności i wzrostu w Eu-
ropie – oświadczył.

Jak powiedziała nasza europosłanka
Danuta Hüebner, chodzi o wszystkie fundu-
sze, objęte unijną polityką spójności, a więc
także regionalne, na rozwój obszarów wiej-
skich i fundusz rozwoju rybołówstwa. Kara
ma nie obejmować natomiast dopłat bezpo-
średnich dla rolników czy funduszy na ba-
dania. Biedniejsze kraje UE, czyli przede
wszystkim nowe państwa członkowskie oraz
Grecja i Portugalia, które są głównymi be-
neficjentami funduszy spójności i struktu-
ralnych, byłyby w naturalny sposób najbar-
dziej narażone na te nowe sankcje.

Według obecnie obowiązujących reguł
Paktu Stabilności i Wzrostu, niesubordyno-
wanym krajom już teraz można odbierać
środki unijne, ale tylko z Funduszu Spójno-
ści. Z tego narzędzia jak dotąd nigdy nie sko-
rzystano, mimo że na przykład Grecja od lat
łamała zasady dyscypliny budżetowej.

Zgodnie z projektem, KE proponuje na
lata 2014–2020 sumę 376 mld euro na po-
litykę spójności, z czego aż 162,6 mld euro
ma trafić do regionów najbiedniejszych
o PKB mniejszym niż 75 proc. średniej
unijnej. Dla regionów bogatszych, które
przekroczą próg (co w niedalekiej przyszło-
ści będzie dotyczyć Mazowieckiego), mają
być zapewnione specjalne środki przejścio-
we (38,9 mld euro). Dla najbogatszych re-
gionów ze średnią powyżej 90 proc. KE pro-
ponuje 53 mld euro. Ponadto 68,7 mld euro
ma być przeznaczone na Fundusz Spójno-
ści na duże inwestycje w krajach o PKB po-
niżej 90 proc. średniej unijnej.

KE zaproponuje też wyznaczenie limi-
tu absorpcji funduszy przez dany kraj na
2,5 proc. jego PKB. To, ile ostatecznie Pol-
ska dostanie, będzie więc zależeć także od
tempa jej wzrostu w latach 2014–2020.
Nieoficjalnie, opierając się na długotermi-
nowych prognozach, KE szacuje, że w przy-
padku Polski może to być nawet ponad
80 mld euro.

A jednak się kręci
– Produkcja przemysłowa we wrześniu

wzrosła o 7,7 proc. rok do roku i 13 proc. mie-
siąc do miesiąca – poinformował Główny
Urząd Statystyczny. Prognozy mówiły, że
wskaźnik r/r wyniesie niecałe 5 proc. Już sierp-
niowy wzrost był dla ekspertów niemałym za-
skoczeniem. Mówiło się o jednorazowym łu-
cie szczęścia i co do wrześniowych danych,
zwłaszcza w świetle hamowania globalnej go-
spodarki, nie pozostawiano złudzeń. Okazało
się, że znów niesłusznie.

Według ekspertów, dobrym wynikom
produkcji może sprzyjać słaby złoty i zawar-
te wcześniej umowy. Polskie firmy przygoto-
wane są na drugą falę kryzysu. Spłaciły
większość zobowiązań wobec pracowników.
W tej dziedzinie sytuacja jest najlepsza od
dziesięciu lat. Rosną też zasoby na firmowych
kontach. Eksperci banku Millenium podkre-
ślają jednak, że lepsze od oczekiwań dane
o produkcji przemysłowej nie zmieniają oce-
ny perspektyw na przyszłość, która w dalszym
ciągu pozostaje niepewna. – Wyhamowanie
koniunktury jest nieuniknione, choć powin-
no być ono nie tak głębokie jak w roku 2009.
Utrzymujemy nasze prognozy wzrostu go-
spodarczego, który w tym roku wyniesie
4,0 proc., natomiast w przyszłym wyhamu-
je do 3,2 proc. W samym trzecim kwartale dy-
namika PKB powinna wyhamować tylko
nieznacznie w stosunku do 4,3 proc. w dru-
gim kwartale – napisano.

W czasie kampanii wyborczej wiele mó-
wiono o profitach z eksploatacji gazu łup-
kowego w Polsce. Może to przynieść ponad
5 mld zł rocznie do kasy państwa i około 2 mld
zł gminom. Na razie jednak nie ma żadnej
pewności, że tak się stanie. Lepiej więc liczyć
na to, co już mamy i co należy jak najlepiej
wykorzystać. �

SPROSTOWANIE

W artykule pt. „70 tys. wind do remontu” opubli-
kowanym w Magazynie Gospodarczym „Fakty”
w numerze 5 (53) Wrzesień/Październik 2011 na
stronie 133, w części rozpoczynającej się od śród-
tytułu „Wielka czwórka a cała reszta”, błędnie po-
wołaliśmy się na opinie przedstawicieli Polskiego
Stowarzyszenia Producentów Dźwigów. Opinie te
zostały wyrażone przez przedstawicieli Stowarzy-
szenia Pracodawców Branży Dźwigowej. Za po-
myłkę przepraszamy obie strony.

– W 5. numerze Magazynu Gospodarczego „Fakty”
(wrzesień/październik 2011) ukazał się artykuł pod
tytułem „70 tys. wind do remontu”. W tekście po-
ruszono szereg zagadnień związanych z przemysłem
dźwigów osobowych i schodów ruchomych.
Znaczna część artykułu została poświęcona zagad-
nieniom rynkowym wynikającym z występującej kon-
kurencji.
Przedstawione w artykule wypowiedzi przedstawi-
cieli Stowarzyszenia Pracodawców Branży Dźwigo-
wej (błędnie przypisane Polskiemu Stowarzyszeniu
Producentów Dźwigów) dotyczyły rzekomej stra-
tegii koncernów, polegającej na nieuczciwej konku-
rencji, opierającej się na stosowaniu w swoich
windach nietypowych rozwiązań i podzespołów nie-
dostępnych w handlu poza siecią dystrybucyjną wy-
twórcy, co w efekcie dawałoby tym firmom
nieograniczony serwis dźwigów po cenach nie we-
ryfikowanych przez rynek.
Firmując powyższe twierdzenia Przedstawiciele
Stowarzyszenia Pracodawców Branży Dźwigowej
(SPBD) nie przekazali czytelnikom Magazynu Go-
spodarczego „Fakty” informacji, iż małe i średnie
firmy (w tym członkowie SPBD) mają dominujący,
bo ponad 70-proc. udział w rynku konserwacji i ser-
wisie eksploatowanych wind.
Wszystkie eksploatowane dźwigi mogą być i są ser-
wisowane na polskim rynku przez firmy lokalne.
W związku z obowiązującym prawem i polityką
uczciwego postępowania wobec konkurencji, przy-
jętą przez pomawiane przez przedstawicieli SPBD
firmy-producentów, dostęp do części zamiennych
jest powszechny i można je zamówić w każdym
punkcie serwisowym producenta, który sprzedaje
innym podmiotom części i przyrządy konieczne do
serwisowania swoich urządzeń na równych warun-
kach, nie dyskryminując żadnych instytucji ani jed-
nostek pod tym względem.
Twierdzenie, że serwis prowadzony jest po cenach
nie weryfikowalnych przez rynek jest oczywistą
brednią, gdyż wszystkie ceny są weryfikowane
przez rynek. Firmy instalujące dźwigi, co do zasady
nie stosują cen dumpingowych, gdyż żaden inwe-
stor po zakupie dźwigu nie jest zobowiązany do ser-
wisowania go przez ekipy firmy instalującej.
Natomiast oczywiste jest to, iż podstawą decyzji
inwestorów o wyborze serwisanta (konserwatora
dźwigu) jest jakość usług świadczonych przez prze-
szkolonych serwisantów.

Tadeusz Popielas, 
sekretarz generalny 

Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów



Jaka kwota będzie przeznaczona na
wypłatę premii za energooszczędność?

– Białe certyfikaty są narzędziem do
zbilansowania krajowego celu zmniejszenia
zużycia energii o 9 proc. do 2016 roku.
Oszczędności energii, realizowane w systemie
białych certyfikatów, będą wynikową zużycia
energii w 2016 roku oraz oszczędności po-
zyskanych innymi środkami. Bilans zapo-
trzebowania na białe certyfikaty zostanie
wykonany w 2012 roku. W trakcie legislacji
przyjęto szacunek w oparciu o dane za 2008
rok, z którego wynika, że kwota przeznaczo-
ne na sfinansowanie białych certyfikatów wy-
nosi 1,17 mld zl i nie przekracza 1 proc. war-
tości zużywanej w Polsce energii. Wartość jed-
nego certyfikatu odpowiadającego jednostce
zaoszczędzonej energii pierwotnej (1 toe) bę-
dzie mieściła sie w granicach 900–2700 zł.

Od czego zależy wygranie przetargu?
– Szansa wygranej zależy od sporządze-

nia konkurencyjnej oferty. Potrzebne jest do-
kładne zapoznanie się z przepisami doty-
czącymi sposobu przeliczania i porównywa-
nia uzyskanych oszczędności energii oraz wa-
runkami organizacji i rozstrzygania przetar-
gów . Z drugiej strony niezbędne jest pogłę-
bienie wiedzy na temat konkurencyjności
stosowania różnych energooszczędnych tech-
nologii, co pozwoli zwiększyć szanse na wy-
graną oraz uzyskać maksymalną premię,
w stosunku do poniesionych nakładów.

Prezes URE, ogłaszając przetarg, okre-
śla pulę certyfikatów do wydania w przetar-
gu, co jest równoznaczne z wielkością oszczęd-
ności energii wyrażoną w porównywalnych
jednostkach energii pierwotnej (toe). Prezes
URE podaje także informację o współczyn-
niku akceptacji ofert za pomocą którego, wy-
znaczona zostanie granica efektywności po-
zyskania oszczędności energii. Oferty, które
uplasują się powyżej tej granicy uzyskają bia-
łe certyfikaty w ilości zadeklarowanej przez
uczestnika.

Na początku okresu, w którym będą
ogłaszane przetargi, kwestią decydującą o wy-
granej może być formalna możliwość przy-
stąpienia do przetargu. Udział w przetargu jest
uzależniony od złożenia audytu przedsię-

wzięcia, do wykonania którego są uprawnie-
ni audytorzy efektywności energetycznej . Trze-
ba podkreślić, że nie są to uprawnienia toż-
same z uprawnieniami do wydawania certy-
fikatów efektywności energetycznej dla bu-
dynków. Proces nadawania uprawnień w za-
kresie ustawy o efektywności energetycznej
jeszcze nie ruszył i będzie się stopniowo na-
pełniał. W początkowym okresie funkcjono-
wania systemu, dostęp do uzyskania audytu
może przesądzić o sukcesie.

Jaki wpływ na wygraną w przetargu ma
wybór energooszczędnej technologii?

– Przepisy ustawy zostały tak skonstru-
owane, że uczestnik przetargu sam określa
ilość certyfikatów, jaką żąda za uzyskane
oszczędności. Niemniej jednak, to rzeczywi-
sta efektywność przedsięwzięcia, rozumiana
jako wielkość nakładów inwestycyjnych w sto-
sunku do pozyskanych oszczędności energii
w cyklu użytkowania instalacji stanowi wła-
ściwe odniesienie do sformułowania oferty
przetargowej. Wysoka efektywność inwesty-
cji daje dużą elastyczność w zależności od wa-

runków ogłoszonego przetargu, a także po-
zwala racjonalnie zarządzać ryzykiem zwią-
zanym z ewentualną przegraną. Przedsię-
wzięcia modernizacyjne oraz stosowane
technologie znacząco różnią się pod wzglę-
dem skali nakładów inwestycyjnych, czasu
zwrotu oraz efektów w postaci kosztu uzy-
skania jednostki oszczędności energii.

Przykładem takiej inwestycji może być mo-
dernizacja oświetlenia, która daje szerokie
możliwości wyboru technologii generujących
duże oszczędności energii, przy stosunkowo
niskich nakładach i relatywnie krótkim okre-
sie zwrotu. W zależności od warunków po-
czątkowych i zastosowanej technologii, prze-
ciętne oszczędności energii wynoszą od
30 proc. do 80 proc. przy zwrocie kapitału
w ciągu od kilkunastu miesięcy do kilku lat. 

Wysoka ekonomiczność nakładów na
pozyskanie oszczędności w wyniku moder-
nizacji oświetlenia została m.in. potwier-
dzona przez niezależne badania prowadzo-
ne przez firmę ekspercką McKinsey na za-
mówienie Komisji Europejskiej. Moderniza-
cja oświetlenia jest dostępna dla każdego seg-
mentu odbiorców końcowych, pozwala tak-
że na dostosowanie skali inwestycji do moż-
liwości finansowych. Wybór zakresu moder-
nizacji i możliwych technologii jest bardzo sze-
roki, począwszy od wymiany źródeł światła
na bardziej energooszczędne, do pełnej mo-
dernizacji instalacji oświetleniowej z zasto-
sowaniem systemów inteligentnego stero-
wania.

Podsumowując można powiedzieć, że
wiele podmiotów może przygotować się do
udziału w walce o białe certyfikaty w oparciu
o modernizacje oświetlenia zakończone po
1 stycznia 2011 roku, lub nowe projekty mo-
dernizacyjne. Ustawa wyklucza z systemu
białych certyfikatów inwestycje finansowane
z budżetu państwa lub ze środków UE. Oświe-
tlenie nie było beneficjentem dedykowanych fun-
duszy, co zwiększa szansę na białe certyfikaty
dla podmiotów, które zakończyły moderniza-
cję oświetlenia po 1 stycznia 2011. Wyłączenie
z systemu inwestycji termo-modernizacyjnych
także zwiększa pulę certyfikatów przeznaczo-
ną m.in. na modernizację oświetlenia.
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Popyt na 
energooszczędność
O tym, czym są białe certyfikaty i na czym polega system premiowania oraz 
jak przystąpić do przetargu rozmawiamy z dyrektor generalną Związku Producentów
Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” Narcyzą Barczak- Araszkiewicz
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Efektywność energetyczna, która
ma na celu zmniejszenie zużycia
energii przez użytkowników sprzę-
tu i instalacji elektrycznych, gazo-

wych oraz ciepła jest jednym z elementów
polityki energetycznej Unii Europejskiej.
Do najważniejszych regulacji w tym obsza-
rze należy dyrektywa 2006/32/WE z dnia
5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywno-
ści końcowego wykorzystania energii. Polska
wdrożyła wymogi dyrektywy ustawą o efek-
tywności energetycznej z dnia 15 kwietnia
2011 roku. Podstawowym narzędziem sty-
mulowania popytu na energooszczędność
wśród odbiorców końcowych mają być
świadectwa efektywności energetycznej – tzw.
białe certyfikaty, czyli zbywalne prawa ma-
jątkowe równoważne z ilością zaoszczę-
dzonej energii.

System działa w ten sposób, że na firmy
sprzedające odbiorcom końcowym energię
elektryczną, gaz ziemny lub ciepło został na-
łożony obowiązek pozyskania i przedsta-
wienia do umorzenia określonej liczby bia-
łych certyfikatów. Prawo do występowania
w przetargu na białe certyfikaty mają przed-
siębiorstwa inwestujące w energooszczędne

technologie. Obrót certyfikatami będzie od-
bywał się na giełdzie, gdzie nabywcami będą
sprzedawcy energii elektrycznej, gazu i cie-
pła, ustawowo zobowiązani do umorzenia
określonej ilości certyfikatów. Zarządzanie
systemem białych certyfikatów powierzono
prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. 

Przepisy ustawy dotyczące przetargów
wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2012
roku. Prezes URE może więc ogłosić pierw-
szy przetarg już na początku 2012 roku. Prze-
targi będą odbywały się co najmniej raz
w roku do 2016 roku. �
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Czy spodziewa się pani przyspieszenia
modernizacji oświetlenia wobec wprowa-
dzenia systemu białych certyfikatów?

– Tego nie można przesądzić. Warto jed-
nak zdać sobie sprawę z faktu, że w wielu
przypadkach, w ciągu najbliższych kilku
lat modernizacja oświetlenia stanie się ko-
niecznością. Jest to konsekwencją wprowa-
dzenia przepisów europejskich, które wy-
znaczyły minimalne wymogi efektywności
energetycznej dla niektórych produktów
zużywających energię, w tym dla produktów
oświetleniowych. Etapami z rynku będą
znikać źródła światła i stateczniki nadmier-
nie zużywające energię. Dla części użyt-
kowników będzie to oznaczać konieczność
wymiany opraw oświetleniowych i moder-
nizację instalacji. System białych certyfika-
tów ma stanowić narzędzie wspierające po-
wyższe zmiany.

Czy branża oświetleniowa ma już do-
świadczenia z innych krajów UE gdzie
wdrożono białe certyfikaty?

– System stymulowania oszczędności
energii w sektorze odbiorców końcowych za po-
mocą białych certyfikatów od kilku lat działa
we Francji, Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii
w stosunku do gospodarstw domowych. Po-
mimo że przyjęte rozwiązania różnią się co do
zakresu i podejścia, to ich realizacja przynio-
sła – a w niektórych przypadkach nawet prze-
kroczyła – założone cele. Najlepiej działa to
tam, gdzie ustawa jest częścią systemowej po-
prawy efektywności wykorzystania energii i jest
powiązana z wprowadzeniem dodatkowych
narzędzi stymulujących popyt na energoosz-
czędność. W wyniku takiego kompleksowego
podejścia do zwiększania efektywności oświe-
tlenia w gospodarstwach domowych w Wiel-
kiej Brytanii połowa oszczędności energii
uzyskana w tym sektorze została zrealizowa-
na w wyniku modernizacji oświetlenia.

Jak pani ocenia skuteczność polskiej
ustawy?

– Ustawa nie oddaje intencji zawartych
w dyrektywie. Została wprowadzona z my-

ślą wykonania zobowiązań europejskich na
poziomie krajowego celu, tj 9 proc. oszczęd-
ności energii do 2016 roku. Stworzenie
skomplikowanego mechanizmu białych cer-
tyfikatów to zbyt mało, aby zmieniać świa-
domość użytkowników końcowych – czyli nas
wszystkich tzw. Kowalskich – w zakresie efek-
tywnego wykorzystania energii. Zabrakło
rozwiązań systemowych, opartych na ra-
chunku ekonomicznym, które motywowały-
by przedsiębiorstwa energetyczne oraz użyt-
kowników końcowych do włączenia efek-
tywności wykorzystania energii do zakresu ich
normalnej działalności. Pięcioletni okres
obowiązywania ustawy niesie krótkookresową
perspektywę działań proefektywnościowych.
Światełkiem w tunelu są rozpoczęte prace Ko-
misji Europejskiej zmierzające do nałożenia
na kraje członkowskie bardziej konkretnych
i rygorystycznych obowiązków w zakresie wy-
mienionej dyrektywy.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Obowiązująca od sierpnia bieżącego
roku ustawa o efektywności energety-
cznej wciąż nie jest do końca jasna.
Jej celem jest stworzenie ram
prawnych dla działań na rzecz poprawy
efektywności energetycznej oraz pro-
mowanie innowacyjnych technologii
zmniejszających szkodliwe oddziały-
wanie sektora energetycznego na
środowisko. Jej głównym założeniem,
przygotowanym przez ministra gospo-
darki, jest wprowadzenie systemu
tzw. białych certyfikatów.

Biały Certyfikat – czyli premia
za modernizację oświetlenia
Planując modernizację instalacji czy wymianę sprzętu, warto zainwestować 
w energooszczędne technologie i skorzystać z możliwości obniżenia kosztów 
inwestycji poprzez wygranie przetargu na białe certyfikaty



Business Intelliegence jest nastawio-
ny na biznes. Rozwiązania z tego
obszaru nie koncentrują się na IT,
one jedynie wykorzystują narzę-

dzia informatyczne. Realnie Business Intel-
ligence to system informatyczny, a także pa-
kiet reguł biznesowych, które mają na celu
wspieranie procesu zbierania i analizy danych.
Na system tego typu składa się zestaw roz-
wiązań raportowych i analitycznych, gwa-
rantując jednocześnie wiarygodność groma-
dzonych informacji. Każdy szczebel pra-
cowników danej organizacji ma możliwość ko-
rzystania z takich samych danych, czyli z tzw.
jednej wersji prawdy – Single Point Of Truth
(SPOT).

Co dla kogo?
W zależności od tego z jakim użytkow-

nikiem ma się do czynienia, można zaofero-
wać mu w ramach budowania rozwiązania
BI różne, dedykowane do jego potrzeb na-
rzędzia. W przypadku osób podejmujących
decyzje na poziomie strategicznym, na przy-
kład reprezentantów zarządu, menadżerów
pionów czy działów – zastosowanie znajdu-
ją pulpity menadżerskie, karty wskaźników lub
interaktywne mapy. Nowoczesne narzędzia BI
dają możliwość interakcji. Jeśli konkretny ob-
szar działalności firmy zaczyna zawodzić,
wówczas system wspiera użytkowników
w podjęciu szybkiej interwencji oraz umoż-
liwia stworzenie alertu (komunikatu zwrot-
nego), informującego o powstaniu problemu
i jego późniejszym rozwiązaniu.

W przypadku użytkownika analityczne-
go, zastosowanie znajdą narzędzia staty-
styczne, dzięki którym osoba może sama drą-
żyć dane i dochodzić przyczyn danej infor-
macji. Jeśli na przykład poziom sprzedaży
spada lub jest inny niż prognozowano, BI
wspiera w określaniu powodu danego stanu
rzeczy.

Trzecim typem użytkowników rozwiązań
klasy Business Intelligence są użytkownicy
operacyjni, którzy mogą je wykorzystywać do
swojej codziennej pracy. Będzie to na przy-
kład handlowiec, który na podstawie danych
wie z jakim klientem ma się skontaktować, jaki
produkt mu zaproponować itd.

BI krok, po kroku
O potrzebie wdrożenia rozwiązań BI

zadecydowało kilka czynników. Przede wszyst-
kim wielość źródeł informacji. Standardem są
obecnie systemy księgowe, systemy ERP,
CRM oraz inne. Jeśli następuje rozwój firmy,
lub na przykład połączenie z innym pod-
miotem, nagle okazuje się, że pracownicy za-
miast koncentrować się na osiąganiu pożą-
danych zysków, generują koszty związane
z analizą wielości danych w celu wyciągnię-
cia niekiedy najprostszych informacji oraz
wniosków. Business Intelligence jest odpo-
wiedzią na taki stan rzeczy.

Fundamentalnym krokiem w procesie
budowania pełnego systemu BI jest stwo-
rzenie centralnej hurtowni danych, która bę-
dzie koncentrowała i agregowała dane z wie-
lu źródeł. Jej zadaniem jest także ich oczysz-
czenie, dzięki czemu zgromadzone i prze-
tworzone informacje będą wiarygodnym
źródłem wiedzy.

W dalszej kolejności wdraża się systemy
analityczno-raportowe, których podstawo-
wym zadaniem jest przedstawianie informa-
cji z danego obszaru biznesowego w czytel-
ny i łatwy sposób, dedykowany konkretnemu
użytkownikowi w tym momencie, w którym
on tego potrzebuje. Wraz z postępem w za-
kresie nowych technologii, wykorzystywane
są w tym przypadku takie udogodnienia jak
powiadomienia sms lub w postaci sub-
skrypcji drogą mailową.

Business Intelliegnce to inwestycja, a nie
koszt. Kluczowe jest określenie na jakie py-

tania biznesowe system ma odpowiadać.
Rozwiązania BI wdraża się filarowo. Naj-
częściej punktem wyjścia jest sprzedaż, czy-
li analiza jej odbiorców oraz czynników ku-
mulujących się wokół tego procesu. W dal-
szym kroku analizie podlega cześć kosztowa
firmy, zatem szukanie przyczyn konkretnych
wydatków, ich celowości oraz optymalności
cenowej. Dzięki BI można określić, czy po-
noszone koszty przekładają się na zyski.

W dalszej kolejności obszarem podlega-
jącym analizie jest obszar customer rela-
tionship management (CRM). W przypad-
ku setek tysięcy klientów wskazanie wzorców
i prawidłowości okazać się może nadzwyczaj
skomplikowanym procesem. System BI po-
zwala w sposób systematyczny określać na
przykład migrację klientów, precyzuje kim byli
klienci firmy rok temu, a kim są obecnie i kim
będą w przyszłości. Dzięki temu firma może
segmentować klientów, a tym samym zaofe-
rować im dedykowane produkty.

Często przedsiębiorstwa decydują się
również na wykonanie analizy oraz konsoli-
dacji finansowej w oparciu o system BI.
Kluczem jest szybki dostęp do strategicznych
raportów oraz wskaźników danej firmy, na
przykład rachunek zysków i strat, bilans, czy
też przepływy finansowe, co jest szczególnie
istotne w przypadku grup kapitałowych oraz
rozproszonych geograficznie i złożonych
organizacji.

BI jako wsparcie 
w podejmowaniu trafnych decyzji

Z praktyki wynika, że najczęściej anali-
zowanymi dziedzinami jest sprzedaż oraz
klienci (CRM), w dalszej kolejności są ana-
lizy czysto finansowe, logistyczno-magazy-
nowe oraz inne dedykowane do potrzeb da-
nego biznesu. Jednak wszystko uzależnione
jest od specyfiki samej branży, w której dzia-
ła przedsiębiorstwo.
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Business Intelligence – nowy
sposób na szybkie i trafne
podejmowanie strategicznych
decyzji biznesowych
Business Intelliegence (BI) to innowacyjne podejście do analizy informacji, 
pojawiających się w toku funkcjonowania przedsiębiorstwa. Innowacyjne, ponieważ
umożliwia analizowanie danych pochodzących z wielu źródeł w jednym miejscu,
wspierając użytkownika końcowego w szybkim i trafnym podejmowaniu decyzji
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Firma Itmagination na bazie wieloletniego
doświadczenia wypracował metodykę, zgod-
nie z którą jeśli klient nie jest w stanie precy-
zyjnie określić swoich potrzeb, prace rozpo-
czynają się od analizy poszczególnych filarów
jego działalności. Dopiero w dalszej kolejności
podejmowana jest decyzja, które z tych ob-
szarów są kluczowe i zgodnie z nimi opra-
cowywane są kolejne elementy rozwiązania
BI. Dzięki temu koszt (TCO) jest stosunko-
wo niski, natomiast wskaźnik zwrotu na in-
westycji (ROI) może być wysoki.

Business Intelligence jest metodą na po-
dejmowanie szybko trafnych decyzji bizne-
sowych. Szybko, ponieważ kluczowe dane są
dostępne dla użytkownika w momencie, gdy
tego potrzebuje. Dane, zarówno szczegóło-
we, jak i zagregowane, gromadzone są wie-
lokrotnie w czasie rzeczywistym (przetwa-
rzanie strumieniowe), a następnie przedsta-
wiane użytkownikowi w najbardziej czytelnej
formie.

Business Intelligence wspiera podejmo-
wanie trafnych decyzji, ponieważ istnieje
„jedna wersja prawdy” (SPOT). Zastoso-
wanie BI daje gwarancje, że każdy ma wiedzę
na temat rzeczywistego sposobu funkcjono-
wania firm, a ponadto system sam może na-
kreślać pewne trendy, wykrywać odchylenia
od normy, itd.

Co zyskuje przedsiębiorstwo?
Wprowadzenie w przedsiębiorstwie roz-

wiązań Business Intelligence warunkuje osią-
gnięcie wielu długofalowych korzyści, zarówno
finansowych, jak i operacyjnych. Jako przy-
kład można przytoczyć casus firmy z bran-
ży farmaceutycznej, która wprowadziła kom-
pletne rozwiązanie BI dla logistyki. Koszt ta-
kiej inwestycji w pierwszym roku wyniósł oko-
ło 50 000 zł. Problemem, z którym firma bo-
rykała się przed wdrożeniem rozwiązania BI,
były zwroty. Szacowana ich wartość wynosiła
około 200 000 zł rocznie (koszt dla firmy).

Dzięki wprowadzonemu systemowi pra-
cownicy mogli odpowiednio analizować
dane, przygotować się do strategicznej alo-
kacji środków. Na koniec roku ilość zwrotów,
już po wdrożeniu rozwiązania BI, wynosiła
zero. Firma posiadała bowiem na bieżąco in-
formacje na temat stanów magazynowych
dystrybutorów i odpowiednio do nich doko-
nywała zamówień na kolejne towary. Innym
aspektem są korzyści operacyjne. Jeśli przed
implementacją hurtowni danych, przedsię-
biorstwo potrzebowało około pięciu dni
w miesiącu na opracowanie podsumowania
w postaci raportów, a obecnie potrzeba na nie
tylko jednego dnia – zysk w postaci zaosz-
czędzonego czasu jest niezaprzeczalny. War-
to przy tym podkreślić, że opracowywanie ra-
portów w ciągu w/w jednego dnia, po wdro-
żeniu rozwiązania BI, sprowadza się jedynie
do analizowania zgromadzonych danych, ich
walidacji i wyciągania wniosków biznesowych.
Kolejną korzyścią jaką zyskują przedsiębior-

stwa po wprowadzeniu rozwiązania BI jest
pewność. Oparcie danych na rozwiązaniu BI
będzie zawsze takie same, będzie występował
w nich wspominany już SPOT (Single Point
Of Truth). Ponadto znacznemu skróceniu ule-
ga czas oczekiwania na kluczowe dla dane-
go działania dane – one są dostępne zawsze,
w każdym dowolnie wybranym momencie
i nie wymagają zbierania i weryfikowania. War-
to także zaznaczyć, że po wdrożeniu takiego
systemu nie ma możliwości wycieku infor-
macji.

Istotna jest także kwestia archiwizacji da-
nych. Po wdrożeniu systemu BI menadże-
rowie mogą dokładnie ocenić jak firma dzia-

łała rok temu, a jak prezentuje się na chwilę
obecną – wiedzą jak zmienia się w czasie. Nie-
wątpliwie jest to bardzo merytoryczny wkład
w rozwój przedsiębiorstwa. Rozwiązanie BI
wskazuje jej przedstawicielom problem oraz
potencjalne przyczyny umożliwiając szybko
znalezienie rozwiązań. Business Intelligence
umożliwia szybkie i bezbłędne wychwytywanie
wyjątków oraz trendów funkcjonowania da-
nego przedsiębiorstwa, a przez to szybkie
i efektywnie reagowanie na nie.

Daniel Arak
Business Development Director

Itmagination Sp. z o.o



Pierwszy budynek mieszkalny wielo-
rodzinny (28 lokali) powstał u zbie-
gu ulicy Pięknej i Kościuszki w 1993
roku. Natomiast ostatnim odda-

nym do użytkowania budynkiem wieloro-
dzinnym był oddany w styczniu tego roku bu-
dynek mieszkalny z 64 lokalami mieszkalny-
mi o powierzchni całkowitej 7 129,30 mkw.
Ponadto w roku 2010 Spółdzielnia oddała do
użytkowania 9 budynków jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej, każdy o powierzchni
użytkowej 189 mkw. Na dzień dzisiejszy za-
soby Spółdzielni wynoszą 33 741,52 mkw. po-
wierzchni.

– Naszą chlubą jest budowa solidna i ta-
nia. Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej
mieszkania na gotowo (glazura, terakota, bia-
ły montaż, kolektory słoneczne do podgrze-
wania ciepłej wody użytkowej) w budynku
oddanym w 2011 roku wyniosła 4 152,23 zł
brutto – mówi Henryk Oklesiński, prezes
SM „Mechanik”.

Obecnie Spółdzielnia buduje w Mińsku
Mazowieckim budynek mieszkalny 65-ro-
dzinny – termin zakończenia budowy pla-
nowany jest na sierpień 2012 roku. Średnia
cena 1 mkw. mieszkania wynosi 4 593 zł brut-
to.

– Wyróżniamy się na rynku tym, że na-
sze osiedla są ładne architektonicznie. Na każ-
dym osiedlu jest kącik rekreacyjny z fontan-
ną, z nasadzoną dużą ilością drzew, krzewów
i kwiatów – dodaje prezes.

Należy zaznaczyć, że mimo tego, że
Spółdzielnia jest nieduża, to posiada: własną
telewizję kablową, gdzie obok sygnału ana-
logowego dostępny jest sygnał cyfrowy z moż-
liwością odbioru około 50 programów, wła-
sny internet o dużej prędkości oraz własny
monitoring – osiedla są ogrodzone i moni-
torowane, a więc bezpieczne.

Większość budynków ogrzewanych jest
przy pomocy pieców kondensacyjnych, w któ-
rych wykorzystywane jest ciepło ze spalin.
Dzięki takiemu systemowi średnia cena
ogrzewania 1 mkw. powierzchni mieszkań wy-
nosi około 1 zł/mkw. w skali roku. W tym miej-
scu warto dodać, że Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Mechanik” należy do wyjątków, jeżeli
chodzi o wykorzystanie energii słonecznej przy
pomocy kolektorów słonecznych do ogrze-
wania ciepłej wody.

Za swoją działalność Spółdzielnia została
wielokrotnie uhonorowana. W konkursie
Orły Polskiego Budownictwa wyróżniono ja
w kategorii „Zarządzanie nieruchomościami”
w 2008 i 2009 roku oraz zdobyła III miejsce
w kategorii „Inwestor”. Ponadto zajęła I miej-
sce w konkursie Mazowiecka Firma Roku
2008 w kategorii „Zarządzanie nierucho-
mościami”. W konkursie organizowanym
przez Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa Budowa Roku 2009 Spół-
dzielnia zdobyła nagrodę III stopnia za re-
alizację osiedla budynków wielorodzinnych
w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Sosn-
kowskiego 10, 10A, 10B. Co więcej, w 2010

roku w Ogólnopolskim Rankingu Spół-
dzielni Mieszkaniowych organizowanym
przez „Domy Spółdzielcze” zajęła II miejsce
w kategorii „Spółdzielnie Małe”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik”
nie zamierza spocząć na laurach. W planach
ma kolejne inwestycje, w realizacji których za-
mierza wykorzystać energię odnawialną – ko-
lektory słoneczne do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej oraz pompy ciepła.

– Postęp techniczny w budownictwie
mieszkaniowym jest bardzo duży. Każdy
następny budynek musi być bardziej nowo-
czesny, solidniej wykonany – podsumowuje
prezes Henryk Oklesiński. �

56 Fakty

Solidnie i tanio
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik” z Mińska Mazowieckiego została 
założona w 1987 roku. Od 1991 roku prowadzi nieprzerwanie działalność 
inwestycyjną. Buduje zarówno budynki mieszkalne wielorodzinne, 
jak i budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej
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Budynek przy ulicy Błonie 15 w Mińsku Mazowieckim

Budynek przy ulicy Pięknej 2 Budynek przy ulicy Zgoda 15



OFERTA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„MECHANIK”

• Budynek wielorodzinny

• Mińsk Mazowiecki, 
ul. Sosnowa

• Lokale mieszkalne od 33 m²

• Cena od 4.441,12 zł/m² 
brutto

• Cena obejmuje 
wykończenie na gotowo 
(glazura, terrakota, podłogi, 
biały montaż)

• Garaż podziemny. 
Cena brutto miejsca 
postojowego 23.370 zł

• Termin oddania 
sierpień 2012 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik”
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piękna 2/51

tel./fax (25) 758 69 12
smmechanik@gmail.com

www.smmechanik.pl

- własna telewizja kablowa
- szerokopasmowy internet

- monitoring

- kolektory słoneczne
- plac zabaw dla dzieci

- w pobliżu: PKS, PKP, szkoła, przedszkole, 
kościół, sklepy, poczta.

Dodatkowe informacje:



Wobec kryzysu i zawirowań gospodar-
czych branża deweloperska jest w o tyle ko-
rzystnej sytuacji, że zapotrzebowanie na
mieszkania się utrzymuje. Problemem może
być jednak zdobycie przewagi nad konku-
rencją i przekonanie klienta do swojej ofer-
ty. Jakie argumenty najbardziej przemawiają
dziś za wyborem lokalu i jak radzą sobie kra-
jowi przedstawiciele branży w kreowaniu wy-
sokich standardów jakościowych oraz bu-
dowaniu właściwych relacji z klientami?

– Od lat kluczowymi czynnikami wpły-
wającymi na wybór klientów pozostają: jakość,
cena i lokalizacja mieszkania. Deweloperzy
dopasowują więc oferty do istniejących na ryn-
ku oczekiwań, na przykład zmieniając prze-
ciętny metraż w nowych projektach czy bio-
rąc pod uwagę komfort życia przyszłych
mieszkańców już na etapie zakupu gruntów
pod nowe osiedla. Nową jakością na polskim
rynku jest natomiast nacisk na tworzenie roz-
wiązań, które niejednokrotnie ubiegają ży-
czenia klientów, przyczyniając się do po-
wstawania nowych standardów. Za przykład
mogą posłużyć użyte w projektach ROBYG SA
logotermy czy system retencji deszczówki. Te
elementy budownictwa proekologicznego
mają na celu ochronę zarówno środowiska,
jak i portfela klientów, ponieważ przyczyniają
się do dużych oszczędności już w trakcie użyt-
kowania mieszkania.

Jakie działania branży są nastawione na
podwyższenie standardów przez dewelope-
rów i mają realne szanse przynieść widocz-
ne efekty na płaszczyźnie jakości oraz obsługi
klientów?

– Deweloperzy skupiają się na zapew-
nieniu klientom jak najbardziej kompleksowej
obsługi. Biura sprzedaży wspierają proces po-
dejmowania decyzji, począwszy od doradz-
twa w zakresie wyboru mieszkania, poprzez
formę finansowania inwestycji, aż po wy-
kończenia wnętrz. Coraz częściej ich rola nie
kończy się w momencie dopięcia transakcji.
Atrakcyjny system rabatów na elementy wy-
posażenia wnętrz czy specjalne programy lo-
jalnościowe dla mieszkańców to tylko niektóre
z udogodnień. Niektórzy deweloperzy służą
pomocą klientom, którzy już wprowadzili się
do zakupionych lokali, i przygotowują dla nich
informatory zawierające dane teleadresowe
miejsc użyteczności publicznej, które ułatwią
funkcjonowanie w nowym miejscu.

Czego najbardziej potrzeba dziś fir-
mom deweloperskim w sferze promocji
i kształtowania pozytywnego obrazu w opi-
nii publicznej, wśród potencjalnych kon-
trahentów i klientów?

– Od lat zaobserwować można postę-
pującą profesjonalizację branży deweloper-
skiej. Zmiany dokonują się zarówno w ob-
szarze oferty, jak i sposobu kształtowania kwe-
stii publicznego wizerunku. Deweloperzy
coraz częściej decydują się na rozpoczęcie
współpracy z wyspecjalizowanymi agencja-
mi public relations. Część firm jest z kolei no-
towana na giełdzie papierów wartościowych,
która narzuca wysokie standardy transpa-
rentności i otwartości spółki w komunikacji.
Obecność na parkiecie daje niezwykłą szan-
sę na promocję, która, jeśli nieumiejętnie wy-
korzystana, może się obrócić przeciwko fir-

mie. Branża deweloperska jest co do zasady
branżą procykliczną, co oznacza, że jej przy-
chody i zyski zachowują się pod dyktando cy-
klu koniunkturalnego. Jak wiemy, część
wskaźników gospodarczych pogarsza się.
Niektórzy analitycy rynku mówią wręcz o ko-
lejnej fali kryzysu. To wszystko odbija się na
sytuacji poszczególnych firm na rynku i sta-
wia przed nimi nowe wyzwania na polu
kształtowania pozytywnego wizerunku.

Jak kierunki rozwoju branży pokrywa-
ją się z oczekiwaniami krajowych nabywców
mieszkań względem oferty rynku nieru-
chomości i z zachodnimi tendencjami?

– Krajowi nabywcy oczekują, że rynek bę-
dzie stabilny a zakup mieszkania bezpieczny.
W tym względzie polskie realia coraz bardziej
przypominają rynek zachodni. Weźmy pierw-
szą rzecz z brzegu – ustawę deweloperską.
Wprowadzenie obligatoryjnych kont po-
wierniczych dla rozliczeń między kupujący-
mi mieszkania a deweloperami jest rozwią-
zaniem, które od dawana funkcjonuje poza
granicami naszego kraju, a które było na-
szemu rynkowi bardzo potrzebne. Klienci
będą mogli czuć się teraz bardziej bezpiecz-
nie, a to – z wizerunkowego punktu widzenia
– rzutuje bardzo korzystnie na społeczną per-
cepcję branży deweloperskiej.

W jakiej mierze zagraniczne rozwiąza-
nia organizacyjne i prawne oraz metody bu-
dowania wizerunku branży są źródłem wie-
dzy i inspiracji dla deweloperów działających
na polskim rynku? Czy obowiązujące tam
standardy mają rację bytu na krajowym grun-
cie?

– Polski rynek coraz bardziej upodabnia
się do zagranicznych i to nie tylko dlatego, że
chcą tego wszyscy polscy deweloperzy. Dużo
w tej dziedzinie zawdzięczamy międzynaro-
dowym grupom nieruchomościowym, które
rozwijając się w Europie środkowowschod-
niej, nie pominęły w planach inwestycyj-
nych Polski. W naszym kraju istnieje liczna
grupa zagranicznych inwestorów, którzy po-
przez kontrolne pakiety akcji w polskich
spółkach mieszkaniowych wprowadzają na
polski grunt najlepsze światowe standardy
w sferze oferty, sprzedaży i samego kreowania
pozytywnego wizerunku w opinii publicznej.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Postępująca 
profesjonalizacja
Polski rynek coraz bardziej upodabnia się do zagranicznych i to nie tylko 
dlatego, że chcą tego wszyscy polscy deweloperzy – mówi Zbigniew Okoński, 
prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich

LIDERZY BRANŻY DEWELOPERSKIEJ





Zgodnie z wynikami monitoringu
REAS w III kwartale 2011 roku
w sześciu aglomeracjach na rynek
wprowadzono prawie o jedną

czwartą mieszkań więcej niż w analogicznym
okresie 2010 roku. Jednak w porównaniu z po-
przednim kwartałem br. było ich o 17 proc.
mniej. W ostatnich czterech kwartałach licz-
ba lokali wprowadzonych do sprzedaży była
większa niż w przełomowym 2008 roku. Wię-
cej mieszkań pojawiło się na rynku w sześciu
największych miastach tylko w rekordowym

roku 2007. Obecnie liczba nowych mieszkań
dostępnych w sprzedaży w sześciu aglome-
racjach przekroczyła poziom 48 tys., w tym
18,2 tys. na rynku warszawskim. Tym samym
oferta osiągnęła najwyższą wartość w histo-
rii polskiego rynku deweloperskiego, przy
czym ponad 70 proc. mieszkań ujętych w po-
wyższych statystykach jest w budowie.

Rosnąca podaż nie przekłada się jednak
na wzrost popytu. W Warszawie dzięki re-
gularnej sprzedaży, utrzymującej się na do-
brym poziomie, zmniejsza się liczba do-

stępnych gotowych mieszkań. Według danych
REAS, na koniec września w stolicy takich lo-
kali było ok. 4 tys., a więc nieco mniej niż
w poprzednim kwartale. Analiza rynku nie-
ruchomości wykazuje, że tempo sprzedaży po-
dąża na warszawskim rynku pierwotnym za
tempem wzrostu oferty. Mimo coraz większej
podaży liczba gotowych mieszkań stopnio-
wo maleje także w pozostałych miastach.
Łączny poziom sprzedaży w minionych czte-
rech kwartałach w większości miast był nie-
co wyższy od długoterminowej przeciętnej
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Rośnie oferta, rosną ceny
Oferta rynku deweloperskiego w ostatnim kwartale znów wzrosła. Nabywcy 
niewątpliwie mają w czym wybierać. Wszystko wskazuje jednak na to, że cena za metr
kwadratowy nowych mieszkań również przyjmie tendencję zwyżkową. Taki obraz 
rysuje czekająca na podpis ustawa deweloperska, która zwiększy koszty inwestycji
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liczby mieszkań sprzedawanych na tych ryn-
kach.

Taki stan rzeczy wynika z lepszego do-
stosowania podaży do oczekiwań nabywców,
przy nieznacznej korekcie cen. W większości
miast średnie ceny nowo wprowadzonych do
sprzedaży mieszkań nieco zmalały, co wobec
rosnącej inflacji oznacza dość wyraźny spa-
dek cen realnych. Jak obliczają analitycy Em-
merson, od początku 2010 roku średnia
cena nowych mieszkań w Warszawie spadła
o prawie 6 proc. W raporcie tej firmy za
III kwartał br. możemy przeczytać, że 1 mkw.
na rynku deweloperskim kosztuje teraz śred-
nio 8,5 tys. zł. Analitycy redNet Consulting
szacują przeciętną stawkę w Warszawie na
8180 zł/mkw., zaś z obliczeń firmy REAS wy-
nika, że mieszkanie od dewelopera w War-
szawie kosztuje 7989 zł.

Jak obliczają analitycy Emmerson,
w III kwartale bieżącego roku na rynek war-
szawski wprowadzono 31 nowych inwestycji,
w których deweloperzy oferowali ponad
2,5 tys. mieszkań. Od lipca do września na ry-
nek weszło o 8 projektów mniej niż w I kwar-
tale i o 7 mniej niż w II kwartale tego roku.
Ogółem w stolicy możemy dziś wybierać
mieszkania w 350 inwestycjach, z czego naj-
więcej nowych inwestycji pojawiło się na Mo-
kotowie, Pradze Południe i Białołęce. Na pręż-
nie rozwijającym się do niedawna wilanow-
skim rynku mieszkaniowym inwestorzy nie
rozpoczęli w III kwartale żadnego projektu.

W ciągu ostatniego roku liczba lokali
oferowanych przez deweloperów wzrosła
w Warszawie o blisko 40 proc., czego wynikiem
jest rekordowa liczba 19 tys. nowych miesz-
kań. Według analiz Emmerson, w II kwarta-
le było ich 17,9 tys., a w I –15,9 tys. W tej sy-
tuacji można założyć, że część firm dewelo-
perskich wstrzyma lub przesunie realizację no-
wych inwestycji. Z drugiej strony, na podpis
prezydenta czeka tzw. ustawa deweloperska,
nakładająca na deweloperów konieczność za-
kładania rachunków powierniczych w trakcie

prowadzenia projektów, co podniesie kosz-
ty inwestycji. Nowe przepisy obejmą inwe-
stycje, których sprzedaż rozpocznie się po
6 miesiącach od ogłoszenia ustawy. Można
się więc spodziewać, że do tego czasu dewe-
loperzy będą chcieli wprowadzić na rynek wię-
cej projektów.

Biorąc pod uwagę aktualną podaż, wy-
daje się, że deweloperzy wkrótce będą zmu-
szeni zacząć bardziej aktywnie rywalizować
o klientów, bowiem liczba nabywców nie ro-
śnie tak szybko jak oferta. Zaostrzona kon-
kurencja między firmami deweloperskimi
przełoży się na walkę na poziomie cen ofer-
towych nowych mieszkań. Ponadto należy pa-
miętać, że na rynku warszawskim istnieje spo-
ro gotowych mieszkań. Według danych Reas,
w połowie roku inwestorzy oferowali około
4 tys. ukończonych lokali, natomiast analitycy
Emmerson szacowali, że pod koniec czerw-
ca br. oddanych mieszkań było 4,5 tys.

Właśnie w obszarze gotowych inwesty-
cji kupujący mogą liczyć na największe pro-
mocje. Według danych Reas średnia cena za
mkw. stołecznego mieszkania w połowie
bieżącego roku wyniosła ok. 8150 zł/mkw.
i była nieco niższa niż rok wcześniej (8250
zł/mkw.). Według danych Amron przeciętna
stawka transakcyjna osiągnęła w tym samym
czasie 7826 zł/mkw. Najtańszą dzielnicą
jest Białołęka, gdzie średnia cena mieszkania
w połowie roku nie przekraczała 6,2 tys.
zł/mkw. Podobne ceny można znaleźć w nie-
licznych wypadkach w mniej odległych od
centrum dzielnicach miasta. Szczególnie
duże przeceny zdarzają się na osiedlach,
w których deweloperom zostały w sprzeda-
ży ostatnie lokale. W cenie od 5800 zł/mkw.
można kupić mieszkanie na Osiedlu Lazu-
rowa przy ulicy Batalionów Chłopskich na
Bemowie. Sprzedaż w Warszawie pozosta-
je na stabilnym poziomie około tysiąca
mieszkań miesięcznie.

Analitycy ostrożnie wypowiadają się na
temat przyszłych tendencji cenowych na

rynku nieruchomości. Część z nich przewi-
duje niewielką korektę stawek, część mówi
o ich stabilnym poziomie w najbliższym
czasie. Doradcy Home Broker wskazują na
2,2-procentowy średni spadek cen na krajo-
wym rynku nieruchomości w ciągu najbliż-
szego roku w największych miastach. Pro-
gnozując obniżkę, zwracają uwagę na dużą
podaż lokali na rynku pierwotnym oraz
mniejszą dostępność mieszkań kupowanych
wcześniej na kredyt z rządową dopłatą. Ana-
litycy Reas twierdzą, że formułowanie dłu-
goterminowych prognoz dotyczących cen na
rynku mieszkaniowym jest dziś wyjątkowo ry-
zykowne, gdyż na kształtowanie się stawek
wpływa wiele czynników.

Inwestorzy alarmują, że ustawa dewelo-
perska, która ma zostać wprowadzona, pod-
niesie ceny mieszkań. Nowe zasady zwiększą
koszt budowy i mogą spowodować wzrost
stawek za metr kwadratowy o 2–4 proc. – sza-
cują przedstawiciele Polskiego Związku
Firm Deweloperskich. Deweloperzy są po-
dobnego zdania. Nowa ustawa wprowadza
obowiązkowe środki ochrony wpłat doko-
nywanych przez klientów firm deweloper-
skich w bankach. Przepisy, które mają zo-
stać wprowadzone, narzucają konieczność
zakładania mieszkaniowych rachunków
powierniczych lub uzyskania gwarancji
bankowych. Trudno dziś określić, jakie wy-
generuje to koszty, bo banki nie mają jesz-
cze takich produktów dla deweloperów.
Sytuacja, kiedy 100 proc. powierzonych de-
weloperom środków będzie pozostawało
w dyspozycji banku, wymusi na inwestorach
konieczność finansowania budowy kredy-
tem. Koszty inwestycji mogą wzrosnąć
wtedy od 1 do 3 proc., jak oceniają analitycy
Reas. To jednak mniejszy koszt niż koszt
gwarancji bankowych lub ubezpieczenio-
wych, które mogą podnieść koszty inwestycji
o ponad 10 proc.

Źródło: Prestige Public Relations



Obchodzone w Warszawie central-
ne uroczystości z okazji tego-
rocznego Dnia Budowlanych,
zorganizowane przez Związek

Zawodowy „Budowlani”, przyciągnęły blisko
300 osób związanych z krajowym budow-
nictwem pracodawców, spółdzielców, związ-
kowców, przedstawicieli organizacji branżo-
wych, środowisk naukowych, polityków i sa-
morządowców, co jedynie podkreśla rangę
wydarzenia.

Cenne poparcie dla branży
Dodatkowo wysoki poziom uroczystości

zapewniło zaangażowanie w przygotowanie
jej programu związków branżowych oraz sto-
warzyszeń pracodawców i pracobiorców.
W organizację centralnych obchodów włą-
czyły się niemal wszystkie duże organizacje
sektora budowlanego, w tym Instytut Tech-
niki Budowlanej, Izba Projektowania Bu-
dowlanego, Lubelski Związek Pracodaw-
ców, Konfederacja Budownictwa i Nieru-

chomości, Ogólnopolska Izba Gospodarki
Nieruchomościami, Polska Izba Inżynierów
Budownictwa, Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie
Producentów Betonów, Śląska Izba Budow-
nictwa, Wielkopolska Izba Budownictwa.

Święto branży zyskało na znaczeniu
również dzięki wznowionemu po kilku latach
przerwy patronatowi prezydenta RP. – Obej-
mując obchody Dnia Budowlanych hono-
rowym patronatem, pragnąłem dać wyraz
mojemu uznaniu dla państwa ciężkiej pracy,

której owocem jest zmieniająca się infra-
struktura naszego kraju – nowe i unowocze-
śniane drogi, powstające w polskich miastach,
miasteczkach i wsiach budowle użyteczności
publicznej, biurowce i domy mieszkalne oraz
obiekty sportowe, wśród których są te prio-
rytetowe – budowane na przyszłoroczne
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej nowo-
czesne stadiony – napisał w liście skierowa-
nym do organizatorów i uczestników Dni Bu-
dowlanych prezydent Bronisław Komorow-
ski.
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Budownictwo 
barometrem gospodarki
Idea budownictwa jest tylko jedna – trwałość, standard i wysoka jakość 
– takie przesłanie skierował do wszystkich, którzy mają wkład w rozwój branży, 
wiceminister Piotr Styczeń podczas Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych 2011,
odbywających się 4 października w Warszawie
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Święto branży zyskało na znaczeniu również dzięki
wznowionemu po kilku latach przerwy patronatowi
prezydenta RP. – Obejmując obchody 
Dnia Budowlanych honorowym patronatem, 
pragnąłem dać wyraz mojemu uznaniu 
dla państwa ciężkiej pracy, której owocem jest
zmieniająca się infrastruktura naszego kraju

Laureaci uhonorowani Certyfikatem Dewelopera
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Podkreślając rolę budownictwa w budo-
waniu silnej krajowej gospodarki, życzył fir-
mom z branży jak najlepszych wyników eko-
nomicznych i dobrej koniunktury, dla dobra
całej gospodarki, bo jak pisał w liście: „Za-
trudniające blisko 450 tys. osób budownictwo,
którego udział w PKB wynosi około 7 proc.,
należy do najważniejszych segmentów go-
spodarki narodowej. Jest czynnikiem rozwoju
wielu innych branż produkcji i usług. Jest ono
także odbiciem gospodarczej rzeczywistości
i jej czułym barometrem, sygnalizującym
zarówno zbliżający się boom inwestycyjny, jak
i nadchodzący spadek koniunktury”. Prezy-
dent podkreślał też wagę spotkania wszyst-
kich, którzy wpływają na bieżącą kondycję
i przyszłość budownictwa, przy okazji ob-
chodów Dnia Budowlanych oraz potrzebę
podjęcia „poważnej debaty na temat per-
spektyw i problemów tego strategicznego sek-
tora, decydującego o jakości nowego oto-
czenia i konkurencyjności polskiej gospo-
darki”.

Zasługi docenione
Oprócz prezydenta życzenia z okazji

Dnia Budowlanych przekazali uczestnikom
uroczystości wicemarszałek sejmu RP, pre-
zes rady ministrów, wicepremier i minister go-
spodarki, Główny Inspektor Pracy, prezes
Urzędu Dozoru Technicznego, przewodni-
czący OPZZ, prezydent Pracodawców RP
oraz liderzy ogólnopolskich organizacji spół-
dzielczości mieszkaniowej, a słowo do zgro-
madzonych skierowali m.in. sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dzie-
koński, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury Piotr Styczeń, wiceprzewod-
niczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
Janusz Piechociński, Główna Inspektor Pra-

cy Anna Tomczyk.  – Idea budownictwa jest
tylko jedna – trwałość, standard i wysoka ja-
kość. Tak się składa, że budownictwo może
świętować tylko jeden dzień, bo odstęp mię-
dzy „sezonem budowlanym” a okresem,
w którym czeka się na następne zlecenia, nie
trwa więcej. W imieniu ministra infrastruk-
tury chcę podziękować, że byli państwo
tam, gdzie była okazja do przygotowania pro-
jektu, tam gdzie był start do przetargu,
gdzie zamówienia publiczne dawały okazję
do wykazania wiedzy i zaangażowania
wszystkich, którzy uczestniczą w procesie in-
westycyjnym. Dziękuję wszystkim za wpisa-
nie się w obraz Polski budowanej, rozbudo-
wywanej, remontowanej, modernizowanej –
coraz piękniejszej – mówił Piotr Styczeń, uho-
norowany medalem z okazji 120-lecia Związ-
ku Zawodowego „Budowlani”. Sam z kolei
wręczył w imieniu ministra Cezarego Gra-

barczyka odznaki honorowe „Za zasługi
dla budownictwa”.

Ponadto szczególnie zaangażowanych
w rozwój budownictwa prezydent RP od-
znaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Za-
sługi. 14 osób wyróżniono złotym medalem
za długoletnią służbę, a 6 – srebrnym. Przy-
znano też odznaki „Zasłużony dla budow-
nictwa”, Zasłużony dla gospodarki komu-
nalnej” i „Za zasługi dla ceramiki budowla-
nej”. Ponadto redakcja tygodnika „Profile”
przyznała organizatorowi Dnia Budowlanych
pamiątkowy medal „Przyjaciel Profilów”,
zaś przewodniczącemu Zarządu Krajowego
ZZ „Budowlani” przyznano statuetkę „Pań-
stwowa Inspekcja Pracy w uznaniu zaanga-
żowania na rzecz ochrony człowieka w śro-
dowisku pracy”. �

Podczas uroczystości uhonorowano także szczególnie zaangażowanych w rozwój budownictwa

Nagrodę odbiera Andrzej Gołąbek, prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa
Budowlanego SA



Podczas gali z okazji Dnia Budowlanych
2011 KPB zostało uhonorowane tytułem
„Pracodawcy Roku w Budownictwie 2010”,
a pan został wyróżniony za zasługi dla bu-
downictwa Odznaką Honorową ministra in-
frastruktury. Jakie podejście do działalności
w branży skutkuje tak imponującymi osią-
gnięciami?

– Można to opisać dwoma słowami: za-
angażowanie i pasja. Bez zaangażowania oraz
swoistej pasji dla prowadzonej działalności,
każde przedsięwzięcie z góry skazane jest na
niepowodzenie. My wkładamy serce w naszą
pracę, budujemy z pasją. To stanowi podstawę
sukcesu, zwłaszcza w tak trudnej branży
jaką jest budownictwo.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budow-
lane działa już ponad 40 lat. W tym czasie do-
świadczaliśmy zarówno wzlotów, jak i upad-
ków. Nie ominęły nas zawirowania związa-
ne ze zmianami ustrojowymi oraz wahania-
mi koniunktury. Nauczyliśmy się dzięki temu
pokory i cierpliwości. To właśnie nasze za-
angażowanie spowodowało, że KPB SA jest
dziś firmą o stabilnej pozycji rynkowej.

Prawdziwy sukces trzeba budować krok
po kroku, systematycznie i cierpliwe. Musi być
on osadzony na mocnych fundamentach.
Sukces KPB oparty jest o przejrzyste zasady
i reguły funkcjonowania firmy. W sposób
uczciwy i z szacunkiem traktujemy naszych
pracowników, partnerów, dostawców i przede
wszystkich klientów.

Co składa się na sukces realizowanych
inwestycji i rozpoznawalność na rynku
usług budowlanych?

– Atutem naszych realizacji jest przede
wszystkim ich kompleksowość. KPB w Kro-
śnie SA specjalizuje się w wykonawstwie
kompletnych obiektów budowlanych. Jako
Generalny Wykonawca realizujemy budowy
od A do Z. Wychodząc naprzeciw inwesto-
rom, oferujemy kompleksową obsługę wszel-
kiego typu inwestycji od doradztwa przez wy-
konawstwo do zarządzania inwestycją. Na-
szym klientom oferujemy wysoką jakość i ter-
minowość wykonania przy korzystnym sto-
sunku wartości do ceny. Naszym znakiem roz-
poznawczym jest potencjał, który pozwala
nam realizować wszelkie inwestycje zapro-
jektowane w różnych technologiach i syste-
mach. Roboty budowlane wykonują nasi

wykwalifikowanymi pracownicy, pod własnym
nadzorem technicznym. Posiadamy do-
świadczoną, profesjonalną kadrę inżynierską,
która legitymuje się wszelkimi wymaganymi

uprawnieniami. Ponadto dysponujemy bogatą
bazą maszynowo-sprzętową.

Lista obiektów zmodernizowanych lub
wybudowanych przez KPB jest długa i moc-
no zróżnicowana. Czy oznacza to, że są pań-
stwo gotowi sprostać każdej budowie? Czy
marka jest najbardziej kojarzona z określo-
nym rodzajem prac, czy właśnie wszech-
stronność i otwartość na nowe wyzwania jest
państwa znakiem rozpoznawczym?

– Nasz potencjał pozwala realizować
wszelkie inwestycje zaprojektowane w różnych
technologiach i systemach. Jako Generalny
Wykonawca realizujemy inwestycje od pod-
staw w zakresie budownictwa użyteczności
publicznej, budownictwa przemysłowego,
budownictwa mieszkaniowego, obiektów
usługowych, obiektów biurowych, obiektów
sportowych, posadzek przemysłowych oraz
innych obiektów według życzenia inwestora.
Ponadto zajmujemy się remontami, rozbu-
dową czy modernizacją obiektów istniejących,
w tym zabytkowych. Nasza marka kojarzo-
na jest przede wszystkim z budowaniem
kompletnych obiektów od podstaw.

Doświadczenie i znajomość rynku na
pewno są atutem, ale by być konkurencyj-
nym i docenianym, trzeba być na bieżąco
z postępem i reagować na rynkowe trendy.
Jakie są przejawy dostosowywania firmy do
współczesnych praw rynku i oczekiwań
klientów?

– Sukcesywnie wprowadzamy nowe roz-
wiązania w zakresie zarządzania zarówno ca-
łym przedsiębiorstwem, jak i procesem pro-
dukcji, których celem jest zwiększenie kon-
kurencyjności KPB. Implementujemy nowe
usprawnienia informatyczne oraz dbamy
o wiedzę, umiejętności i kwalifikacje kadry.
Wdrażamy nowoczesne technologie pro-
dukcyjne oraz unowocześniamy i powięk-
szamy nasz park maszynowy. Ponadto w du-
chu odpowiedzialnego biznesu dzielimy się
naszym sukcesem, wspierając różnorodne ini-
cjatywy społeczne – kulturę, sztukę, sport, edu-
kację. Tworzymy przyjazne warunki pracy, za-
pewniające pracownikom poczucie godności,
bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.kpb.com.pl
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Naszym atutem 
jest kompleksowość
O działalności firmy i jej osiągnięciach, budowaniu wiarygodności marki oraz zakresie
realizowanych prac rozmawiamy z Andrzejem Gołąbkiem, prezesem zarządu, 
dyrektorem naczelnym Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Krośnie SA

DZIEŃ BUDOWLANYCH

Jako Generalny
Wykonawca 
realizujemy inwestycje
od podstaw w zakresie
budownictwa
użyteczności 
publicznej, 
przemysłowego 
i mieszkaniowego,
obiektów usługowych,
biurowych,
sportowych, posadzek
przemysłowych 
oraz innych obiektów
według życzenia 
inwestora



Obchody jubileuszu 20-lecia firmy
miały niezwykle uroczystą opra-
wę, którą gospodarze przygoto-
wali z myślą o zaproszonych go-

ściach: dostawcach i kontrahentach związa-
nych z firmą na przestrzeni 20 lat, przedsta-
wicielach Sejmu i Senatu oraz władz lokal-
nych. Wspominano pierwsze kroki przedsię-
biorstwa w początkach demokracji i nowej rze-
czywistości gospodarczej, w formie wystawy
przypomniano historię oddziałów, nagro-
dzono pracowników wyróżniających się sta-
żem pracy i szczególnymi osiągnięciami oraz
Solidnych i Top Partnerów, którzy zaufali fir-
mie Broker i od lat utrzymują korzystną dla
obu stron współpracę, opartą na profesjo-
nalizmie, jakości i terminowości.

Hurtownia Broker powstała w 1991
roku w Starogardzie Gdańskim. Z czasem
wzrastał popyt na oferowane materiały bu-
dowlane, posiadające atesty oraz długo-
trwałe gwarancje jakościowe, a wraz z nim
potrzeby reorganizacji firmy, aby sprostać
rynkowemu zapotrzebowaniu. W kolejnych
latach zwiększały się zatrudnienie, oferowa-
ny asortyment i zasoby firmy, która inwe-
stowała w modernizacje obiektów handlo-
wych i magazynowych, równolegle otwiera-
jąc kolejne oddziały, nie tylko w Starogardzie,
lecz także w Tczewie, Czersku, Straszynie,
Gdańsku.

Jesienią 2008 roku rozpoczęły się prace
budowlane najnowszego oddziału w Borko-
wie. Nowa hurtownia mieści się w odległo-
ści 1,5 km od Straszyna, między obwodnicą
trójmiejską a powstającą obwodnicą połu-
dniową Trójmiasta. Taka lokalizacja – będą-
ca szczególnie ważnym kryterium w czasach,
gdy ważną rolę odgrywa dostępność pro-
duktów – ułatwi zakup, zaś fachowe do-
radztwo pozwoli dokonać najkorzystniej-
szego wyboru spośród szerokiej gamy pro-
ponowanych towarów. Na placu zajmującym
7 tys. mkw. znajduje się hala magazynowa
o powierzchni 1600 mkw. oraz sala do obsługi
klientów o powierzchni 300 mkw., co za-
pewnia im komfort zakupów. Trudno o lep-
sze ukoronowanie działalności firmy w roku
jubileuszu.

Dziś pod marką Broker działa sieć 6 hur-
towni na obszarze województwa pomor-
skiego, w których klienci mogą wybierać
spośród ponad 10 tys. produktów. Oddzia-
ły firmy zatrudniają znacznie ponad 100 pra-
cowników, którzy z zaangażowaniem realizują
misję firmy, skutecznie pracując na wzrost ob-

rotów i doświadczenie, które wskazywane jest
jako jeden z atutów Brokera.

Zespołowa praca przynosi efekty. Sieć
hurtowni jest systematycznie rozbudowy-
wana, a klienci doceniają sukcesywnie roz-

szerzany asortyment i inwestycje w kolejne
oddziały, które usprawniają współpracę.
Bogata oferta, obejmująca beton, chemię bu-
dowlaną, kostkę brukową, pokrycia dacho-
we, stolarkę otworową, panele podłogowe,
materiały ścienne, cegły i wiele innych su-
rowców, idzie w parze z systematycznymi in-
westycjami oraz solidnością i kompetencja-
mi obsługi, co wpływa na wizerunek firmy,
stabilną pozycję na rynku materiałów bu-
dowlanych i coraz większe grono partnerów
handlowych.

Jak zapewnia właściciel firmy, nowy od-
dział w Borkowie to jedynie przystanek na dro-
dze ku kolejnym inwestycjom i początek no-
wej jakości. Firma bowiem stawia sobie za cel
zadowolenie klientów, a żeby je osiągnąć, nie-
zbędne są działania nastawione na systema-

tyczne doskonalenie organizacji pracy i obsługi,
zwiększanie asortymentu i ekspansja, umoż-
liwiająca obsługę coraz większych terenów.

www.broker.stg.pl

Ekspansja trwa
Hurtownia Materiałów Budowlanych Broker ma powody do świętowania. 
W tym roku mija bowiem 20 lat działalności firmy, a nowy oddział w Borkowie 
stanowi wyraźny dowód, że właściciel stawia na ciągły rozwój i osiąga zamierzony cel

Bogata oferta idzie w parze z systematycznymi 
inwestycjami oraz solidnością i kompetencjami 
obsługi, co wpływa na wizerunek firmy, stabilną
pozycję na rynku materiałów budowlanych 
i coraz większe grono partnerów handlowych

Nowy oddział firmy Broker w Borkowie

Mariusz Szwarc, właściciel firmy

DZIEŃ BUDOWLANYCH
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Nowy program „Rzetelni w bizne-
sie” to kolejna inicjatywa Mazo-
wieckiego Zrzeszenia Handlu
Przemysłu i Usług, wpisująca się

w działalność organizacji nastawioną na ak-
tywny i efektywny udział w tworzeniu wa-
runków sprzyjających rozwojowi przedsię-
biorczości w kraju. – Głęboko wierzę, iż
wdrażany przez nas nowy program „Rzetel-
ni w biznesie” będzie efektywnie wspierał fir-
my, samorządy, placówki medyczne, instytucje
oraz osoby, które wnoszą duży wkład w roz-
wój gospodarki, a swoją postawą i działaniami
budują pozytywny obraz Polski – tłumaczy za-
łożenia programu Robert Składowski, prezes
zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu
Przemysłu i Usług.

Etyka filarem sukcesu
O certyfikat przyznawany w ramach

programu mogą ubiegać się firmy, samorządy,
instytucje oraz placówki medyczne ze wszyst-

kich 16 województw, które swoją postawą
mogą stanowić wzór etyczny, wart – zgodnie
z założeniami programu – uhonorowania
i popularyzacji. Certyfikaty, będące wyrazem
uznania i narzędziem umacniania etycz-
nych działań w różnych obszarach życia
publicznego, trafiają do firm, zakładów opie-
ki zdrowotnej i instytucji, które spełniają
kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i za-
rządzania, działają w sposób profesjonalny
i rzetelny z poszanowaniem zasad etycznych
w biznesie, a przy tym mają wpływ na rozwój
społeczny, gospodarczy i kulturalny otocze-
nia, w którym funkcjonują.

Szansę na dowód uznania w formie cer-
tyfikatu mają też samorządy, które w szcze-
gólny sposób dbają o wysokie standardy
i mogą stanowić wzór współpracy z inwe-
storami i partnerami biznesowymi. Certyfi-
kat „Rzetelni dla Biznesu” ma również wy-
różniać ludzi najbardziej zasłużonych dla roz-
woju 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 Ko-
morowskiego oraz przewodniczącego Par-
lamentu Europejskiego Jerzego Buzka, któ-
ry – obejmując patronat honorowy nad I edy-
cją – wyraził uznanie dla podjętej inicjatywy,
mającej na celu poprawę standardów polskiej
przedsiębiorczości, zgodnie z zasadami Par-
lamentu 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 spra-
wowały również władze rządowe i samorzą-
dowe szczebla wojewódzkiego, zaś w orga-
nizacji przedsięwzięcia Naczelne Mazowiec-
kie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług,

Rzetelność w cenie

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”

RZETELNI W BIZNESIE

Laureaci Ogólnopolskiego Certfikatu „Rzetelni w biznesie” Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)
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RZETELNI W BIZNESIE

Radę Zrzeszeń Handlu i Usług oraz spółkę
Europa 2000 Consulting  wsparły: Mazo-
wiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
Państwowa Inspekcja Pracy, Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
w Częstochowie, Stowarzyszenie Producen-
tów Brukowej Kostki Drogowej oraz Woje-
wódzki 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 – bu-
dowanie mostów porozumienia i zacieśnia-
nie współpracy między biznesem a jego lo-
kalnym otoczeniem, przede wszystkim sa-
morządem terytorialnym. Coraz lepiej ro-
zumiemy, że potrzebne tu jest „sprzężenie
zwrotne”. Samorządność to doskonała dro-
ga mobilizowania ludzkiej energii i tworze-
nia warunków dla przedsiębiorczości i in-
westowania. (…) Z satysfakcją stwierdzam,
że samorządność i przedsiębiorczość poda-
ją sobie w Polsce ręce, w imię dobra pu-
blicznego i własnej pomyślnej przyszłości,
a wielu przykładów takiej współpracy do-
starcza 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. Pro-
gram jest bowiem adresowany do tych
przedsiębiorstw, samorządów, instytucji i pla-
cówek 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 regu-
lowaniu zobowiązań, w działaniach pro-
mocyjnych nie dyskredytują wizerunku kon-
kurencji, wykazują wrażliwość na potrzeby
środowiska lokalnego, prowadzą działalność
w sposób przyjazny dla środowiska natu-
ralnego.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu Rady
Programowej, oceniającej solidność uczest-
ników programu na każdej płaszczyźnie
działań, wyłoniono laureatów, którzy mogą
być uznani za partnerów godnych zaufania,
stawiających na rzetelność i uczciwość w ży-
ciu i biznesie. „Inwestorów przyciągają nie tyl-
ko przyjazne warunki do lokowania kapita-
łu, ale również życzliwi i kompetentni pra-
cownicy, udogodnienia w obsłudze intere-
santów, 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 na-

pędową rozwoju gospodarczego w regionie”
– napisała w liście gratulacyjnym do laureatów
minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bień-
kowska, doceniając siłę relacji i otwartość sa-
morządów na współpracę z biznesem, która,
gdy oparta na zasadach rzetelności, może być
nad wyraz owocna.

Wyniki I edycji ogłoszono podczas Wiel-
kiej Gali Rzetelnych, jaka odbyła się

18 czerwca w warszawskim hotelu Groma-
da. Uroczystość, którą poprowadzili Krzysz-
tof Ibisz i Aleksandra Szwed, przyciągnęła
wielu znakomitych gości: przedstawicieli
władz rządowych i samorządowych, śro-
dowiska medycznego, świata polityki i biz-
nesu, w sumie ponad 600 osób, którym czas
umiliły występy gwiazd: grupy VOX oraz
Pauli. �

Laureaci Śląskiego Certfikatu „Rzetelni w biznesie”

Laureaci Europejskiego Certfikatu „Rzetelni w biznesie”

Robert Składowski, prezes Mazowieckiego 
Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług

Jakie elementy zdrowej konkurencji najbardziej po-
krywają się z zasadami promowanymi w ramach Pro-
gramu „Rzetelni w Biznesie”?
– Ideą Programu „Rzetelni w Biznesie” jest pro-
mowanie i nagradzanie firm, samorządów, instytucji
czy zakładów opieki zdrowotnej, którym nie są obce
takie pojęcia jak: etyka, odpowiedzialność, termi-
nowość, 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 pod-
stawę 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 kreo-
waniu gospodarki wolnorynkowej, przestrzegającej zasad zdrowej konkurencji.
Poprzez Program „Rzetelni w Biznesie” chcemy propagować wzorce godne naślad-
owania. Uczestnicy Programu to partnerzy godni zaufania, a to jest według mnie
najlepsza rekomendacja stanowiąca podwaliny do dalszego rozwoju. 
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„Miastoprojekt Warszawa” SA uzyskał
Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Biznesie
2011”, a rok wcześniej – w konkursie Ma-
zowiecka Firma Roku – Nagrodę Specjalną
za wielokierunkowy udział Spółki w budo-
wie i rozbudowie Warszawy oraz rewitalizacji
i zagospodarowaniu starej substancji War-
szawy. Jakby pani rozwinęła to uzasadnienie?

– Certyfikat „Rzetelni w Biznesie” po-
twierdza, że „Miastoprojekt Warszawa” kieruje
się rzetelnością i uczciwością w kontaktach
z klientami, kontrahentami, interesantami
oraz wywiązuje się z zobowiązań wobec Skar-
bu Państwa, odpowiedzialnie wykorzystuje
działania promocyjne i reklamowe oraz stwa-
rza pracownikom dobre warunki zarówno do
efektywnej pracy, jak i rozwoju. „Miastopro-
jekt Warszawa” jest wrażliwy na potrzeby
środowiska lokalnego, uczestniczy w przed-
sięwzięciach charytatywnych i prowadzi dzia-
łalność w sposób przyjazny dla środowiska na-
turalnego. Dyplomem przyznanym w konkursie
Mazowiecka Firma Roku 2010 uhonorowa-
no dorobek firmy, która rok temu obchodzi-
ła 45-lecie istnienia. Natomiast w roku bieżą-
cym obchodzimy jubileusz 20-lecia funkcjo-
nowania jako spółka prawa handlowego.

„Miastoprojekt Warszawa” cały czas
zajmuje się projektowaniem budownictwa
ogólnego, w szczególności mieszkaniówki,
oraz obiektów towarzyszących, tj.: szkoły,
przedszkola, przychodnie zdrowia, obiekty
biurowe. W latach 90. zaangażowaliśmy się
w realizację obiektów uzupełniających ist-
niejącą zabudowę, jak również rewitalizację
starych zasobów mieszkaniowych.

Jakby pani usytuowała ”Miastoprojekt
Warszawa” wśród innych biur projekto-
wych?

– Mogę oczywiście powiedzieć, że jeste-
śmy autorami miasta w mieście, bo nasze sta-
re realizacje dotyczyły całych dzielnic War-
szawy, ale dziś nie ma to już takiego znacze-
nia. To są stare zasoby, które teraz wielu oso-
bom mogą się nie podobać.

W ostatnich latach wykonaliśmy m.in.
koncepcję architektoniczną remontu elewa-
cji budynków wschodniej ściany ulicy Mar-
szałkowskiej, modernizację wielu budynków
biurowo-handlowych i mieszkalnych, a tak-
że… stację prób silników lotniczych F-16
w Zielonce. Ta realizacja dowodzi, że podej-
mujemy się różnych zadań, nawet dość od-
ległych od mieszkaniówki.

W środowisku jesteśmy znani jako licząca
się na tym rynku firma, która współpracuje
z zewnętrznymi pracowniami słynnych ar-
chitektów warszawskich. Jako podwyko-
nawca nie boimy się projektów branżowych,
sanitarnych, elektrycznych, drogowych.

Naszym potencjałem intelektualnym są
pracownicy, z których zdecydowana większość
to samodzielni projektanci. Jeszcze w latach
90., byliśmy biurem projektowym z pracow-
niami wielobranżowymi. Obecnie funkcjonują
samodzielne zespoły branżowe albo do kon-
kretnego projektu tworzymy zespół wielo-
branżowy.

W procesie inwestycyjnym działalność
„Miastoprojektu Warszawa” zaczynała się od
przygotowania inwestycji i wykupu terenu, po
oddanie obiektu „pod klucz”. Niestety, od kil-
ku lat zajmujemy się tylko projektowaniem,
bo napotykamy na bariery niemożliwe do po-
konania, które nie pozwalają nam na rozmach
i samodzielne funkcjonowanie.

Jakiego typu?
– Wśród kluczowych barier wymienia

się przede wszystkim: wysoką konkurencję
i wiążące się z tym niskie marże, zamówienia
publiczne z podstawowym kryterium rażąco
niskiej ceny do przedmiotu umowy zamó-
wienia za prace projektowe, niejasne przepi-
sy oraz zatory płatnicze, brak wypłacalności
kontrahentów czy wymuszone kredyty ku-
pieckie.

Krótko mówiąc, firmy projektowe, za-
czynające i kończące proces inwestycyjny, pro-
wadzi się trudno, dość ryzykownie, mało prze-
widywalnie i nie zawsze w dobrym klimacie,
co jest przyczyną bardzo niskiej rentowności,
małego zysku lub wręcz straty, a bywa że
i upadłości.

Jako przedstawiciel biura projektów
chciałabym zadeklarować uczestnictwo na-
szego środowiska w przedsięwzięciach pu-
bliczno-prywatnych. W naszym kraju nie

ma zbyt wielu z sukcesem zakończonych re-
alizacji i zdobytych doświadczeń. Nie znaczy
to jednak, że trudne, czasem ciągle jeszcze
skomplikowane procedury, nie ulegną zna-
czącej poprawie. Sukces może zależeć od wła-
ściwego zdefiniowania projektu i określenia
jego schematu prawno-finansowego.

Osobny temat to zamówienia publiczne,
w których jedynym kryterium jest cena, co nie
odzwierciedla twórczego charakteru projek-
towania. Preferuje bylejakość, ale jest bardzo
wygodne dla komisji przetargowych.

Dlaczego zatem – choć jesteśmy do tego
przygotowani – nie realizujemy całego cyklu
inwestorskiego? Finansowanie zewnętrzne jest
bardzo drogie. Natomiast samofinansowa-
nie na początek wymaga wyłożenia wła-
snych środków na zakup gruntu, a to ozna-
cza ich zamrożenie na kilka lat, na co nas nie
stać.

Obecnie w wielu przypadkach proces in-
westycyjny odbywa się z naruszeniem dobrych
praktyk, uczciwości biznesowej. Bardzo czę-
sto inwestor, który zlecił nam zaprojektowa-
nie dokumentacji jakiegoś obiektu, nie pod-
pisuje z nami umowy o nadzór autorski, któ-
ry zleca innym, czerpiącym korzyści z naszej
pracy.

„Miastoprojekt Warszawa” jest współ-
założycielem i aktywnym członkiem samo-
rządowej Izby Projektowania Budowlanego,
która te problemy zgłasza ustawodawcy i wła-
dzom państwowym.

Jakie jest wyjście z tej sytuacji?
– W kryzysie czy podczas gorszej ko-

niunktury, można przeżyć stratę, ale nie
można dopuścić do utraty płynności finan-
sowej. Posiadany potencjał intelektualny
oraz własne zasoby finansowe, pozwalają na
podejmowanie się nowych zadań. Dlatego
chcemy rozszerzyć współpracę z samorzą-
dami terytorialnymi, które są dla nas poten-
cjalnymi inwestorami, i mocniej zaangażować
się w partnerstwo publiczno-prywatne. Nie
przerażają mnie związane z nim procedury,
gdyż w tej współpracy można zrobić coś po-
żytecznego.

Architektura i projektowanie to nie tylko
budowanie domów czy obiektów użyteczności
publicznej, to także „społeczna idea, za po-
mocą której można zmieniać świat”, a na pew-
no wpłynąć na jakość życia ludzi.

Rozmawiał Jerzy Bojanowicz
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Znani i liczący się w branży
Do historycznych realizacji „Miastoprojektu Warszawa” czujemy sentyment, ale dziś
projektowanie przebiega w inny sposób. Nie wystarczy dobry komputer i program
Auto-Cad, dlatego ponad wszystko cenię i szanuję myśl intelektualną – mówi Lena
Mytko, dyrektor Miastoptojekt Warszawa SA

RZETELNI W BIZNESIE

Budynek mieszkalny, 
arch. Włodzimierz Nyczak



Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Włady-
sława Jagiełły wzbogaciła się niedawno o ko-
lejne wyróżnienie, a mianowicie certyfikat
„Rzetelni w Biznesie”. Jakie czynniki mają de-
cydujący wpływ na kształtowanie wizerunku
Spółdzielni jako firmy godnej zaufania?

– Rzeczywiście, zostaliśmy wyróżnieni, bo
też wiele, żeby nie powiedzieć wszystko, zo-
stało zrobione, tzn. usunęliśmy popeere-
lowską lukę remontową, przeprowadziliśmy
kompleksową termomodernizację ocieplając
ściany osłonowe, zmodernizowaliśmy in-
stalacje centralnego ogrzewania i ciepłej
wody, wymieniliśmy okna na klatkach scho-
dowych, przebudowaliśmy wejścia do klatek
schodowych, zakładając w nich nowe – cy-
frowe domofony oraz zainstalowaliśmy sys-
temy przeciwoblodzeniowe. Wykonaliśmy
także nowe pokrycia dachowe dostosowane
kolorystycznie do elewacji budynków. Reali-
zacja tych prac odbyła się bez potrzeby za-
ciągania kredytów i bez ani jednego dnia
opóźnienia w regulacji zobowiązań finanso-
wych wobec partnerów gospodarczych, za-
równo tych „wielkich”, jak i „mniejszych”.

Spółdzielnia funkcjonuje od ponad 15
lat. Jak przedstawia się model zarządzania
będący gwarancją powodzenia na rynku?

– Spółdzielnia Mieszkaniowa to pod-
miot gospodarczy, dla którego parametrem de-
cydującym jest stopień zadowolenia członków
i mieszkańców w pierwszej kolejności, a w dru-
giej – poziom opłat za użytkowanie lokali.
W czasie, kiedy obowiązywał spółdzielczy
solidaryzm, najważniejsze było, aby odejść od
zasady „płacą wszyscy a robimy niektórym”.
I to nam się udało. Do końca 2007 roku wszyst-
kie nieruchomości zostały w jednakowym
stopniu wyremontowane, co w naszej Spół-
dzielni określone zostało jako „standard”.

Dziś dbamy głównie o utrzymanie uzy-
skanego stanu, mając na uwadze dalszą este-
tyzację, a mianowicie: wymieniliśmy na-
wierzchnię na chodnikach, ciągach pieszo-jezd-
nych czy parkingach, wybudowaliśmy nowe
i estetyczne place zabaw, na które przychodzą
dzieci i młodzież z sąsiednich osiedli.

Wewnętrzny system organizacyjny cha-
rakteryzuje się podległością jednoszczeblową,
a Rada Nadzorcza sprawuje swoją rolę kon-
trolną poprzez stosowanie metody kontroli ak-
ceptującej.

Spółdzielnia prowadzi także działal-
ność społeczną i kulturalno-oświatową. Pro-
szę przybliżyć jaki jest jej zakres.

– Ponieważ patronem Spółdzielni jest
Król Władysław Jagiełło, więc obiekt w któ-

rym skoncentrowana jest nasza działalność
społeczna i kulturalno-oświatowa nosi nazwę
Jagiellońskiego Ośrodka Kultury. Prowadzi-
my w nim zajęcia fitness, gimnastykę dla za-
awansowanych wiekowo, funkcjonuje tu si-
łownia z sauną, malujemy, śpiewamy, gramy
w szachy i bezpłatnie pomagamy aranżować
te nasze wielkopłytowe mieszkania, a także do-
radzamy jak się ubrać.

Naszą wizytówką są jednak amatorskie
teatry: Na Wspólnej – dotąd o profilu hap-
peningowym oraz Dzieci Jagiełły – prezen-
tujący spektakle na wszelkich uroczysto-
ściach. Powołaliśmy Scenę Młodego Widza,
wyposażając ją w przenośną amfiteatralną wi-
downię, na której funkcjonuje teatr zawodo-
wy „Zwierciadło”.

Nasza działalność przekroczyła nie tyl-
ko granice Łodzi, ale także Polski. Współ-
pracujemy z młodzieżą z Kaszub, która
uczestniczyła w obchodach naszego Jubile-
uszu 15-lecia, a aktualnie w „Jesienaliach
2011”, a od 2010 roku, zawsze w dniach 28-
29-30 grudnia, realizujemy teraz już cy-
klicznie spotkania teatrów naszej Spółdziel-
ni z teatrami młodzieżowymi i zawodowymi
z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Nadaliśmy
temu spotkaniu nazwę „Teatralia”. W 2011
roku, oprócz naszych teatrów i teatru Li-
tewskiego, mamy już potwierdzony udział te-
atrów z Ukrainy i Belgii. Wszystko to odby-
wa się pod medialnym patronatem Łódzkiego
Ośrodka TVP i nie jest dofinansowane z in-
nych źródeł.

Na czym zamierzają się państwo skupić
w najbliższym czasie? Jak przedstawiają
się plany na przyszłość?

– Przewidywania, co do możliwości dal-
szego funkcjonowania i rozwoju Spółdziel-
ni Mieszkaniowych w Polsce, są mało opty-
mistyczne. Rządząca partia zmierza wprost
do zlikwidowania Spółdzielni Mieszkanio-
wych, preferując wspólnotowy system za-
rządzania zasobami mieszkaniowymi,
a Spółdzielnie zamierza przekształcić w spół-
ki. Wiedząc, że „małe jest piękne”, ale „duży
może więcej”, zamierzamy podjąć działania
na rzecz przekonywania naszych społecz-
ności, a także ich przedstawicieli we władzach,
że forma spółdzielczej organizacji jest war-
ta kontynuacji. Chcemy udowodnić, że mo-
żemy przedstawić swoim członkom i ich ro-
dzinom ciekawą ofertę kulturalną i oświa-
tową, a także skutecznie poprawić warun-
ki zamieszkiwania w budynkach „z wielkiej
płyty”.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

Doceniona rzetelność
Rozmawiamy z Wiesławem Cyzowskim, prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Władysława Jagiełły w Łodzi

Blok numer 20 przy ulicy
Kochanowskiego 13

Widok na nieruchomości
numer 1–4, 6

Wiesław Cyzowski, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Jagiełły w Łodzi
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Tegoroczna edycja targów nie była je-
dynym jubileuszem, świętowanym
przy okazji branżowego spotka-
nia. Wydarzeniu towarzyszyły bo-

wiem obchody 20-lecia targów w Bielsku-Bia-
łej. Wyjątkowa edycja targów Jesień 2011 sta-
ła się okazją do zaproszenia wielu przedsta-
wicieli władz i branży budowlanej. Wśród osób
przybyłych na wrześniowe Międzynarodowe
Targi Budownictwa znaleźli się między innymi
marszałek województwa śląskiego Adam
Matusiewicz, prezes Polskiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej Budownictwa Andrzej
Królicki, poseł Parlamentu Europejskiego

Małgorzata Handzlik oraz przedstawiciele izb
gospodarczych z Czech i Słowacji. Dla
uczczenia wieloletniej współpracy z 20 fir-
mami, najdłużej obecnymi na imprezach
targowych w Bielsku-Białej, ich reprezen-
tantów uhonorowano specjalnymi jubile-
uszowymi upominkami.

Mimo szczególnych wydarzeń towarzy-
szących 40. edycji targów, pod patronatem
Ministerstwa Infrastruktury, marszałka wo-
jewództwa śląskiego, prezydenta miasta Biel-
sko-Biała oraz wojewódzkiego inspektora
nadzoru budowlanego, w centrum uwagi jak
zwykle byli wystawcy i ich bogata oferta. Po-

nad 150 firm zaprezentowało swój najnow-
szy dorobek, zachęcając wszystkich zainte-
resowanych do poznania walorów i spraw-
dzenia możliwości proponowanych nowości
rynkowych oraz doradzając w doborze naj-
lepszych rozwiązań, dostosowanych do in-
dywidualnych potrzeb. Gama prezentowa-
nych produktów obejmowała wszystkie eta-
py realizacji budowy, od projektu, przez ele-
menty konstrukcyjne, stolarkę i chemię bu-
dowlaną, po systemy wykończeniowe i roz-
wiązania z zakresu aranżacji wnętrz. Wiele
produktów zaprezentowanych w ramach
targów miało innowacyjny charakter, co
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Innowacje 
filarami budownictwa
W ostatni weekend września blisko 5600 osób zapoznało się z najnowszą 
ofertą zaprezentowaną przez wystawców jubileuszowej, 40. edycji 
Międzynarodowych Targów Budownictwa w Bielsku-Białej

ZŁOTY FILAR BUDOWNICTWA

Hala, w której odbyły się 40. Międzynarodowe Targi Budownictwa w Bielsku-Białej Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (4)
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świadczy o postępie w budownictwie, a za-
razem sprzyja dalszemu rozwojowi branży.

Właśnie innowacjom poświęcona była
nowa, ciesząca się dużym zainteresowa-
niem, inicjatywa, jaka pojawiła się w ra-
mach targów. Mowa o Wyspie Budowlanej
– specjalnie wydzielonej ekspozycji, w ramach
której wystawcy przybliżali w atrakcyjnej
formie pokazów, konkursów i prezentacji
nowatorskie produkty, technologie i procesy
budowlane.

Przedstawiono między innymi system
izolacji termo-akustycznej ze styrobetonu fir-
my Akces, który ma zapewnić w domach cie-
płe posadzki, ciepłe tynki i ciepłe ściany, ela-
styczną matę termoizolacyjną Aluthermo,
która dzięki doskonałym parametrom znacz-
nie ogranicza straty ciepła. Firma Axiom
z myślą o zainteresowanych budową lub re-
konstrukcją dachu zorganizowała pokazy ob-
róbek dekarskich i nowoczesnych narzędzi.
Smart Impuls zaprezentowała z kolei inteli-
gentną ekoinstalację do programowania
funkcji i monitorowania domu, umożliwia-
jącą komfortowe sterowanie za pośrednic-
twem przeglądarki internetowej z dowol-
nego komputera. Korzyści zastosowania
małych biogazowni z generatorem prądu
i możliwością przystosowania do lokalnych
potrzeb przybliżyła czeska firma Koma In-
dustry, a Green Energy przedstawiła atuty no-
wocześnie zaprojektowanego systemu so-

larnego. W ramach innowacyjnych rozwią-
zań znalazły się też propozycje nastawione
na podniesienie estetyki przestrzeni budyn-
ku. O wizualną sferę aranżacji pomieszczeń
pomoże zadbać system instalacji paneli la-
minowanych na ścianie Gekko, zaprezento-
wany przez firmę Ruck Zuck.

W ramach targów zorganizowano cykl
spotkań, będących okazją do omówienia
istotnych dla branży budowlanej spraw i per-
spektyw rozwoju. Podczas konferencji „Dom
w harmonii ze środowiskiem” poruszono wą-
tek innowacji i technologii w zrównoważonym
budownictwie i kwestię opłacalności inwestycji
niskoenergetycznych w świetle możliwości ich
finansowania. Państwowa Inspekcja Pracy
jako temat do dyskusji zaproponowała stra-
tegię na rzecz bezpieczeństwa w budownic-
twie, a Bielska Fundacja Wspierania Przed-
siębiorczości i Kultury wraz z Czesko-Polską
Izbą Handlową z Ostrawy zaprezentowały
polsko-czeską inicjatywę na rzecz ochrony śro-
dowiska pn. Zielone Beskidy. Ponadto wszy-
scy zainteresowani współpracą w ramach ini-
cjatyw klastrowych związanych z realizacją bu-
downictwa społecznego mogli zgłębić temat
przy okazji prezentacji „Klaster Innowacji Bu-
dowlanych – razem można więcej”.

Podczas wieczornego bankietu z okazji ju-
bileuszu 20-lecia Międzynarodowych Targów
Budownictwa w Bielsku-Białej, jaki miał miej-
sce w restauracji Hotel na Błoniach ogłoszo-
no wyniki konkursów targowych. Oprócz
Złotych i Srebrnych Filarów Budownictwa,
przyznanych wystawcom przez ekspertów
wchodzących w skład komisji, przyznano
specjalne nagrody, ufundowane przez Woje-
wódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go i prezydenta Bielska-Białej. �

Laureaci konkursu 
o Złoty Filar Budownictwa

kategoria technika grzewcza 
i instalacyjna

Złoty Filar Budownictwa:
• ECOLIBER SJ z Radziechów
• ZUH Komarpol SJ z Bielska-Białej

Srebrny Filar Budownictwa:
• AQUACLEAR z Tychów
• FUH HE WI TERM 1 z Bielska-Białej

Brązowy Filar Budownictwa
• Bielskie Centrum Instalacyjne 

„SEMAR” SC z Bielska-Białej
• PHU Global-Tech z Dąbrowy Górniczej

wyróżnienia:
• Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław 

Krzaczek z Góry Puławskiej
• Eko Program Systemy Solarne SC z Kęt

kategoria materiały, projekty 
i technologie budowlane

Złoty Filar Budownictwa:
• MULTIKO SC z Bielska-Białej
• PPHiU Axiom Sp. z o.o. z Bielska-Białej

Srebrny Filar:
• PPHiU Axiom Sp. z o.o. z Bielska-Białej

wyróżnienie:
• Pracownia Projektowa Hałat Krzysztof 

z Pisarzowic

Puchar Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego:
• PPHiU Axiom Sp. z o.o. z Bielska-Białej

Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej:
• ZUH Komarpol SJ z Bielska-Białej

Targowe ekspozycje

Przedstawiciele uhonorowanych firm

Goście uczestniczący w targach



Jaki wpływ na aktualny kształt firmy
i jej ofertę ma ponad 30-letnie doświadcze-
nie rynkowe? Które z wydarzeń w historii fir-
my uważa pan za przełomowe dla dalszego
rozwoju?

– Nasze 30-letnie doświadczenie w bran-
ży instalacyjnej oraz długoletnia znajomość
rynku niewątpliwie znacząco wpływają na
obecny kształt firmy oraz bieżącą ofertę.
Zdobyta w tym czasie wiedza i znajomość ryn-
ku pozwala nam na elastyczne podejmowa-
nie decyzji u potencjalnych klientów odwie-
dzających firmę oraz nasze ekspozycje na tar-
gach. Bardzo ważny jest również stały i dobry

kontakt z byłymi klientami. Na bieżąco ana-
lizujemy aktualne trendy oraz sposoby finan-
sowania w budownictwie i w oparciu o te ob-
serwacje i wnioski szybko podejmujemy decyzje,
wprowadzamy nowe techniki instalacyjne. 

Najważniejszym wydarzeniem na prze-
łomie tych lat było zaprzestanie produkcji złą-
czek i rozdzielaczy, gdyż o połowę mniejsza
cena produktów importowanych z Izraela czy
Chin negatywnie wpływała na opłacalność na-
szych działań.

W jaki sposób udaje się państwu utrzy-
mać konkurencyjną pozycję na rynku?

– Jednym ze sposobów utrzymania do-
brej pozycji na rynku jest oparcie współpra-
cy na zdrowej konkurencji, z zachowaniem za-
sad partnerskich, gdyż właśnie to stanowi siłę
napędową dalszego rozwoju, a zarazem
motywację do szybszego działania.

Na koncie firmy znajdują się liczne na-
grody, tytuły i wyróżnienia, w tym ostatnio
zdobyte: Złoty Filar Budownictwa i Puchar
Prezydenta Bielska Białej. Co pana zdaniem
stanowi klucz do sukcesu?

– Kluczem do sukcesu jest ciężka praca,
rzetelna analiza rynku i szybka reakcja na
zmiany rynkowe. Duże znaczenie ma także
skrupulatne wyliczanie kosztów własnych i ich
obniżanie, celem sprostania konkurencji.
Planowanie tematyczne i wprowadzanie in-
nowacyjnych technik instalacyjnych zwiększają
naszą konkurencyjność i pozwalają na obni-

żenie kosztów ogrzewania budynków indy-
widualnych i przedsiębiorstw, powodując
stały rozwój firmy. Ponadto posiadamy wie-
le licencji i uprawnień, co ułatwia klientowi wy-
bór naszej oferty na tle konkurencji. Dzięki
uczestnictwu w targach i stałej ekspozycji
w firmie, Komarpol nawiązuje kontakty z
klientami, na co korzystnie wpływa również
popularność naszej marki na rynku. Czasa-
mi przeszkadza nam konkurencja, która wy-
korzystuje nieuczciwe fora na portalach in-
ternetowych, szkalując w ten sposób naszą
działalność, ukrywając jednocześnie swoje sła-
bości. Forum internetowe dla konkurencji to
również sposób na darmową formę autore-
klamy.

Jak przedstawiają się najbliższe plany
rozwojowe?

– Najbliższe plany to rozwój technik
„źródeł odnawialnych”, pozyskiwanie klien-
tów, którym na sercu leży obniżenie niskiej
emisji spalin, jak również obniżenie kosztów
eksploatacji budynków. Proces ten wymaga
dużo czasu i wielu argumentów, przekonu-
jących potencjalnego klienta o słuszności wy-
boru innowacyjnych technik instalacyjnych.
Nasza firma stawia na źródła odnawialne, któ-
rych celem jest zminimalizowanie kosztów
związanych z ogrzewaniem, produkcją ciepłej
wody użytkowej i klimatyzacją.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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Na bieżąco z trendami
30 lat działalności na rynku pozwala zdobyć doświadczenie i znaczącą pozycję 
w branży. W budowaniu marki w sektorze usług budowlanych pomaga 
postępowość i szybkie dostosowywanie oferty do zmian rynkowych. 
O strategii rozwoju firmy Komarpol mówi jej właściciel Jerzy Komar

ZŁOTY FILAR BUDOWNICTWA

Nagrody zdobyte podczas 40. Międzyna-
rodowych Targów Budownictwa JESIEŃ
2011 i 13. Międzynarodowych Targów
Instalacyjnych INSTAL SYSTEM 2011

Komarpol powstał w 1980 roku. Początkowo prowadził działalność produkcyjną,
która z biegiem lat przekształciła się w działalność handlową.
W latach 90. firma rozpoczęła produkcję złączek, rozdzielaczy oraz elementów do in-
stalacji alupex – w tym czasie najnowocześniejszego rozwiązania wykorzystywanego
w instalacjach grzewczych wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewania podłogowego.
Firma Komarpol była pierwszą hurtownią instalacji w Bielsku-Białej oraz pierwszym
producentem elementów instalacji do techniki grzewczej z mosiądzu. Wdrażała nowe
techniki grzewcze, takie jak ogrzewanie podłogowe, strefowe i ścienne. Posiadała
kilka placówek, m.in.: w Węgierskiej Górce, Warszawie, Bielsku- Białej i Jaworzu.
Od 1985 roku Komarpol posiadał stały box wystawowy na Stałej Wystawie Bu-
downictwa w Warszawie przy ulicy Bartyckiej, a od 1990 roku rozpoczęto sprzedaż
materiałów instalacyjnych w cenach hurtowych. Od 2002 roku firma wprowadza na
bieżąco innowacyjne rozwiązania w zakresie źródeł odnawialnych tj. pompy ciepła,
solary, fotowoltanikę, elektrownie wiatrowe. Ponadto jest jedną z najstarszych firm
zajmujących się dystrybucją, montażem instalacji, urządzeń i zbiorników na biogaz,
gaz płynny i sieciowy.
Firma od 1991 roku uczestniczy w targach budownictwa w Bielsku-Białej. W tym
roku było to jej 40. uczestnictwo, podczas którego została uhonorowana Złotym
Filarem Budownictwa za pompę ciepła powietrzną Alphainnotec oraz Pucharem
Prezydenta Miasta Bielska-Białej za wprowadzanie nowych rozwiązań i innowacji,
a w szczególności instalacji przy udziale źródeł odnawialnych. Dotychczas firma
uczestniczyła także w targach w Poznaniu, Katowicach oraz w Żylinie.



Do września bieżącego roku pro-
gram NFOŚiGW, realizowany we
współpracy z sektorem banko-
wym i kierowany do osób fizycz-

nych i wspólnot mieszkaniowych, przyciągnął
1656 wnioskodawców zainteresowanych do-
finansowaniem kredytu na zakup i montaż in-
stalacji solarnej podgrzewającej ciepłą wodę
użytkową.

Trudno się dziwić systematycznie ro-
snącej popularności programu. Udział do-
finansowania w inwestycji, obejmującej nie
tylko zakup kolektora, lecz także całościowy
proces montażu i uruchomienia instalacji,
jednym może się wydać symboliczny, innym
– znaczący. Niezależnie od tego, każda
oszczędność jest dziś w cenie, zaś sama in-
stalacja solarna pozwala oszczędzić prze-
ciętnej rodzinie średnio 1500 zł rocznie, je-

śli przyjąć, że za ogrzewanie wody płaci
200 zł miesięcznie.

Średnia instalacja solarna oparta na ko-
lektorze próżniowo-rurowym to wydatek
rzędu 13,5 tys. zł brutto, który przy 45-pro-
centowym dofinansowaniu spada do nieca-
łych 8 tys. zł. Warto mieć na względzie, że in-
stalacja posłuży nam przeszło 20 lat, a zwrot
kosztów nastąpi w ciągu 3–6 lat. Opłacalność
inwestycji wzmaga fakt, że dofinansowanie
z NFOŚiGW można łączyć z wybranymi fun-
duszami gminnymi o analogicznym prze-
znaczeniu.

Dotychczas wyliczenia i przyszłościowa
oszczędność bieżących kosztów ogrzewania
przy wykorzystaniu kolektora słonecznego
przekonała ponad 12 tys. wnioskodawców,
którzy zdecydowali się na inwestycję, korzy-
stając z możliwości dopłaty do kredytu ze stro-

ny Funduszu. Tym samym wykorzystali oni
blisko 70 proc. z puli 76,7 mln zł, dostępnej
w budżecie programu na lata 2010–2011.
Łącznie program przewiduje 2 nabory wnio-
sków, w ramach których do rozdysponowa-
nia jest 300 mln zł na wypłaty dotacji do
umów kredytu zawieranych w latach 2010–
2014. Pierwsze kredyty z dotacją zostały
udzielone w sierpniu 2010 roku, zaś 223,3 mln
zł do rozdziału w II turze będzie wypłacone
w latach 2012–2015.

Do tej pory beneficjenci złożyli w bankach
12061 wniosków na kredyt z dopłatą, a 8465
klientom wypłacono już dopłaty o łącznej war-
tości 53 133 mln zł. Najczęściej instalowane
są trzy kolektory na budynek, przy czym na
zestaw kolektorowy uzyskano dotacje w wy-
sokości średnio ponad 6,3 tys. zł, a dla
wspólnot mieszkaniowych: 48,7 tys. zł. �

Furora dopłat 
do kolektorów słonecznych
Uruchomiony w lipcu 2010 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej program 45 proc. dopłat do zakupu i montażu kolektorów 
słonecznych w budynkach mieszkalnych wzbudził ogromne zainteresowanie
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CSR, czyli Społeczna Odpowiedzial-
ność Biznesu, to pojęcie bardzo pojemne, nie-
kiedy mylnie kojarzone wyłącznie z filan-
tropią firm. Gdyby jednak pokusić się
o przedstawienie koncepcji w pigułce, jakie
główne zasady przyświecają działalności
przedsiębiorstwa, które uważa się i chce być
postrzegane jako odpowiedzialne?

– CSR to szersze pojęcie od filantropii
– firma, która prowadzi działania filantropijne
niekoniecznie musi być odpowiedzialna spo-
łecznie. Społeczna odpowiedzialność bizne-
su to kompleksowa strategia prowadzenia fir-
my, która uwzględnia takie obszary, jak miej-
sce pracy, rynek, środowisko naturalne czy
społeczność lokalna. To nowoczesny sposób
zarządzania firmą, który buduje jej przewa-
gę konkurencyjną oraz kreuje pozytywny wi-
zerunek, przynosząc jednocześnie szereg ko-
rzyści różnym interesariuszom firmy: klien-
tom, pracownikom, akcjonariuszom, do-
stawcom itd. To wreszcie oparcie biznesu
o wartości, troska o to w jaki sposób jest wy-
pracowywany zysk.

Mam wrażenie, że przedsiębiorcy coraz
rzadziej przecierają oczy ze zdziwienia na ha-
sło: CSR, ale z drugiej strony do powszech-
ności założeń tej koncepcji w praktyce
wciąż daleko. Jak to jest faktycznie z biz-
nesową odpowiedzialnością w obrazie pol-
skiej gospodarki?

– Choć prawdą jest, że CSR w Polsce to
jeszcze nowa koncepcja – funkcjonuje dopiero
od 10 lat, czyli odkąd powstało Forum Od-
powiedzialnego Biznesu – mówimy o niej
w naszym kraju. Wcześniej pojawiały się pu-
blikacje dotyczące etyki biznesu. Nie znaczy
to jednak, że pewne dobre praktyki przed-
siębiorców nie istniały wcześniej – szczegól-
nie małe i średnie przedsiębiorstwa stosują
pewne zasady CSR, tylko po prostu ich w ten
sposób nie nazywają. Natomiast to, czego
brakuje polskim przedsiębiorstwom, poza fi-
liami międzynarodowych korporacji, to ca-
łościowa strategia społecznej odpowie-
dzialności. Wiele firm prowadzi rozproszo-
ne działania z różnych obszarów, nie mając
spójnej wizji wpisanej w strategię firmy. I to
jest kierunek, w którym polskie przedsię-
biorstwa powinny się przede wszystkim roz-
wijać.

Czy prawdą jest, że to duże korporacje
mają największy gest i myślą bardziej glo-
balnie, nie tylko o własnym rozwoju? Czy po-
dział na branże ma jakiekolwiek znaczenie,

jeśli chodzi o wyłonienie liderów społecznej
odpowiedzialności biznesu?

– Międzynarodowym korporacjom łatwiej
jest prowadzić działania odpowiedzialne
społecznie, gdyż zwykle to centrala wyznacza
sposób działania. Na Zachodzie CSR jest bar-
dziej rozwinięty, dlatego implementowanie
sprawdzonych tam rozwiązań, odpowiednio
dostosowanych do lokalnych warunków, jest
prostsze i jednocześnie bardziej spektakularne.
Ale nie znaczy to, że małe firmy nie myślą
o innych – wiele jest inicjatyw z zakresu współ-
pracy z lokalnymi społecznościami, gdyż

drobni przedsiębiorcy często mają bliższy kon-
takt z ludźmi.

Każda firma może zostać liderem CSR,
niezależnie od sektora, w którym działa. Nie
ma przeciwwskazań, aby firma była odpo-
wiedzialnym pracodawcą, angażowała się
w działania prospołeczne, prowadziła pro-
gram wolontariatu pracowniczego, czy wpro-
wadzała ekologiczne rozwiązania lub do-
datkowo oferowała ekologiczne produkty.
Wśród najlepszych przykładów dobrych
praktyk w Raporcie Forum Odpowiedzialnego
Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce”
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Odpowiedzialny biznes
CSR to sposób działania firmy, a więc koncepcja uniwersalna, a nie jednorazowe narzędzie
– dlatego CSR może być strategią każdej firmy – mówi Mirella Panek-Owsiańska, 
prezes zarządu i dyrektor generalny Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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znajdują się zarówno firmy z branży FMCG,
jak i banki, firmy konsultingowe czy farma-
ceutyczne. CSR to sposób działania firmy,
a więc koncepcja uniwersalna, a nie jedno-
razowe narzędzie – dlatego CSR może być
strategią każdej firmy.

Faktem jest, że istnieje potrzeba upo-
wszechnianie dobrych praktyk w zakresie sa-
moregulacji branżowych. W ostatnich latach
najbardziej aktywne były branża chemiczna
– inicjatywa Responsible Care, finansowa –
Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowe-
go, a także energetyczna – konferencja „Od-
powiedzialna energia” i deklaracja w sprawie
zrównoważonego rozwoju, podpisana przez
7 największych firm energetycznych.

Często firmy chwalą się otwartością na
potrzeby klientów i oczekiwania kontra-
hentów. Czy dialog ze społeczeństwem i sa-
morządami lokalnymi również staje się
mocną stroną biznesu w działaniach na
rzecz wspólnego dobra?

– Dialog ze społecznością lokalną i sa-
morządem to część odpowiedzialnych dzia-
łań biznesu na rzecz społeczeństwa. To tak-
że lepsza możliwość wsłuchania się w po-
trzeby poszczególnych grup, co pozwala na
ulepszenie swoich produktów czy usług, na
dostosowanie firmy do zmieniających się
potrzeb społecznych. Taki proces przepro-
wadziła na przykład firma Telekomunikacja
Polska. Prowadzi ona proces dialogu z róż-
nymi grupami interesariuszy, zgodnie z wy-
tycznymi międzynarodowego standardu
AA1000SES.

Taki proces przeprowadziła również Gru-
pa Żywiec – w pięciu miastach, w których
znajdują się browary grupy, odbyły się spo-
tkania z kluczowymi partnerami społeczny-
mi. W efekcie powstać mają propozycje do-
tyczące współpracy w zakresie polityki alko-
holowej, społecznej czy środowiska.

Od 2003 roku opracowują państwo ra-
port „Odpowiedzialny biznes w Polsce”. Jaki
był ów odpowiedzialny biznes w 2010 roku
i jaki obraz wyłania się po I półroczu bieżą-
cego roku?

– W dziewiątym raporcie podsumowu-
jącym odpowiedzialny biznes w Polsce w 2010
roku znalazło się aż 117 dobrych praktyk, po-
grupowanych na pięć obszarów: społeczeń-
stwo, rynek, środowisko, miejsce pracy oraz
zarządzanie i raportowanie. Ponadto, na
podstawie 48 najciekawszych praktyk stwo-
rzono cztery zbiorcze opisy dotyczące wo-
lontariatu pracowniczego, pomocy powo-
dzianom, ekobiura i profilaktyki zdrowotnej
pracowników, które mogą stanowić cenną in-
spirację dla innych firm.

Dotychczas panowało przekonanie, że
działania z zakresu CSR to domena wyłącz-
nie dużych firm, z międzynarodowymi ko-
rzeniami, skupionych w największych aglo-
meracjach. Tegoroczny raport pokazuje, że ten
obraz się zmienia i coraz więcej firm z sektora
MŚP wdraża u siebie dobre praktyki. Innym

zauważalnym trendem jest coraz częstsze wy-
korzystywanie przez firmy w działaniach
CSR mediów społecznościowych oraz ro-
snąca liczba działań skierowanych do pra-
cowników firm, m.in. poprzez edukację na te-
mat tego, czym jest CSR lub organizowanie
konkursów na inicjatywy, które później re-
alizują firmy.

Co wskazałaby pani jako najważniejsze
zmiany w podejściu firm do samej idei
CSR oraz postępach we wdrażaniu jej prak-
tyk w krajowych przedsiębiorstwach na
przestrzeni ostatnich lat?

– W ciągu ostatnich lat myślenie o od-
powiedzialności biznesu w Polsce stało się
bardziej dojrzałe. Coraz więcej firm włącza
kwestie odpowiedzialności do całościowej
strategii zarządzania firmą. Nadal jednak
zdarzają się przypadki niedojrzałego my-
ślenia o CSR i utożsamiania go z filantro-
pią czy public relations, skupiania się na wi-
zerunku i komunikowaniu o tym, jak firma
wydaje pieniądze, a nie analizowania spo-
sobu, w jaki je zarabia. Z drugiej strony, war-
to zauważyć, że rośnie świadomość intere-
sariuszy w zakresie odpowiedzialności biz-
nesu, co pociąga za sobą konieczność po-
dejmowania bardziej strategicznych działań.
Czysta filantropia przestaje wystarczać, aby
firma została uznana za odpowiedzialną
– otoczenie około biznesowe zwraca uwagę
na oddziaływanie biznesu na środowisko, na
to, jak traktuje swoich pracowników, do-
stawców itd.

Ze względu na rozwój mediów społecz-
nościowych rosną możliwości kontroli praw-
dziwości deklaracji firm i przejrzystości ich

działań. Łatwiej teraz zdemaskować niczym
nie poparte deklaracje, dlatego firmy stały się
bardziej ostrożne w komunikowaniu o swo-
jej odpowiedzialności.

Z pozabiznesowego zaangażowania firm
korzysta społeczność lokalna i środowisko.
A co zyskuje dzięki dodatkowym obszarom
działalności sama firma?

– CSR to inwestycja długofalowa. Zwro-
tem z niej dla firmy będzie zwiększona kon-
kurencyjność firmy i budowanie jej wartości.
Odpowiedzialne podejście do działań biz-
nesowych pozytywnie wpływa na firmę: za-
dowoleni i doceniani pracownicy są bardziej
efektywni, klienci nagradzają marki zaanga-
żowane w działania prospołeczne poprzez

swoje decyzje zakupowe, wzrasta zaintere-
sowanie inwestorów, a przede wszystkim
rośnie konkurencyjność firmy. Społeczna
odpowiedzialność firmy zwiększa lojalność
konsumentów, a wzrost ich świadomości
społecznej powoduje, że w swoich wyborach
kierują się także zaufaniem do danej firmy
i jej wizerunkiem. Rosnąca grupa konsu-
mentów zwraca uwagę na „ekologiczność”
produktu lub usługi, przestrzeganie zasad spo-
łecznej odpowiedzialności w procesie jego wy-
tworzenia oraz ogólną reputację firmy.

W jakim stopniu i jakich obszarach
dzięki dobrym praktykom CSR i związanym
z nimi standardom biznesowym poprawia się
kondycja gospodarki?

– Współczesne firmy mają bardzo duży
wpływ na życie ludzi  i środowisko natural-
ne. Ich postępowanie może niszczyć zasoby
naturalne i pozbawiać godności pracowników,
a może się też przyczyniać do ochrony śro-
dowiska, walki ze zmianami klimatycznymi,
może budować kapitał społeczny. Sytuacja,
w której działania firmy prowadzone są w spo-
sób odpowiedzialny, jest korzystna zarówno
dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla jego
otoczenia. W rezultacie korzysta cała go-
spodarka.

Jakie metody upowszechniania idei
CSR w Polsce mają szansę się sprawdzić? Ja-
kie argumenty najlepiej przemawiają do
przedsiębiorców za ukierunkowaniem dzia-
łalności w kierunku społecznie odpowie-
dzialnego biznesu?

– Wszyscy potrzebujemy wiedzy o CSR,
zarówno o wartościach, strategiach, jak i na-
rzędziach, które można stosować. Przedsię-

biorcy, zwłaszcza mali i średni, potrzebują do-
brych przykładów i konkretnych korzyści, któ-
re mogą mieć z takiego postępowania. Od
2 lat funkcjonują w Warszawie podyplomo-
we studia z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu, podczas których można
zapoznać się zarówno z teorią, jak i prakty-
ką CSR. Organizacje, takie jak Forum Od-
powiedzialnego Biznesu, stanowią z kolei plat-
formę współpracy dla biznesu, administracji
publicznej, organizacji pozarządowej i śro-
dowisk akademickich, gdzie spotykają się oso-
by i firmy zaangażowane w różne inicjatywy
z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Coraz więcej firm włącza kwestie odpowiedzialności
do całościowej strategii zarządzania firmą. 
Nadal jednak zdarzają się przypadki niedojrzałego 
myślenia o CSR i utożsamiania go z filantropią 
czy public relations, skupiania się na wizerunku 
i komunikowaniu o tym, jak firma wydaje pieniądze,
a nie analizowania sposobu, w jaki je zarabia
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Górnośląskie praktyki CSR
Zadaniem każdej firmy jest realizacja celów ekonomicznych. Jednak żadna 
firma nie działa w próżni. Każda wywiera wpływ na swoje otoczenie. 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach z uwagi 
na charakter swojej działalności jest podmiotem szczególnym, któremu 
nieobce są założenia CSR, przekładane na praktykę

Już poprzez realizację swojej podsta-
wowej funkcji, jaką stanowi ujmo-
wanie, uzdatnianie, magazynowanie
i dystrybucja wody dla około 3 mln

mieszkańców aglomeracji śląskiej, Górno-
śląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA wy-
kazuje się społeczną odpowiedzialnością.
W misji spółki jej świadoma kadra mena-
dżerska ważne miejsce wyznaczyła zasa-
dom CRS (ang. Corporate Social Respon-
sibility).

Odpowiedzialny biznes jest pojęciem
bardzo szerokim, mającym wiele definicji.
Idea CSR opiera się na stosowaniu przej-
rzystych praktyk biznesowych oraz budo-
waniu pozytywnych relacji z grupami inte-
resariuszy, czyli wszystkimi osobami i pod-
miotami, które tworzą firmę i z którymi fir-
ma współdziała. Ważnym aspektem CSR jest
długofalowa strategia, oparta na wnikliwej
analizie potrzeb oraz na dialogu społecznym.
– Odpowiedzialnym społecznie biznesem nie
jest, jak się wielokrotnie mówi, jedynie dzia-
łalność charytatywna. Nie można utożsamiać
działań CSR z filantropijnymi. U podstaw
filozofii CSR w Górnośląskim Przedsię-
biorstwie Wodociągów SA leży zachowanie
przez firmę równowagi między trzema
aspektami jej funkcjonowania: ekonomicz-
nym, ekologicznym i etycznym. W skrócie
można to ująć jako osiąganie sukcesu eko-
nomicznego z uwzględnieniem wartości
etycznych, praw człowieka i rozwoju spo-
łeczności lokalnych oraz ochrony środowi-
ska naturalnego – mówi Jarosław Kania, pre-
zes zarządu

Przedsiębiorstwo angażuje się w organi-
zację licznych wydarzeń gospodarczych, kul-
turalnych, sportowych i naukowych. Wspie-
ra podmioty działające na rzecz dzieci. Jest
też koordynatorem jedynego w kraju klastra
wodnego. Dzięki Górnośląskiemu Przedsię-
biorstwu Wodociągów corocznie odbywają się
imprezy integrujące środowiska wodociągo-
we w województwie: latem regaty żeglarskie,
a zimą – zawody w narciarstwie alpejskim. Fir-
ma współpracuje z przedstawicielami świa-
ta nauki przy organizacji konferencji i targów
branżowych. W najstarszej spośród należą-
cych do firmy stacji uzdatniania wody, leżą-
cej na Szlaku Zabytków Techniki Woje-
wództwa Śląskiego, znajduje się muzeum,

chętnie odwiedzane przez uczniów i studen-
tów podczas zajęć dydaktycznych.

Dbałość o środowisko naturalne przeja-
wia się głównie w racjonalnym gospodaro-
waniu wodami z myślą o przyszłych pokole-
niach, ale także w prowadzeniu gospodarki
rybackiej w zbiornikach wodnych. Nie spo-
sób nie wspomnieć o planowanej budowie
elektrowni wodnej oraz realizowanej instalacji
stacji solarnych. Dzięki wykorzystaniu przez
spółkę nowoczesnych technologii uzdatnia-
nia wody woda płynąca ze śląskich kranów
nadaje się do picia bez przegotowania. Jed-
ną z ważniejszych funkcji Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów SA o cha-
rakterze odpowiedzialności społecznej jest
ochrona przeciwpowodziowa terenów połu-
dniowej Polski.

Odpowiedzialny biznes opiera się na
rzetelnej i wiarygodnej informacji. Podobnie
jak PR, oparty na budowaniu relacji z grupami
niezbędnymi dla prawidłowego funkcjono-
wania firmy, jest procesem długotrwałym,
opartym na dialogu społecznym. To pokazuje,
że zakresy CSR i PR często się stykają. Jed-
nak należy pamiętać o zasadniczej różnicy.
Podczas gdy PR jest narzędziem do kreowania
pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa
w umysłach odbiorców, CSR jest rzeczywi-
stym działaniem budującym filozofię funk-
cjonowania firmy. –W Górnośląskim Przed-
siębiorstwie Wodociągów SA nie ma odręb-
nej jednostki organizacyjnej zajmującej się od-
powiedzialnością społeczną. Zadań związa-
nych z CSR podejmują się osoby na różnych
szczeblach organizacji – zarówno szeregowi
pracownicy, jak i menedżerowie. Dzięki ta-
kiemu modelowi idea CSR ma szanse prze-
nikania przez różne obszary przedsiębiorstwa.
Jest ona promowana przez kadrę zarządza-
jącą w opartych o zasadę partnerstwa rela-
cjach z kontrahentami – tłumaczy Elżbieta
Zielonka, główny specjalista ds. kontaktów ze-
wnętrznych.

Bycie odpowiedzialnym nie zawsze wy-
maga wielkich nakładów finansowych, lecz
przede wszystkim przestrzegania prawa,
tworzenia przyjaznego miejsca pracy czy
wspierania inicjatyw pozabiznesowych, bo-
wiem takiego postępowania oczekują pra-
cownicy, rynek i społeczeństwo. Potwier-
dzeniem tych deklaracji w praktyce są m.in.

uzyskane tytuły: „Firmy Fair Play”, „Solidnej
Firmy”, „Solidnego Pracodawcy”, „Śląskie-
go Lidera Innowacji”. Obecnie spółka reali-
zuje projekt szkoleniowy „GPW SA – Górą
Pracownik Wykwalifikowany!” dla 430 pra-
cowników, który obejmuje 1350 miejsc szko-
leniowych i będzie trwał do dnia 31.03.2013
roku. Odpowiedzialne podejście do biznesu,
wcielane w życie przez Górnośląskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów SA, doceniono
ostatnio, przyznając spółce Złoty Laur Umie-
jętności i Kompetencji 2010 w kategorii fir-
ma społecznie odpowiedzialna. �
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Poza generowaniem zysków przez fir-
my niezwykle istotny jest również ich
wkład w życie społeczne i gospo-
darcze danej społeczności, miasta,

regionu, czy kraju. W zależności od wielko-
ści i siły oddziaływania, wkład ten może być
większy bądź mniejszy. I właśnie z tym wią-
że się pojęcie społecznej odpowiedzialności
biznesu.

Genezy społecznej odpowiedzialności
biznesu można poszukiwać w dziewiętna-
stowiecznej Ameryce – wówczas działały
tam wielkie przedsiębiorstwa, kreujące ogrom-
ne zyski. Te wielkie przedsiębiorstwa miały fe-
nomenalny wpływ na życie społeczne i poli-
tyczne kraju. To właśnie wtedy w Stanach
Zjednoczonych po raz pierwszy pojawiła
się koncepcja, aby wielkie firmy, poza gene-
rowaniem zysku i realizacją partykularnych
interesów, oddawały coś społeczeństwu. W ten
sposób zaczął się rodzić odpowiedzialny
biznes, stając się, dzięki globalizacji, zjawi-
skiem powszechnym.

Prawo czy obowiązek?
Czy społeczna odpowiedzialność to pra-

wo czy obowiązek przedsiębiorców? Z jednej
strony ani społeczeństwo, ani państwo nie
może zmusić danej firmy do społecznej
wrażliwości. Z drugiej strony ocena firmy wy-
nika nie tylko z jej kondycji finansowej i ofer-
ty rynkowej, ale także z tego, jak firma anga-
żuje się w życie społeczne. Dotyczy to cho-
ciażby odpowiedniego kształtowania relacji
z partnerami biznesowymi czy klientami.

Elementem społecznego zaangażowania
się biznesu jest chociażby wspieranie osób nie-
pełnosprawnych poprzez ich zatrudnianie.
Niepełnosprawni, choć nie mogą wykonywać
każdego rodzaju pracy, z racji chociażby pro-
blemów z poruszaniem się, sprawdzają się
bardzo dobrze na wielu stanowiskach. Co wię-
cej, korzyści z ich zatrudniania są niebagatelne.
Osoby niepełnosprawne w większym stopniu
niż w pełni sprawni pracownicy angażują się
w życie firmy, w której są zatrudnione. Cie-
szą się także coraz większym zaufaniem
pracodawców. Takiemu stanowi rzeczy sprzy-
jają liczne kampanie medialne. Z przykrością
należy jednak stwierdzić, że pewne grupy nie-
pełnosprawnych wciąż są dyskryminowane,
co wynika z obaw, w dalszym ciągu drze-
miących w społeczeństwie. Niemniej jed-

nak, należy zauważyć, że w porównaniu do
sytuacji chociażby sprzed dekady pozycja na
rynku pracy także tych grup uległa znaczącej
poprawie.

Dobry stosunek do niepełnosprawnych
pracowników jest jednym z elementów bu-
dowania wizerunku przedsiębiorcy wrażliwego
na problemy społeczne. Innym takim ele-
mentem jest chociażby nowoczesne podejście
do kwestii równouprawnienia płci w zakładach
pracy. Chociaż od początku działania sufra-
żystek, które jako pierwsze upomniały się
o prawa kobiet, minęło już ponad sto lat, ko-
biety nadal podlegają dyskryminacji zawo-
dowej.

Obecnie wiele zawodów, dawniej zare-
zerwowanych wyłącznie dla mężczyzn, otwo-
rzyło się na kobiety. Mimo to wciąż zdarza-
ją się przypadki złego traktowania kobiet.
W nowoczesnym przedsiębiorstwie kobiety
powinny być traktowane z należytym sza-
cunkiem, na równych prawach z mężczy-
znami. Właśnie takie postępowanie kształtuje
oblicze odpowiedzialnego społecznie praco-
dawcy. Podobnie jest zresztą w przypadku
życzliwego stosunku pracodawców do kwe-
stii zakładania rodziny przez pracownika
firmy.

Z myślą o otoczeniu
Odpowiedzialność w biznesie przejawia

się nie tylko w stosunku do pracowników, ale
też do całego otoczenia. Odpowiedzialnym

przedsiębiorcą jest ten, który w czasie pro-
dukcji nie szkodzi okolicznej społeczności.
Może to dotyczyć chociażby tak prozaicznej
kwestii, jak hałas. Istnieją przedsiębiorstwa,
na przykład branży przemysłu ciężkiego,
w których hałas jest zjawiskiem nieuniknio-
nym. Należy jednak możliwie go ograniczyć,
zwłaszcza jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się osiedla albo inne miejsca, w któ-
rych często przebywają ludzie. Zainstalowa-
nie ekranów akustycznych, przestrzeganie
norm hałasu, powstrzymanie się od pracy
w czasie do tego nie przeznaczonym – to tyl-
ko niektóre przejawy życzliwego podejścia pra-
codawcy do okolicznych mieszkańców.

Ważne jest również wrażliwe podejście do
ekologii. Odpowiedzialny przedsiębiorca to
ten, któremu leży na sercu dobro środowiska
naturalnego. W epoce industrialnej, a także
w kolejnych dekadach, natura doznała zna-
czącego uszczerbku. Odpowiedzialność wła-
ściciela nowoczesnego przedsiębiorstwa prze-
jawia się w takich działaniach, jak montaż od-
powiednich filtrów na kominach, przestrze-
ganie norm czy odpowiednie składowanie zu-
żytych materiałów produkcyjnych.

Poprawa wizerunku
Zwolennicy społecznej odpowiedzial-

ności biznesu są zdania, że wskutek funk-
cjonowania wielkich zakładów przemysło-
wych, szkody wyrządzane otoczeniu są tak
wielkie, że – niejako na zasadzie pokuty – wła-
ściciele tych zakładów powinni z własnej ini-
cjatywy starać się zadośćuczynić otoczeniu.
W takim przypadku firmy, które rzeczywiście
działają na rzecz otoczenia, zyskują pozytywne
oceny wśród okolicznych mieszkańców, po-
prawiają swój wizerunek, a to w konsekwen-
cji może skutkować zwiększeniem obrotów.
Ludzie, wdzięczni za społeczny wkład firmy,
często wynagradzają danego przedsiębiorcę,
nabywając dobra albo usługi przez niego ofe-
rowane. Firma, która dba o swoje otoczenie,
jest lepiej traktowana nie tylko przez klientów,
ale też przez potencjalnych partnerów w biz-
nesie, którzy dostrzegają i doceniają społeczne
zaangażowanie.

Stwierdzenie, że biznesmen powinien
tylko i wyłącznie zarabiać, przechodzi (jeśli
już nie przeszło) do lamusa. Współczesny
przedsiębiorca musi bowiem obok kreowania
zysków dbać o otoczenie, w którym żyje. Spo-
łeczne zaangażowanie może okazać się zna-
komitą inwestycją na przyszłość. �

Inwestycja w przyszłość
Niezależnie od wielkości i charakteru, przedsiębiorstwa były, są i będą 
nastawione na generowanie zysku. Zarabianie pieniędzy to jednak 
nie jedyna misja do spełnienia przez przedsiębiorców



Wszelkie aktywności firmy zmie-
rzają do maksymalnego ogra-
niczenia zagrożeń wpisanych
w wykonywaną pracę czy co-

dzienne funkcjonowanie człowieka, jak
i związanych z zanieczyszczeniem środowi-
ska naturalnego. – Stale podnoszone kwali-
fikacje naszych pracowników prowadzą do
rozszerzania zakresu oferty badawczej Cen-
trum. Punktem wyjścia działalności firmy były
usługi rzeczoznawcze na rzecz górnictwa.
Z czasem nasze umiejętności i doświadcze-
nie okazały się potrzebne także poza prze-
mysłem wydobywczym. Nasi specjaliści dba-
ją o bezpieczne użytkowanie maszyn i urzą-
dzeń górniczych, zwłaszcza lin i maszyn wy-
ciągowych, ciśnieniowych, dźwignicowych
oraz transportowych, jak również o bezpie-
czeństwo wyciągów narciarskich, kolejek li-
nowych, eksploatacji lokomotyw i wagonów.
W obszarze bezpieczeństwa pracy i środo-
wiska naturalnego niezwykle ważne są ba-
dania urządzeń zabudowy przeciwwybu-
chowej oraz badania zagrożenia metanowego
– mówi Krzysztof Mijalski, prezes CBiDGP.
Nie mniej istotnym obszarem działalności
Centrum jest środowisko naturalne – bada-
nia zanieczyszczeń powietrza, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, odpadów,
hałasu, pól elektromagnetycznych, analizy
i opracowania ekologiczne.

Odpowiedzialność firmy zmierza do za-
gwarantowania nie tylko szerokiego spektrum
usług, lecz głównie ich najwyższej jakości.
Z roku na rok poszerza się lista akredyto-
wanych badań, co podyktowane jest wymo-
gami rynku, ale przede wszystkim zaintere-
sowaniem i potrzebami klientów. Wdrażane
są nowoczesne metody badawcze, których za-
stosowanie korzystnie wpływa zarówno na
bezpieczeństwo pracy, jak i ekonomikę przed-
siębiorstw. Kompetencje firmy w dużej mie-
rze służą podnoszeniu świadomości intere-
sariuszy co do uwarunkowań i możliwości
ograniczania ryzyka w obszarze bezpieczeń-
stwa pracy i środowiska.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego rozumie społeczną odpowie-
dzialność jako angażowanie się w życie spo-
łeczności lokalnej i regionalnej oraz pomoc
najbardziej potrzebującym i pokrzywdzo-
nym. Współdziałając z wieloma instytucjami,
Centrum wspomaga ich inicjatywy zmierza-

jące do poprawy warunków życia i rozwoju
dzieci. Przykładem może być współpraca
z Ośrodkiem Karolina w Lędzinach, Carita-
sem oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej na rzecz dzieci niepełnosprawnych
oraz pochodzących z ubogich i patologicz-
nych rodzin. Wieloletnią tradycją stał się udział
Centrum w akcji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy i organizacji jej finałów w Lę-
dzinach.

Lokalna społeczność może liczyć na
pomoc CBiDGP w trudnych sytuacjach,
między innymi takich, jakie miały miejsce
w ubiegłym roku, czyli powodzi. Centrum włą-
czyło się do akcji podjętej przez Regionalną
Izbę Gospodarczą w Katowicach, mającej na
celu organizację wyjazdów wakacyjnych dla
dzieci z najbardziej poszkodowanych przez
powódź gmin. Jednocześnie CBiDGP wspie-
ra działania na rzecz odbudowy i zabezpie-
czania miejsc zagrożonych powodziami, fi-
nansując zakup między innymi materiałów
budowlanych.

Firma uczestniczy także w takich przed-
sięwzięciach, jak wrześniowy Memoriał Aga-
ty Mróz w Dąbrowie Górniczej na rzecz wal-
ki z białaczką i wspierania transplantologii,

organizowany pod hasłem „Podaruj innym
cząsteczkę siebie”.

Centrum aktywnie uczestniczy rów-
nież w inicjatywach mających na celu wspie-
ranie szkół i przedszkoli, pomagając w re-
montowaniu i wyposażaniu sal, rozwijaniu
zainteresowań dzieci, na przykład poprzez
finansowanie wyjazdu do Centrum Nauki
Kopernik, a także promuje dobre wyniki
młodzieży w nauce, fundując nagrody dla
najlepszych uczniów. Szczególnym obsza-
rem wsparcia jest sport i rozwijanie zainte-
resowań sportowych dzieci. Pomoc dotyczy
głównie wyposażenia w sprzęt, stroje spor-
towe, finansowania udziału w rozgryw-
kach sportowych. – Radość, którą daje
dzieciom możliwość realizowania swoich
marzeń sportowych, przyczynianie się do
kształtowania ich zainteresowań, a może
i przyszłych osiągnięć, to ogromna satys-
fakcja oraz nieoceniona wartość, jaką firma
może wnieść w życie młodych sportowców
i każdego, komu może pomóc – mówi pre-
zes Mijalski, który jednocześnie wspiera swo-
imi umiejętnościami menedżerskimi Klub
Sportowy „Bojszowy”, pełniąc funkcję jego
prezesa. �

Cele nie tylko materialne
Od wielu lat wartością wyznaczającą priorytetowy kierunek działalności 
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach jest 
bezpieczeństwo, w obszarze którego firma realizuje swoją odpowiedzialność 
wobec interesariuszy, społeczeństwa i środowiska naturalnego
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Badania warunków pracy pod ziemią w trosce o bezpieczeństwo ludzi



27września, w sali balowej Zam-
ku w Łańcucie, odbyła się
Gala X edycji konkursu Pod-
karpacka Nagroda Gospo-

darcza. Podczas uroczystości laureaci ode-
brali statuetki i wyróżnienia z rąk wicemini-
stra skarbu państwa Jana Burego, wicemi-
nistra gospodarki Mieczysława Kasprzaka,
wiceministra skarbu państwa Zdzisława
Gawlika, marszałka województwa podkar-
packiego Mirosława Karapyty, przewodni-
czącej Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego Teresy Kubas-Hul i dyrektor Wydzia-
łu Certyfikacji i Funduszy Europejskich Bar-
bary Kuźniar-Jabłczyńskiej, występującej
w imieniu wojewody podkarpackiego, oraz
dyrektora Centrum Promocji Biznesu Paw-
ła Zająca.

Ceremonię wręczenia nagród poprze-
dziło posiedzenie kapituły Podkarpackiej
Nagrody Gospodarczej, podsumowujące
wizytacje przeprowadzone w firmach uczest-
niczących w konkursie. W sali Podkarpac-

kiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
eksperci zebrali i przeanalizowali wnioski
z dokonanej oceny podkarpackich podmio-
tów i dokonali ostatecznego wyboru laure-
atów, których nagrodzono w 11 katego-
riach, uwzględniających stan zatrudnienia,
profil działalności lub szczególne osiągnię-
cia w kolejnych latach.

Na werdykt złożyła się ocena cząstkowa,
obejmująca zróżnicowane kryteria, takie jak
wielkość sprzedaży na rynku lokalnym i ze-
wnętrznym, wartość inwestycji lokalnych,
dynamika i struktura zatrudnienia, wyniki eks-
portowe, rentowność sprzedaży. Oprócz
czynników ekonomicznych brano pod uwa-
gę innowacyjność i nowoczesność technolo-
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Filary podkarpacia
Po raz 10. kapituła Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej wskazała firmy 
działające w regionie, które najlepiej zasłużyły na status laureata konkursu

PODKARPACKA NAGRODA GOSPODARCZA

kategoria firmy mikro 
(do 10 osób zatrudnionych):
• SYLVECO Piela Radosław ze Stobiernej
wyróżnienia: 
• Jednostka Ratownictwa Górniczego 

Sp. z o.o. z Tarnobrzega
• INTERQ SC Usługi internetowe 

R. Ziembicki, J. Ziembicka z Sanoka
• Produkcja Konsultacje Wdrożenia IMPULS 

z Umieszcza

kategoria firmy małe I 
(od 11 do 25 osób zatrudnionych):
• BOSZ Szymanik i wspólnicy 

z Olszanicy
• PRODENTAL Centrum Zaopatrzenia 

Stomatologii i Medycyny z Rzeszowa
wyróżnienia:
• TELTAR Kobielski i Sech SJ z Tarnobrzega
• RESTAL Plus Sp. z o.o. z Rzeszowa
• SEGER Ozga Mikuszewski SJ z Dębicy

kategoria firmy małe II 
(od 26 do 50 osób zatrudnionych):
• PPUH BORIMEX Zygmunt Krupa z Borowej
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„PRIMADENT” SC z Rzeszowa
wyróżnienia:
• RYMATEX Sp. z o.o. z Rymanowa
• Zakład Usług Geologicznych i Projektowych 

Budownictwa i Ochrony Środowiska 
GEOTECH Sp. z o.o. z Rzeszowa

• MEBLE.PL Sp. z o.o. z Głogowa 
Małopolskiego 

kategoria firmy średnie I 
(od 51 do 100 osób zatrudnionych):
• Partners In Progress Sp. z o.o. z Rzeszowa
wyróżnienia: 
• SANITEX Sp. z o.o. z Gniewczyny 

Łańcuckiej
• PROGRAFIX Sp. z o.o. z Dębicy
• PW Drewno-Hurt Ryszard Roczniak z Niska

kategoria firmy średnie II 
(od 101 do 250 osób zatrudnionych):
• Olimp Laboratories Sp. z o.o. z Nagawczyny
• ZMM MAXPOL Zakład Pracy Chronionej 

Andrzej Polak z Rzeszowa
• OPTeam SA z Tajęciny
wyróżnienie: 
• Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski 

z Chwałowic

kategoria firmy duże 
(powyżej 250 osób zatrudnionych):
• ICN Polfa Rzeszów SA z Rzeszowa

kategoria przedsiębiorstwo usług 
komunalnych:
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej – Krośnieński Holding 
Komunalny Sp. z o.o.

wyróżnienia: 
• Nieruchomości Sp. z o.o. z Brzozowa
• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o.
• Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

Stalowa Wola

kategoria przedsiębiorstwo budowlane: 
• BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. SK z Rudnej Małej

kategoria firma pięciolecia:
• Auto Centrum Sp. z o.o. z Rzeszowa
• Przedsiębiorstwo Przewozowe 

Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej 
Sp. z o.o. z Rzeszowa

kategoria firma dziesięciolecia
• Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o.o. 

z Górna
• Piekarnia-Cukiernia SZELCÓW Lesko SJ 

Halina, Andrzej, Maria, Romualda Szelc
• ZMM MAXPOL Zakład Pracy Chronionej 

Andrzej Polak z Rzeszowa
wyróżnienia: 
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WENTA 

Sp. z o.o. z Frysztaka
• AUTORUD Stanisław Górski, Stanisław 

Sobiło SJ ze Stalowej Woli

kategoria przedsiębiorstwo handlowe:
• HANDLOPEX SA z Rzeszowa
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-

-Usługowe Specjał Sp. z o.o. z Rzeszowa

kategoria eksporter: 
• Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA
wyróżnienie: 
• FIBRAX Sanok Sp. z o.o.

kategoria firma zagraniczna w Polsce: 
• SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o. Zakład 

Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie

Laureaci jubileuszowej X edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza

Laureaci X edycji Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej
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gii, politykę kadrową, zaangażowanie w pro-
mocję regionalną i ogólnopolską, dbałość
o środowisko naturalne, a także udział w pro-
gramach rządowych i pomocowych, dzia-
łalność charytatywną i na rzecz społeczności
lokalnej oraz wkład w integrację środowiska
gospodarczego i przyznane firmie wyróżnie-
nia oraz certyfikaty jakości. Tak złożona
ocena kandydatur sprzyja wyłonieniu praw-
dziwych liderów, których działalność przynosi
zysk nie tylko przedsiębiorstwu, lecz także go-
spodarce i wizerunkowi Podkarpacia oraz spo-
łeczności lokalnej.

Zgodnie z założeniami organizatora –
Centrum Promocji Biznesu – oraz współ-
pracujących przy realizacji tej ważnej dla re-
gionu inicjatywy wojewody podkarpackiego
i marszałka województwa podkarpackiego,
konkurs ma bowiem wyłaniać najlepsze i naj-
aktywniejsze gospodarczo firmy Podkarpacia,
które mogą stanowić wzór dla innych nie tyl-
ko ze względu na osiągane w prowadzonej
działalności wyniki, lecz także postawę wzglę-
dem klientów, pracowników, partnerów biz-
nesowych i otoczenia. Tylko takie przedsię-
biorstwa, stawiające na jakość w każdym ob-
szarze, mogą godnie i skutecznie budować
markę regionu, przyczyniając się do wspie-
rania i promocji rozwoju gospodarczego
województwa.

W X edycji konkursu oprócz statuetek
i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych

przyznano 4 nagrody specjalne. W uznaniu
za 60 lat rozwoju firmy, wiarygodność, so-
lidność, jakość oraz działalność na rzecz spo-
łeczności lokalnej na to szczególne wyróż-
nienie zasłużyła ICN Polfa Rzeszów SA. Za
działalność na rzecz społeczności lokalnej
doceniono Greinplast Sp. z o.o. z Krasne-

go. Nagrodę specjalną za innowacje przy-
znano Podkarpackiemu Centrum Produk-
cyjno-Wdrożeniowemu Eko-Karpaty z Tar-
nowca, a w kategorii gospodarstwo rolne
szczególne uznanie zdobył Zakład Do-
świadczalny Instytutu Zootechniki PIB Od-
rzechowa Sp. z o.o. �

Autorud od 1994 roku zajmuje się
sprzedażą samochodów niemiec-
kiego koncernu Volkswagen. Dealer
ma na swoim koncie wiele presti-

żowych nagród i wyróżnień, wśród nich
m.in.: dwukrotny tytuł „Diamentu mie-
sięcznika Forbes”, tytuł „Gazeli Biznesu
2010”, nadawany przez „Puls Biznesu”, ty-
tuł laureata Podkarpackiej Nagrody Go-
spodarczej.

Nowo powstały obiekt jest największym
i zarazem najnowocześniejszym punktem
dealerskim Volkswagena w południowo-
wschodniej Polsce. Utrzymany jest w naj-
nowszej koncepcji architektonicznej kon-
cernu oraz spełnia najnowsze standardy
obsługi klienta. Salon wraz z zapleczem ser-
wisowym ma łączną powierzchnię 3550

mkw. oraz docelowo zapewni miejsca pracy
dla około 50 osób.

Kompleks składa się z salonów sprzedaży:
Volkswagen Samochody Osobowe, Volks-
wagen Samochody Użytkowe, WeltAuto – Sa-
mochody Używane, a także: serwisu me-
chanicznego, obsługującego 12 stanowisk,
blacharni i lakierni (10 stanowisk), punktu
sprzedaży części i akcesoriów, stacji kontro-
li pojazdów, profesjonalnej myjni, hamowni
4x4.

Już od początku swojego istnienia firma
Autorud miała bardzo duży wkład w integrację
oraz rozwój regionu, a po dzień dzisiejszy za-
angażowana jest w organizację wielu imprez
sportowych, regionalnych, a także przedsię-
wzięć edukacyjnych. W ramach tych ostatnich
firma nawiązała stałe relacje ze średnimi szko-

łami technicznymi – w tym jedną ze szkół nie-
mieckich – w celu umożliwienia uczniom od-
bycia praktyk zawodowych.

Autorud rokrocznie zajmuje pozycje w
pierwszej dziesiątce rankingów sprzedaży
polskich dealerów marki Volkswagen. Tak wy-
sokie notowania są efektem zaangażowania
pracowników, którzy w ramach firmy nie tyl-
ko pracują na jej sukces, ale także realizują
swoją własną drogę do sukcesu. To właśnie
pracownicy Autorud w maju tego roku ode-
brali w Wolfsburgu wyróżnienia dla najlep-
szych sprzedawców Volkswagena na świecie.
Są jedynymi sprzedawcami VW w tej części
Polski, którzy mogą pochwalić się takim
osiągnięciem.

www.autorud.vw.pl

Salon Autorud Volkswagen
już w Rzeszowie!
W dniu 20. października bieżącego roku przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie miało 
miejsce uroczyste otwarcie nowego salonu marki Volkswagen. Salon otwarty 
został pod patronatem znanego nie tylko w regionie dealera – firmy Autorud

Ryszard Woźniak, dyrektor Departamentu Systemów ERP w firmie OPTeam, odbiera
statuetkę podczas uroczystej gali Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej



W jakich branżach rozwiązania OPTeam
znajdują najwięcej zastosowań?

– Rozwiązania OPTeam adresowane są
do szerokiego wachlarza klientów, jednak
szczególną uwagę skupiamy na kilku bran-
żach. Kluczowe z punktu widzenia przycho-
dów Spółki są firmy sektora utilities, przed-
siębiorstwa produkcyjne, z wyróżnieniem
sektora lotniczego, i szkolnictwo wyższe. Są
to rynki, na których OPTeam od kilku lat sys-
tematycznie zwiększa wolumen obrotów.
Klienci z tych sektorów zainteresowani są na-
szymi autorskimi systemami opartymi na kar-
tach elektronicznych, oprogramowaniem
klasy ERP do zarządzania przedsiębior-
stwem, rozwiązaniami internetowymi i in-
tranetowymi. Ponadto nasi kontrahenci w co-
raz większym stopniu korzystają z usług na-
szego Centrum Przetwarzania Danych.

Jakie znaczenie dla funkcjonowania
firmy ma działalność w ramach Podkar-
packiego Parku Naukowo-Technologiczne-
go „Aeropolis” i jaki udział w postępie go-
spodarczym regionu ma dorobek spółki
OPTeam?

– W Podkarpackim Parku Naukowo-
Technologicznym „Aeropolis” funkcjonuje wy-
budowane przez nas Centrum Projektowe
Nowoczesnych Technologii OPTeam SA.
Do decyzji o inwestycji w tym właśnie miej-
scu skłoniła nas gotowa infrastruktura, do-
godne logistycznie położenie przy nowym ter-
minalu lotniczym w Jasionce oraz autostra-
dzie A4 i drodze ekspresowej S19, a także ko-
rzystne warunki finansowe, wynikające
z funkcjonowania w Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej EURO PARK Mielec. Po roku
funkcjonowania w tej lokalizacji jesteśmy za-
dowoleni z podjętej decyzji. Zdecydowanie
wzrosły nasze możliwości rozwojowe. Sta-
ramy się też wnieść swój wkład w funkcjo-
nowanie Parku czy Strefy – tutaj działa wie-

lu naszych klientów – przedsiębiorstw z bran-
ży lotniczej. Bliska współpraca niewątpliwie
sprzyja rozwojowi. Z przyjemnością mogę
również pochwalić się tym, że nasz kompleks
Centrum Projektowe Nowoczesnych Tech-
nologii otrzymał prestiżowy tytuł „Budowy
Roku 2010 Podkarpacia”.

OPTeam realizuje projekty w całym kra-
ju, jak również za granicą. Od 2010 roku na-
sze akcje notowane są na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Jednak nasza
siedziba i centra kompetencyjne zlokalizowane
są na Podkarpaciu. Jestem przekonany, że do-
kładamy naszą „cegiełkę” do rozwoju go-
spodarczego całego regionu.

Rozwiązania IT pomagają usprawnić or-
ganizację pracy, podnosić zyski. Jakie na-
rzędzia i rozwiązania są dla państwa furtką
do rozwoju i wzrostu konkurencyjności?

– Firma technologiczna IT, jaką jest
OPTeam, jest zaawansowanym użytkowni-
kiem wielu rozwiązań teleinformatycznych. Są
to np. specjalistyczne narzędzia informatyczne
do budowy oprogramowania. Jednak biorąc
pod uwagę „klasyczne” systemy informa-
tyczne, każdemu polecam efektywny system
klasy ERP do zarządzania przedsiębior-
stwem z mechanizmami BI – czyli business
intelligence – oraz wykorzystywanie możli-
wości dedykowanych aplikacji interneto-
wych/intranetowych, które dzięki projekto-
waniu na indywidualne zamówienie klienta
i oparciu o nowoczesne technologie pozwa-
lają tworzyć systemy, dzięki którym w wi-
doczny sposób można poprawić jakość za-
rządzania firmą, a także usprawnić komuni-
kację wewnętrzną, jak i z partnerami bizne-
sowymi.

Jaką rolę w realizacji strategii rozwojo-
wej firmy odgrywają programy unijne?

– OPTeam jest przykładem efektywnego
wykorzystania możliwości dofinansowania

rozwoju firmy, które dają fundusze unijne.
W swoich działaniach inwestycyjnych już na
etapie ich planowania rozważamy możliwo-
ści aplikowania o dotacje z programów UE.

Do tej pory samodzielnie zrealizowaliśmy
ponad 20 projektów unijnych, obecnie jeste-
śmy w trakcie realizacji trzech kolejnych. Naj-
bardziej zauważalnym efektem tych działań
jest powstałe w 2010  roku Centrum Projek-
towe Nowoczesnych Technologii OPTeam SA
w „Aeropolis”, którego budowa w znacznej
części została pokryta ze środków UE.

W wyniku realizacji kilku projektów do-
finansowanych ze środków unijnych w ra-
mach struktur naszej firmy powołany został
do życia Dział Badawczo-Rozwojowy. Jego
pracownicy stanowią 5 proc. ogólnego za-
trudnienia całej firmy. Zadaniem działu jest
praca nad innowacyjnymi technologiami i roz-
wiązaniami.

Nasza działalność w obszarze pozyski-
wania środków z UE przekłada się również
na rozwój umiejętności potencjalnej kadry,
która w przyszłości zasili rynek IT. We współ-
pracy z Uniwersytetem Rzeszowskim roz-
poczęliśmy realizację niekomercyjnego pro-
jektu, dofinansowanego z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, pt. „Informatyka Two-
ją Szansą”.

To tylko niektóre spośród szeregu pro-
jektów, które realizujemy z korzyścią dla
rozwoju naszej firmy. Korzystanie z możli-
wości, które stwarzają programy unijne do-
radzamy również naszym klientom. Z myślą
o nich utworzyliśmy dział Projektów Unijnych,
którego zespół specjalistów służy pomocą
w zakresie ubiegania się o dofinansowanie ze
środków UE.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.opteam.pl
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Efektywne rozwiązania
Rozmowa z Andrzejem Pelczarem, prezesem zarządu OPTeam SA
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Siedziba firmy OPTeam w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym „Aeropolis”
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Do kogo kieruje swe usługi Petrosoft.pl?
– Swoje usługi kierujemy do małych, śred-

nich firm i dużych korporacji. Naszą główną
specjalizacją jest outsourcing informatyczny.
Dostarczamy wyspecjalizowane usługi in-
formatyczne, np. dostępu do systemu ERP,
do systemu pocztowego, do sieci LAN/WAN.
Zepsuty komputer, serwer, pracownik na
urlopie to problem naszej firmy, a nie klien-
ta. Oferujemy usługi wsparcia dla około
3000 użytkowników, w kilkudziesięciu firmach,
w kilkunastu lokalizacjach. W ciągu ostatniego
roku nasz Dział Wsparcia obsłużył 22 tys. in-

cydentów, co świadczy o naszym profesjo-
nalizmie.

Ponadto dostarczamy kompleksowe roz-
wiązania informatyczne – serwery, macierze
firmy Dell, systemy ERP, a jeżeli to za mało,
to nasi programiści są w stanie stworzyć dla
klienta wyspecjalizowany system informa-
tyczny. Petrosoft.pl to również software ho-
use czyli, produkcja oprogramowania.

W dziedzinie informatyki postęp wydaje
się szczególnie istotny. Czy innowacyjność
i dostosowanie do rynkowych trendów to
właściwy kierunek rozwoju firmy i gwaran-
cja sukcesu w branży?

– Innowacje i nisze rynkowe to szansa na
zdobycie nowych klientów. Nasze produkty,
takie jak elektroniczny obieg faktur, e-faktu-
ra, e-helpDesk, używane są przez kilkaset osób
w kilkudziesięciu firmach. Ale to działa tak-
że w drugą stronę, bowiem innowacyjne
rozwiązania to dziś konieczność w codzien-
nej pracy menadżera.

Naszym sztandarowym produktem jest
wspomniany system e-HelpDesk – narzędzie

niezbędne w każdym dziale informatyki, w ser-
wisie, dziale głównego mechanika, galerii han-
dlowej. Wspomaga zarządzanie serwisanta-
mi w terenie, zapewnia monitoring jakości
świadczonych usług, zarządza zasobami,
a ponadto jest także doskonałym narzę-
dziem do komunikacji.

Dzięki oferowanym narzędziom i tech-
nologiom wiele firm może usprawnić zarzą-
dzanie. A jak państwo podchodzą do tej sfery? 

– W swoich rozwiązaniach i produktach
wykorzystujemy najnowsze technologie Mi-
crosoft. Z punktu widzenia menadżerów
istotne znaczenie ma szybki przepływ infor-
macji i dostęp do nich z dowolnego miejsca,
dlatego też systemy, w których przykładowo
akceptacja wniosku o delegację czy faktury,
lub też dostęp do raportów finansowych są
dostępne nawet z telefonu w samochodzie, to
wymarzone narzędzia wspomagające za-
rządzanie firmą.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.petrosoft.pl

Kompleksowe rozwiązania
Rozmowa z Arturem Ząbkiem, prezesem firmy Petrosoft.pl 
Technologie Informatyczne Sp. z o.o.

„Restal Plus” Sp. z o.o. otrzymał
wyróżnienie w X Edycji Konkursu
Podkarpacka Nagroda Gospodarcza.
Złożyły się na to takie czynniki, jak:
wzrost przychodów w 2010 roku
w stosunku do 2009 roku o 62 proc.,
wzrost wskaźnika rentowności w tym
okresie o 43 proc., stabilność za-

trudnienia oraz wyższa średnia płaca
w firmie (bez Zarządu) o 27 proc.
od średniej płacy w regionie, jak
też wysokie nakłady inwestycyjne
w 2010 roku.
Restal Plus Sp. z o.o. jest czołowym
dostawcą wyrobów hutniczych
w regionie. Firma jest profesjonal-

nie przygotowaną do obsługi nawet
największych inwestorów. Zakres
jej działalności obejmuje sprzedaż
stali zbrojeniowej i płaskiej, ką-
towników, ceowników, dwuteowni-
ków, profili zamkniętych oraz blach
czarnych, rur przewodowych i in-
stalacyjnych. Wykonujemy usługi

cięcia piłą taśmową oraz gilotyną do
blach.
Zakończone inwestycje w zakresie
modernizacji istniejącej hali oraz
budowa nowej hali produkcyjnej
z zapleczem socjalnym pozwolą na
rozszerzenie działalności o pro-
dukcję konstrukcji stalowych.

Restal Plus Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 9; 35-210 Rzeszów, tel. 17 853 82 40; tel./fax 17 853 71 23, restal@restal.pl; www.restal.pl



W ocenie podkarpackich przedsię-
biorstw kapituła bierze pod uwagę bardzo
zróżnicowane kryteria: szereg czynników
ekonomicznych, inwestycje lokalne i inno-
wacyjność, działalność ekologiczną i chary-
tatywną. Czy wszystkie te czynniki są trak-
towane równorzędnie? Który z analizowa-
nych obszarów dominuje, gdy mówimy
o osiągnięciach i zaangażowaniu biznesu?

– Firmy starające się o miano najlepszej
w regionie mają niełatwe zadanie wykazania
parametrów wzrostowych w poszczegól-
nych kryteriach oceny. Każde z wymienionych
przez panią kryteriów jest oceniane punkto-
wo, następnie punkty są sumowane i do fi-
nału przechodzą te firmy, które otrzymały ich
największą ilość. Oczywiście Kapituła wagowo
tak ustawiła ocenę, że najistotniejsze są pa-
rametry wzrostu ekonomicznego i osiągane
wyniki finansowe. Firma, która zostaje lau-
reatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej,
musi wykazać się więc wszechstronnym roz-
wojem, a oprócz tego być firmą wrażliwą spo-
łecznie, dbać o pracowników, o środowisko,
świadczyć pomoc charytatywną.

Co przy tak mocno zróżnicowanym
charakterze i skali działalności wskazałby
pan jako wspólny mianownik firm uhono-
rowanych PNG, pozwalający promować
wojewódzką gospodarkę w skali kraju i poza
granicami?

– Moim zdaniem, sukces najlepszych
podkarpackich firm to przede wszystkim ge-
niusz zarządzania. Mądrzy, kreatywni me-
nadżerowie prowadzą firmę do sukcesu na-
wet w tak trudnych realiach gospodarczych,
jakie charakteryzują Podkarpacie i czasy kry-
zysu gospodarczego.

Kapituła konkursu to długa lista eks-
pertów z różnych dziedzin, z pewnością
nie bez znaczenia dla jakości oceny. Czy trud-
no było pozyskać tak wielu specjalistów i jak
długa droga prowadzi do consensusu przy
wyłanianiu laureatów, by pogodzić wyniki
oceny cząstkowej?

– To prawda, tak liczne grono Kapituły
– ponad 30 osób, specjalistów z dziedziny go-
spodarki, przedstawicieli władz i mediów, po-
zwala na jasną i obiektywną ocenę firm star-
tujących w konkursie. Wiedza i doświadcze-

nie, jakimi dysponują, oraz bezstronność są
gwarantem wysokiej jakości i obiektywności
oceny uczestników konkursu.

Procedura jest następująca: firma składa
ankietę konkursową, której zawartość ocenia
Kapituła i wystawia rekomendacje do wizy-
tacji. Następnie audyt w firmie, ocena zgod-

ności i rzetelności informacji zawartych w an-
kiecie oraz poszerzenie danych na temat pod-
miotu. Po zakończeniu audytów kolejne spo-
tkanie Kapituły i uzyskanie konsensusu
w sprawie wyboru laureatów. Wyniki ogła-
szane są na wielkiej, uroczystej Gali, w obec-
ności wielu znakomitych gości: polityków, gre-
miów gospodarczych i mediów.

Jak dorobek i aktywność podkarpackich
przedsiębiorców rzutuje na kondycję, wize-
runek i możliwości rozwoju regionu?

– Wiele podkarpackich firm zaznaczyło
swoją obecność nie tylko w Polsce, ale rów-
nież na świecie. Są to perełki, które pokazu-
ją niesamowity potencjał naszego regionu.
Wprowadzają nowoczesne technologie i roz-
wiązania, jakimi mogą poszczycić się tylko nie-
liczni. W efekcie nasz region, najdalej wysu-
nięty na wschód w Polsce, jest coraz bardziej
zauważany. Kontrahenci, którzy przejeżdża-
ją do nas z różnych miejsc na świecie, są bar-
dzo zaskoczeni jego potencjałem, chcą z nami
współpracować i dostrzegają ogromne moż-
liwości inwestycyjne. Otwartość ludzi oraz wy-
soce wykwalifikowana kadra, potencjał inte-
lektualny i techniczny, zaplecze naukowe
oraz przykłady osiągniętego sukcesu zachę-
cają kolejnych inwestorów.

Czy działalność firm z regionu w jaki-
kolwiek sposób kierunkuje rozwój Podkar-
pacia? Na ile lokalni przedsiębiorcy wyko-

rzystują gospodarczy potencjał regionu, a na
ile wykazują się inwencją i inicjatywą w two-
rzeniu nowych, perspektywicznych ścieżek
rozwoju dla miejscowego biznesu?

– Napawa mnie optymizmem fakt, że
udowodniliśmy poprzez nasz konkurs, iż roz-
wój gospodarczy to kreatywność, pomysł na
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Sukces to 
geniusz zarządzania
O głównych kryteriach branych pod uwagę przy wyłanianiu laureatów 
konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza, zainteresowaniu firm 
uczestnictwem oraz regionalnej przedsiębiorczości rozmawiamy 
z Pawłem Zającem, dyrektorem Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie

PODKARPACKA NAGRODA GOSPODARCZA

Patrząc z perspektywy ostatnich 10 lat, mogę
powiedzieć, że na Podkarpaciu powstało wiele
nowych, innowacyjnych podmiotów 
gospodarczych, a co za tym idzie, wiele 
nowych, „dobrych” miejsc pracy. Śledząc 
rozwój firm, nie trudno dostrzec, jak znakomicie 
potrafią one reagować na potrzeby rynku
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biznes i uparte dążenie do jego realizacji, czę-
sto pomimo braku odpowiedniej infra-
struktury i możliwości rynkowych, jakie
mają województwa zachodniej Polski. Patrząc
z perspektywy ostatnich 10 lat, mogę po-
wiedzieć, że na Podkarpaciu powstało wie-
le nowych, innowacyjnych podmiotów go-
spodarczych, a co za tym idzie, wiele nowych,
„dobrych” miejsc pracy. Śledząc rozwój
firm, nie trudno dostrzec, jak znakomicie po-
trafią one reagować na potrzeby rynku.
Szybka zmiana w dobie kryzysu, elastyczność
zachowań to również atuty naszych przed-
siębiorców.

Zdobycie Podkarpackiej Nagrody Go-
spodarczej to dla podkarpackich przedsię-
biorców ogromny prestiż. Uznanie przez
tak zacne grono Kapituły potwierdza ich wia-
rygodność, znakomitą kondycję finansową,
daje szereg możliwości pokazania się z jak naj-
lepszej strony w Polsce, jak również poza gra-
nicami kraju.

Jak ocenia pan zainteresowanie kon-
kursem i poziom jego uczestników, patrząc
z perspektywy na 10 dotychczasowych edy-
cji? Jak z punktu widzenia organizatora speł-
nia on swoje cele i w jakim stopniu przy-
czynia się do gospodarczego ożywienia na
Podkarpaciu i upowszechniania dobrych
wzorców w biznesie?

– Bardzo cieszy nas fakt, że zaintereso-
wanie konkursem jest z roku na rok coraz

większe, o czym świadczy liczba startujących
w nim firm. W 10 dotychczasowych edycjach
wystartowało ponad 1200 podmiotów go-
spodarczych. Zauważyliśmy również, że z każ-
dym rokiem przybywa nam firm, które po-
trafią sprostać trudnym wymaganiom rynku,
zdobywają szacunek i uznanie innych, po-
nieważ poza tym, że uzyskały wspaniały wy-
nik ekonomiczny, są solidnymi kontrahenta-
mi, dobrymi pracodawcami.

Śmiało mogę powiedzieć, że cele, które
założyliśmy na początku, związane ze zbu-
dowaniem wzorca ekonomicznego sukcesu
popartego praktykami społecznej odpowie-
dzialności biznesu, zostały zrealizowane w 100
proc. Daje nam to mnóstwo satysfakcji. Pro-
szę sobie wyobrazić, że niełatwo było po-
prowadzić konkurs tak, żeby stał się on naj-
ważniejszym wydarzeniem gospodarczym
w regionie, żeby kreował pozytywne wzorce
zachowań, żeby zachęcał innych do podjęcia
wysiłku. To są lata naszej ciężkiej pracy i wraż-
liwości na potrzeby innych. Jestem dumny, że
co roku przychodzi nam oceniać coraz lepiej
funkcjonujące przedsiębiorstwa o tak ogrom-
nym potencjale.

Co wpływa na popularność Podkar-
packiej Nagrody Gospodarczej i uznanie, ja-
kie zdobyła na przestrzeni 10 lat, od początku
organizacji konkursu? Czy na podstawie na-
pływających zgłoszeń bądź sygnałów ze
strony podkarpackich przedsiębiorców wi-

dzi pan potrzebę jakichkolwiek zmian w for-
mule i przebiegu kolejnych edycji konkur-
su?

– Myślę, że na popularność PNG skła-
da się szereg czynników. Zacznijmy od tego,
że konkurs doceniło mnóstwo podkarpackich
firm, biorąc w nim czynny udział przez wie-
le lat z rzędu. Firmy te dają innym znakomi-
ty przykład, kreując swój pozytywny wizeru-
nek, szczycąc się najważniejszym i najbardziej
prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym
w regionie, jakim jest tytuł laureata Podkar-
packiej Nagrody Gospodarczej.

My staramy się ze swojej strony zrobić
wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom tak
wymagającego klienta, jakim jest przedsię-
biorca. Dbamy o najmniejsze detale, żeby
konkurs prezentował wysoki poziom i żeby
był marką rozpoznawalną. Prowadzimy
akcje promocyjne, mnóstwo spotkań z przed-
siębiorcami i przedstawicielami otoczenia
biznesu, co pozwala nam dotrzeć do aktu-
alnych potrzeb i wymagań rynku, tak więc
i sam program ewaluuje, co roku przynosząc
nowe rozwiązania służące przedsiębior-
com podkarpackim. Jak potwierdzają pro-
wadzone przez nas badania, uczestnictwo
w naszej inicjatywie daje im wiele satysfak-
cji i motywacji do dalszych rozwijających
działań.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Co daje państwu przewagę konkuren-
cyjną, a zarazem stanowi potencjał rozwo-
jowy w kontekście dalszych planów firmy
oraz dostosowania do wymogów i trendów
rynkowych?

– Głównym celem działania firmy jest
ukierunkowanie na zadowolenie klienta. Jest
to proces długotrwały, na który składa się wie-
le czynników, takich jak: nowoczesne wzor-
nictwo, serwis, jakość, elastyczność oraz
atrakcyjna cena. Nowoczesne wzornictwo
w obecnym, trudnym okresie powstaje na ba-
zie analiz faktycznych potrzeb rynkowych,
dzięki temu wprowadzane nowe modele po-
wodują skokowy wzrost sprzedaży. Oczywi-
ście bardzo dobra sprzedaż takiego produk-
tu nie trwa zbyt długo, podobnie jak trendy
rynkowe ulegają ciągłym zmianom. Mamy
jednak świadomość, że tego typu zmienność
jest kosztowna dla firmy, ale efekty wymier-
ne widzę w wynikach finansowych, a efekty
niewymierne – czyli zadowolony klient – przyj-
dą w przyszłości. Chciałbym także nadmie-
nić, że nie staramy się obsługiwać każdej ni-

szy rynkowej, ale skupiamy się tylko na asor-
tymencie, w którym czujemy się pewnie.

Czy z państwa doświadczeń wynika, że
trwałość i solidność wykonania oraz orygi-
nalność wzornictwa jest do pogodzenia z przy-
stępną ceną oferowanych produktów?

– Naszym celem jest osiągnięcie maksy-
malnie atrakcyjnego dla klienta stosunku

nowoczesnego wzornictwa, trwałości i so-
lidności do oferowanej ceny. Aby osiągnąć taki
stan, na etapie projektowania ściśle współ-
pracujemy z dostawcami surowców, przez co
nasze produkty w efekcie finalnym spełniają
oczekiwania rynku.

Za co docenili firmę eksperci Podkar-
packiej Nagrody Gospodarczej, a jakie czyn-
niki mają największe znaczenie dla odbior-
ców państwa oferty i partnerów handlowych?

– Mam nadzieję, że eksperci PNG zwró-
cili uwagę na fakt, że wszystkie nasze zobo-
wiązania finansowe są regulowane termino-
wo, podobnie jak przestrzegam wszelkich
praw pracowników. Elementem istotnym
dla odbiorców jest nasza Polityka Jakości, któ-
ra ma na celu ciągłe zwiększanie świadomo-
ści pracowników i doskonalenie ich umiejęt-
ności, aby klient, który jest naszym przyja-
cielem, był zawsze traktowany jak przyjaciel.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.drewno-hurt.com

Jakość adekwatna do ceny
Rozmowa z Ryszardem Roczniakiem, właścicielem P.W. Drewno-Hurt, 
uhonorowanym w tegorocznym konkursie o Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą

Ryszard Roczniak odbiera Podkarpacką
Nagrodę Gospodarczą
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Firma rodzinna ma długą tradycję, się-
gającą lat 70., kiedy to rozpoczął
działalność zakład cukierniczy, przy
którym wkrótce powstała kawiarnia,

serwująca kremówki i lody znane w całej oko-
licy. Na przestrzeni lat powstawały nowe, co-
raz większe i nowocześniejsze zakłady i skle-
py firmowe, rozmieszczone na terenie Pod-
karpacia.

W 30-lecie firmy powstał Słodki Domek
– lokal łączący funkcję sklepu firmowego
i przytulnej cukierni, gdzie serwowane są
chwalone przez gości ciastka, desery i lody
oraz kawa. Latem przy kawiarni działa ogró-
dek, plac zabaw i małe zoo, stanowiące do-
datkową atrakcję dla najmłodszych. W 2000
roku powstał sklep firmowy w Ustrzykach
Dolnych, w 2001 roku w Sanoku, zaś w 2002
roku wykupiono dzierżawiony budynek pie-
karni i zakupiono budynek po byłej rozlew-
ni wód gazowanych. Połączone i gruntownie
przebudowane obiekty tworzą dziś nowo-

czesną piekarnię, spełniającą wszelkie wymogi
unijne, a wdrożone narzędzia projakościowe:
„dobra praktyka higieniczna” GHP i „dobra
praktyka produkcyjna” GMP oraz system
HACCP dają klientom pewność, że wyroby
piekarnicze pod marką Szelców są bez-

pieczne dla zdrowia. W parze z jakością idzie
wyjątkowy smak, którego sekret leży we wła-
snych recepturach i naturalnych składni-
kach używanych do wypieków.

W 2007 roku w starym budynku piekar-
ni powstała restauracja i trzygwiazdkowy ho-
tel. W klimatyzowanych, wyposażonych
w sprzęt multimedialny salach restauracji or-
ganizowane są przyjęcia weselne, imprezy
okolicznościowe, konferencje. Lokale i skle-
py firmowe rodziny Szelców mają rozpo-
znawalną markę w Bieszczadach i należą do
najchętniej odwiedzanych punktów na ga-
stronomicznej mapie regionu.

O wymiernych efektach ciągłego rozwo-
ju firmy świadczy nie tylko szerokie grono
wiernych klientów, lecz także imponujący po-
stęp technologiczny, jaki dokonał się w okre-
sie ostatnich 10 lat, i zdobyte nagrody, po-
twierdzające silną pozycję w regionie, w tym
Podkarpacka Nagroda Gospodarcza i „Smacz-
ne bo Podkarpackie”. �

Marka ze smakiem
Piekarnia-Cukiernia „Szelców” od lat podbija serca mieszkańców Leska i przyjezdnych.
Wypracowane uznanie zawdzięcza przede wszystkim jakości oferowanych wyrobów,
której sprzyjają systematyczne inwestycje i zrozumienie dla potrzeb klientów

Halina i Andrzej Szelc w kawiarni Słodki
Domek

Co pozwala małej firmie, ze stosunko-
wo niewielkim stażem, tak sprawnie wy-
pracować rynkową pozycję?

– Silną pozycję rynkową wypracowaliśmy
przede wszystkim dzięki elastycznemu i in-
dywidualnemu podejściu do klientów. Przez
7 lat działalności nauczyliśmy się, jak waż-
ne są szczegóły w zaopatrywaniu lekarzy sto-
matologów, co z kolei zaowocowało wzro-

stem zainteresowania ze strony klientów.
Sprzęt medyczny i stomatologiczny, jaki
można znaleźć w naszej ofercie, jest staran-
nie dobrany i wyselekcjonowany spośród naj-
bardziej znanych marek na rynku. Ponadto
nauczyliśmy się, jak chronić firmę przed ne-
gatywnymi skutkami zmieniających się tren-
dów rynkowych i jak skutecznie motywować
managerów i pracowników do działania na
rzecz podniesienia jej atrakcyjności. Fakt, iż
zostaliśmy dostrzeżeni przez szacowne gro-
no ekspertów, potwierdza, iż nasza firma po-
dąża właściwą drogą.

Co stanowi wiodące kryterium doboru
dostawców dystrybuowanego sprzętu, aby
współpraca z producentem była zadowala-
jąca?

– Niezwykle istotną rzeczą jest fakt, iż po-
siadamy własny serwis gwarancyjny, tak więc
w każdej chwili możemy zareagować na za-
istniałą awarię bądź zaoferować pomoc z za-
kresu obsługi sprzętu. Poza kryterium jako-
ści, liczą się dla nas także walory estetyczne
oferowanego sprzętu. Cykliczne zamówienia,

organizowane przez nas kampanie promo-
cyjne, własny katalog produktowy, wydawa-
ny dla odbiorców detalicznych z całej Polski
– to czyni nas wiarygodnymi partnerami dla
innych dystrybutorów i producentów.

Czy uhonorowanie państwa Podkar-
packą Nagrodą Godspodarczą sugeruje, że
działalność firmy koncentruje się na tym kon-
kretnym, regionalnym rynku?

– Odpowiedź jest prosta – siedziba firmy
znajduje się na Podkarpaciu i ze szczególną
troską dbamy, by nasz wizerunek nieustają-
co wzrastał w oczach klientów z naszego re-
gionu. Ekspansja firmy, a więc otwarcie spe-
cjalistycznej hurtowni farmaceutycznej, za-
miana siedziby na większą, poszerzenie dzia-
łalności o nowe działy: protetyczny i derma-
tologiczny, a co za tym idzie, większa liczba
zadowolonych klientów oraz zainteresowa-
nych współpracą kontrahentów z całej Pol-
ski – stały się motorem do działania na tere-
nie kraju.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Jakość i estetyka
O działalności firmy oraz budowaniu konkurencyjnej pozycji rynkowej mówi 
Mieszko Cieśla, właściciel Centrum Zaopatrzenia Stomatologii i Medycyny Prodental





Filozofia Zarządzania przez Jakość,
na której opiera się idea Polskiej Na-
grody Jakości, sprowadza się do
kształtowania pozytywnych relacji

i odpowiednich proporcji między konkuren-
cyjnością i jakością wyrobów oraz usług, pro-
duktywnością, ochroną środowiska, bezpie-
czeństwem i higieną pracy, a także kierow-
nictwem i pracownikami oraz przedsiębior-
stwem i społeczeństwem. Zasady Zarzą-
dzania przez Jakość obejmują całą sferę do-
tycząca zarządzania, zachowując równo-
wagę między poszczególnymi elementami
składowymi.

Nagroda z historią
Pomysł ustanowienia Polskiej Nagrody

Jakości, adresowanej do przedsiębiorców
z powodzeniem wdrażających koncepcję
TQM (Total Quality Management), zrodził

się we wczesnych latach 90., kiedy to nowa sy-
tuacja gospodarcza wymagała opracowania
przez firmy nowej wizji, strategii i polityki oraz
kompleksowej rekonstrukcji systemów zarzą-
dzania. Potrzebie tej odpowiadała koncepcja
Zarządzania przez Jakość, będąca ważnym ele-
mentem rozwoju polskiej gospodarki.

Polska Nagroda Jakości została ustano-
wiona w 1995 roku przez Krajową Izbę Go-
spodarczą, Polskie Centrum Badań i Certy-
fikacji i Fundację Teraz Polska w oparciu

o koncepcję Europejskiej Nagrody Jakości,
jako najbliższej autorom polskiego modelu,
zaś honorowy patronat nad nagrodą objął
prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wraz z wi-
ceprezesem Rady Ministrów i ministrem
gospodarki. Co roku wręczenie nagród od-
bywa się 11 listopada na Zamku Królewskim
w Warszawie, gdzie gratulacje i statuetki,
w uroczystej oprawi,e odbierają przedsię-
biorstwa mogące być przykładem dla innych,
gdyż Zarządzanie przez Jakość, czyli TQM,
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Jakość na 9 filarach
Polska Nagroda Jakości stała się na przestrzeni lat nie tylko rozpoznawalnym terminem
w biznesowych kręgach, lecz także coraz częstszą konsekwencją stosowania założeń
Zarządzania przez Jakość w codziennej praktyce. Lista firm przywiązanych do jakości,
a w efekcie uhonorowanych statuetką, systematycznie się wydłuża
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Co roku wręczenie nagród odbywa się 
11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie,
gdzie gratulacje i statuetki, w uroczystej oprawie,
odbierają przedsiębiorstwa mogące być 
przykładem dla innych
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potwierdza wysiłek całego zespołu, ukie-
runkowany na ciągłe doskonalenie zarzą-
dzania we wszystkich sferach działalności fir-
my.

Jakość dla każdego
Uniwersalny charakter „dziewięciu fila-

rów” Zarządzania przez Jakość (koncentra-
cja na kliencie; wizja, strategia i polityka przed-
siębiorstwa; powszechne zaangażowanie za-
łogi; wykorzystanie potencjału; zarządzanie
procesami, mierzenie oraz ciągłe doskonalenie
ZPJ; systematyczne wsparcie; współpraca
z otoczeniem; efekt końcowy przedsiębior-
stwa) pozwala wdrażać koncepcję w bardzo
różnorodnych środowiskach: zakładach usłu-
gowych, agendach rządowych, samorządo-
wych, przedsiębiorstwach produkcyjnych,
bankach, szpitalach i każdej innej organiza-
cji, która dąży do jak najlepszego spełnienia
oczekiwań klienta. Zgodnie z modelem oce-
ny Polskiej Nagrody Jakości, satysfakcja
klienta, zatrudnionych pracowników oraz
wpływ na otoczenie są osiągane przez przy-
wództwo, które określa i wprowadza polity-
kę oraz strategię przedsiębiorstwa, a przy tym
zarządza ludźmi, jego zasobami i procesami,
kierunkując działalność przedsiębiorstwa na
sukces.

25 sierpnia prezydium Komitetu Polskiej
Nagrody Jakości dokonało wyboru finalistów
V edycji konkursu Znakomity Przywódca,
II edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik
Systemów Zarządzania oraz Zasłużonego dla
Polskiej Nagrody Jakości. Z kolei 21 września,
w wyniku obrad posiedzenia plenarnego
Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, złożonego
z 80 wybitnych przedstawicieli nauki, bizne-
su, praktyki i samorządu gospodarczego, wy-
łonieni zostali laureaci nagród zespołowych
XVII edycji konkursu, laureaci Polskiej Ho-
norowej Nagrody Jakości 2011 oraz laureaci
XIV edycji konkursu Polskiej Indywidualnej
Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kin-
dlarskiego.

Nagrody Zespołowe i wyróżnienia oraz
dyplomy dla finalistów przyznawane są fir-
mom, które poprzez wdrożenie TQM osią-
gnęły wyraźną poprawę satysfakcji klientów,
pracowników oraz osób związanych z przed-
siębiorstwami, jak również znaczący progres
w zakresie jakości pracy, procesów, wyrobów,
usług, ochrony środowiska, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz satysfakcji władz i spo-
łeczeństwa lokalnego. Polska Indywidualna
Nagroda Jakości im. prof. Edwarda Kin-
dlarskiego wyróżnia osoby szczególnie za-
służone dla w rozwoju koncepcji TQM w Pol-
sce, które osiągnęły znaczące wyniki we
wdrożeniu zasad Zarządzania przez Jakość
albo sukces w szkoleniach w obszarze syste-
mów jakości. W ramach PNJ szczególnie wy-
różniani są członkowie kierownictwa i peł-
nomocnicy, mający istotny wkład we wdra-
żanie jakościowych zasad ujętych w filozofii
TQM w przedsiębiorstwie. �
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Laureaci XVII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości 
w kategorii zespołowej:

w kategorii średnich organizacji produkcyjnych: Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.
w kategorii średnich organizacji produkcyjno-usługowych: Matusewicz Budowa Maszyn SJ
w kategorii średnich organizacji usługowych: CENTROZAP SA
w kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia – szpital: Szpital Bielański 
im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
w kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia – szpital zamknięty: Samodzielny 
Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku
w kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia – usługi: Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP ZOZ w Warszawie

Laureaci Polskiej Honorowej Nagrody Jakości 2011:

• Marian Pławiak – płk. Rezerwy Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 
• Tomasz Schweitzer – prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Laureaci XIV edycji Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości 
im. prof. Edwarda Kindlarskiego:

w kategorii nauka: prof. Jerzy Żuchowski – Politechnika Radomska w Radomiu 
(dziekan wydziału)
w kategorii praktyka: Bolesław Łonak – CENTROZAP SA (pełnomocnik ZSZ)
w kategorii promocja: Krystyna Bartuzin – „Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy” 
(redaktor naczelna)

Finaliści V edycji konkursu Znakomity Przywódca:

• Zbigniew Derdziuk – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
• Dorota Gałczyńska-Zych – dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki 

SPZOZ w Warszawie
• Roman A. Grzybowski – dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

w Warszawie
• Ireneusz Król – prezes zarządu CENTROZAP SA w Katowicach
• Witold Lisiecki – dyrektor ds. rozwoju rynków Europy Centralnej Lantmannen 

Unibake Sp. z o.o. w Nieporęcie
• Marek Opiński – dyrektor generalny OPEK Sp. z o.o. w Łomiankach
• Mieczysław Ostojski – dyrektor naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
• Stanisław Tkaczyk – dyrektor Instytutu Badawczego COBRO w Warszawie

Finaliści II edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik 
Systemów Zarządzania:

• Brygida Kondracka – Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum 
Onkologii w Olsztynie

• Stanisław Staręga – Polimex–Mostostal SA w Warszawie
• Ewa Stępnik – BIS Multiserwis Sp. z o.o. w Krapkowicach

Odznakę „Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości” otrzymał: 

• Stanisław Staręga – dyrektor ds. jakości Polimex–Mostostal SA, członek Komitetu PNJ 
od 1995 roku



ul. Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork, tel. 55 6216 302, fax 55 6216 300, szpital@szpital-frombork.pl, www.szpital-frombork.pl

Fromborski Szpital legitymuje się prawie 60-letnim doświadczeniem w leczeniu psychiatrycznym. Zapewnia pełne spektrum lecze-
nia: psychiatrycznego, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nerwicowych, uzależnienia od alkoholu. Świadczenia, oprócz farmakote-
rapii, obejmują psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zajęciową, edukację zdrowotną i promocję zdrowia. Lekarze
specjaliści, psycholodzy, certyfikowani specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień, pielęgniarki oraz pozostały personel szpitala gwa-
rantują świadczenia na wysokim poziomie. Uzupełnieniem farmakoterapii i rehabilitacji psychiatrycznej jest rehabilitacja lecznicza
w ramach kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii. Leczenie odbywa się w ramach 4 oddziałów ogólnopsychiatrycznych, oddziału
detoksykacji od alkoholu i oddziału terapii uzależnień – łączna liczba łóżek 205.

Od 2007 roku Szpital pracuje zgodnie z systemem Zarządzania Jakością według normy ISO 9001.

Wyróżnienia:
• trzykrotny laureat plebiscytu Wielkie Serce „Dziennika Bałtyckiego” i „Gazety Olsztyńskiej” w kategorii najpopularniejsza 

placówka medyczna,
• laureat 2010 roku X edycji Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości – statuetka w kategorii organizacji publicznych 

za doskonałość zarządzania,
• laureat 2011 roku XVII edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia 

– szpital zamknięty.



Jak w świetle osiągnięć Instytutu i re-
alizowanych na bieżąco założeń traktuje pan
przyznany w tegorocznej edycji Polskiej
Nagrody Jakości tytuł „Znakomitego Przy-
wódcy”?

– Myślę, że nagrodę przyznano mi za ca-
łokształt 20 lat pracy w Instytucie, obejmu-
jących istotny proces konsolidacji instytutów
z branży. Od 2003 roku przyłączyliśmy 8 jed-
nostek naukowo-badawczych z zakresu prze-
mysłu spożywczego. Dziś jesteśmy jedynym
instytutem przemysłu żywnościowego, pod-
legającym ministrowi rolnictwa. To była
trudna praca, bo każda jednostka żyła wła-
snym życiem, miała inny zakres badań, od-
rębne regulacje. W 3 etapach ujednoliciliśmy
charakter badań, zmniejszyliśmy zatrudnie-
nie w zakresie administracji i obsługi, co skut-
kuje dobrymi wynikami. Myślę, że to słusz-
ny kierunek, z pożytkiem dla przemysłu spo-
żywczego.

Jaki jest dziś zakres i główny cel dzia-
łalności Instytutu?

– Instytut branżowy, pracujący bezpo-
średnio dla gospodarki, w odróżnieniu od in-
nych pionów nauki, musi być niezwykle wy-
czulony na przemiany zachodzące w gospo-
darce. Stąd kierunki badawcze zmieniały się
wraz z przemysłem i jego potrzebami. Szcze-
gólnie istotne zmiany zaszły po transforma-
cji gospodarczej, kiedy przemysł w dużej czę-
ści przeszedł w ręce koncernów, posiadających
własne zaplecze badawcze. Taka prawidło-
wość sprawia, że adresujemy swoje prace ba-
dawcze szczególnie do małych i średnich firm.
Instytut powstał 100 lat temu dla potrzeb prze-
mysłu rolnego, który wówczas sprowadzał się
głównie do gorzelnictwa, toteż nosił nazwę In-
stytutu Przemysłu Fermentacyjnego. W tej
chwili przemysł ten prawie zanikł, bo zniknęły
jego związki z rolnictwem. Zakłady funkcjo-
nują w oderwaniu od zaplecza bezpośred-
niego i przemysł ten w ogóle nie oczekuje od
nas pomocy – procesy produkcyjne są niemal
całkowicie skomputeryzowane, a producen-
ci samowystarczalni. Podobnie jest z prze-
mysłem mięsnym, gdzie działa dużo wielkich
zakładów, które niechętnie korzystają z naszej
oferty, a małe zakłady mają ograniczone moż-
liwości finansowania zleconych badań. Ści-
śle współpracujemy z branżą piekarską, re-
prezentowaną głównie przez małe zakłady,
które oczekują od nas pomocy w zakresie ana-
lizy jakości ziarna, wprowadzenia nowych
szczepów drożdży, reaktywacji tradycyjnych
metod wypieku, opartych na zakwasach, a tak-
że z polskim przemysłem owocowo-wa-

rzywnym w zakresie badania jakości i pro-
dukcji nowych asortymentów. W obrębie
naszego zainteresowanie jest też przemysł
chłodniczy.

Jak polskie firmy sektora spożywczego
podchodzą do jakości?

– Bardzo poważnie, co zresztą widać na
rynku. Konkurencja stanowi doskonałe na-
rzędzie podnoszenia jakości. Wyrób, który nie
trzyma standardów, nie utrzyma się na ryn-
ku, bo klienta można oszukać raz. Najlepszym
dowodem na to, że jakość w branży spo-
żywczej się poprawiła, są wyroby mleczarskie,
których szeroki wybór odpowiada najbardziej
wyrafinowanym smakom. Polskie piwa trzy-
mają poziom europejski i zdobywają nagro-
dy w konkursach, uzyskując w szyfrowanych
testach wyższe noty niż produkty zachodnie.

Z jakich źródeł finansowane są prace In-
stytutu?

– 25 proc. potrzeb pokrywa Ministerstwo
Nauki, pozostałą część zdobywamy, starając
się o granty. Niebagatelną część przychodów
stanowią umowy z przemysłem i działal-
ność produkcyjna. Ponadto współpracujemy
z uczelniami, które mają łatwiejszy dostęp do
pieniędzy krajowych i unijnych. Wspieramy

się też na poziomie wymiany usług, na co po-
zwala nasz potencjał i nowoczesne wyposa-
żenie laboratoriów, z których korzystają stu-
denci odbywający u nas staże i piszący pra-
ce magisterskie na zlecone tematy.

Jak widzi pan przyszłość biotechnologii
w świetle potencjału i obserwowanych tren-
dów?

– Oprócz wymienionych obszarów zaj-
mujemy się modnymi od jakiegoś czasu pro-
biotykami, czyli mikroorganizmami o działaniu
prozdrowotnym, które zastosowane w żyw-
ności uodparniają na choroby. W Instytucie
produkujemy preparaty probiotyczne dla
zwierząt oraz do zakiszania pasz, które po-
zwalają zrezygnować z antybiotyków. Bio-
technologia to nośne hasło ostatnich lat. Co-
raz głośniej mówi się o manipulacjach gene-
tycznych mikroorganizmami, czyli słynnym
GMO, bo już prawie wykorzystano natural-
ne zasoby organiczne i trzeba szukać nowych,
bardziej wydajnych rozwiązań. Kierunek ma
tyluż zwolenników co przeciwników, ale i tak
wszystko w rękach polityków. Najważniejsze
to umiejętnie monitorować rozwój badań.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Właściwy kierunek postępu
Rozmowa z Romanem A. Grzybowskim, dyrektorem Instytutu 
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Najlepszym dowodem na to, że jakość w branży
spożywczej się poprawiła, są wyroby mleczarskie,
których szeroki wybór odpowiada najbardziej
wyrafinowanym smakom



ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel. (22) 606 36 00, fax (22) 849 04 26

ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Strategicznym kierunkiem rozwoju Instytutu jest kształtowanie korzystnych relacji:

CZŁOWIEK – PRZEMYSŁ – ŚRODOWISKO

W ramach swojej działalności Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego podejmuje komplek-
sowe i interdyscyplinarne zadania, oferując przedsiębiorstwom przemysłowym, instytucjom, urzędom ad-
ministracji państwowej wyniki prac badawczo-rozwojowych, licencje, ekspertyzy, opinie, recenzje, a także
doradztwo, konsultacje i szkolenia.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego posiada:
Certyfikaty Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 212; AB 553;
AB 452 i AB 803 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie
mikrobiologii, chemii i fizykochemii. A także jest laureatem konkursów:
Lider Rynku 2011 i Euro Leader 2011.



Firma BIS Multiserwis od chwili po-
wstania do dnia dzisiejszego zrobiła milo-
wy krok na drodze rozwoju. Dziś jest czę-
ścią składową międzynarodowego koncer-
nu Bilfinger Berger Industrial Services. Kie-
dy pojawiła się potrzeba wprowadzenia
standardów jakościowych i z czego to wy-
nikało?

– BIS Multiserwis Sp. z o.o. do końca
1999 roku działała jako Willich Sp. z o.o.
w ramach Koncernu Willich GmbH i w latach
90-tych ubiegłego stulecia już prowadziła swo-
ją działalność zgodnie z rozwiązaniami ja-
kościowymi, jakie posiadał ówczesny nie-
miecki właściciel spółki w ramach jego sys-
temu zarządzania jakością zgodnie z normą
ISO 9001:1994. Można więc powiedzieć, że
standardy jakościowe w BIS Multiserwis
Sp. z o.o. istniały tak naprawdę od począt-
ku jej działalności.

Kiedy więc Koncern Willich GmbH zo-
stał przejęty przez Koncern Rheinhold&Mah-
la – obecnie Koncern Bilfinger Berger Indu-
strial Services GmbH, a my podjęliśmy de-
cyzję o wdrożeniu własnego systemu zarzą-
dzania jakością, ale już zgodnie z normą ISO
9001:2000, było to dla nas właściwie usank-
cjonowaniem tego, co już w przedsiębiorstwie
miało miejsce od dłuższego czasu. Natomiast
fakt, że jako pierwsze przedsiębiorstwo
w branży izolacyjnej wdrożyliśmy system za-

rządzania jakością oparty na nowej normie,
zapewnił nam przewagę konkurencyjną i mo-
gliśmy rozwinąć usługi eksportowe w Euro-
pie.

Wychodząc jednak z założenia, że jakość
nie tylko wiąże się z klientem, ale także z każ-
dą prowadzoną przez przedsiębiorstwo dzia-
łalnością – zgodnie z filozofią TQM, oraz aby
zapewnić spełnienie nakładanych na przed-
siębiorstwa nowych związanych z wejściem
Polski do Unii Europejskiej przepisów, zwłasz-
cza w zakresie ochrony zdrowia i ochrony śro-
dowiska, pod koniec 2008 roku zarząd BIS
Multiserwis Sp. z o.o. podjął decyzję o wdro-
żeniu zintegrowanego systemu zarządzania
bezpieczeństwa pracy, jakości, ochrony zdro-
wia i ochrony środowiska zgodnie z norma-
mi ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS
18001 i standardem SCC. To rozwiązanie po-
zwoliło spojrzeć na przedsiębiorstwo cało-
ściowo, zapewniając tym samym procesowe
podejście do każdego obszaru zarządzania
przedsiębiorstwem.

Została pani uhonorowana tytułem
„Znakomity Pełnomocnik Systemów Za-
rządzania”. Co pani zdaniem zadecydowa-
ło o sukcesie w konkursie?

– Niewątpliwie głównym i decydującym
czynnikiem, który spowodował otrzymanie

tego wyróżnienia, było wcześniej już wspo-
mniane podejście TQM-owskie do zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, czyli zwracanie
uwagi na jakość każdego podejmowanego
działania we wszystkich obszarach funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa. Duch TQM przy-
świeca nam tak naprawdę od samego po-
czątku, a dążenie do doskonałości ustawicz-
nie wyznacza nam cele, które pchają nas do
przodu, znacznie wybiegając poza ramy
norm, stanowiących wytyczne do certyfika-
cji systemów zarządzania, tj.: ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001.

Jak postrzega pani przydatność zinte-
growanego systemu zarządzania w odnie-
sieniu do misji firmy?

– Rozwiązania przyjęte w naszym przed-
siębiorstwie w ramach zintegrowanego sys-
temu zarządzania bezpieczeństwa pracy, ja-
kości, ochrony zdrowia i ochrony środowiska
są rozwinięciem naszej misji, pozwalają nam
ją realizować i w jej duchu podejmować ko-
lejne cele i decyzje związane z prawidłowym
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa teraz
i w przyszłości.

Obecnie realizowane działania skon-
centrowane na klienta zewnętrznego – czy-
li zleceniodawcę – i klienta wewnętrznego
– czyli pracownika, które w pewnym stop-
niu modyfikują nasze rozwiązania w ramach
zintegrowanego systemu zarządzania, mają
przede wszystkim na celu uelastycznienie
tych rozwiązań tak, aby z jednej strony
przedsiębiorstwo mogło dalej się rozwijać,
nawet w czasach kryzysu, a z drugiej stro-
ny, aby w pełni mogło realizować swoją mi-
sję.

Jakie są dalsze kroki w strategii rozwo-
ju firmy z uwzględnieniem celów jakościo-
wych?

– Obecnie w strategii rozwoju firmy naj-
większe znaczenie przywiązujemy do kwali-

fikacji i kompetencji pracowników. Naszą naj-
większą wartością jest człowiek, toteż kolej-
nym działaniem związanym z nim jest dąże-
nie do bezwypadkowej pracy w czasie reali-
zacji zleconych nam usług na dużym rynku
europejskim. Te działania strategiczne nale-
ży odpowiednio wpleść w ramy zintegrowa-
nego systemu zarządzania i konsekwentnie re-
alizować. Uważamy, że przyniesie to przed-
siębiorstwu wymierne korzyści na wielu
płaszczyznach.

Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Dążenie do doskonałości
wyznacza nam cele
O funkcjonujących w firmie standardach jakościowych, efektach ich wdrożenia 
oraz strategii rozwoju firmy rozmawiamy z Ewą Stępnik, pełnomocnikiem 
systemów zarządzania w BIS Multiserwis Sp. z o.o.

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Fakt, że jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży
izolacyjnej wdrożyliśmy system zarządzania 
jakością oparty na nowej normie, zapewnił nam
przewagę konkurencyjną i mogliśmy rozwinąć
usługi eksportowe w Europie



Potwierdzeniem pana umiejętności me-
nadżerskich w zarządzaniu firmą jest przy-
znany tytuł „Znakomitego Przywódcy”.
Biorąc pod uwagę zasięg działalności firmy
i liczbę oddziałów, z pewnością nie jest to ła-
twe zadanie. Co zatem wskazałby pan jako
klucz do sukcesu?

– Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest
umiejętność doboru pracowników oraz stwo-
rzenie im, poprzez odpowiednie warunki
oraz motywację, optymalnych warunków
pracy. Dodając do tego rzetelne i uczciwe po-
dejście do każdej z zatrudnionych osób,
mamy prawo oczekiwać, że stworzymy spraw-
nie działającą organizację. Dzięki takiej filo-
zofii, po wielu latach ciężkiej pracy, udało się
stworzyć firmę, która śmiało konkuruje z mię-
dzynarodowymi koncernami działającymi
w Polsce. Ludzie którzy pracują i współpra-
cują z firmą OPEK – Kurierzy oraz Pracow-
nicy – to mój największy dorobek zawodowy.
To dzięki ich pracy jesteśmy w stanie zaspo-
koić oczekiwania naszych kontrahentów, a cie-
płe słowa Klientów OPEK to dla mnie wiel-
ka nagroda za wieloletnią, ciężką pracę.

Ogromną popularnością cieszą się
w ostatnich latach zakupy internetowe, co
przekłada się na wzrost zainteresowania usłu-
gami kurierskimi. Jak ocenia pan dynami-
kę rozwoju rynku w ostatnich latach? Jakie
są perspektywy w tym zakresie?

– Według ostatnich badań, już 25 proc. in-
ternautów regularnie robi zakupy w sieci. Wi-
doczna jest tu stała tendencja wzrostowa i nie-
wątpliwie z roku na rok coraz więcej Polaków
będzie korzystało z tego kanału dystrybucji.
Dzięki temu zyskuje również branża usług ku-
rierskich, która obecnie rośnie w dużej mierze
dzięki rozwojowi rynku e-commerce. W przy-
padku OPEK udział e-commerce w świad-
czonych przez nas usługach wynosi aż 40 proc.
Rosnący wolumen tego typu przesyłek ma też
wpływ na operacyjną stronę naszego bizne-
su, którą dostosowujemy do oczekiwań klien-
ta. Nasza strategia w tej kwestii opiera się
w głównej mierze na wprowadzaniu nowych
rozwiązań, m.in. poprzez reorganizację pra-
cy Kurierów. Jednym z nowych rozwiązań skie-
rowanych do rynku e-commerce jest też na-
sza usługa OPEK Paczka.

Jakie działania podejmują państwo
w celu umocnienia konkurencyjnej pozycji
wśród firm kurierskich?

– W celu zwiększenia konkurencyjności na
rynku skupiamy się przede wszystkim na
wprowadzaniu nowych usług oraz uspraw-
nianiu już istniejących, przy zastosowaniu za-
awansowanych rozwiązań informatycznych.
Na pierwszym miejscu stawiamy zadowole-

nie Klienta, zatem wszystkie nowe rozwiązania
i inwestycje mają na celu świadczenie usług
na coraz wyższym poziomie.

Jedną z nowych usług, wprowadzonych
przez nas w tym roku, jest OPEK Paczka, któ-
ra skierowana jest do osób indywidualnych, ale
również firm, które chcą nadawać przesyłki bez
podpisywania umów z firmą kurierską. Aby
skorzystać z tej usługi, należy jedynie udać się
do jednego z punktów przyjęć OPEK Paczka.
W momencie uruchomienia tej usługi, tj. w po-
łowie tego roku, punktów tych było 44. Aktu-
alnie jest ich już ponad 60. Liczba ta stale ro-
śnie i planujemy, że pod koniec roku będzie ich
około 100. Główne zalety OPEK Paczka to
atrakcyjna cena, terminowość doręczenia,
sprawne i szybkie nadanie przesyłki, możliwość
śledzenia jej w Internecie, maksymalnie uprosz-
czone procedury nadania oraz przejrzysta wy-
cena.

OPEK inwestuje również w nowoczesne
rozwiązania techniczne, których celem jest za-
pewnienie obsługi coraz większej liczbie
Klientów przy zachowaniu wysokiej termi-
nowości doręczania paczek.

Jak przedstawiają się najbliższe plany
rozwojowe firmy?

– Zwiększenie liczby punktów OPEK
Paczka, dalsze inwestycje w rozwiązania in-
formatyczne oraz rozwój infrastruktury ma-
gazynowej to nasze główne zadania na naj-
bliższe dwa lata. Celem tych działań jest
umocnienie naszej pozycji na konkurencyjnym
rynku usług kurierskich. Naszym priorytetem
jest również utrzymanie wysokich wskaźników
jakościowych przy obsłudze coraz większej
liczby paczek. Pozwoli nam to spełnić rosnące
oczekiwania naszych Klientów.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz 

Stawiamy na jakość
Rozmowa z Markiem Opińskim, dyrektorem generalnym OPEK Sp. z o.o.
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Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Opakowań w zdecydowanym stopniu
pracuje na potrzeby producentów i użyt-
kowników materiałów opakowaniowych
i opakowań. Jaka jest jego rola w tym za-
kresie?

– Centralny Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Opakowań swoją działalność oparł
w głównej mierze na korelacji nauki z bizne-
sem. Podejmowane działania opierają się na
ścisłej współpracy z przedsiębiorcami w za-
kresie: oceny nowych materiałów opakowa-
niowych, ich przydatności do różnego rodzaju
zastosowań, a także zgodności z aktami
normatywnymi; analizy i prognozowania
kierunku rozwoju branży opakowaniowej;
tworzenia ekspertyz i opinii w zakresie m.in.
recyklingu i ekologii; pomocy we wdrażaniu
innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
dających niejednokrotnie znacząco wymier-
ne efekty ekonomiczne dla przedsiębiorcy. In-
stytut, zgodnie z przyjętą polityką, dba o kli-
mat inwestorski w dziedzinach nauki o stra-
tegicznym znaczeniu dla realizacji działań sta-
tutowych COBRO, a ponadto prowadzi
działania promocyjne dla przedsiębiorców
oraz znacząco przyczynia się do komercjali-
zacji wyników prowadzonych badań.

Oferują państwo usługi certyfikacyjne
opakowań. Ile firm rocznie przechodzi pro-
ces certyfikacji? Jak przedstawia się zain-
teresowanie certyfikacją opakowań?

– Certyfikacja opakowań jest bardzo
ważną dziedziną działalności naszego In-
stytutu. Prowadzimy certyfikację opakowań
w szerokim zakresie, w trybie zarówno do-
browolnym, jak i obligatoryjnym. Certyfiku-
jemy opakowania do transportu towarów nie-

bezpiecznych pod kątem przydatności do re-
cyklingu materiałowego i kompostowalności,
a także na zgodność z różnymi normami lub
innymi dokumentami normatywnymi. Nasze
certyfikaty mają uznaną rangę międzynaro-
dową. Certyfikaty przydatności do transportu
towarów niebezpiecznych respektowane są
praktycznie w całej Europie i wielu krajach po-
zaeuropejskich bez konieczności dodatkowego
ich potwierdzania bądź weryfikowania.

W przypadku certyfikacji wyrobów wy-
godniej jest mówić o liczbie certyfikowanych
wyrobów, a nie firm, ponieważ ocena certy-
fikacyjna dotyczy każdego opakowania od-
rębnie, a nie całości firmy. Na rynku funk-
cjonuje wiele firm posiadających kilka certy-
fikatów na produkowane przez siebie opa-
kowania, a są też firmy posiadające ponad
dwadzieścia ważnych certyfikatów.

W ciągu ostatnich lat liczba przyznawa-
nych certyfikatów waha się w granicach 300–
350. Dotyczy to sumy wszystkich rodzajów
certyfikatów przyznawanych przez Centrum
Certyfikacji Opakowań COBRO – akredy-
towaną przez PCA jednostkę certyfikującą wy-
roby. Trzeba tu dodać, że poza krajowymi
wnioskodawcami zgłaszają się do nas i uzy-
skują certyfikaty także firmy zagraniczne, za-
równo ze wschodniej, jak i zachodniej Europy.

Co według pana powinno stanowić sed-
no działań na rzecz sprawnej i zaawanso-
wanej współpracy pomiędzy sektorem nauki
i biznesu? Czy aktualnie współpraca ta
spełnia pokładane w niej nadzieje? 

– Aktualnie współpraca pomiędzy nauką
a biznesem nie spełnia pokładanych w niej na-
dziei i oczekiwań. Niezbędna jest intensyfikacja
działań w tym zakresie. Sądzę, że należy sku-
pić się głównie na działaniach proinnowa-
cyjnych, ograniczających bariery, które czę-
sto uniemożliwiają właściwy rozwój takiej
współpracy. Za takie bariery uważam przede
wszystkim brak dostatecznej wiedzy w sferze
nauki o potrzebach sfery biznesu, jak też brak
wiedzy o możliwościach i ofercie badawczej
nauki w sferze biznesu, a także brak wystar-
czających środków w biznesie na przedsię-
wzięcia innowacyjne. Czynnikiem sprzyjają-
cym jest tu możliwość otrzymania dofi-
nansowania ze środków unijnych, głównie
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka. Kolejną barierą jest zbiurokraty-
zowanie procedur ubiegania się o środki,
a skomplikowane rozliczanie tych środków po-
woduje, że wiele przedsiębiorstw rezygnuje
z tej formy współpracy. Nie bez znaczenia jest
też niska skuteczność stosowanych dotych-

czas mechanizmów kreujących proinnowa-
cyjne postawy w biznesie, mam tu na myśli
systemy ulg podatków itp.

Od dziesięciu lat funkcjonuje w Polsce
system odzysku i recyklingu odpadów opa-
kowaniowych. Jak w tym czasie zmieniło się
podejście przedsiębiorców do gospodarki od-
padami opakowaniowymi?

– Pomimo wielu krytycznych uwag co do
funkcjonowania systemu należy generalnie
ocenić go pozytywnie. Obowiązujące w Pol-
sce ustawy bezpośrednio dotyczące odpadów
opakowaniowych wprowadziły system go-
spodarki odpadami poużytkowymi, który
podobnie jak w krajach UE, opiera się na od-
powiedzialności przedsiębiorców. Zapisy za-
warte w tych ustawach w wielu przypadkach
są nieprecyzyjne, wymagają dodatkowych in-
terpretacji. Do sukcesu należy jednak zaliczyć
wzrost zainteresowania zbiórką, recyklin-
giem i odzyskiem odpadów opakowaniowych.
Rośnie też ilość nowo uruchamianych insta-
lacji do recyklingu odpadów oraz ich zdol-
ności przerobu surowców. Wprowadzenie sys-
temu gospodarki odpadami opakowaniowymi
rozwinęło zarówno rynek odzysku i recyklingu,
jak i zbiórkę surowców wtórnych, podnosząc
jednocześnie świadomość tej ważnej proble-
matyki, zarówno na poziomie gospodar-
czym, jak i społecznym.

Jakie czynniki zadecydowały o uznaniu
pana przez ekspertów za „Znakomitego
Przywódcę”?

– Fundamentalne znaczenie w naszym
przypadku miało to, iż jako jednostka pu-
bliczna przyjęliśmy systemowe rozwiązania
stosowane w najlepszych organizacjach ko-
mercyjnych. Uczenie się, kreatywność i in-
nowacyjność to nasze cechy rozpoznawalne
na rynku. Należy też wspomnieć, że nieba-
gatelne znaczenie ma pozycja COBRO jako
długofalowego i profesjonalnego partnera
biznesowego i naukowego. Prowadzona
w ostatnich latach działalność z zakresu in-
nowacyjnych technologii w dziedzinie ochro-
ny środowiska – recykling i eko opakowania
– wpisuje się w trend ogólnoświatowego, ra-
cjonalnego zarządzania odpadami. Uhono-
rowanie mnie tytułem „Znakomitego Przy-
wódcy” odzwierciedla zaangażowanie całe-
go zespołu pracowników, dla których staram
się być odpowiedzialnym i konstruktywnym
mentorem. W moim życiu zawodowym hoł-
duję zasadzie P. Druckera, że „Człowiek jest
najważniejszą wartością firmy”.

Rozmawiał Jan Sitnicki
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Kreatywność i innowacyjność
Rozmowa z prof. Stanisławem Tkaczykiem, dyrektorem Centralnego 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań
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W XVI edycji Polskiej Nagrody Jakości
Szpital MSWiA w Olsztynie został laureatem
w kategorii „Organizacje publiczne – opie-
ka zdrowotna”, natomiast pan odebrał dy-
plom i statuetkę „Znakomitego Przywódcy”,
po raz pierwszy przyznane dyrektorowi
szpitala. Jak podchodzi pan do tego wyróż-
nienia i co składa się na skuteczne, do-
strzeżone przez gremia ekspertów, zarzą-
dzanie placówką opieki zdrowotnej?

– Z działań, jakie zostały podjęte w ostat-
nich latach przez kierownictwo oraz cały ze-
spół, na uznanie i prestiż wpłynęło wiele ele-
mentów. Osiągnięty dorobek jest trwałym fun-
damentem, na którym opiera się historia i dzi-
siejszy status Szpitala. Jest on wynikiem
konsekwentnej realizacji przyjętej strategii we
wszystkich aspektach działania organizacji,
od poziomu profesjonalnej biegłości i do-
świadczenia lekarzy i pielęgniarek poczyna-
jąc, poprzez skuteczne menadżerskie zarzą-
dzanie jednostką, po rzeczy najdrobniejsze:
uprzejmego portiera, ciepłe posiłki, możliwość
skorzystania z telefonu i tysiące innych dro-
biazgów, które mogą – a przecież nie muszą
– uprzykrzyć pacjentowi pobyt w szpitalu, peł-
nym znakomitych profesjonalistów. Stąd
sukcesy i wysokie oceny w rankingach.

Jakie założenia i narzędzia mają szansę
upowszechnić zasady wzorowego przy-
wództwa wśród menedżerów w dziedzinie
ochrony zdrowia?

– Nowoczesne zarządzanie, to umiejęt-
ne bycie sobą. Żadne praktyki, techniki i na-
rzędzia nie zastąpią tego kim i czym są
przywódcy dla swoich zwolenników czy pod-
władnych. Dlatego też jeśli narzędzia te
znajdą się w rękach kogoś, kto opanował for-
mę lecz nie dysponuje treścią, odniosą skut-
ki odwrotne do zamierzonych. Pamiętajmy,
że ludzie nie podążają za techniką. Podąża-
ją za autentycznym i wiarygodnym liderem,

za jego przesłaniem i ucieleśnieniem tego prze-
słania.

Jakie przejawy nowoczesnego zarzą-
dzania warto wskazać jako modelowe przy-
kłady funkcjonowania szpitala w oparciu
o wyniki i praktykę Szpitala MSWiA w Olsz-
tynie?

– Z dużą pewnością można stwierdzić, że
w zarządzaniu nie istnieje „jedyne słuszne po-
dejście” ani jedna metoda, która sprawdza-
łaby się w obliczu wszystkich problemów i we
wszystkich sytuacjach. Jednak pewne elementy
są stałe, tj. zaangażowanie pracowników
w proces projektowania i wdrażania strate-
gii, uszanowanie różnorodności wniosków
i podejścia do zarządzania, tworzenie relacji
opartych na zaufaniu, ciągłe uczenie się na
podstawie zachodzących zmian i nieustanna
wymiana wiedzy oraz kontrola procesu zmia-
ny. W efekcie zapewnienie satysfakcji chorym
przez oferowanie im wysokiej jakości usług,
pobudzenie zaangażowania i wzajemnego za-
ufania obu stron oraz w dalszej perspektywie
zachęcenie do lojalności i uczynienie z pa-
cjenta „ambasadora” placówki.

W tym samym konkursie pełnomocnik
dyrektora Brygida Kondracka odebrała dy-
plom „Znakomitego Pełnomocnika Syste-
mów Zarządzania”, co jedynie potwierdza,
że jakość zajmuje w polityce szpitala naj-
wyższe miejsce i jest w dobrych rękach. Co
jest głównym wyznacznikiem owej jakości
pracy Szpitala MSWiA, a zarazem kluczem
doboru tak kompetentnego personelu?

– Współczesne systemy zarządzania cha-
rakteryzują się tym, że ich siłą sprawczą osią-
gania sukcesu jest centralne kierownictwo oraz
pełnomocnicy kierujący systemami. Oni in-
tegrują załogę wokół określonych celów fir-
my. Głównie chodzi o to, aby w interesie or-
ganizacji wykorzystać wszelkie pomysły
i umiejętności ludzkie przydatne dla realiza-
cji określonego celu – energię i entuzjazm ca-
łego zespołu. Dlatego obecnie obok przy-
wództwa naczelnego kierownictwa liderzy ze-
społów – pełnomocnicy systemów zarzą-
dzania – odgrywają bardzo istotną rolę w za-
kresie wspierania i zachęcania do aktywnego
działania pracowników.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.poliklinika.olsztyn.pl

Nowoczesne zarządzanie
O sukcesie w konkursie Polska Nagroda Jakości oraz funkcjonowaniu 
placówki i podejściu do zarządzania jakością mówi Janusz Chełchowski,
dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim
Centrum Onkologii w Olsztynie

Siedziba szpitala
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coraz sprawniej
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Wszystko wskazuje na to, że bankructwo
Grecji jest kwestią czasu. Co to oznacza dla
polskiej gospodarki?

– Całe szczęście w polskim systemie fi-
nansowym nie ma greckich dłużnych pa-
pierów wartościowych, Polska nie odczuje
zatem bezpośrednich skutków niewypła-
calności Grecji. Może to nas jednak dotknąć
pośrednio, przyniesie bowiem straty dla
banków – posiadaczy greckich obligacji. Pry-
watne instytucje finansowe, które nie będą
w stanie pokryć strat, albo upadną, albo zo-
staną dokapitalizowane przez poszczegól-
ne państwa, co pogorszy ich sytuację ma-
kroekonomiczną. Osłabienie koniunktury
gospodarczej w Europie, w tym u naszych
głównych partnerów handlowych, np. Nie-
miec, może z kolei wywołać spadek nasze-
go eksportu.

Moim zdaniem sytuacja związana z nie-
wypłacalnością Grecji będzie najprawdopo-
dobniej analogiczna do tej, z którą mieliśmy
do czynienia w 2009 roku, w czasie kryzysu
na światowych rynkach finansowych. Za-

równo wówczas, jak i teraz, wiele zależy od
płynnego kursu walutowego, który jako „au-
tomatyczny stabilizator” pozwala szybko
dostosować się gospodarce do niekorzystnej
sytuacji oraz złagodzić jej negatywne skutki
dla eksporterów.

Polski odcinek rurociągu Odessa–Bro-
dy–Gdańsk, który miał być ukończony
w 2016 roku, nie powstanie. Dlaczego?

– Rurociąg Odessa–Brody–Płock–
Gdańsk ma być elementem Euroazjatyckie-
go Korytarza Transportu Ropy Naftowej
EAKTR, który zapewni dostawy ropy nafto-
wej z najbardziej perspektywicznego pod
względem zasobów energetycznych miejsca
na świecie, czyli Morza Kaspijskiego. Bene-
ficjentami projektu będą nie tylko Ukraina
i Polska, ale również inne pastwa Unii Eu-
ropejskiej.

Do najważniejszych korzyści związa-
nych z powstaniem EAKTR zaliczamy stwo-
rzenie niezależnej i stabilnej trasy transpor-
tu ropy naftowej do Polski. Równie ważnym
aspektem projektu jest integracja systemów

przesyłowych Polski i Ukrainy z europejski-
mi rurociągami oraz polepszenie więzi eko-
nomicznych pomiędzy państwami-uczestni-
kami tego przedsięwzięcia. Realizacja inwe-
stycji ma silne wsparcie Komisji Europejskiej
i przyczyni się do otwarcia nowego, alterna-
tywnego dla dostaw rosyjskich, źródła importu
ropy naftowej do naszego kraju, co jest
zgodne z Polityką energetyczną Polski do 2030
roku.

Polska posiada duże zasoby energii geo-
termalnej. Obecnie działa tylko 16 zakładów
wydobywających wody geotermalne wyko-
rzystywane do celów grzewczych, leczniczych
i rekreacyjnych. We wrześniu bieżącego
roku podpisał pan memorandum o współ-
pracy w sektorze energetyki odnawialnej po-
między Polską i Islandią, która przoduje
w zużyciu ciepła geotermalnego na miesz-
kańca. Jakie są realne perspektywy większego
wykorzystania energii odnawialnej w naszym
kraju? 

– Rzeczywiście, Polska ma spory i jak do-
tąd nie do końca wykorzystany potencjał

O wpływie sytuacji 
w Grecji na polską
gospodarkę, rurociągu 
Odessa–Brody–Gdańsk, 
wykorzystaniu energii 
geotermalnej i korzyściach 
z wdrażania systemów 
zarządzania jakością 
rozmawiamy 
z wicepremierem, 
ministrem gospodarki 
Waldemarem Pawlakiem
– laureatem Nagrody 
Specjalnej za zasługi 
w rozpowszechnianiu 
i popularyzacji systemów 
zarządzania jakością, 
w tym przeciwdziałaniu 
zagrożeniom korupcyjnym
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w dziedzinie geotermii. Tymczasem korzyst-
ne warunki hydrogeologiczne naszego kraju
stwarzają duże możliwości użycia tych wód
do celów energetycznych. Do tej pory wyko-
rzystywaliśmy energię geotermalną głównie
do celów grzewczych, m.in. w siedmiu pra-
cujących ciepłowniach geotermalnych. Na-
tomiast zastosowanie geotermii w produkcji
energii elektrycznej to zupełna nowość w Pol-
sce. Stąd pomysł współpracy z Islandią,
światowym liderem w dziedzinie odnawial-
nych źródeł energii, tzw. OZE.

Zasadnicze obszary naszych kontaktów
będą dotyczyć przede wszystkim najnowszych
technologii wykorzystania wód geotermal-
nych, m.in.: w ciepłownictwie, ogrodnictwie
szklarniowym, suszarnictwie, rekreacji i bal-
neoterapii.

Na owocną współpracę z Islandią liczą
polscy przedsiębiorcy. Wymiana doświadczeń,
umiejętności i nowoczesnych technologii
stosowanych na tej wulkanicznej wyspie po-
zwolą im bowiem na optymalne projekto-
wanie inwestycji, a następnie jej długofalowe
efektywne prowadzenie.

Jest pan laureatem Nagrody Specjalnej
za zasługi w rozpowszechnianiu i popula-
ryzacji systemów zarządzania jakością, w tym
przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyj-
nym, przyznanej przez Komitet Polskiej
Nagrody Jakości. W resorcie gospodarki, kie-
rowanym przez pana, został wdrożony sys-

tem zarządzania jakością, zgodny z normą
ISO 9001, a także system przeciwdziałania
zagrożeniom korupcyjnym, opracowany
przez Polskie Centrum Badań i Certyfika-
cji oraz Krajową Izbę Gospodarczą. Jakie
zmiany zaszły w resorcie po wprowadzeniu
tych systemów? Co dało w praktyce ich
wprowadzenie?

– Wprowadzenie systemu zarządzania ja-
kością w Ministerstwie Gospodarki zdecy-
dowanie uporządkowało nasz sposób pracy.
Pierwszym krokiem było rozpoznanie, na-
zwanie i opisanie procesów – działań, które
mają charakter systematyczny i ciągły. Poprzez
zdefiniowanie ich celów, wymagań prawnych
oraz zakresów odpowiedzialności i uprawnień
opisaliśmy standardy oraz mechanizmy ko-
rygujące i zapobiegawcze w przypadku po-
jawienia się błędów.

Dodatkową korzyścią z uzyskania normy
ISO jest ułatwienie kontaktów kierownictwa
Ministerstwa Gospodarki z pracownikami,
poprzez organizowanie przeglądów zarzą-
dzania, powoływanie zespołów projektowo-
problemowych oraz usprawnienie komuni-
kacji wewnętrznej i zewnętrznej. Nie tylko przy-
spieszyło to obieg informacji, ale także po-
zytywnie wpłynęło na atmosferę w minister-
stwie. Efektem jest m.in. wprowadzenie
w 2010 roku pierwszego w administracji
rządowej ruchomego czasu pracy dla pra-
cowników urzędu.

Mechanizmy kontrolne i monitorujące, ta-
kie jak audyty wewnętrzne i zewnętrzne oraz
coroczne badania zadowolenia klientów sta-
nowią podstawę naszego rozwoju, dosko-
nalenia świadczonych usług i spełnienia
oczekiwań obywateli w kontaktach z MG.

Przeciwdziałamy także korupcji. W tym
celu namierzyliśmy zagrożenia, które mogą
wystąpić w ministerstwie oraz wprowadzi-
liśmy mechanizmy postępowania w przy-
padku stwierdzenia lub podejrzenia pato-
logicznych zachowań w administracji. Wpły-
nęło to na wzrost świadomości pracowników
na temat zagrożeń korupcyjnych, jakie wy-
stępują w ich miejscu pracy. W Ministerstwie
Gospodarki pracuje też doradca etyczny,
z którym mogą kontaktować się zarówno
pracownicy Ministerstwa, jak i wszyscy
obywatele. Mają oni możliwość przesyłania
informacji dotyczących zdarzeń o charak-
terze korupcyjnym na adres: doradca.etycz-
ny@mg.gov.pl.

W tym roku nawiązaliśmy również współ-
pracę z Fundacją im. Stefana Batorego, któ-
ra oceni jakość i skuteczność wdrożonych
w Ministerstwie zabezpieczeń antykorup-
cyjnych. Trzymając się wyznaczonych norm
oraz przeciwdziałając niewłaściwym zacho-
waniom, pracujemy zatem coraz sprawniej,
z korzyścią dla obywateli i administracji
państwowej.

Rozmawiała Ewa Ploplis-Olczak



Jerzy Bojanowicz

Ponieważ normy dotyczyły rynku
wewnętrznego, występujące różnice
w poszczególnych systemach ogra-
niczały handel międzynarodowy.

Nic dziwnego, że Międzynarodowa Organi-
zacja Normalizacyjna (ISO) postanowiła
ujednolicić normalizację w dziedzinie za-
pewnienia jakości i Komitet Techniczny
ISO/TC 176 (Zarządzanie jakością i zapew-
nienie jakości) opracował serię norm ISO

9000. Zaczęły one obowiązywać w 1987
roku i bardzo szybko zostały wdrożone w po-
nad 150 krajach.

Konieczność dostosowania się polskich
firm do międzynarodowych standardów spra-
wiła, że już w 1990 roku Centralne Biuro Ja-
kości Wyrobów i Ośrodek Doskonalenia Kadr
Technicznych RS NOT rozpoczęły szkolenia,
których wynikiem było uzyskanie tytułu „Kan-
dydata na kwalifikowanego audytora CBJW”.
W grudniu 1991 roku powstało Polskie Forum
ISO 9000, do którego obecnie należy 192

członków rzeczywistych i 59 wspierających
(znacznie mniej niż rok wcześniej).

Uzyskanie certyfikatu poświadczającego,
że legitymujący się nim podmiot spełnia wy-
magania normy ISO, poprzedza żmudna pro-
cedura certyfikacyjna, którą przeprowadza-
ją audytorzy – pracownicy jednej z około 50
jednostek. – To liczba nieznana we Francji,
Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. W tych
krajach producent idzie do swojej, krajowej
jednostki. Jednocześnie jednak powtarzam,
że jeśli ktoś eksportuje na rynek, na którym wy-
magane są określone certyfikaty, to niech je
uzyskuje. Ale po co certyfikat zagranicznej jed-
nostki firmie produkującej tylko na rynek kra-
jowy czy lokalny, czy też urzędowi gminy?
– zastanawia się Wojciech Henrykowski,
prezes Zarządu PCBC SA, które jest w czo-
łówce krajowych firm certyfikujących.

Rodzina norm ISO 9001 jest dziś trak-
towana jako zestaw międzynarodowych stan-
dardów zarządzania jakością, który uznano
za podstawę do ustanawiania kolejnych sys-
temów. Normy te są referencyjne odnośnie
do jakości zarządzania w działaniach biz-
nesowych, a zaczęły je uzupełniać normy
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Tylko ISO 9001
już nie wystarczy
Początki norm ISO sięgają 1979 roku, kiedy to British Standards Institution 
opracował normę BS 5750 adresowaną do przedsiębiorstw wprowadzających 
system zapewnienia jakości. Równolegle w kilku krajach opracowywano własne, 
podobne normy, których celem była unifikacja i uproszczenie procedur oceny 
potencjalnego dostawcy, co zmniejszało liczbę wizyt i audytów oceniających

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

W 2009 roku certyfikatami ISO 9001 (2000 i 2008) legitymowało się na świecie
1064 785 firm ze 178 krajów: najwięcej w Europie – 500 319, ale kolejnym ob-
szarem był Daleki Wschód – 398 288, wynika z dorocznego raportu The ISO Sur-
vey 2009, publikowanego przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji ISO.
Certyfikaty przyznano 81 953 nowym firmom, co oznacza 8-proc. wzrost w porów-
naniu do 2008 roku.
Największą liczbą certyfikatów ISO 9001 mogą się pochwalić firmy w Chinach, we
Włoszech, w Japonii, Hiszpanii, Federacji Rosyjskiej, Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Indiach, USA i Korei Płd. Natomiast największy ich przyrost w 2009 roku odno-
towano w Federacji Rosyjskiej, Chinach, we Włoszech, w Japonii, Rumunii,
Czechach, Wietnamie, Polsce, Izraelu i Iranie.
Po raz pierwszy normy ISO 9001 wdrożono w Dżibuti i Gambii.
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opracowane pod kątem bardziej szczegóło-
wych zastosowań. Obecnie wśród najpopu-
larniejszych Systemów Zarządzania Jakością
są ISO 14001 – środowisko, ISO/TS 16949
– motoryzacja, ISO 13485 – sprzęt medycz-
ny, ISO 22000 – żywność, ISO/IEC 27001
– bezpieczeństwo informacji, a także OHSAS
(Occupational Health and Safety), 18001
– bezpieczeństwo i higiena pracy i ISO
28000 – bezpieczeństwo łańcucha dostaw.
Każda z nich była modyfikowana, stąd po jej
numerze mamy rok ostatniej nowelizacji, na
przykład ISO/TS 16949:2009.

Dbałość o środowisko
W 1996 roku Międzynarodowa Organi-

zacja Normalizacyjna wprowadziła normę
określającą procesy kontroli i zwiększania efek-
tywności środowiskowej organizacji. Jej ge-
nezą był Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro
(1992), czyli Konferencja Narodów Zjedno-
czonych, której celem było: „...określenie
nowego i sprawiedliwego partnerstwa glo-
balnego poprzez stworzenie nowych pozio-
mów współpracy między państwami, klu-
czowymi grupami stowarzyszeń i ludzi pra-
cujących na rzecz uzgodnień międzynaro-
dowych, które odzwierciedlają interesy wszyst-
kich i chronią integralność globalnych sys-
temów środowiskowych i rozwojowych,
uznając integralny i współzależny charakter
Ziemi, naszego domu”. Efektem konferencji
było proklamowanie 27 zasad, tzw. Deklaracja
z Rio, oraz zatwierdzenie przez 178 rządów
tzw. Agendy 21 (Globalny Program Działań)
– dokumentu prezentującego uzgodnione sta-
nowisko stron, zmierzające do zmiany ist-
niejących polityk w kierunku ustroju, który bę-
dzie sprzyjał rozwiązywaniu światowych
problemów socjalnych, ekonomicznych i śro-
dowiskowych.

Norma ISO 14001 ma zapewnić rów-
nowagę między oczywistym dążeniem przed-
siębiorstwa do rentowności a minimalizacją
jego oddziaływania na środowisko natural-
ne. A jest nim – zgodnie z definicją ISO
14001:2004 – „otoczenie, w którym działa or-
ganizacja, z uwzględnieniem powietrza,
wody, ziemi, zasobów naturalnych, flory,
fauny, ludzi i ich wzajemnych zależności”.
Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowi-
skiem jest naturalnym działaniem w przed-
siębiorstwach (organizacjach) deklarujących
i pragnących wykazać, że podchodzą do
ochrony środowiska poważnie i chcą zmniej-
szać swoje oddziaływanie na nie. Nie bez zna-
czenia są też wzrost świadomości ekologicz-
nej społeczeństwa (klientów, partnerów) i za-
ostrzające się przepisy prawne dotyczące
korzystania ze środowiska, w tym kary za ich
nie przestrzeganie, nowe możliwości dofi-
nansowywania działalności (na przykład
tańsze kredyty na inwestycje ekologiczne, do-
tacje rządowe i z programów unijnych), ła-
twiejsze uzyskiwanie pozwoleń i zatwier-
dzeń oraz lepsza współpraca i stosunki ze spo-

łeczeństwem, władzami oraz jednostkami
kontrolującymi.

Wdrożenie ISO 14001 sprawia, że firma
jawi się jako organizacja odpowiedzialna
społecznie (CSR – Corporate Social Re-
sponsibility), bo m.in. zobowiązała się do re-
dukcji wytwarzania zanieczyszczeń i odpadów
oraz dążenia do ciągłej poprawy wyników na
rzecz ochrony środowiska.

… bezpieczeństwo pracowników
Z kolei stosowanie międzynarodowego

standardu OHSAS 18001 przyczynia się do
poprawy wyniku finansowego danej firmy po-
przez eliminację strat związanych z wypad-
kami przy pracy, awariami, pożarami, wy-
buchami itd. Bo ta norma definiuje zarzą-
dzanie czynnikami ryzyka w celu zmniejsze-
nia liczby wypadków oraz zapewnienia zgod-
ności z przepisami i zwiększenia efektywno-
ści działań. Wiadomo, że nakłady, jakie na-
leży ponieść na działania związane z usu-
nięciem skutków takich wydarzeń, są niepo-
równywalnie większe niż koszty szkoleń per-
sonelu, wprowadzenia odpowiednich roz-
wiązań systemowych (m.in. Systemów Za-
rządzania BHP), zapewnienia odpowied-
niej infrastruktury mającej na celu zarówno
zapobieganie występowaniu takich wydarzeń,
jak również – jeśli jednak już się zdarzą – mi-
nimalizowanie ich skutków.

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
– SZBHP (Occupational Health and Safety
Management Systems – OHSAS) to m.in.
uporządkowanie stanu formalnoprawnego
(zgodność lub większe prawdopodobień-
stwo zgodności z wymaganiami prawny-
mi), łatwiejsze spełnienie wymagań bezpie-
czeństwa pracy, szybkie wykrywanie i usu-
wanie wszelkich potencjalnych niezgodności
poprzez zapobieganie, a nie korygowanie. Jak
również podniesienie świadomości załogi
w odniesieniu do istotny BHP i zmniejszenie
liczby wypadków (poprzez nadzorowanie
zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wpro-
wadzanie na ich podstawie działań zapobie-
gawczych), a także mniejsza liczba pracow-
ników narażonych na czynniki szkodliwe po
identyfikacji zagrożeń i zastosowaniu odpo-
wiednich działań (mniej uległych chorobom
zawodowym). I, co nie jest bez znaczenia, bu-
dowa wizerunku firmy odpowiedzialnej spo-
łecznie.

Zarządzanie BHP określają Polska Nor-
ma PN-N 18001:2004 i – wdrożony w ponad
80 krajach – wspomniany jej międzynarodowy
odpowiednik – OHSAS 18001. Oba stan-
dardy mają bardzo zbliżone wymagania i dla-
tego procesy wdrażania tych systemów wła-
ściwie się nie różnią.

Jednak norma PN-N-18001:2004 jest pol-
ską normą, a nie normą ISO. Międzynaro-
dowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) pró-
bowała opracować międzynarodowy standard
ISO 18001, ale – ze względu na znaczące róż-

nice w prawodawstwie w zakresie bezpie-
czeństwa pracy w różnych państwach Euro-
py (to, co w jednym jest dobrowolne – w in-
nym jest obligatoryjne) – prace nie zostały za-
kończone. Obecnie norma ISO 18001, a do-
kładnie ISO/IEC TR 18001:2004, dotyczy…
częstotliwości radiowych, służących do iden-
tyfikacji wyrobów (RFID)!

… i integracja
W wielu organizacjach zdano sobie spra-

wę z faktu, że samo ISO 9001 nie wystarczy
i trzeba jeszcze wdrożyć… No właśnie. Ko-
lejny wybrany system zarządzania jakością za-
leży od specyfiki firmy. Najczęściej przedsię-
biorstwa integrują system zarządzania jako-
ścią z systemem zarządzania środowiskowego
ISO 14001, systemem zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy PN N /OHSAS
18001, systemem zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji ISO 27001 oraz z syste-
mami sektorowymi (ISO 22000, HACCP,
GMP, GHP) czy wymaganiami AQAP. Taki
udokumentowany i spójny system zarzą-
dzania, spełniający wymagania co najmniej
dwóch norm, nazywamy zintegrowanym
systemem zarządzania. Jego wdrożenie
umożliwia skuteczne i równoczesne zarzą-
dzanie wieloma podsystemami, poprzez
ustanowienie i realizację jednolitej polityki. Łą-
czy procesy, procedury i praktyki działania,
stosowane w organizacji, dzięki czemu osią-
ganie założonych celów może być bardziej
skuteczne niż w przypadku stosowania od-
dzielnych systemów. 

W Polsce w ramach zintegrowanego
systemu zarządzania najczęściej są wdraża-
ne normy ISO 14001 i OHSAS 18001. Taki
zintegrowany system zarządzania przyczynia
się – jak można przeczytać na stronie Cen-
trum Doradczo Szkoleniowego MALON
GROUP – do bardziej harmonijnego i dy-
namicznego rozwoju przedsiębiorstwa, mi-
nimalizacji i optymalizacji kosztów związa-
nych z wdrożeniem i utrzymywaniem syste-
mu – możliwość jednoczesnego procesu
certyfikacji i sprawowania nadzoru nad sys-
temem, a tym samym wzrost zysków i ren-
towności firmy – lepszej organizacji pracy, jed-
noznacznego określenia zadań, kompetencji
i odpowiedzialności pracowników oraz ich go-
towości do spełniania wymagań klienta. A tak-
że do uporządkowania i eliminacji dublują-
cych się działań we wszystkich obszarach
przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia nie-
zgodności wewnętrznych, efektywnego go-
spodarowania posiadanymi zasobami, ujed-
nolicenia i zmniejszenia ilości dokumentacji
– powiązania ze sobą w sposób przejrzysty
i logiczny procedur, jak i procesów odnoszą-
cych się do różnych systemów, zwiększenia ela-
styczności we wprowadzaniu zmian – uła-
twienia w spełnianiu wymogów prawnych i za-
pewnienia szybkiego dostosowania uregulo-
wań wewnętrznych do zmian zachodzących
w obowiązującym systemie prawnym. �
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Co decyduje o przewadze SKOK-ów nad
innymi instytucjami finansowymi i stanowi
główny atut tego typu placówek w procesie
zdobywania pozycji rynkowej?

– SKOK-i to wyjątkowe instytucje finan-
sowe, które są nastawione nie tylko na osią-
ganie zysków, ale mają na uwadze przede
wszystkim dobro swoich Członków. Oferta de-
pozytowo-kredytowa jest tworzona w taki spo-
sób, aby zadowolić zarówno najbardziej wy-
magających klientów, jak i stworzyć możli-
wości korzystania z pożyczek najuboższym.
Elementem wyróżniającym SKOK-i jest in-
dywidualne i nieszablonowe podejście do
klienta, przejawiające się szukaniem dla nie-
go najkorzystniejszego rozwiązania. Poza
działalnością czysto finansową SKOK-i an-
gażują się również w projekty społeczno-kul-
turalne, finansują kolonie i stypendia dla ubo-
gich, pomagają w renowacji zabytków i bu-
dynków sakralnych, wspierają instytucje cha-
rytatywne, wyposażają szkoły i szpitale. Zna-
jąc potrzeby i problemy naszego otoczenia,
wychodzimy im naprzeciwko – polepszając
sytuację ludzi, wśród których żyjemy.

Co najbardziej przemawia za wyborem
usług oferowanych przez SKOK i jakie
znaczenie ma dla funkcjonowania placów-
ki działalność na rynku lokalnym?

– SKOK im. Z. Chmielewskiego oferuje
atrakcyjne pożyczki oraz wysoko oprocen-
towane lokaty i rachunki oszczędnościowo-
kredytowe. Nasze produkty finansowe do-
stosowujemy do aktualnych potrzeb klientów.
Zapewniamy im między innymi bezpieczeń-
stwo ulokowanych u nas oszczędności, któ-
re od 2010 roku objęte są ubezpieczeniem do
wysokości 100 tys. euro. Dobrze wyszkoleni
pracownicy, polski kapitał oraz bardzo dobra
oferta finansowa decydują o stale powięk-
szającym się zainteresowaniu usługami na-
szej Kasy. Pracownicy SKOK-u poza co-
dziennymi obowiązkami starają się również
aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych
społeczności. Bierzemy udział w festynach or-
ganizowanych w miejscowościach, w których
znajdują się nasze oddziały, sponsorujemy
tam różnego rodzaju wydarzenia artystycz-
ne i zawody sportowe. Dzięki takim formom
pomocy możemy lepiej poznawać ludzi, dla
których pracujemy. Spełniamy w ten sposób
misję biznesu odpowiedzialnego społecz-
nie.

Kto trafia do lubelskiego SKOK-u i jak
dbają państwo o to, by zadowoleni z oferty

i obsługi wrócili ponownie do placówki na-
grodzonej certyfikatem „Najwyższa jakość
w bankowości i finansach”? Jak ważne w tym
kontekście jest dostosowanie oferty do po-
trzeb wiodących klientów i zmian rynko-
wych?

– Certyfikat „Najwyższa jakość w banko-
wości i finansach” nagrodził naszą ciężką i in-
tensywną pracę, którą wykonujemy w celu za-
pewnienia klientom jak najlepszej oferty i wy-
sokich standardów obsługi. Efekty podejmo-
wanych przez nas wysiłków widać w zaufaniu,
jakim darzą nas Członkowie Kasy. Wielu z nich
jest z nami bardzo długo, nawet od początku
działalności SKOK. Właśnie dla takich osób
tworzymy specjalną ofertę premiującą staż
członkowski. Zadowoleni ze współpracy z na-
szą Kasą klienci są jej najlepszą reklamą – dzie-
ląc się z innymi dobrą opinią o naszych usłu-
gach, sprawiają, że grono Członków SKOK im.
Z. Chmielewskiego stale się powiększa. Ich rady
i spostrzeżenia są także cennym drogowska-
zem w wyznaczaniu kierunków przyszłego roz-
woju Kasy. 

Na sukces firmy składa się nie tylko za-
dowolenie klientów, lecz także pracowników
firmy, a sądząc po przyznanych nagrodach
i w tym obszarze mogą być państwo wzorem

dla innych pracodawców. Co kształtuje od-
powiednio ukierunkowaną politykę kadro-
wą i właściwe relacje wewnątrz firmy?

– Największą wartością SKOK im.
Z. Chmielewskiego są jego pracownicy. Dla-
tego zapewniamy im między innymi stabil-
ność zatrudnienia, godne i bezpieczne wa-
runki pracy, terminowość w wypłacaniu wy-
nagrodzeń, wsparcie dla kobiet w okresie ma-
cierzyństwa oraz umożliwienie im powrotu
na zajmowane poprzednio stanowiska. Kreu-
jemy komfortowe środowiska pracy, sta-
wiamy przed naszą kadrą zadania podno-
szące kwalifikacje zawodowe oraz wspiera-
my ich przedsięwzięcia kulturalne, oświato-
we, rekreacyjne. Dużą wagę przywiązujemy
do tworzenia klimatu wzajemnego zaufania
i życzliwości, do budowania dobrych relacji
między pracownikami, kadrą zarządzającą
i zarządem. Ze względu na specyfikę naszej
branży ogromne znaczenie ma także dbałość
o bezpieczeństwo w naszych placówkach.
Mamy świadomość, że zadowolenie pra-
cowników w prostej linii przekłada się na za-
dowolenie Członków SKOK – robimy więc
wszystko, by mogli czerpać satysfakcję z wy-
konywanej pracy.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Wysokie standardy
Dobrze wyszkoleni pracownicy, polski kapitał oraz bardzo dobra oferta finansowa 
decydują o stale powiększającym się zainteresowaniu usługami naszej Kasy 
– mówi Bogumił Krzyszczak, prezes SKOK im. Z. Chmielewskiego
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Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-
Kredytowa im. Zygmunta Chmie-
lewskiego, z siedzibą w Lublinie,
działa od 1994 roku, systematycznie

rozwijając sieć placówek. Motto, które stało
się siłą napędową jej działalności w pierwszych
latach: „Nie dla zysku, nie z powodu miło-
sierdzia, ale po to, żeby służyć”, stanowiło mo-
bilizację do dalszego rozwoju i podstawę do
ukierunkowania celów organizacji. – Po-
wstał w ten sposób związek wyjątkowego spoj-
rzenia na człowieka i nowoczesnego podej-
ścia do biznesu – do rozwoju kompetencji pra-
cowniczych, który tworzy firmę, jej klimat i kul-
turę organizacyjną – mówi prezes Bogumił
Krzyszczak.

Klienci SKOK-u Chmielewskiego mają do
wyboru pełny wachlarz usług, obejmujący po-
życzki, kredyty mieszkaniowe, lokaty, ubez-
pieczenia, rachunki, często dostępne w ra-
mach korzystnych promocji, aby jak najlepiej
dostosowywać produkty do potrzeb klientów
i zaspokajać ich oczekiwania.

Kierując się zasadą samopomocy finan-
sowej, Kasa stara się jak najpełniej odpo-
wiadać na potrzeby i oczekiwania swoich
członków. Ukierunkowanie usług na klienta
skutkuje udostępnieniem pożyczek o umiar-
kowanym oprocentowaniu, zaś fachowa ob-
sługa, z którą spotykają się na co dzień
klienci placówek SKOK-u, idzie w parze z sze-
roko rozumianym propagowaniem oszczęd-
ności i gospodarności oraz edukacją ekono-
miczną, której przejawem w codziennej prak-
tyce SKOK-u jest doradztwo w zakresie
optymalnych rozwiązań dopasowanych do
bieżących potrzeb i możliwości finansowych
każdego klienta. Taka postawa procentuje za-
dowoleniem klientów, a w efekcie ich zaufa-
niem i kolejnymi wizytami w placówkach Kasy
oraz rekomendacjami wśród znajomych.

Atrakcyjna oferta finansowa, połączona
z wysoką kulturą obsługi, wpisuje się w stra-
tegię przyjętą przez zarząd i skutecznie re-
alizowaną przez zespół SKOK-u Chmie-
lewskiego. Firma od lat wciela w życie i roz-
wija założenia obranej misji: „Tworzyć i sta-
le rozwijać organizację, która w najlepszy
i najskuteczniejszy sposób będzie odpowia-
dać na potrzeby klientów”. Pomocna w tym
zadaniu jest opracowana w 2003 roku i cią-
gle doskonalona Polityka Jakości. Wdrożo-
ny system zarządzania jakością potwierdza
zgodność z wymogami normy PN-EN ISO
9001:2008, a coroczne audyty gwarantują

utrzymanie wysokiego poziomu i skutkują po-
myślną recertyfikacją. Wdrożona polityka ja-
kości przekłada się na poziom obsługi, któ-
rego wyznacznikami są: terminowość i bez-
pieczeństwo realizowanych usług, co za-
pewniają nowoczesne rozwiązania techno-
logiczne i informatyczne.

Stosowana polityka jakości wiąże się
także z dążeniem do tworzenia przyjaznych
miejsc pracy, z uwzględnieniem szkoleń dla
kadr, które pozwalają podwyższać ich kwa-
lifikacje i zakres kompetencji, jak również roz-
wijają umiejętności interpersonalne. – Naj-
większą wartością Kasy są jej pracownicy.
Głównym celem prowadzonej polityki per-
sonalnej jest osiągnięcie maksymalnej satys-
fakcji czerpanej przez naszych pracowników
ze swojej pracy, co w prostej linii przekłada
się na zadowolenie klientów. Uzyskujemy to
poprzez tworzenie klimatu wzajemnego za-
ufania i życzliwości pomiędzy pracownikami.
Staramy się również budować dobre relacje

na linii pracownicy – kadra zarządzająca i za-
rząd, kreować komfortowe, estetyczne śro-
dowisko pracy – zdradza źródło sukcesu pre-
zes Krzyszczak.

Całokształt działań SKOK-u podpo-
rządkowanych satysfakcji klienta, której słu-
ży realizowana na co dzień Polityka Jakości,
wielokrotnie docenili nie tylko członkowie
Kasy, lecz także eksperci, przyznając firmie
liczne nagrody oraz wyróżnienia. Wśród
zgromadzonych na przestrzeni lat trofeów,
przyznawanych przez prestiżowe instytucje,
i sukcesów rynkowych, jakimi szczyci się
SKOK Chmielewskiego, są wyróżnienie Fi-
nansowa Marka Roku 2010 „Gazety Finan-
sowej”, tytuł „Solidnego Pracodawcy Roku
2008 i 2011”, a ostatnio nominacja do na-
grody Jakość Roku 2011. Ponadto dzięki wy-
nikom Kasa zajmuje wysokie lokaty w re-
gionalnych i ogólnopolskich rankingach,
między innymi Setce „Kuriera Lubelskiego”,
Pięćsetce „Polityki”. �

Zorientowani na klienta
SKOK Chmielewskiego odnosi imponujące sukcesy rynkowe. Niemała 
w tym zasługa przywiązania do jakości, która – systematycznie doskonalona 
– prowadzi do zadowolenia i zaufania ze strony klientów i pracowników

SKOK Chmielewskiego w Parczewie



Jakie wymogi w zakresie zarządzania ja-
kością i podnoszenia poziomu produkcji oraz
usług narzuca polskiej gospodarce funk-
cjonowanie w ramach Unii Europejskiej i jak
krajowe przedsiębiorstwa radzą sobie z do-
stosowaniem do międzynarodowych stan-
dardów?

– Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej
obliguje do znajomości Rozporządzeń Par-
lamentu Europejskiego, które działają wprost
w odniesieniu do podmiotów gospodar-
czych zlokalizowanych na terenie naszego kra-
ju. Dyrektywy nowego podejścia wyznacza-
ją cel, dając swobodę państwom członkow-
skim odnośnie sposobu ich włączenia do pra-
wa krajowego. Nie obowiązują w sposób bez-
pośredni, co jednak nie oznacza, że wytycz-
ne nie są realizowane, a wręcz odwrotnie – ich
realizacja jest zagwarantowana przez prawo
poszczególnych państw członkowskich. Trak-
tat (WE) art. 249 wprowadził od 1 maja 2004
roku Zasadę Nadrzędności – Pierwszeń-
stwa Prawa Wspólnotowego w hierarchii
aktów prawych. Przepis ten oznacza pierw-
szeństwo Rozporządzeń Parlamentu Euro-
pejskiego w Prawie Żywnościowym. Z tych
względów Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady stają się częścią Krajowego
Systemu Prawnego, a więc obowiązują w ca-
łości i stosowane są we wszystkich państwach
członkowskich.

Nie wszyscy dyrektorzy przedsiębiorstw
zdają sobie sprawę z faktu, że muszą dosto-
sować działalność swojej firmy i podległego
personelu do prawa zawartego w rozporzą-
dzeniach Parlamentu Europejskiego. W celu
lepszego zobrazowania zagadnienia podam
przykład z Rozporządzenia (WE) nr 852/2004
art. 5 ust. 1, który stwierdza jednoznacznie:
„Przedsiębiorstwa sektora spożywczego opra-
cowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę
lub procedury na podstawie zasad HACCP.
Jeżeli dokonuje się jakichkolwiek modyfika-
cji w produkcie, procesie lub działaniu,
przedsiębiorstwa sektora spożywczego do-
konują przeglądu procedury i wprowadzają
niezbędne zmiany”. Rozporządzenie nr 852
odnosi się do zasad HACCP w sposób bar-
dzo ogólny, nie definiując ich, gdyż są one za-
warte w wytycznych i wymaganiach po-

szczególnych standardów związanych z Za-
rządzaniem Jakością.

Przedsiębiorstwa, które legitymują się cer-
tyfikatem IFS – International Food Standard
muszą spełnić wymagania 7 zasad HACCP.
Klasycznym przykładem nadrzędności
– Pierwszeństwa Prawa Wspólnotowego
w Hierarchii Aktów Prawnych jest treść
art. 100 ust. 8 z ustawy sejmowej o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006
roku, który został sprecyzowany w sposób na-
stępujący: „Kto nie wdraża w zakładzie pro-
dukcji lub obrotu żywnością zasad HACCP
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
852/2004 podlega sankcjom karnym – karze
grzywny”. Stosowanie się do wytycznych
zawartych w Rozporządzeniach Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz Krajowego Sys-
temu Prawnego w zakresie jakości stanowi
gwarancję konkurencyjności przedsiębior-
stwa na wolnym rynku. Jak stwierdził Geni-
chi Taguchi, jakość jest tym, czego brak
oznacza straty dla wszystkich.

Jakie luki w dalszym ciągu musi wy-
pełnić rodzima gospodarka, by być w pełni
konkurencyjną na tle wysoko rozwiniętych
praktyk zachodnich w zakresie wdrażania
systemów jakości i rozwijania narzędzi do-
skonalenia oferty i organizacji pracy?

– W rodzimej gospodarce posiadamy bar-
dzo dużo podmiotów polskich z udziałem 100

proc. kapitału własnego oraz szereg przed-
siębiorstw z udziałem spółek zagranicznych
o zróżnicowanym udziale procentowym ka-
pitału przychodzącego z różnych państw
świata. W gospodarce rynkowej są również
zlokalizowane w Polsce przedsiębiorstwa
zagraniczne, oparte wyłącznie na własnych
funduszach dotyczących produkcji, rozwoju
i inwestycji. Wszystkie przedsiębiorstwa, nie-
zależnie od statusu własności, planują na
obecnym etapie rozwoju określone nakłady
na wdrażanie zintegrowanego systemu za-
rządzania jakością, gdyż zdają sobie sprawę
z konieczności konkurencji na wolnym ryn-
ku nie tylko ceną, lecz także doskonałą jako-
ścią wyrobu.

Luka dotycząca wdrażania systemów za-
rządzania jakością odnosi się do okresu
sprzed 1993 roku, gdyż wtedy nie było od-
powiedniej instytucji zajmującej się tymi za-
gadnieniami w Polsce. 3 kwietnia 1993 roku
Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził ustawę
o powołaniu Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji, określając jego zakres działa-
nia od 1 stycznia 1994 roku. PCBC zosta-
ło podporządkowane prezesowi Rady Mi-
nistrów, wchodząc w skład instytucji cen-
tralnych rządu. Na podstawie nominacji pre-
miera zostałem powołany na pierwszego dy-
rektora Polskiego Centrum Badań i Certy-
fikacji w randze podsekretarza stanu w celu
zorganizowania tej instytucji z jednoczesnym
zwróceniem uwagi na jej dynamiczny roz-
wój w aspekcie systemu akredytacji i certy-
fikacji, w celu dostosowania do prawa świa-
towego i europejskiego w tym zakresie.
Zgodnie z ustawą, została powołana Rada
do spraw Badań i Certyfikacji, której zada-
niem było zatwierdzenie wszystkich posta-
nowień i uchwał dotyczących systemu akre-
dytacji i certyfikacji, a więc tworzenie obo-
wiązującego prawa w tym zakresie. Projek-
ty postanowień i uchwały Rady były przed-
miotem opracowywania przez specjalistów
z zakresu akredytacji i certyfikacji, przy
współpracy z biurem prawnym PCBC oraz
Kierownictwem Departamentu Prawnego
Urzędu Rady Ministrów. Rada składała się
między innymi z przedstawicieli wszyst-
kich ministerstw i centralnych urzędów
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Brak jakości oznacza straty
dla wszystkich
Rozmowa z Januszem B. Berdowskim, wykładowcą zagadnień Total Quality 
Management w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie oraz Europejskiej 
Wyższej Szkole Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie, jak również 
konsultantem Systemów Zarządzania Jakością i audytorem PCBC, DQS, EOQ

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI
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w Polsce, co przyczyniło się do szybkiej trans-
misji prawa dotyczącego akredytacji i cer-
tyfikacji do podmiotów gospodarczych
współpracujących z resortami oraz do pod-
miotów, dla których minister był organem za-
łożycielskim. Wszystkie ministerstwa i urzę-
dy centralne włączyły się bardzo aktywnie
w nadzór i koordynację zagadnień związa-
nych z akredytacją jednostek szkolenio-
wych, akredytacją jednostek certyfikujących
wyroby, akredytacją jednostek certyfikujących
systemy zarządzania jakością, akredytacją la-
borantów badawczych i wzorujących oraz
akredytacją jednostek inspekcyjnych. Na
początku 1994 roku większość prezesów i dy-
rektorów firm w Polsce nie była zorientowana
w działalności Biura Akredytacji, wcho-
dzącego w skład Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji, a więc nie starała się i nie speł-
niała określonych wymagań niezbędnych do
uzyskania certyfikatu akredytacji. Bardzo
ważne instytucje podległe pod ministra
zdrowia wydawały różnego rodzaju atesty
i zaświadczenia dotyczące wyników prze-
prowadzonych badań, które nie posiadały
międzynarodowego uznania.

Najlepszym dowodem zniwelowania
luki, jaka istniała we wdrażaniu systemów za-
rządzania jakością w podmiotach gospo-
darczych zlokalizowanych na terenie Polski,
są statystyki. W 1993 roku były certyfikowane
tylko 3 systemy, natomiast od 1 stycznia 1994,

to jest od powołania do istnienia PCBC, do
końca września 2011 roku jest wydanych 5500
certyfikatów. Dynamika certyfikowanych
systemów jest ciągle widoczna, o czym
świadczą wyniki wydanych certyfikatów – 523
tylko w 2010 roku. Także 2010 było certyfi-
kowanych 748 systemów. Mniejsza liczba cer-
tyfikatów jest wynikiem przyznania jednego
certyfikatu na Zintegrowany System Za-
rządzania Jakością. Od 1 stycznia do końca
września 2011 roku wydano 314 certyfikatów
na 403 systemy. Liczba wydanych certyfi-
katów odnosi się do akredytowanej jednostki
certyfikującej działającej w ramach PCBC.
Jak wiemy, na polskim rynku działa szereg
zagranicznych jednostek certyfikujących,
które również przyznają certyfikaty pol-
skim i zagranicznym podmiotom gospo-
darczym, a więc możemy śmiało stwierdzić,
że Polska dogoniła pozostałe kraje euro-
pejskie, które były dla nas wzorem przed
1993 rokiem.

W ramach Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji bardzo aktywnie działa Ośro-
dek Doskonalenia Kompetencji Personelu,
który od początku stycznia 1994 roku do po-
łowy września 2011 przeszkolił około 50 tys.
osób w zakresie znajomości poszczegól-
nych norm, dzięki czemu są one profesjo-
nalnie przygotowane do prowadzenia au-
dytów i opracowania dokumentacji. Po-
dobnie wygląda sytuacja w obszarze akre-

dytacji. Na dzień 15 września 2011 posia-
damy: 1077 akredytowanych laboratoriów
badawczych, 98 akredytowanych laborato-
riów wzorujących, 75 akredytowanych jed-
nostek certyfikujących wyroby, 32 akredyto-
wane jednostki certyfikujące systemy za-
rządzania jakością, 12 akredytowanych jed-
nostek certyfikujących personel, 15 akredy-
towanych jednostek inspekcyjnych, 11 akre-
dytowanych jednostek weryfikatorów emisji
gazów cieplarnianych, 9 akredytowanych we-
ryfikatorów systemów EMAS, 3 akredyto-
wane laboratoria medyczne, 3 akredytowa-
ne jednostki organizatorów biegłości. Przy-
toczone liczby najlepiej świadczą o doko-
nanych pozytywnych zmianach na płasz-
czyźnie akredytacji i certyfikacji w Polsce. To
wynik bardzo intensywnej pracy zespołów
ludzkich zatrudnionych w Polskim Cen-
trum Akredytacji i w Polskim Centrum Ba-
dań i Certyfikacji. Dla mnie osobiście i dla
bardzo wielu osób zatrudnionych w sekto-
rze gospodarki jest to powód do radości, że
zaniedbania w tej sferze zostały zniwelowa-
ne, a w niektórych obszarach posiadamy
większe osiągnięcia od innych państw euro-
pejskich. W tym momencie pragnę przytoczyć
słowa Wilfreda Grenfella, który powiedział:
„Prawdziwa radość bierze się nie z wygody,
bogactwa czy uznania wśród ludzi, lecz ze
zrobienia czegoś wartościowego”. Niech
mi wolno te słowa zadedykować również �

Bank Spółdzielczy w Gryfinie został zarejestrowany w Sądzie w Szczecinie 15 kwiet-
nia 1948 roku. Obecnie funkcjonuje na terenie trzech gmin – posiada trzy Filie. Jego głównymi klientami są rolnicy
oraz przedsiębiorcy indywidualni.
Bank w swojej ofercie posiada produkty dostosowane do potrzeb wszystkich klientów:
• kredyty obrotowe na działalność rolniczą i pozarolniczą,
• kredyty obrotowe preferencyjne z dopłatami AR i MR,
• kredyty inwestycyjne,
• kredyty inwestycyjne preferencyjne z dopłatami AR i MR,
• kredyty gotówkowe dla osób prywatnych,
• kredyty samochodowe,
• kredyty mieszkaniowe,
• rachunki bieżące dla wszystkich podmiotów,
• rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób prywatnych,
• lokaty terminowe 1, 3, 6, 12, 24, 36-miesięczne,
• lokaty 3, 4, 7-dniowe dla podmiotów instytucjonalnych,
• lokaty systematycznego oszczędzania 3 i 5-letnie,
• ubezpieczenia upraw rolnych, ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia na życie,
• bankomaty w siedzibach w Gryfinie, Baniach, Widuchowej, Przecławiu, w Centrum Wodnym 

„Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1 oraz na stacji paliw BP w Barnisławiu.

Jesteśmy Bankiem wyłącznie z polskim kapitałem. Naszym atutem jest znajomość potrzeb kredytowych i depozytowych
naszych klientów. Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych nam środków oraz miłą, fachową i rzetelną obsługę.

Bank Spółdzielczy
w Gryfinie
ul. Niepodległości 24
74-100 Gryfino
tel. 91 416 26 93
tel./fax 91 416 25 23
bsgryfino@wp.pl

Filia 
w Baniach
74-110 Banie
ul. Targowa 23
tel./fax 91 416 63 19

Filia 
w Widuchowej
74-120 Widuchowa
ul. Grunwaldzka 11
tel./fax 91 416 72 44

Filia 
w Przecławiu
72-005 Przecław 97A
tel. 91 817 19 74

Bank Spółdzielczy w Gryfinie został nominowany do tytułu 
Jakość Roku 2011.

www.bsgryfino.pl
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redaktorowi naczelnemu, sekretarzowi redakcji
i redaktorom działowym magazynu „Fakty”,
którzy promują jakość przez wydawanie
w każdym roku w miesiącu listopadzie nu-
meru specjalnego poświęconego wdrażaniu
systemów zarządzania jakością w organiza-
cjach produkcyjnych i usługowych oraz
w urzędach administracyjnych i państwowych.
Ministerstwo Gospodarki jest w posiadaniu
certyfikatu przyznanego przez PCBC.

W dziedzinie certyfikacji i działań pro-
jakościowych coraz częściej słyszy się o go-
spodarstwach i wyrobach ekologicznych.
Czy słuszne jest kojarzenie tego trendu
z przyszłością rolnictwa i ewolucją przemy-
słu rolno-spożywczego?

– Najbardziej dynamicznie jest wdraża-
na norma PN-EN ISO 9001:2009, związana
z zarządzaniem jakością. Z pewnym opóź-
nieniem zaczęto wdrażać normę PN-EN
ISO 14001:2004, związaną z zarządzaniem
środowiskiem. W dziedzinie certyfikacji pod-
miotów gospodarczych w przemyśle spo-
żywczym coraz częściej słyszymy o wdraża-
niu zintegrowanego systemu zarządzania
jakością w oparciu o wymagania norm
ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, która do-
tyczy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Znany autorytet w dziedzinie jakości
Joseph Juran stwierdził, że w XXI wieku szan-
sę przetrwania będą miały te przedsiębiorstwa,
które będą miały wdrożony i prawidłowo
funkcjonujący zintegrowany system zarzą-
dzania jakością, potwierdzony stosownym cer-
tyfikatem przez niezależną stronę trzecią, jaką
jest akredytowana jednostka certyfikująca. Na
tle tych rozwiązań na początku XXI wieku co-
raz częściej słyszymy o działaniach projako-
ściowych w rolnictwie i w przetwórstwie rol-
no-spożywczym oraz wyrobach ekologicz-
nych. Produkcja żywności ekologicznej ob-
warowana jest różnymi przepisami – dyrek-
tywami i rozporządzeniami Parlamentu Eu-
ropejskiego oraz przepisami krajowymi, któ-
re muszą być przestrzegane przez produ-
centów ekologicznych wyrobów. Do naj-
ważniejszych należą Rozporządzenie Rady nr
967/2008 z 29 września 2008 roku w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania pro-
duktów ekologicznych. Ustawa z 20 kwietnia
2004 roku o rolnictwie ekologicznym jest
przedmiotem nowelizacji.

Trzeba wyraźnie stwierdzić, że przepisy
prawne regulujące zakres produkcji ekolo-
gicznej są bardzo rygorystyczne i jedno-
znaczne, aby nie dopuścić do nadużywania
sformułowania: „wyprodukowano metoda-
mi ekologicznymi”, bez uzasadnienia mery-
torycznego i faktycznego wdrożenia metod
ekologicznych do gospodarstwa wytwarza-
jącego płody rolne. W trakcie przetwarzania
produktów rolnictwa ekologicznego organi-
zmy modyfikowane genetycznie i produkty
z nich wytworzone nie są stosowane. Stan-
dard IFS, w oparciu o który jest przyznawa-
ny certyfikat, w paragrafie 4.17.3 podaje

specjalne wymaganie: „Należy posiadać od-
powiednie procedury zapewniające, że wy-
tworzenie produktów z GMO i zawierających
GMO nie grozi zanieczyszczeniem produk-
tów niezawierających GMO. Należy posia-
dać odpowiednie środki zapobiegania za-
nieczyszczeniu krzyżowemu. Skuteczność
tych działań należy monitorować, stosując wy-
rywkowe teksty. Jako audytor IFS pragnę za-
znaczyć, że zgodnie z wymaganiami stan-
dardu muszę zwracać uwagę na realizację
tego wymagania, aby konsument, który ku-
puje wyroby ekologiczne był pewny, że nie za-
wierają one śladów surowców genetycznie
modyfikowanych na podstawie zanieczysz-
czenia krzyżowego. Nie będę wchodził w pro-
blematykę surowców i przetworów z surow-
ców genetycznie modyfikowanych, gdyż jest
to problem na oddzielny wywiad, ale mogę
stwierdzić, że coraz więcej osób na ten temat
się wypowiada bez posiadania odpowiedniej
wiedzy i znajomości standardów, w oparciu
o które są przyznawane certyfikaty.

Zgodnie z rozporządzeniem 834/2007
art. 6, „Żywność ekologiczna przetwarzana
jest głównie przy zastosowaniu metod bio-
logicznych, mechanicznych i fizycznych”.
Żywność zawierająca co najmniej 95 proc. cer-
tyfikowanych składników pochodzenia rol-
niczego określa się jako ekologiczną. W przy-
padku środka spożywczego zawierającego co
najmniej 70–95 proc. ekologicznych skład-
ników pochodzenia rolniczego termin „eko-

logiczny” zamieszcza się w wykazie składni-
ków obok nazwy składników, które mają
certyfikat zgodności. Ponadto produkt zna-
kuje się informacją: „X proc. składników po-
chodzenia rolniczego zostało wyprodukowane
zgodnie z zasadami produkcji ekologicz-
nej”. Poza wymienionymi informacjami
oznakowanie produktów zawiera nazwę upo-
ważnionej jednostki certyfikującej i jej numer
identyfikacyjny, numer certyfikatu zgodności,
zapis wskazujący na certyfikację w rolnictwie
ekologicznym.

Reasumując, tylko dotknąłem tematu
produkcji ekologicznej, zwracając uwagę
na najważniejsze aspekty bez wchodzenia
w szczegóły oznakowania. Nie poruszyłem
również wykazu składników pochodzenia
rolniczego nieprodukowanych metodami
ekologicznymi dopuszczonych do stosowa-

nia w przetwórstwie żywności ekologicznej we-
dług załącznika IX rozporządzenia 889/2008
oraz wielu innych zagadnień, które wymagają
odrębnego wyjaśnienia. Zainteresowanie
produktami regionalnymi, tradycyjnymi i eko-
logicznymi ciągle rośnie, gdyż konsumenci
szukają tego typu wyrobów, utwierdzając się
w przekonaniu o ich walorach odżywczych,
które wpływają korzystnie na stan zdrowia.
Rada ds. rolnictwa ekologicznego przy mi-
nistrze rolnictwa i rozwoju wsi zwraca uwa-
gę na trend rozwoju rolnictwa ekologiczne-
go w Polsce w ścisłym powiązaniu z zakła-
dami przetwórstwa rolno-spożywczego.
Ostatnie spotkanie Organic Marketing Forum
w Warszawie potwierdza, że firmy zaintere-
sowane przetwórstwem organicznych su-
rowców, działające w poszczególnych pań-
stwach europejskich, są zdecydowane na
uruchomienie podobnej produkcji w Polsce.

Dla polskich menadżerów i producen-
tów hasła: ISO, HACCP, TQM brzmią coraz
mniej obco. Czy w ślad za coraz popular-
niejszymi systemami jakości i certyfikatami
idzie faktyczna poprawa jakości funkcjo-
nowania podmiotów oraz oferty i wizerun-
ku polskiego rynku?

– Na obecnym etapie rozwoju gospodarki
hasła: ISO, HACCP, TQM brzmią jedno-
znacznie wśród kadry kierowniczej przed-
siębiorstw i oznaczają zakres wdrożenia
określonego systemu do praktyki przemy-
słowej. Certyfikat przyznany w oparciu o wy-

magania normy PN-EN ISO 9001:2009 jest
swoistego rodzaju paszportem dla wyro-
bów przeznaczonych na eksport. Są znane
przypadki, że importerzy zagraniczni nie
podejmują negocjacji z firmą, która nie po-
siada certyfikatu potwierdzającego wdroże-
nie systemu zarządzania jakością. Prezesi
i właściciele różnego rodzaju ogniw dystry-
bucyjnych nie podpiszą umowy na dostawę
wyrobów spożywczych z producentem, któ-
ry nie wdrożył systemu 7 zasad HACCP oraz
określonego standardu. W czasie prowadzenia
audytu w jednej z firm niemieckich zajmują-
cych się produkcją wyrobów wędliniarskich
udostępniono mi pismo niemieckiej organi-
zacji handlowej zajmującej się sprzedażą
tych produktów o konieczności uzyskania cer-
tyfikatu IFS w ciągu 6 miesięcy, jako warun-
ku podpisania dalszej umowy o współpracy.

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

Najlepszym dowodem zniwelowania luki, jaka 
istniała we wdrażaniu systemów zarządzania 
jakością w podmiotach gospodarczych 
zlokalizowanych na terenie Polski, są statystyki. 
W 1993 roku były certyfikowane tylko 3 systemy,
natomiast od 1 stycznia 1994, to jest od powołania
do istnienia PCBC, do końca września 2011 roku
jest wydanych 5500 certyfikatów



ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

Francuskie, niemieckie i włoskie sieci han-
dlowe wymagają od producentów żywności
wdrożenia i certyfikowania standardu IFS,
i to najlepiej w kategorii A, sieci angielskie, ta-
kie jak Tesco i inne, wymagają wdrożenia i cer-
tyfikowania standardu BRC – Global Food
Standard według kategorii A. Warto zazna-
czyć, że standardy te ciągle są doskonalone,
a ich wymagania się zaostrzają, czego naj-
lepszym dowodem jest fakt, że od 1 stycznia
2012 roku będzie obowiązywała VI wersja
standardu BRC.

Teoretycznie wszystkie standardy są fa-
kultatywne, ale w praktyce jest zupełnie ina-
czej, gdyż obowiązuje niepisane prawo, któ-
re polega na tym, że dostawcą wyrobów spo-
żywczych do sieci mogą być firmy posiada-
jące aktualny certyfikat. Standardy krajowe,
takie jak duński standard DS-3027, zostały za-
stąpione normą międzynarodową ISO
22000:2005, dotyczącą jakości i bezpieczeń-
stwa żywności. Certyfikat uzyskany na pod-
stawie wdrożenia wymagań tej normy nie był
uznawany przez niektóre sieci handlowe do
czasu ukazania się bardzo szczegółowych wy-
magań zawartych w PAS-220. Połączenie wy-
magań zawartych w normie ISO 22000 z wy-
maganiami PAS 220 stanowi podstawę do
uzyskania certyfikatu uznawanego przez
Global Food Intiative oraz sieci handlowe.

Jak widać, w obszarze certyfikacji syste-
mów związanych z jakością i bezpieczeń-

stwem żywności istnieje bardzo wiele za-
gadnień spornych, wymagających wyjaśnie-
nia w czasie audytu, związanego z integracją
systemów. Jedną z firm przodujących w tym
zakresie jest firma cukiernicza „Solidarność”
z Lublina, która posiada certyfikat na zgod-
ność z wymaganiami V wersji BRC, V wer-
sji IFS, ISO 22000:2005 i ISO 9001:2008 oraz
certyfikat IQNet – międzynarodowej sieci jed-
nostek certyfikujących, uznawany przez bar-
dzo dużo państw świata. Firma „Solidarność”
oprócz zaopatrzenia w wyroby cukiernicze
rynku krajowego prowadzi eksport do 27 kra-
jów, załączając certyfikat zintegrowanego
systemu, będącego podstawą do zawarcia
umowy bez wizytacji zakładu z ramienia od-
biorcy. Certyfikat wydany na zintegrowany
system przekonuje odbiorcę wyrobów cu-
kierniczych o wdrożonych systemach, gwa-
rantujących bardzo dobre jakościowo wyro-
by, które są zarazem bezpieczne dla zdrowia
ludzkiego.

Ambitne firmy, do których należy między
innymi „Solidarność”, wdrażają Total Quality
Management, czyli kompleksowe zarządza-
nie przez jakość. W ramach TQM istotne są
trzy elementy. Pierwszy – zespoły – jest zwią-
zany z podziałem pracowników określonej or-
ganizacji na grupy odpowiedzialne za kolej-
ne etapy realizacji wyrobu i jakość produktu
na każdym z etapów. W przedsiębiorstwie
Lantmannen zostały powołane tego typu ze-

społy na wzór kół jakości w Japonii przy re-
alizacji programu LEAD, a ich działalność
przełożyła się na konkretne efekty ekono-
miczne. Element drugi jest związany z wy-
znaczeniem segmentów odpowiedzialnych za
strukturyzację w przedsiębiorstwie oraz sche-
matem organizacyjnym na szczeblu cen-
tralnym i szczeblu wydziałowym. W tym ele-
mencie trzeba zwrócić uwagę na sprecyzo-
wanie bardzo dokładnych zakresów obo-
wiązków, uprawnień i odpowiedzialności za
jakość nadzorowanego procesu i wyrobu.
Warto podkreślić, że sam zakres obowiązków,
bez sprecyzowania zakresu uprawnień i od-
powiedzialności, nie spełnia określonych
wymagań w tym zakresie. 3. element wiąże się
ze sposobami usprawniania i doskonalenia
oraz nadzorowania jakości na wszystkich eta-
pach jej kształtowania w celu doprowadzenia
wyrobu do zgodności z określonymi wyma-
ganiami zawartymi w normie PN. Jest on za-
wsze związany z działaniami wspomagają-
cymi pracowników na odcinku organizacyj-
nym, technicznym i technologicznym.

Kompleksowe zarządzanie przez jakość
nabiera coraz większego znaczenia we wszyst-
kich gałęziach gospodarki narodowej. Pre-
kursorem systemów zarządzania jakością
oraz TQM w Polsce był prof. Tadeusz Ko-
tarbiński, który w Traktacie o Dobrej Robo-
cie napisał: „Chodzi o to, aby człowiek robił
chętnie to, co robić musi, by tego, co musi,

W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie w Zakładzie Usprawniania Leczniczego
od 2003 roku działa komora niskotemperaturowa. W komorze właściwej temperatura wynosi
od -110 do -160°C. Zabieg trwa od 1,5 do 3 minut. Po zabiegu zalecana jest gimnastyka. 

Metoda krioterapii znalazła zastosowanie w leczeniu schorzeń:
• reumatologii – zwyrodnienie stawów, RZS, ZZSK, dyskopatia, zapalenie okołostawowe,
• neurologii – niedowłady, MPD, SM, choroba Parkinsona,
• ortopedii – złamanie, zwichnięcie, skręcenie, urazy itp., uszkodzenie ścięgien,
• psychiatrii – nerwice, bezsenność, depresje,
• dermatologii – łuszczyca, oparzenia, kosmetyce, cellulitis,
• medycynie sportowej i estetycznej – odnowa biologiczna, 

nadwaga, spowolnienie procesów starzenia.

Potwierdzają to  liczne badania dotyczące aspektów działania ogól-
noustrojowego krioterapii, jej bezpieczeństwa i korzystnego
wpływu na różne mechanizmy obronne organizmu.

Komora 
Kriogeniczna - Niskotemperaturowa
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Zakład Usprawnienia Leczniczego

Warszawa, ul. Wołoska 137

Przyjmujemy pacjentów ze skierowa-
niami, ubezpieczonych i komercyjnych.

Z komory można korzystać od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00–17.00.

Zimno leczy
�



nie robił dlatego, że musi, by w robieniu tego,
co musi, znalazł upodobanie i dzięki temu
pracę swą usprawnił wielokrotnie, okazując
hojność w oddaniu się jej”. Słowa te, jako
pierwszy dyrektor Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji, dedykuję wszystkim osobom zaj-
mującym się promocją jakości oraz wdraża-
niem Systemów Zarządzania Jakością w Pol-
sce i na świecie. Światowy Dzień Jakości, któ-
ry w roku 2011 będzie obchodzony 10 listo-
pada w galerii Porczyńskich, jest dobrą oka-
zją dla każdego z nas, aby sentencja prof. Ko-
tarbińskiego stawała się treścią naszego ży-
cia.

Jak w kształtowaniu projakościowych po-
staw i właściwych realizacji między czynni-
kami składającymi się na jakość w biznesie
oraz szerzej – w gospodarce mają inicjatywy
pokroju Polskiej Nagrody Jakości, kierowane
do firm żywo zainteresowanych podnosze-
niem standardów?

– Polska Nagroda Jakości jest w pewnym
sensie odpowiednikiem Europejskiej Nagro-
dy Jakości EFQM oraz Japońskiej Nagrody
Jakości im. Edwarda Deminga czy Amery-
kańskiej Nagrody Jakości im. Malcolma
Baldrige’a. Inicjatywa powołania Polskiej
Nagrody Jakości miała miejsce w 1995 roku.
Pierwsza edycja odbyła się 11 listopada na
Zamku Królewskim w Warszawie. Pierwsze
spotkanie robocze inicjatorów Polskiej Na-
grody Jakości odbyło się w siedzibie PCBC.
Na podstawie wielowątkowej dyskusji po-
stanowiono przygotować dokumenty o po-
wołaniu Polskiej Nagrody Jakości oraz za-
sadach jej przyznawania. W celu zorganizo-
wania pierwszej edycji Polskiej Nagrody Ja-
kości przedstawiciele poszczególnych orga-
nizacji opracowali zakres obowiązków, któ-
ry w zarysie wyglądał następująco. Z ramie-
nia PCBC dyrektor Centrum udostępnił sale
szkoleniowe oraz sfinansował wynagrodze-
nia dla wykładowców, którzy bardzo do-
kładnie, w oparciu o przygotowane materia-
ły, przeprowadzili szkolenie ekspertów i sę-
dziów Polskiej Nagrody Jakości. Przedsta-
wiciele Krajowej Izby Gospodarczej udo-
stępnili pomieszczenia dla biura admini-
stracyjnego Polskiej Nagrody Jakości, zaś
przedstawiciele Fundacji Business Founda-
tion, mając doświadczenie przy wręczaniu go-
dła „Teraz Polska”, przygotowali założenia dla
uroczystego wręczania Polskiej Nagrody Ja-
kości.

Reasumując, mogę stwierdzić, że XVII
edycja Polskiej Nagrody Jakości upoważnia
mnie do stwierdzenia, że jest ona najważ-
niejszym prestiżowym wyróżnieniem dla
osób, które aktywnie działają na odcinku pro-
mocji jakości w nauce i codziennej praktyce
oraz dla przedsiębiorstw produkcyjnych
i usługowych, jak również dla instytucji ad-
ministracyjnych i rządowych, mających na
celu prawidłowe funkcjonowanie państwa
polskiego oraz rozwój rodzimej gospodarki.
Polska Nagroda Jakości jest przyznawana na

podstawie samooceny wykonanej przez kie-
rownictwo i pracowników przedsiębiorstwa,
które na podstawie analizy funkcjonowania
poszczególnych komórek organizacyjnych
przygotowuje wniosek o jej przyznanie.
Przygotowana dokumentacja z samooceny
jest przedmiotem oceny przez rzeczoznaw-
ców – audytorów Polskiej Nagrody Jakości.
Kolejnym etapem jest wizyta w przedsię-
biorstwie w celu konfrontacji tego, co jest na-
pisane, z codzienną praktyką. Na podstawie
przeprowadzonego audytu sporządzany jest
raport z propozycją punktacji poszczególnych
modułów opisanych w dokumentacji. Na-
stępnie sędziowie PNJ decydują o nomina-
cji, względnie odrzuceniu wniosku konkret-
nego przedsiębiorstwa, które nie spełnia
określonych wymagań zatwierdzonych kry-
teriów PNJ. Nominowane firmy są prezen-
towane przez audytorów wiodących na Po-
siedzeniu Planetarnym Komitetu Polskiej Na-
grody Jakości. Po dyskusji przewodniczący
Komitetu zarządza tajne głosowanie, w któ-
rym biorą udział tylko nominowani człon-
kowie komitetu. Nie wchodząc w szczegóły,
pragnę uwypuklić najważniejsze moduły,
które są przedmiotem oceny i podstawą do
przyznania PNJ.

Moduł 1 – Przywództwo – to kryterium,
które ocenia osobiste zaangażowanie dyrek-
tora, prezesa oraz innych kierowników w re-
alizację misji i wizji, rozwijanie umiejętności
potrzebnych do osiągania długofalowego
sukcesu oraz wdrażania i ciągłego doskona-
lenia zarządzania organizacją oraz systemu
zarządzania jakością jako zasadniczego pro-
cesu uzyskiwania ciągłej poprawy. Moduł 2
– Strategia i polityka – to kryterium kierun-
ków wizji organizacji, strategii i planowania.
Strategia musi się przekładać na odpowied-
nią politykę, plany, założenia, cele i procesy.
Strategia i polityka są tworzone, poddawane
weryfikacji, aktualizacji i stałemu doskonale-
niu oraz zmianom. Moduł 3 – Zarządzanie
ludźmi – określa, w jaki sposób wykorzysta-
nie potencjału pracowników organizacji jest
ukierunkowane na systematyczną poprawę
efektów końcowych. Moduł 4 – Zarządzanie
zasobami i partnerstwo – odnosi się do za-
rządzania i wykorzystywania oraz ochrony za-
sobów, sposobów ich organizacji, a także do
zarządzania i planowania relacjami z ze-
wnętrznymi partnerami w celu realizacji stra-
tegii i polityki organizacji oraz zapewnienia
efektywności procesów. Moduł 5 – Zarzą-
dzanie procesami i systemami – odnosi się do
identyfikacji i zarządzania procesami, tak aby

wspierały one strategię i politykę organizacji.
W tym kryterium muszą być dobrze zdefi-
niowane metody zarządzania procesami,
które dotyczą nie tylko istniejących procesów,
lecz także innowacji kluczowych wyrobów
i usług, relacji z klientami i dostawcami oraz
funkcji wspierającej działalność gospodarczą.
Moduł 6 – Satysfakcja klientów – odnosi się
do rezultatów zaspakajania potrzeb klientów
oraz tego, co osiąga organizacja w relacjach
ze swoimi klientami zewnętrznymi. Trzeba od-
powiedzieć na pytanie, czy organizacja po-
siada mierniki pozwalające ocenić jej po-
strzeganie w odniesieniu do jakości produ-
kowanych wyrobów przez klientów ze-
wnętrznych. Należy w praktyce stosować
porównania z innymi konkurencyjnymi or-
ganizacjami. Moduł 7 – Satysfakcja pra-
cowników – odzwierciedla stosunek załogi do
naczelnego kierownictwa, bezpieczeństwa
socjalnego, możliwości awansowania oraz po-
ziomu zadowolenia pracowników z aktualnie
wykonanej pracy. Organizacja powinna umieć
prognozować satysfakcję pracowników. Mo-
duł 8 – Wpływ na otoczenie – odnosi się do
percepcji organizacji w oczach opinii pu-
blicznej, jak również do podejścia przez
nią w odniesieniu do ochrony środowiska

i oszczędności zasobów naturalnych oraz
współpracy z lokalną, krajową i międzyna-
rodową społecznością i osiągnięć organiza-
cji w tych zakresach. Wreszcie moduł 9 – Efek-
ty końcowe – kryterium to odnosi się do osią-
gnięć organizacji w stosunku do założo-
nych celów w zakresie całokształtu jej rozwoju
oraz zaspokojenia finansowego wszystkich za-
interesowanych stron jej działalnością.

Z punktu widzenia oceny tych 9 modu-
łów przez ekspertów wyraźnie widać, że po-
ziom organizacji musi być bliski doskonało-
ści, aby być firmą nominowaną lub laureatem
Polskiej Nagrody Jakości. Wszystkie modu-
ły są oceniane na podstawie punktów przy-
znanych przez audytorów, których suma
decyduje o formie wyróżnienia oraz przy-
znaniu Polskiej Nagrody Jakości. Jako pierw-
szy dyrektor PCBC oraz współtwórca Polskiej
Nagrody Jakości pragnę przekazać serdecz-
ne gratulacje laureatom XVII edycji, mając na-
dzieję, że przykład ich działalności przenie-
sie się na ambitne kierownictwo innych or-
ganizacji, które zaistnieją w kolejnych edycjach
Polskiej Nagrody Jakości. Warto mieć bowiem
w świadomości, że jakość to nie wszystko, ale
wszystko bez jakości jest niczym.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

�
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Na obecnym etapie rozwoju gospodarki hasła: 
ISO, HACCP, TQM brzmią jednoznacznie wśród
kadry kierowniczej przedsiębiorstw i oznaczają 
zakres wdrożenia określonego systemu 
do praktyki przemysłowej



Wspieramy rozwój
organizacji 
Rozmowa z Jolantą Baj, prezes DAS Polska

W przyszłym roku minie okrągłe 10 lat
od utworzenia przez DAS Certification Ltd.
przedstawicielstwa w naszym kraju pod na-
zwą DAS Polska. Jak od tamtej pory zmie-
niło się nastawienie przedsiębiorstw i urzę-
dów państwowych do wdrażania systemów
zarządzania?

– Początkowo nie do końca było wiado-
mo, jakie korzyści przyniesie firmie wdroże-
nie systemu zarządzania. Istniały firmy, któ-
re oczekiwały jedynie efektu marketingowe-
go – certyfikat w ich mniemaniu miał prze-
łożyć się na wzrost sprzedaży. Do mniejszo-
ści należały firmy, które oczekiwały po wdro-
żonym systemie zarządzania poprawy orga-
nizacji pracy.

Bezpośrednio przed wejściem Polski do
Unii Europejskiej część przedsiębiorców wi-
działa w systemach zarządzania szansę na ła-
twiejszy wstęp w unijny obszar handlu – sys-
temy były wdrażanie w nadziei na zdobycie
otwierających się unijnych rynków. Po 2004
roku zwiększyła się „świadomość systemowa”
i firmy wdrażały lub modyfikowały systemy
zarządzania, chcąc wykorzystać je, jako realne
narzędzie poprawy własnej organizacji pra-
cy. Stosunkowo często kadra zarządzająca za-
rzucała systemom zarządzania zbytnie ode-
rwanie od realiów biznesowych. Poziom ak-
ceptacji systemu w firmach zależał w dużej
mierze od zaangażowania osób wdrażających
lub nadzorujących taki system.

Co wyróżnia państwa ofertę od konku-
rencji?

– Brytyjczycy, będący pionierami certyfi-
kacji systemów zarządzania, wprowadzili
politykę certyfikacji przyjazną dla użytkownika,
pozbawioną zbędnej biurokracji, współtwo-
rzoną przez samych użytkowników w taki spo-
sób, aby system faktycznie wspomagał za-
rządzanie. Nadawany przez nas certyfikat po-
siada akredytację UKAS – United Kingom
Accreditation Services, która jest rozpozna-
walna na całym świecie.

Naszym kolejnym atutem są kompe-
tentni, starannie wyselekcjonowani i za-
twierdzeni przez jednostkę macierzystą DAS
Certification Ltd. auditorzy. Oferujemy tak-
że konkurencyjne ceny certyfikacji, związa-
ne z brakiem przerostów administracyjnych
w DAS Polska, nie obciążamy klientów
kosztami delegacji, zakwaterowania i wielo-
ma innymi. Jesteśmy elastyczni w dostoso-
wywaniu terminów auditów do potrzeb
klientów, dla których często dogodny termin
auditu jest ważnym kryterium wyboru jed-
nostki certyfikującej.

Kluczem do pozyskania klientów jest ich
osobista obsługa. W obecnych czasach klient
wymaga ogromnych umiejętności interper-
sonalnych w tworzeniu dobrych relacji mię-
dzy certyfikującym a certyfikowanym. U nas
odbywa się to na poziomie indywidualnym,
jak i instytucjonalnym. Taki sposób obsługi
jest bardzo wysoko oceniany przez naszych
klientów, którzy oprócz sprawności i ela-
styczności, zwracają uwagę na uprzejmość
i życzliwość personelu jednostki, na kompe-
tentność oraz chęć pomocy.

Wśród wartości, jakimi kieruje się DAS
Polska, znajdują się bezstronność i obiek-
tywizm. Dlaczego jest to tak ważne dla re-
putacji jednostki certyfikującej?

– „Lepiej jest być bogatym i zdrowym, niż
biednym i chorym” oraz „Lusterczeko po-
wiedz przecie...” Te znane powiedzenia od-
zwierciedlają oczekiwania części klientów
jednostek certyfikujących. Niektórzy klienci nie
chcą słyszeć słów niemiłych ich uszom, więc
często nie otrzymują obiektywnych informacji
zwrotnych podczas lub po auditach – otrzy-
mują natomiast to, co chcą usłyszeć. Bez-
stronność i obiektywizm to podstawowe
wartości, którym powinna być wierna każda
jednostka certyfikująca.

DAS Polska stoi na stanowisku, że klient
auditu powinien poznać obiektywne i bez-
stronne informacje na temat swojego syste-
mu zarządzania. Pozwoli mu to w porę za-
uważyć ewentualne słabe strony i w razie po-
trzeby wprowadzić działania korygujące i za-
pobiegawcze unikając lub minimalizując po-
tencjalne straty. Reputacja to niezwykle istot-
ny element każdej firmy, a jednostki certyfi-
kującej w szczególności. Dzięki naszym war-
tościom spełniamy oczekiwania klientów,
przyczyniając się do ich rozwoju oraz do-
skonalenia nie tylko w obszarze systemów za-
rządzania.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Co składa się na efektywne admini-
strowanie rynkiem hurtowym w świetle za-
pewnienia optymalnego bezpieczeństwa
żywności i jak najlepszych warunków obro-
tu produktami rolno-spożywczymi?

– Zapewnienie bezpieczeństwa zdro-
wotnego żywności wymaga szeregu działań,
szczególnie w stworzeniu i utrzymaniu od-
powiedniej infrastruktury, spełniającej wy-
magania stawiane przez systemy bezpie-
czeństwa zdrowotnego żywności HACCP
i ISO 22 000:2005 oraz w nadzorowaniu ich
realizacji. Założenia tych systemów koncen-
trują się na odpowiednim postępowaniu
przez operatorów rynku z produktami rolno-
-spożywczymi w trakcie ich transportu, prze-
chowywania i sprzedaży klientom. Wymagają
one od administratora rynku hurtowego od-
powiedniej polityki jakościowej, stosowania
rozwiązań technicznych umożliwiających
zapewnienie odpowiednich warunków ter-
micznych i higieny obrotu. Z tego względu na
WGRO S.A. wyróżniono 6 branż wyodręb-
nionych pod względem wrażliwości na wa-
runki transportu, przechowywania i handlu:
branżę mięsną, rybną, nabiałową i jaj, owo-
ce i warzywa, pieczywo i wyroby cukiernicze
oraz produkty spożywcze przetworzone. Po-
dział branżowy umożliwia zgrupowanie pro-
duktów w odpowiedniej, specjalnie dla nich
stworzonej infrastrukturze.

W jaki sposób budują państwo trwałe
i pozytywne relacje z producentami i od-
biorcami rynku hurtowego? Jakie znaczenie
dla wizerunku firmy, organizacji pracy i wzro-
stu konkurencyjności Gildii ma przyjęta po-
lityka jakości?

– WGRO S.A. podejmuje szereg działań
na rzecz producentów i klientów. Przejawia-
ją się one wsparciem inicjatyw i działań na

rzecz poprawy jakości produktów i ich iden-
tyfikowalności, współpracy z właścicielami
sklepów owocowo-warzywnych w ramach
programu „Produkt z WGRO S.A.”, orga-
nizowaniu kursów i warsztatów florystycznych
oraz programów edukacyjnych dla dzieci.

W celu zapewnienia identyfikowalności
pomidorów sprzedawanych na jej terenie,
WGRO S.A. wdrożyła u producentów system
GLOBALGAP, szczególnie przydatny w okre-
sie globalizacji i napływu produktów żyw-
nościowych z różnych regionów świata,
a przede wszystkim ze względu na pojawiają-
ce się coraz liczniej zagrożenia bezpieczeń-
stwa zdrowotnego żywności. Dla produ-
centów objętych systemem GLOBALGAP
WGRO S.A. zorganizowała i przeprowadzi-
ła szkolenia z zakresu BHP oraz postępo-
wania ze środkami ochrony roślin.

Ideą programu „Produkt z WGRO S.A.”
jest integracja uczestników łańcucha dystrybucji
produktów oferowanych na WGRO S.A. pod
znakiem towarowym „Produkt z WGRO S.A.”
oraz reklama WGRO S.A. i produktów ozna-
czonych znakiem towarowym WGRO S.A.,
jako produktów zdrowych, spełniających wy-
sokie standardy jakościowe.

Program skierowany jest do klientów
WGRO S.A. prowadzących działalność go-
spodarczą w zakresie handlu owocami, wa-
rzywami i artykułami spożywczymi. Udział
w programie jest dobrowolny, nieodpłatny
i określony regulaminem. Każdy podmiot
handlowy, będący uczestnikiem programu,
otrzymuje materiały reklamowe, które po-
prawiają wygląd i estetykę sklepu i gwaran-
tują wizualne utrwalenie znaku w świado-
mości konsumenta, co sprzyja później do-
konywanym przez niego wyborom konsu-
menckim. W programie uczestniczy ponad
500 sklepów, cieszy się on dużym zaintere-
sowaniem i ciągle zwracają się do nas kolej-
ni zainteresowani uczestnictwem.

Wdrożona przez WGRO S.A. polityka ja-
kości umożliwia ciągłe podnoszenie świado-
mości i umiejętności personelu firmy i jej do-
skonalenie zgodnie z normami ISO 9001:2008
oraz ISO 22000:2005.

Jakimi działaniami WGRO S.A. kon-
troluje łańcuch dystrybucji żywności w za-
kresie utrzymywania standardów jakości?

– Kontrolowanie łańcucha dystrybucji
żywności poprzez spełnienie wymagań prze-
pisów prawnych związanych z wprowadza-
niem do obrotu produktów charakteryzują-
cych się bezpieczeństwem spożywczym moż-
liwe jest dzięki wprowadzeniu Zintegrowanego

Systemu Zarządzania Jakością (ZSZJ).
Wdrożenie ZSZJ umożliwiło budowę zinte-
growanego łańcucha dystrybucji produktów
rolno-spożywczych, pozwalającego na kon-
trolę ich przepływu od producenta do kon-
sumenta, oraz stworzenie optymalnych wa-
runków dla uczestników rynku przy zapew-
nieniu obowiązujących wymogów bezpie-
czeństwa żywności trafiającej do konsu-
menta, zgodnie z obowiązującym prawem
krajowym i UE.

ZSZJ zbudowany jest na normach ISO
9001:2008 oraz ISO 22 000:2005 i połączo-
ny z system GLOBALGAP. Połączenie tych
standardów w jeden system wynika z potrzeby
sprawowania dokładnego nadzoru, monito-
rowania i dokumentowania wszystkich ele-
mentów istotnych dla bezpieczeństwa zdro-
wotnego żywności, ponieważ za bezpie-
czeństwo żywności całkowicie i bezpośrednio
odpowiada jej producent oraz wprowadza-
jący ją do obrotu – w naszym przypadku –
operator rynku.

System GLOBALGAP umożliwia utrzy-
manie standardów jakościowych produk-
tów ogrodniczych przez stworzenie wspólnego
systemu zarządzania, produkcji i przygoto-
wania ich do obrotu. Objęcie wspólnym
standardem GLOBALGAP producentów i do-
stawców umożliwia spełnienie wymagań
handlowych i bezpieczeństwa żywności.

Cel ten uzyskuje się poprzez ścisłe prze-
strzeganie uregulowań zawartych w doku-
mentacji systemu zarządzania jakością i prze-
pisach prawnych, przeprowadzanie audytów
wewnętrznych i certyfikujących w celu do-
skonalenia wdrożonego systemu zarządza-
nia jakością, stałe inspekcje gospodarstw
w celu kontroli skuteczności wdrożonego sys-
temu, ciągłe podnoszenie świadomości w za-
kresie jakości i zdrowotności produktów
certyfikowanych w systemie GLOBALGAP
u producentów i pracowników oraz szkole-
nia dla operatorów rynku w zakresie prze-
pisów prawnych oraz wymogów sanitarno-
epidemiologicznych dla branży spożywczej,
właściwej dla zakresu prowadzonej przez nich
działalności.

System Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Żywności w oparciu o normę ISO 22000:2005
w połączeniu z realizacją zasad systemu
GLOBALGAP jest najskuteczniejszym i naj-
bardziej efektywnym narzędziem zapewnie-
nia wysokiego standardu warunków produkcji
oraz handlu żywnością.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Efektywne zarządzanie
Rozmowa z Grzegorzem Hempowiczem, prezesem zarządu 
Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu
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Wwyniku realizacji programu po-
wstało 5 nowoczesnych obiek-
tów handlowych oraz platforma
komunikacyjna, które w istot-

ny sposób wpłynęły na podniesienie komfortu
handlu oraz utrzymanie jakości oferowanych
produktów. W pełni klimatyzowane hale z do-
brze rozbudowanym zapleczem magazyno-
wo-chłodniczym i sanitarnym, właściwym dla
sprzedawanych towarów, dają nową wartość
i jakość dla uczestników rynku, przejawiają-
cą się w minimalizacji negatywnego wpływu
warunków atmosferycznych na jakość pro-
duktów i warunki handlu. Efektem progra-
mu są między innymi: przestronne drogi ko-
munikacyjne i windy, kryte parkingi oraz
łącza internetowe. Operatorzy funkcjonu-
jący w nowych obiektach handlowych ma-
ją optymalne warunki do spełniania obo-
wiązujących na Gildii wymogów normy
ISO 22000:2500.

Utrzymaniu wysokiej jakości oferowanych
na Gildii produktów sprzyja wdrożony z jej ini-
cjatywy u producentów pomidorów w regio-
nie pleszewskim system GLOBALGAP, na-
tomiast utrzymaniu w handlu dobrej jakości
służy skierowany do kupców program pro-
mocyjny „ Produkt z WGRO S.A.”. Nową, dy-
namicznie rozwijającą się funkcją rynku są
świadczone przez operatorów usługi w zakresie
kompletacji i dowozu towarów do klienta.

Realizacja ambitnych planów infra-
strukturalnych i promocyjnych jest możliwa
dzięki zacieśnieniu współpracy z producen-
tami i operatorami rynku, a także kupcami.
Przy ich współpracy z inspiracji Gildii wy-
dawany jest szereg materiałów promocyjnych,
a integracji łańcucha dystrybucji produktów
oferowanych na Gildii służą organizowane
przez nią: systemy informacji cenowej i ryn-
kowej, szkolenia, warsztaty, pokazy, gale,
święta rynku.

Na zainteresowanie dorosłych i dzieci
zdrowym sposobem odżywiania oraz wzrost
konsumpcji owoców i warzyw wpływają re-
alizowane przez Gildię programy edukacyj-
ne: „Jedz pięć razy dziennie owoce i warzy-
wa” oraz „Jabłko dla pierwszoklasisty”. Z ko-
lei podniesieniu poziomu wrażliwości na
piękno oraz rozwojowi pozytywnych zacho-
wań służy skierowany wyłącznie do naj-

młodszych konsumentów program „Z kwia-
tami za pan brat”, realizowany w szkołach
i przedszkolach.

Dotychczasowe doświadczenia WGRO S.A.
w Poznaniu wskazują, że osiągnięcie sukce-
su w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego oferowanych produktów jest
procesem złożonym i wymagającym kom-
pleksowych, systematycznych działań w każ-
dym ogniwie przebiegu żywności, a także ści-

słego współdziałania wszystkich uczestników
rynku hurtowego.

Wielkopolska Gildia
Rolno-Ogrodnicza S.A.

Franowo 1, 61-302 Poznań
tel. (61) 876 32 00
fax (61) 876 93 81

wgro@wgro.com.pl
www.wgro.com.pl

Nowa jakość 
na miarę XXI wieku
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanej żywności 
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w 2011 roku zakończyła 
realizację ambitnego programu infrastrukturalnego rozwoju rynku

Widok na WGRO S.A. z lotu ptaka

Plac producencki



Jak zmienia się podejście krajowych
przedsiębiorstw do certyfikacji na prze-
strzeni ostatnich lat?

Krzysztof Jankowski: Biorąc pod uwagę,
że na przykład certyfikacja w ramach Mana-
gement Service w wielu obszarach pozostaje
dobrowolna, przez cały czas obserwujemy jej
systematyczny rozwój. Zmiany w świado-
mości krajowego biznesu i podejściu przed-
siębiorców do jakości są niepodważalne. Nasz
slogan: „Większe bezpieczeństwo, większa
wartość” równie dobrze można przekształcić
w hasło: „Większa jakość, większy zysk”. Pod-
noszenie jakości prowadzi do wzrostu efek-
tywności ekonomicznej. Konsumenci chcą
mieć gwarancję, że nabywany towar zapewnia
jakość i bezpieczeństwo, a producenci muszą
im takie poczucie zapewnić.

Ryszard Musiał: W ciągu ostatnich kil-
ku lat podejście do jakości radykalnie zmie-
niło się w każdej dziedzinie. Pośrednio zmia-
ny te wymusiły normy wprowadzone w latach
90. ubiegłego stulecia. Firmy zachodnie
oczekiwały od naszych przedsiębiorców speł-
nienia podstawowych wymogów, jakie ze sobą
niosły normy, zwłaszcza najpowszechniejsza
ISO 9001, która do dziś jest fundamentem dla
wszystkich innych certyfikacji. W 2004 roku,
kiedy uruchomiono dofinansowania, maso-
wo zaczęły się certyfikować również małe
i średnie firmy, choć wiele z nich zaniechało

wprowadzania procesów jakościowych w mo-
mencie zniesienia dofinansowań. Jednak i te
powoli powracają do omawianych praktyk,
ponieważ dostrzegają, że certyfikat to swego
rodzaju „dobrowolny przymus”, konieczny,
żeby funkcjonować na rynku i współpracować
z dużymi partnerami.

W obszarze zarządzania energią opu-
blikowana została norma ISO 50001, która
powstała na podstawie normy BS EN 16001.
W czasach kryzysu energetycznego TÜV
SÜD wchodzi w ten obszar wielopłaszczy-
znowo, oferując certyfikację w zakresie sys-
temów zarządzania, audyty energetyczne
oraz pomoc w sprawach związanych z we-
ryfikacją raportów emisji gazów cieplarnia-
nych.

Jaki wymiar przybiera dostosowanie
oferty firmy do zachodzących zmian go-
spodarczych i ewoluujących potrzeb ryn-
kowych?

R.M.: W ciągu 4 ostatnich lat nasz zakres
działalności bardzo się poszerzył zwłaszcza
w odniesieniu do usług oferowanych dla prze-
mysłu. Rozbudowaliśmy też sieć placówek,
mamy już silne ośrodki w Poznaniu, War-
szawie, Chorzowie, Częstochowie czy Kra-
kowie. Stawiamy na fachowców i szukamy ta-
kich ludzi w całej Polsce. Pozwala nam to być
bliżej klienta. Będąc na miejscu, możemy dużo
lepiej poznać specyfikę jego działalności i bie-
żące problemy, które wspólnie mamy roz-
wiązać. Nasz ciągły rozwój odzwierciedla co-
raz większa interdyscyplinarność i komplek-
sowość usług. Doradzamy klientom, pre-
zentujemy im horyzonty rozwoju i budujemy
produkty szyte na miarę. To nasza siła i prze-
waga konkurencyjna. Choć zasadniczo dzia-
łamy w 3 głównych obszarach: Management
Service, Industry Service i Real Estate, to sta-
ramy się oferować usługi, na które istnieje ryn-
kowe zapotrzebowanie.

K.J.: Coraz częściej na wysoką jakość sta-
wia budownictwo. Do niedawna nadzór bu-
dowlany na krajowym rynku nie spełniał swo-
jej roli, a problemy jakościowe były na po-
rządku dziennym. Dziś poprawa jest wi-
doczna, w dużej mierze dlatego, że wymusza
to rynek, który jest coraz bardziej wymaga-
jący. Ponadto wielu inwestorów wymaga
wręcz dodatkowego nadzoru nad jakością ro-
bót, doskonale zdając sobie sprawę, że znacz-
nie taniej jest nadzorować wszelkie procesy

na bieżąco, aniżeli dokonywać bardzo kosz-
townych napraw czy korekt gotowych obiek-
tów. To właśnie stanowi doskonały przykład
próby dostosowania się z naszą ofertą do po-
trzeb rynku – TÜV SÜD Polska świadczy
usługi dodatkowego nadzoru budowlanego
podczas realizacji inwestycji. Proponujemy
między innymi audyty energetyczne i już w fa-
zie projektu doradzamy, jak wprowadzać in-
nowacje, które obniżają energochłonność
obiektów, co w perspektywie czasu daje zysk.
Stąd coraz częściej klienci postrzegają nasze
usługi nie w kategorii ponoszonych kosztów,
lecz inwestycji. Dodatkowo w branży bu-
dowlanej coraz częściej zwalniamy inwe-
storów z odpowiedzialności za cały proces,
oferując usługę inżyniera kontraktu, nieza-
leżnie od certyfikacji jakości obiektu.

Jaka przyszłość rysuje się przed firmą
w świetle bieżącej sytuacji gospodarczej i per-
spektyw rozwoju jakości?

K.J.: Naszą przewagą jest stałe dążenie
do pełnej integracji i komplementarności
oferty. Promując innowacyjność, wciąż szu-
kamy nisz, w których możemy zaistnieć
w przyszłości. Staramy się przewidywać po-
trzeby rynku w perspektywie 3–5 lat i na tej
podstawie budować nowe produkty.

R.M.: Zamiast martwić się kryzysem, trze-
ba szukać nowych możliwości rozwoju
i ofert, które pozwolą firmom z niego wyjść.
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Zyskowne inwestycje 
w jakość
Rozmowa z Krzysztofem Jankowskim, prezesem zarządu TÜV SÜD Polska 
i Ryszardem Musiałem, dyrektorem działu Management Service

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

Ryszard Musiał Krzysztof Jankowski



ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

Fakty 115

Jakie perspektywy otwiera przed dzia-
łalnością firmy sektor energetyki?

K.J.: Sektor energetyczny czekają ol-
brzymie inwestycje. Znaczna część majątku
sieciowego oraz źródeł energii dobiega swe-
go okresu żywotności. Dynamicznie będzie
się rozwijać sektor energii odnawialnej – tu
silny bodziec rozwoju dają regulacje euro-
pejskie oraz przyjęte przez Polskę zobowią-
zania udziału energii odnawialnej w całko-
witym jej zużyciu. Ciągle nie doceniany po-
tencjał stanowi tzw. generacja rozproszona,
jako czynnik stabilizujący system elektro-
energetyczny. Problem dla inwestorów sta-
nowi niedoskonałe i zmienne prawo oraz wy-
nikające z tego ryzyko inwestycyjne. W tej
chwili mówi się o wielu dużych inwestycjach,
ale mało jest projektów na znaczącym eta-
pie zaawansowania. Dla jednostki takiej jak
TÜV SÜD oznacza to wyzwanie w zakresie
wsparcia naszych klientów w całym cyklu in-
westycyjnym – od koncepcji i analiz, poprzez
budowę i jej nadzór, do oddania do użytko-
wania oraz pomocy w bezpiecznej eksplo-
atacji. 

Z czym wiąże się bliska wizja nowych re-
gulacji w zakresie emisji gazów cieplarnia-
nych w kontekście poszukiwania nowych
dróg rozwoju przez TÜV SÜD?

K.J.: Oparte na Protokole z Kioto i Po-
lityce Unii Europejskiej dynamicznie rozwi-
jające się prawodawstwo dotyczące emisji ga-

zów cieplarnianych stawia szereg wyzwań
przed organizacjami, które realizują polity-
kę ochrony klimatu UE. Tworzone regulacje
prawne nie tylko odnoszą się do obowiązków
w zakresie spełniania określonych wymagań
dotyczących emisji gazów cieplarnianych, lecz
także stwarzają szanse na rozwój przedsię-
biorstw, gdyż ustalają szereg mechanizmów
stosujących się do realizacji przedsięwzięć na-
stawionych na ograniczenie emisji GHG lub
jej skutków. Wciąż udoskonalane, rozszerzane
i coraz bardziej szczegółowe wymagania
prawne dotyczą coraz większej ilości pod-
miotów, obejmując jednocześnie coraz szer-
sze obszary ich działalności. Rozwój syste-
mu zarządzania emisjami gazów cieplar-
nianych dotyczy zarówno organizacji, które
uczestniczą lub będą uczestniczyły po roku
2012 w systemie handlu uprawnieniami do
emisji, jak i tych, które realizują programy
i projekty związane z ochroną środowiska,
m.in. w ramach Krajowego systemu zielonych
inwestycji, projektów wspólnych wdrożeń lub
projektów mechanizmu czystego rozwoju.
System ten ma również bezpośredni wpływ
na związane z prowadzeniem działalności ry-
zyko finansowe i ryzyko zarządzania. W tej
sytuacji utrzymanie wiarygodności i efek-
tywności ekonomicznej organizacji w znacz-
nej mierze zależy od zapewnienia rzetelne-
go, zgodnego z prawem, postępowania do-
tyczącego emisji gazów cieplarnianych. Z tego

względu niezmiernie istotna jest rola nieza-
leżnego weryfikatora akredytowanego w tym
obszarze. TÜV SÜD Polska, jako weryfika-
tor emisji gazów cieplarnianych, akredyto-
wany przez Polskie Centrum Akredytacji dla
wszystkich rodzajów instalacji, dysponuje do-
świadczonymi weryfikatorami, którzy dzia-
łają na rynku weryfikacji GHG/CO2 od po-
czątku jego istnienia. Działając w strukturach
globalnych, może również zapewnić za-
twierdzanie i weryfikację projektów CDM
i JI przez weryfikatorów akredytowanych
przez Ramową Konwencję Narodów Zjed-
noczonych w sprawie Zmian Klimatu dla
wszystkich obszarów technologicznych.
W tym zakresie TÜV SÜD jest jedną z wio-
dących firm na rynku. Stąd nowe regulacje
prawne w zakresie emisji gazów cieplarnia-
nych oznaczają dla nas, tak jak dla naszych
klientów, podjęcie nowych zadań w wielu ob-
szarach. Jesteśmy przygotowani na spełnie-
nie ich oczekiwań odnośnie weryfikacji w peł-
nym zakresie obejmowanym systemem za-
rządzania emisjami. Naszą ambicją jest za-
pewnienie najwyższej jakości usług, gwa-
rantujących bezpieczeństwo prawne na-
szych klientów przy zapewnieniu bezstron-
ności, poufności i przejrzystości naszych dzia-
łań na każdym etapie realizacji podjętych
przez nas obowiązków.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Domy Wczasowe WAM to ośrodki wy-
poczynkowe rozlokowane w najbardziej
atrakcyjnych turystycznie miejscowościach
Polski. Co je wyróżnia na tle konkurencyj-
nych obiektów noclegowych, biorąc pod uwa-
gę ofertę i jakość obsługi?

– Rzeczywiście nasze ośrodki położone
są w najpiękniejszych zakątkach kraju, a wy-
różnia nas przede wszystkim ogromna baza
noclegowa, ponad 6800 miejsc w górach, nad
morzem i jeziorami. Ponadto siła naszej
oferty oparta jest na profesjonalnej obsłudze
i wieloletnim doświadczeniu połączonych
z konkurencyjnymi cenami.

Jaką część państwa działalności stano-
wi organizacja szkoleń i konferencji?

– Dla firmy posiadającej ponad 60 sal
konferencyjnych wraz z zapleczem organi-
zacyjnym, ten segment działalności musi
być bardzo istotny. Obecnie szkolenia i kon-
ferencje to około 30 proc. naszej działalno-
ści, ale w ostatnim okresie widzę coraz więk-
sze zainteresowanie naszą ofertą dla bizne-
su, a nasi kontrahenci doceniają wysoki

standard i kompleksowość usług w tym za-
kresie.

Czego dotyczą najbliższe plany? Na
czym zamierzają się państwo skupić w naj-
bliższym czasie?

– Obecnie koncentrujemy się na przygo-
towaniu atrakcyjnej oferty na sezon zimowy
ze szczególnym uwzględnieniem specjal-
nych promocji na okres świąteczno-nowo-
roczny.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

Nasza siła to profesjonalizm
O ofercie ośrodków, konkurencyjności na rynku oraz planach na przyszłość 
rozmawiamy z Katarzyną Janio, prezes zarządu Domów Wczasowych WAM Sp. z o.o.

WDW Kościelisko



Paweł Jagoda

Systemy zarządzania, czy wchodzą-
ce w ich skład normy jakości, to wca-
le nic wydumanego, żaden wymysł
zachodniej cywilizacji. To po prostu

wachlarz instrumentów, które przy wykorzy-
staniu w danym przedsiębiorstwie powinny
z jednej strony zagwarantować wzrost efek-
tywności pracy, poprawę komunikacji we-
wnętrznej, a z drugiej przełożyć się w logicz-

nym ciągu na zadowolenie klientów danej fir-
my, beneficjentów jej działalności.

Jeżeli w ten sposób podejdziemy do
przeróżnych, mniej lub bardziej tajemni-
czych skrótów, wśród których ISO jest naj-
przyjemniejszą (bo najbardziej znaną) dla na-
szego oka zbitką liter, to okaże się, że to nie
może być tak naprawdę moda ostatnich 20,
czy 30 lat. Że to wcale nie jest efekt tylko i wy-
łącznie postępu cywilizacyjnego i ostateczna
próba uporządkowania całego rozgardiaszu.

Wszak takie zasady siłą rzeczy winny być
wprowadzone w pierwszych w historii przed-
siębiorstwach, niezależnie od profilu ich
działalności. Przecież to, iż chcemy by nasza
firma prosperowała jak najlepiej, przynosiła
jak największy zysk, idący równolegle z za-
dowoleniem klientów, nie jest determinowa-
ne ani określonym miejscem, ani czasem. To
po prostu zdrowy rozsądek.

I rzeczywiście, szukając źródeł współ-
czesnych systemów zarządzania należy sięgnąć
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Takie czasy: norma 
wymaga potwierdzenia
Kiedyś z systemami zarządzania było jak z ABS-em w samochodach. To było coś super,
tylko dla wybranych i to z nieco zasobniejszym portfelem. Renoma i prestiż, 
w oczywistym, finansowym otoczeniu. Dzisiaj ABS w autach to coś tak oczywistego,
jak wycieraczka. Podobnie jest właśnie z przeróżnymi normami. Czy boom 
na nie powoli mija? Co i w jaki sposób będzie określać przyszłe zarządzanie? 
Czynników zewnętrznych jest zbyt dużo, by odpowiedź mogła być jednoznaczna
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około 3700 lat wstecz, do Kodeksu Hammurabiego, gdzie przewidziano
stosowne kary dla budowniczych, którzy w czasie swojej pracy do-
puściliby się błędów jakościowych. Jeżeli wada konstrukcyjna powo-
dowała śmierć człowieka – wykonawca ponosił taką samą odpowie-
dzialność. Być może nie z taką surowością, ale normy zarządzania wpro-
wadzane były także w starożytnym Egipcie (listy towarowe stawiają-
ce stosowne wymagania przed danym towarem) czy Chinach.

Pierwsze normy
Ojca współczesnych systemów należy szukać w pierwszych

produkcjach seryjnych, gdzie powtarzalność – także dobrych zwyczajów
– stała się wymogiem. To nas prowadzi do amerykańskiej fabryki For-
da, gdzie od początku właśnie seryjnej produkcji opierano się na te-
zach wysnutych przez Fredericka Taylora, który uważał (i jak dzisiaj
wiemy: miał rację), że klucza do sukcesu należy szukać nie tylko
w odpowiednim rozłożeniu i rozdysponowaniu obowiązków pra-
cowniczych, ale także między innym w odpowiednim doborze kadry,
w czym pomocne mogą być chociażby szkolenia, oraz w ułożeniu od-
powiednich relacji na linii kierownik–pracownik. Właśnie w amery-
kańskim Fordzie zaczęto zatrudniać inspektorów, którzy sprawdza-
li zgodność schodzących kolejno z taśmy produktów z prototypem.

Jak to zwykle bywało, modę na takie podejście do pracy fale oce-
anu przyniosły na Stary Kontynent, gdzie normami zarządzania po-
ważnie się zajęto w latach 50. ubiegłego stulecia. Wtedy w świado-
mości zarządzających zakwitła myśl, że warto nie tylko wykrywać błę-
dy, ale wcześniej im zapobiegać. Pod koniec lat 60. normy nie okre-
ślały już tylko trybów postępowania w danym przedsiębiorstwie, ale
także zaczęły się zajmować relacjami z podwykonawcami, wyznaczać
ich obowiązki. To z kolei w naturalny sposób spowodowało zainte-
resowanie się normami przez inne gałęzie przemysłu. I tak, kilka lat
później, powstają pierwsze normy jakościowe dotyczące przemysłu
maszynowego oraz energetyki jądrowej.

Bardzo szybko ktoś mądry stwierdził, że skoro takie wytyczne (ale
nie tylko ich wskazanie, a przede wszystkim przestrzeganie) poma-
gają w prosperowaniu przedsiębiorstw, to dlaczego nie miałyby być
równie użyteczne w przypadku całych państw, a także współpracy mię-
dzynarodowej. Takie podejście do tematu było zresztą zaczynem po-
wstania w przyszłości pierwszej normy międzynarodowej – ISO.

Pierwszą międzynarodową organizacją normalizacyjną była
IEC (International Electrotechnical Commision) – Międzynarodo-
wa Komisja Elektrotechniczna powołana w 1904 roku w związku
z szybkim rozwojem przemysłu elektrotechnicznego. Jej zadania do-
tyczyły wówczas ujednolicania parametrów wytwarzanej energii elek-
trycznej, jak i wyrobów z niej korzystających.

Międzynarodowe i krajowe
Organizacje normalizacyjne wobec rozwoju współpracy mię-

dzynarodowej powołały w roku 1926 w Szwajcarii Międzynarodo-
wą Federację Krajowych Jednostek Normalizacyjnych, której rolą była
przede wszystkim wymiana informacji. Jej działalność została prze-
rwana przez wybuch II wojny światowej, a zawieszona w roku 1942.
Na bazie tej organizacji z inicjatywy Komitetu Koordynacyjnego Norm
ONZ w roku 1947, po decyzji delegatów z 25 krajów zebranych na
konferencji w Londynie, utworzono nową jednostkę – Międzynaro-
dową Organizację Normalizacyjną (ISO), której zadaniem było two-
rzenie norm międzynarodowych, do których miały być dostosowy-
wane normy krajowe. Obecnie ISO zrzesza ponad 80 jednostek nor-
malizacyjnych oraz przedstawicieli około 30 krajów nie posiadających
własnego systemu normalizacyjnego.

Mimo, że wprowadzanie odpowiednich norm ma już sporą me-
trykę, to w Polsce na pierwsze systemy jakości przyszło nam czekać
do 1996 roku. I nie chodzi tutaj o to, że kraj nad Wisłą był przez lata
odcięty od reszty cywilizowanego świata berlińskim murem i dopie-
ro „pobudka” ustrojowo-gospodarcza zmieniła ten stan rzeczy. Tu na-
leży akcent kłaść bardziej na filozofię pracy – jej organizacji. Jeżeli we-
wnątrz będzie wszystko w porządku, to istnieje większa szansa, że koń-

cowy produkt będzie w należytej formie i dzięki temu znajdzie on po-
wodzenie na rynku, co w efekcie przyniesie nam zysk. Teraz zasad-
ności tego stwierdzenia w Polsce nie trzeba już nikomu tłumaczyć.

– Dzisiaj chyba już nikt nie zastanawia się, czy jest sens wpro-
wadzać systemy zarządzania jakością. To pytanie retoryczne – prze-
konuje Jerzy Halicki z firmy HalickiSystem.pl, prowadzącej szkole-
nia oraz audyty zgodności. – Najważniejszymi przesłankami do wpro-
wadzania takich norm jest zdobycie przewagi konkurencyjnej na ryn-
ku poprzez chociażby zapewnienie wymaganego, w tym prawnego,
poziomu jakościowego usług; uregulowanie zakresów uprawnień, od-
powiedzialności oraz struktury organizacyjnej z uwzględnieniem wy-
magań funkcjonalnych oraz możliwość aplikacji systemów „job ro-
tation” i implemetacji oraz regulacji kontroli procesów opartych o sa-
mokontrole – dodaje.

Coraz większe zróżnicowanie
U nas początkowo normy jakościowe były traktowane – przy-

najmniej przez niektórych – nieco po macoszemu. To gdzieniegdzie
był tylko ładnie wyglądający dyplom, z kilkoma, nie do końca przez
wszystkich zrozumiałymi, słowami. Stawanie na palcach odbywało
się tylko przed zapowiedzianą wizytą audytorów. A po ich wyjściu zo-
stawał… dyplom na ścianie.

– Na całe szczęście takie podejście to już ewenement. Przecież fir-
my za wprowadzenie norm i późniejsze audytowanie ich przestrze-
gania – płacą niekiedy naprawdę spore pieniądze. A mało jest już
takich, które zdecydowałyby się płacić słono jedynie za dyplom. Dru-
ga sprawa to kwestia rozszerzonego rynku i konkurencyjności wśród
firm audytowych. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę, na działanie na
pół gwizdka – twierdzi Łukasz Warszot, wieloletni audytor, specjali-
zujący się przede wszystkim w normie ISO 14001 (system zarządzania
środowiskiem).

Na wzrost liczby wydawanych certyfikatów i starających się o nie
firm nie miał wpływu jedynie fakt, że systemy zarządzania się �

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych prowadzi prace naukowe, badawczo-rozwo-
jowe, wdrożeniowe w zakresie wytwarzania, przetwarzania, modyfikacji i zastosowania bio-
polimerów, włókien chemicznych, materiałów polimerowych, wyrobów celulozowo-papierniczych.

Laboratoria akredytowane:
Lab. Metrologiczne Nr AB 388, badania cech użytkowych, fizyko-mechanicznych włókien,
nitek, tekstyliów, wyrobów medycznych.
Lab. Mikrobiologiczne Nr AB 388, badania działania antybakteryjnego tekstyliów i wyrobów
włókienniczych, działania antygrzybiczego wyrobów włókienniczych.
Lab. Biodegradacji Nr AB 388, badania biodegradacji materiałów polimerowych i wyrobów
włókienniczych w środowisku wodnym, kompostowym i glebowym.
Lab. Jakości Papieru Nr AB 065, badania surowców, półproduktów, wytworów i przetworów pa-
pierowych.
Lab. Ochrony Środowiska Nr AB 551, usługi pomiarowe i analityczne z dziedziny ochrony śro-
dowiska.
Zakład Certyfikacji Nr AC 062, certyfikaty wyrobów papierowych: jakości Q, bezpieczeństwa B,
ekologiczne, zgodności z dokumentami normatywnymi, UN dla opakowań do transportu ma-
teriałów niebezpiecznych.

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź

tel. sekr. 42 637 67 44, fax 42 637 62 14, ibwch@ibwch.lodz.pl,
www.ibwch.lodz.pl
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sprawdziły. Tutaj ich brak już zaczyna dys-
kwalifikować. Jest dla niektórych papier-
kiem lakmusowym, który ma pokazać, czy za-
rządzanie (a w efekcie produkt końcowy)
w danej firmie jest na takim poziomie, który
wzbudza zaufanie wśród potencjalnych kon-
trahentów, a także klientów.

Postępująca specjalizacja rynku spowo-
dowała także coraz większe zróżnicowanie sa-
mych norm jakościowych. Pojawianie się
kolejnych było już kwestią czasu. Najlepszym
przykładem jest właśnie norma ISO 14001.
Tutaj zanim doszło do zarządzania środo-
wiskiem, zaczęło się od zarządzania samym
wpływem na środowisko.

– Społeczeństwa domagały się od przed-
siębiorstw zmniejszenia niekorzystnego wpły-

wu na środowisko, a od rządów podjęcia dzia-
łań ograniczających emisję zanieczyszczeń do
środowiska. W tej sytuacji rządy stopniowo
zaostrzały przepisy ochrony środowiska,
a przedsiębiorstwa podejmowały działania
ułatwiające odnalezienie się w nowej sytuacji.
Początkowo były to działania skupione na sfe-
rze technicznej i technologicznej oparte na sto-
sowaniu rozwiązań typu „końca rury”. Z cza-
sem dostrzeżono niewystarczającą efektyw-
ność takich rozwiązań, a poszukiwanie no-
wych możliwości zaowocowało rozwojem
technik zapobiegania zanieczyszczeniom
„u źródeł”, to jest na początku i na kolejnych
etapach procesu technologicznego – twierdzi
w swoim opracowaniu pt. „Systemy Zarza-
dzania Środowiskowego – rozwój i funkcjo-
nowanie w Polsce” Ewa Lisowska-Miesz-
kowska, od lat zajmująca się tymi zagadnie-
niami, także z ramienia Instytutu Ochrony
Środowiska.

Szybko też się okazało, że bazowy system
zarządzania jakością nie wystarcza, nie wy-
pełnia wymogów w całym aspekcie sprawy.
Naturalną kolejnością było więc pojawienie
się norm branżowych, czyli dotyczących
właśnie ochrony środowiska (ISO 14001), ale
także ISO 18001 (OHSAS) – bezpieczeństwo
i higiena pracy lub ISO 20000 – normy w dzia-
le IT.

Aspiracje firm
– Generalnie można mówić o nieustają-

cym wzroście popularności wszelkich norm
zarządzania jakością, w tym też branżo-
wych. Przyczyna pojawienia się w ogóle tych
ostatnich jest dosyć prosta. Otóż bazowy sys-

tem zarządzania nie zapewniał danej orga-
nizacji prawidłowego uporządkowania i sys-
tematyki we wszystkich obszarach – twierdzi
Przemysław Dzionek z BSI Group Polska
Sp. z o.o. – Duże firmy, korporacje, w tym
przedstawiciele administracji publicznej ukie-
runkowani są często na wiele innych tematów
niż tylko i wyłącznie sama jakość. Z pewno-
ścią obecnie bodaj najbardziej popularne są
systemy dotyczące bezpieczeństwa informa-
cji – na przykład ISO IEC 27001.

Aspiracje kolejnych branż, rozszerzający
się stale rynek i pojawiające się w odpowie-
dzi na te zjawiska coraz liczniejsze normy
branżowe zainicjowały kolejne zjawisko – po-
wstanie łączących w sobie kilka norm całych
systemów. Skoro jedno narzędzie może efek-

tywnie zastąpić kilka naraz używanych in-
strumentów, to dlaczego z tego nie skorzystać?

– Przedsiębiorstwa przyszłości są zmu-
szone zmieniać swoje praktyczne zasady
funkcjonowania, systemy zarządzania i sztyw-
ne struktury organizacyjne na rzecz rozwią-
zań bardziej elastycznych, przy czym zinte-
growanych. Zarządzanie poprzez jakość do-
tyczy wszystkich poziomów w organizacji,
obejmuje każdy poziom odpowiedzialności
i jest sprawą każdego i wszystkich. Opiera się
ono przede wszystkim na stanie świadomo-
ści pracowników niezależnie od pełnionych
przez nich funkcji. Stąd występuje oczekiwanie
pozytywnej przemiany w stosunkach socjal-
nych. Dużego znaczenia nabrało przekona-
nie, że wiedza jest głównym czynnikiem wy-
twórczym. W wyniku tego kształtuje się nowy
sposób organizacji wielu rodzajów produk-
cji. W momencie, kiedy podstawą gospodarki
przestały być jedynie zasoby naturalne, a sta-
ły się zasoby intelektualne, zarządzający fir-
mami zaczęli interesować się, jaka wiedza sta-
nowi podstawę ich biznesu i w jaki sposób jest
zarządzana. Sukces na dzisiejszym, wciąż bar-
dziej konkurencyjnym rynku, zależy od jako-
ści wiedzy, jaką przedsiębiorstwa stosują
w swoich kluczowych procesach biznesowych
– uważa i podkreśla to w swoim opracowa-
niu pt. „Zasady budowy systemu zarządza-
nia jakością” Stanisław Bednarz, naukowiec
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Norm branżowych absolutnie nie moż-
na traktować z przymrużeniem oka, jako tyl-
ko i wyłącznie dodatek. Często bywa, że dana
norma ma znaczenie kluczowe w przedsię-
biorstwie. Tak jest chociażby w przypadku

przemysłu naftowego i gazowniczego, gdzie
często mamy do czynienia z pracami nieru-
tynowymi, niosącymi za sobą spore zagro-
żenia. Stąd wymagane jest przeprowadzenie
analizy bezpieczeństwa operacji ABO (Job Sa-
fety Analysis). W oparciu o pewien algorytm
postępowania, uwzględniający stwierdzenia:
czy praca jest niebezpieczna, czy obszar jest
sklasyfikowany, czy wymagana jest izolacja,
czy rodzaj rejonu robót spełnia kryterium
przestrzeni zamkniętej, czy istnieje źródło
ognia, wydawane jest pozwolenie na pracę
PNP (ang. Permit to Work PTW).

Konsolidacja norm
– System pozwoleń na pracę ułatwia iden-

tyfikację zagrożeń, pomaga w koordynacji
oraz kontroli prac i prowadzi do przestrze-
gania bezpiecznych warunków pracy. Czas
ważności pozwolenia na pracę uzależniony
jest od istnienia warunków występujących
w chwili jego wydania. Pojawienie się innych
zagrożeń w postaci ekshalacji gazów, wycie-
ków płynów, niekorzystnej zmiany kierunków
wiatru, powodującej napływ oparów w rejon
robót, lub dużej zmiany warunków pracy są-
siadujących urządzeń powodują utratę jego
ważności. Ponadto w przypadku uzasad-
nionego uznania przez pracownika, że pra-
ca jest lub może stać się niebezpieczna, ma
on prawo zatrzymać roboty. Ich wznowienie
może nastąpić po uzyskaniu nowego po-
zwolenia – twierdzi Stanisław Bednarz.

Przyszłość systemów zarządzania jest dla
samych znawców tematu małą tajemnicą.
Z jednej strony wiedzą, że jedyną drogą jest
dalszy ich rozwój, rozszerzanie poszczegól-
nych kompetencji i – jak uważa wielu eks-
pertów – w miarę możliwość konsolidacja po-
szczególnych norm w zwarte systemy. Na to
reaguje rynek chociażby w postaci wzrostu kie-
runków studiów o tej tematyce. Nie oznacza
to jednak, że niektóre normy branżowe cze-
ka stagnacja, a docelowo wchłonięcie. Tutaj
bardziej stawia się na łączenie poprzez wła-
sny rozwój, doskonalenie się. Tak jak ma to
miejsce chociażby w przypadku planowania
zasobów przedsiębiorstwa (EPR – enterpri-
se resource planning), które jest coraz częściej
proponowane w modelu cloud computing (co
chociażby ułatwia kontakt z kontrahentami
i klientami). Niestety jeszcze wiele firm (i nie
dotyczy to tylko naszego, polskiego po-
dwórka) nie potrafi w pełni wykorzystać
tego potencjału.

Zarządzanie jakością to teraz temat tak
szeroki i  istotny dla danej organizacji, jak mar-
keting. Normy, także branżowe, czeka raczej
świetlana przyszłość. Wszystko to idzie (lub
powinno) w kierunku jak najlepszej ergono-
miki pracy, wewnętrznej komunikacji, ale
docelowo: zadowolenia klienta. I tu chyba wy-
stępuje jedyne, ewentualne zagrożenie: nie
koncentrować się nad zarządzaniem jakością
tak bardzo, by w tle nie pozostała sama ja-
kość. �

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

Norm branżowych absolutnie nie można traktować
z przymrużeniem oka, jako tylko i wyłącznie dodatek.
Często bywa, że dana norma ma znaczenie 
kluczowe w przedsiębiorstwie. Tak jest chociażby 
w przypadku przemysłu naftowego i gazowniczego,
gdzie często mamy do czynienia z pracami
nierutynowymi, niosącymi za sobą spore zagrożenia
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Wramach przyjętej i stale rozwi-
janej polityki jakości PKN
ORLEN systematycznie po-
dejmuje działania ukierunko-

wane na doskonalenie codziennych praktyk
w każdym możliwym wymiarze, do czego zo-
bowiązuje się Zarząd koncernu w 18 punk-
tach Polityki Zintegrowanego Systemu Za-
rządzania. To lista zobowiązań firmy wobec
klientów i partnerów biznesowych w zakre-
sie dostarczenia im wyrobów i usług możli-
wie najwyższej jakości, przy jednoczesnym za-
chowaniu neutralności ekologicznej oraz
wysokich standardów BHP i bezpieczeństwa
informacji.

Efektem takiego podejścia jest funkcjo-
nujący w firmie od 2010 roku Zintegrowany
System Zarządzania, który łączy do tej pory
niezależne Systemy Zarządzania, wdrażane
na przestrzeni ostatnich 15 lat. Certyfikowa-
ny ZSZ jest odpowiedzią organizacji na wy-
magania 6 międzynarodowych standardów:
ISO 9001, ISO 14001, PN-EN-18001
i ISO:27001, czyli normy jakościowej, śro-
dowiskowej, BHP i bezpieczeństwa informacji,
oraz AQAP 2120 w zakresie produkcji i sprze-
daży paliw dla wojska. Dodatkowo, w ob-
szarze bezpieczeństwa żywności, PKN
ORLEN wdrożył dla wszystkich własnych sta-
cji paliw niecertyfikowany System Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności HACCP, opar-
ty o wymagania Codex Alimentarius, który za-
pewnia zgodność oferowanych wyrobów
spożywczych i dań gorących z wymogami sa-
nitarnymi.

Jako przedsiębiorstwo nastawione na
prowadzenie odpowiedzialnego biznesu
ORLEN angażuje się w szereg działań pro-
jakościowych, dalece wykraczających poza
prawne regulacje. Deklarowana troska o pra-
cowników, środowisko naturalne, bezpie-
czeństwo danych, zarówno wewnętrznych, jak
i klientów, znajduje odzwierciedlenie w do-
browolnej certyfikacji we wszystkich głównych
obszarach, gdzie jakość jest kluczowa. – Po
upływie 3 lat ważności certyfikatów, w 2013
roku, będziemy zabiegać o ich przedłużenie,
bo certyfikacja to przyszłość, a zarazem ele-
ment budowania naszej kultury korporacyj-
nej i przewagi konkurencyjnej. Z jednej stro-
ny pomaga umacniać pozycję na rynku,
a z drugiej porządkować wewnętrzną orga-

nizację pracy. Dzięki wdrożeniu wymagań
międzynarodowych standardów systematy-
zujemy w firmie podział ról, odpowiedzial-
ności i zadań, a nasi partnerzy biznesowi zy-
skują potwierdzenie strony trzeciej, że roz-
wiązania, które stosujemy są powtarzalne
i udokumentowane, co gwarantuje naszą wia-
rygodność i solidność – mówi o zaletach
wdrożonych systemów Dariusz Gronowalski,
dyrektor Biura Organizacji i Systemów Za-
rządzania w PKN ORLEN.

Od 2010 roku firma kładzie szczególnie
duży nacisk na zarządzanie procesowe. Efek-
tem takiego kierunku rozwoju jest opracowana
Księga Procesów obejmująca kilkadziesiąt zi-
dentyfikowanych procesów, ich właścicieli,
mapy i karty opisujące ich realizację oraz mier-
niki i kryteria oceny skuteczności. Wdrażane
i rozwijane są narzędzia elektroniczn,e będące
wsparciem procesów zarządzania w organi-
zacji. Aplikacja pozwala gromadzić w jednym
miejscu dane, których sprawne przetwarza-
nie pozwala reagować na zmiany wpływają-
ce na efektywność procesów. Tym samym sta-
nowi  przydatne narzędzie dla Najwyższego
Kierownictwa. – Z czasem niezbędne będzie
identyfikowanie i dodefiniowanie kolejnych
procesów, rozwijanie opomiarowania ich
skuteczności oraz wypracowywanie najbar-
dziej optymalnych ścieżek dla ich realizacji.
Na razie skupiamy się jednak na procesach

głównych, takich jak produkcja petroche-
miczna i rafineryjna, dostawy, zakupy, procesy
kadrowe itd. Narzędzie ma przede wszystkim
pomóc w weryfikacji i wzroście efektywności
prowadzonych działań projakościowych – tłu-
maczy Gronowalski. 

Dodatkowo w firmie obowiązuje około
100 procedur systemowych i produkcyjnych.
Okresowo przeprowadzane są przeglądy za-
rządzania, które pozwalają monitorować
postępy i na bieżąco eliminować uchybienia.
Na tym jednak koncern nie poprzestaje.
W ORLENIE od lat są określane ryzyka biz-
nesowe. 

W perspektywie następnych 2 lat Koncern
chce zająć się ryzykami związanymi z syste-
mami zarządzania. W zakresie certyfikacji z
ogromnej liczby norm wybrał pod kątem
wdrożeń te najpilniejsze. Teraz ORLEN,
jako jedna z pierwszych firm w Polsce, za-
mierza wdrożyć system zarządzania energią
według normy ISO 50001, jako producent
i zarazem duży konsument energii, dla któ-
rego działania ekologiczne są nie tyle ko-
nieczne, co bliskie idei prowadzenia odpo-
wiedzialnego biznesu. Kolejne wyzwanie i za-
razem duża operacja logistyczna to integra-
cja SZ w ramach całej grupy kapitałowej. Pla-
ny sięgają lat 2012–2013. To przedsięwzięcie
jest ambicją PKN ORLEN, ale też potrzebą,
której zrealizowanie otworzy drogę lepszej ko-
munikacji i standaryzacji postępowania we-
wnątrz Spółek GK.

Ostatnie 2 lata przynoszą obiektywne do-
wody, iż obrana przez PKN ORLEN droga
jest trafna. Systemy Zarządzania skutecznie
wspierają realizowaną politykę jakości, utrzy-
mywania jak największej neutralności śro-
dowiskowej oraz jak najwyższego poziomu
szeroko pojętego bezpieczeństwa. Rozwój
w tym kierunku dobrze wróży przyszłości
i perspektywom rozwoju na następne lata.
Działania systemowe zyskują szczególną
wartość, gdy potrzebny jest ciągły nadzór, by
nie dopuścić do sytuacji, w której drobne prze-
oczenie zburzy wypracowany latami wize-
runek firmy i szacunek klienta. Bowiem od-
powiedzialna, sprawnie zarządzana firma, in-
westująca w narzędzia kreowania wizerunku
nowoczesnego, proekologicznego przedsię-
biorstwa, może wyłącznie podwyższać sobie
poprzeczkę. �

ORLEN stawia na jakość 
PKN ORLEN to jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie
Środkowo-Wschodniej, nic więc dziwnego, że w polityce koncernu ważne miejsce 
zajmuje systemowe zarządzanie szeroko rozumianą jakością. To dzięki tym 
działaniom płocka firma doceniana jest jako rzetelny producent i usługodawca 
i uznawana za solidnego partnera w interesach

Zakład Produkcyjny w Płocku, PKN ORLEN



Od czasu rejestracji TÜVPOL w 1996
roku wiele zmieniło się na rynku i w obsza-
rze podejścia firm do jakości. Jak ewoluował
zakres państwa usług i filozofia wsparcia biz-
nesu w projakościowych dążeniach? Co
wpływa na markę, kojarzoną z rzetelnością?

– Mówiąc o firmie TÜVPOL, pamiętaj-
my, że opiera się ona na prawie 15-letniej tra-
dycji w wyznaczaniu drogi do jakości. Ko-
jarzona jeszcze pod koniec lat 90. wyłącznie
z obszarem motoryzacji, szybko rozrosła się
o nowe obszary, synergetycznie uzupełnia-
jąc się na polskim rynku. Nasz sukces za-
uważają różne gremia, nie tylko w regionie,
ale w całej Polsce, przyznając nam nagrody.
Tu wspomnę chociażby otrzymany niedaw-
no, ważny dla mnie i współpracowników, ty-
tuł „Złotego Inżyniera”, przyznany przez jed-
no z najstarszych w Europie, bardzo zasłu-
żone wydawnictwo – „Przegląd Techniczny”.
Ponadto otrzymaliśmy Dolnośląski Certyfi-
kat Gospodarczy, list gratulacyjny prezydenta
RP, Medal Europejski dla Usług od Komi-
tetu Integracji Europejskiej i BCC, a ostat-
nio Dolnośląską Odznakę Rzemiosła za
wkład we wspieraniu inicjatyw gospodarczych
MŚP naszego regionu. Jako prezes firmy
i profesor Politechniki Wrocławskiej staram
się przekazywać moim współpracownikom
najważniejsze wartości okołobiznesowe,
modne teraz jako skrót CSR. Oprócz jako-
ści usług i działań marketingowych nie na-
leży zapominać o zwykłej sumienności,
uczciwości w prowadzeniu biznesu i wy-
wiązywaniu się z obowiązków przedsiębior-
cy wobec społeczeństwa. To cecha TÜVPOL
i jego pracowników.

Jakie najważniejsze obowiązki i wy-
zwania stają przed firmą, która w swej co-
dziennej podejmuje się szkoleń i certyfika-
cji innych podmiotów oraz rzeczoznawców,
zwłaszcza w specjalistycznym sektorze mo-
toryzacji, aby własnym poziomem gwaran-
tować jakość proponowanych świadczeń?

– Dzisiejszy dynamiczny rynek nie po-
zwala stać w miejscu. Już nie wystarczy
„utrzymywać” jakości na stałym poziomie, na-
leży ją ciągle doskonalić. My też – choć po-
zycja firmy jest stabilna i ugruntowana – wciąż
poszukujemy nowych rozwiązań, aby nie
pozostać w cywilizacyjnym dołku. Zarówno
dla nas, jak i dla naszych klientów, ważnymi
atutami są nasze doświadczenie i kompeten-
cje, ale także proinnowacyjność, której ele-

menty będzie widać już wkrótce na polskim
rynku szkoleń i certyfikacji. Od niedawna funk-
cjonuje u nas elektroniczny „Biuletyn Klien-
ta”. Kolejne zmiany szykujemy już na jesień.
Prosimy odwiedzać naszą stronę internetową
www.tuvpol.pl, aby być na bieżąco z wpro-
wadzanymi udogodnieniami. Dla ekspertów
z najwyższej półki, dla certyfikowanych rze-
czoznawców, wydaliśmy w październiku 2011
roku książkę pod tytułem „ Postęp w budowie
pojazdów w świetle opinii rzeczoznawczych.

Często słyszy się, że tanio nie znaczy do-
brze. Jak państwu udaje się łączyć konku-
rencyjną cenę usług z ich wysokim pozio-
mem i co uznałby pan za najlepszą reko-
mendację możliwości TÜVPOL dla poten-
cjalnych klientów, którzy rozważają certy-
fikację lub udział w projakościowym szko-
leniu?

– Firma TÜVPOL jest pionierem w bu-
dowaniu sieci usług dla stacji diagnostycz-
nych. Robimy to dla SKP od 15 lat. Oferu-
jemy specjalistyczne programy komputerowe

i usługi z tego zakresu. Jako pierwsi – wspól-
nie z MSWiA oraz firmą ASSECO – wpro-
wadzaliśmy Centralną Ewidencję Pojazdów
i Kierowców na polski rynek. Co pozwala nam
na zaangażowanie się w technologicznie za-
awansowane projekty? Dostęp do wiedzy
i rozwiązań z najwyższej półki, często prosto
z uczelnianych ław, gdzie pracują najtęższe
umysły. Siłę firmy stanowią jej pracownicy
i współpracownicy. Szacuję, że w sumie
współpracuje z nami około 1000 osób. Ta gru-
pa nie boi się wyzwań i wciąż szuka nowych
pomysłów na rozwój oraz uatrakcyjnienie
oferty dla naszych klientów. Chcemy się
zmieniać wraz z naszymi klientami i ich po-
trzebami, dlatego będziemy podążać za ich
głosem, wskazując jednocześnie nowe stan-
dardy i możliwości w realizacji najbardziej wy-
rafinowanych zadań. My już jesteśmy w XXI
wieku. Chcemy pomagać innym w osią-
gnięciu podobnego poziomu rozwoju.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Doskonalimy innych i siebie
Co pozwala nam na zaangażowanie się w technologicznie zaawansowane projekty?
Dostęp do wiedzy i rozwiązań z najwyższej półki, często prosto z uczelnianych ław,
gdzie pracują najtęższe umysły – mówi o silnej marce i przewadze spółki TÜVPOL
prezes zarządu Piotr A. Wrzecioniarz, profesor Politechniki Wrocławskiej
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Dzisiejszy dynamiczny rynek nie pozwala 
stać w miejscu. Już nie wystarczy „utrzymywać” 
jakości na stałym poziomie, należy ją ciągle
doskonalić. My też – choć pozycja firmy jest 
stabilna i ugruntowana – wciąż poszukujemy 
nowych rozwiązań

Prezes Piotr A. Wrzecioniarz na otwarciu bankietu z okazji jubileuszu 15-lecia firmy Tuvpol



Obszary działalności:

szkolimy personel instytucji, firm,
osoby prywatne, studentów w pełnym
zakresie systemów zarządzania, je-
steśmy współorganizatorami stu-
diów podyplomowych na prestiżo-
wych uczelniach,

realizujemy szkolenia biznesowe,
szkolenia techniczne dla kandydatów
na diagnostów samochodowych oraz
rzeczoznawców, szkolenia doskona-
lące dla SKP, ogólnopolskie konferen-
cje branżowe,

współpracujemy ze Stacjami Kontroli
Pojazdów, którym oferujemy autory-
zację, przeprowadzenie weryfikacji
stacji, specjalistyczne oprogramowa-
nie komputerowe, m.in. „TÜVPOL dla
SKP” oraz do generowania danych
i przesyłania do CEPIK,

certyfikujemy rzeczoznawców samo-
chodowych, a uzyskane certyfikaty
kompetencji umożliwiają wpis na listę
rzeczoznawców samochodowych Mi-
nisterstwa Infrastruktury. Wykonu-
jemy opinie techniczne z zakre-
su rzeczoznawstwa samochodowego
i maszynowego z wykorzystaniem
nowoczesnych systemów eksperc-
kich, w tym wyceny wartości, kosz-
torysy napraw, opinie z zakresu
ruchu drogowego, rekonstrukcje
wypadków i zdarzeń drogowych,
arbitraż, ekspertyzy sądowe i inne,

certyfikujemy systemy zarządza-
nia.

Dlaczego warto 
z nami pracować?

Nasze atuty to:
• wieloletnie doświadczenie 
i obecność na rynku

• uznana marka firmy
• wybitni eksperci w swojej 
branży

• wysoka jakość usług
• konkurencyjna cena

TÜVPOL Sp. z o.o.
ul. Powstańców 
Śląskich 5
53-332 Wrocław
www.tuvpol.pl

TÜVPOL Sp. z o.o. to firma działa-
jąca na ogólnopolskim rynku usług
szkoleniowych, technicznych i certy-
fikacyjnych od 1996 roku. Jest czę-
ścią międzynarodowej grupy TÜV
Thüringen. Realizujemy europejską
jakość za krajową cenę.



Jaka jest rola Instytutu w podnoszeniu
jakości w dziedzinie mechanizacji budow-
nictwa i wyrobów budowlanych?

– Jakość jest pojęciem bardzo ogólnym
i praktycznie nie występuje ono w przepisach
i regulacjach prawa. Ustawodawcy pomija-
ją ten aspekt, licząc, że rynek sam wymusi ja-
kość na producencie. Ograniczają regulacje
głównie do kwestii bezpieczeństwa, w mniej-
szym stopniu – do ekologii. Jakość jako taka
dotyczy obszaru dobrowolnej certyfikacji,
w tym popularnego systemu ISO 9001, w od-
różnieniu od ściśle określonych w dyrektywach
wymagań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów.
Ale przecież aspekt bezpieczeństwa mieści się
w szerokim pojęciu jakości. My działamy
w obu dziedzinach, jednak głównie w obszarze
bezpieczeństwa. Posiadamy akredytację Pol-
skiego Centrum Akredytacji z jednej strony dla
certyfikacji systemów zarządzania jakością, ale
i notyfikację UE w 5 dyrektywach: maszy-
nowej, niskonapięciowej, kompatybilności
elektromagnetycznej, hałasu zewnętrznego
i wyrobów budowlanych. Jako jednostka
akredytowana i notyfikowana prowadzimy
ocenę zgodności i certyfikację wyrobów z ob-
szaru mechanizacji budownictwa. Ostatnio
jednak w coraz szerszym zakresie oceniamy
zgodność w dziedzinie wyrobów budowla-
nych: kruszyw, mieszanek mineralno-asfal-
towych, wyrobów ceramicznych. Cały czas
poszerzamy zakres usług, ostatnio o ocenę
wapna budowlanego. 

Jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat
zmieniało się postrzeganie jakości w bran-
żach związanych z budownictwem i gór-
nictwem?

– W latach 60. brakowało dóbr kon-
sumpcyjnych i inwestycyjnych. Brakowało ma-
szyn, a pozwolenie na kupno wydawała Ko-
misja Planowania przy Radzie Ministrów. Taki
mechanizm nie służył jakości. Wówczas każ-
dy wyrób, jaki by nie był, znajdował nabyw-
cę. Przy tym praktycznie nie było konkuren-
cji, bo nie mając dewiz, nie można było ku-
pić towaru za granicą. Klient nie mógł gry-
masić, a producent wiedział, że i tak sprze-
da towar, niezależnie od jego jakości. Po prze-
kształceniach ustrojowych sytuacja nie od razu
się zmieniła. Gdy zaczęły powstawać firmy,
nie jakość, nie parametry techniczne, ale
cena była podstawowym kryterium zakupu

środków produkcji. Teraz rynek faktycznie co-
raz bardziej kształtuje jakość. To parametry
techniczne i użytkowe wyrobu zaczynają
stanowić o jego atrakcyjności rynkowej. Po-
prawia się zdecydowanie jakość wyrobów, co
obserwujemy prowadząc naszą działalność
certyfikacyjną. Zwiększa się zainteresowanie
producentów certyfikacją systemów zarzą-
dzania jakością oraz różnymi rodzajami cer-
tyfikacji wyrobów. Jeżeli w procesie certyfikacji
wykrywamy jakiekolwiek niezgodności, firma
usuwa je dotąd, aż wymagania będą speł-
nione. To przyczynia się do doskonalenia sys-
temu lub wyrobu i stanowi wartość dodaną
jako wynik naszej działalności. W szczegól-
ności jest to odczuwalne w przypadku wy-
robów budowlanych. Bowiem w tym zakre-
sie, jako jednostka notyfikowana, zgodnie
z wymaganiami dyrektywy prowadzimy u pro-
ducentów certyfikację zakładowej kontroli pro-
dukcji.

Czy producenci częściej zdają sobie
sprawę, że warto nie tylko doskonalić ofer-
tę, lecz także postarać się o certyfikat, któ-
ry umocni ich pozycję na rynku?

– Efektowne formy wizualne na targach
zastępowane są dziś przez uwidaczniane na
ścianach stoiska dyplomy i certyfikaty po-
twierdzające właściwości danego wyrobu, wy-
dane przez niezależną i obiektywną jednost-
kę. Jest bowiem szereg obszarów nieobjętych
prawnymi regulacjami. Nie wszystkie wyro-
by podlegają pod dyrektywy unijne. Produ-
cenci sami zgłaszają się do nas, by uzyskać
certyfikat bezpieczeństwa, a my w oparciu
o posiadaną wiedzę opracowujemy kryteria
i w badaniach weryfikujemy, czy produkt speł-
nia wymagania.

Jakie wyzwania stoją przed Ośrodkiem
Certyfikacji wobec zmieniającego się po-
dejścia do jakości?

– Naszym obowiązkiem jest śledzenie
nowych przepisów i norm. Sami doskonalimy
naszą działalność, ale też jesteśmy otwarci na
klienta. Wydając certyfikat, zobowiązujemy pro-
ducenta do tego, by informował nas, gdy coś
zmienia, ale też bierzemy na siebie obowiązek
informowania go o zmianach przepisów, by
wyrób spełniał znowelizowane normy. Na
przykład w związku z wejściem w życie nowego
rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady dotyczącego wyrobów bu-
dowlanych, zamierzamy podjąć akcję szkole-
niową, aby nasi klienci świadomie funkcjo-
nowali na rynku. Poza tym, w codziennych kon-
taktach z producentami, prowadzimy mini
„szkolenia” telefoniczne, wyjaśniając klientom
wątpliwości związane z wymogami i certyfi-
kacją, bo wiedza producentów obecnych na
rynku budowlanym nie jest jeszcze najlepsza.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Jakość
– coraz ważniejsza
Rozmowa z Czesławem Ilcewiczem, pełnomocnikiem dyrektora ds. jakości 
i certyfikacji w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
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Po przekształceniach ustrojowych sytuacja nie 
od razu się zmieniła. Gdy zaczęły powstawać firmy,
nie jakość, nie parametry techniczne, ale cena 
była podstawowym kryterium zakupu środków 
produkcji. Teraz rynek faktycznie coraz bardziej
kształtuje jakość





Cezary Tomasz Szyjko

Regulacja jest niezbędna m.in. do re-
alizacji programów operacyjnych,
które będą współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w per-

spektywie finansowej 2013–2020. W doku-
mencie określono także sposób działania pod-
miotów publicznych, w szczególności rządu
i samorządów województw dla osiągnięcia
strategicznych celów rozwoju kraju.

W 2011 roku skutki globalnego kryzysu
finansowego wciąż silnie oddziałują na go-
spodarkę światową, lecz jego negatywny
wpływ na sytuację makroekonomiczną w Pol-
sce okazał się słabszy niż w przypadku więk-
szości krajów UE. Mimo osłabienia tempa
rozwoju w porównaniu z poprzednimi lata-
mi, Polska była w 2010 roku jedynym krajem
unijnym odnotowującym wzrost gospodar-
czy. Istotnych zmian należy się spodziewać
w latach 2014–2020, w czasie wdrażania ko-
lejnego budżetu, rozstrzygania o następ-
nym rozszerzeniu Unii, w tym o Chorwację
i Turcję, i rozliczania z wykonania ambitnych
zadań ustalanych na początku bieżącej
dekady, a przewidzianych do wykonania
w strategii Europa 2020.

Rozszerzenie UE o kraje bałkańskie łączy
się z nadziejami na partycypowanie w efek-
tach najbardziej charakterystycznej formy re-
gionalnego ujęcia procesów integracyjnych,
a mianowicie – polityki regionalnej Unii. Opie-
ra się ona na założeniu, że nadmierne różnice
w rozwoju gospodarczym regionów, możli-
wościach zatrudnienia oraz w położeniu
materialnym ich mieszkańców nie sprzyjają
procesom integracji. Opiera się ona na za-
sadzie współfinansowania i partnerstwa ze
strony władz centralnych i regionalnych
państw członkowskich. Unia zapewnia wspar-
cie dla przedsięwzięć podejmowanych na po-
ziomie regionalnym oraz ukierunkowuje ich
działania w celu harmonijnej integracji z ko-
rzyścią dla całej Unii.

Jakość zarządzania 
wobec rozszerzenia UE

Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2012
roku również firmy chorwackie są zobowią-
zane do oznaczenia swoich produktów zna-
kiem CE, który gwarantuje, że dany wyrób jest

zgodny z postanowieniami dotyczących go
dyrektyw i dopuszczony do swobodnego
obrotu na rynku europejskim. Wiele polskich
towarów eksportowanych za granicę nie by-
łoby dopuszczonych na francuski lub hisz-
pański rynek, gdyby nie posiadało unijnych
certyfikatów. Jeśli produkty chorwackie nie
będą miały oznakowania CE, nie zostaną za-
akceptowane przez organy nadzoru rynku
państw członkowskich UE. Stosowanie ozna-
kowania CE to podstawowy warunek, jaki
muszą spełniać firmy, aby dostać się na ry-
nek europejski.

W toku integracji europejskiej pojawia-
ły się coraz to nowe cele, które były kolejno
inkorporowane do zestawu celów EWG,
WE i UE. Najważniejsze z nich to likwida-
cja barier w cyrkulacji towarów, kapitału i siły
roboczej, zapewnienie sprawnego mechani-
zmu rynku i konkurencji, unia walutowa, spój-
ność społeczno-terytorialna, poprawa kon-
kurencyjności gospodarki UE na arenie
międzynarodowej, zapewnienie samowy-
starczalności żywnościowej i poprawa za-
możności rolników i ludności wiejskiej,
ochrona środowiska naturalnego (w myśl za-
sad trwałego rozwoju), rozwój nauki i tech-
niki (gospodarka oparta na wiedzy), zacho-
wanie dziedzictwa i różnorodności kulturo-
wej, równość kobiet i mężczyzn na rynku pra-
cy i w życiu publicznym, zwalczanie prze-
stępczości (w tym zwłaszcza nielegalnej
imigracji) itd. Dla każdego z tych celów po-
woływano odpowiednią komórkę w struk-
turach Unii, ustalano budżet, zasady wy-
datkowania środków i kontroli wydatków
i oceny realizacji celów. Nawarstwianie się ce-
lów powodowało komplikowanie się proce-
dur i narastanie syndromu „brukselskiej
biurokracji”.

Szczupłość budżetu Unii – zaledwie
około 1 proc. unijnego PKB lub 2–3 proc. fi-
nansów publicznych całej Unii – a tym samym
niewielki zakres bezpośredniego oddziały-
wania budżetu Unii, sprawiały, że było sto-
sunkowo niewielkie pole kolizji celów. Dzię-
ki temu możliwa była realizacja wielu celów.
W przypadkach, gdzie kolizja celów (zasad)
występowała, konflikt rozwiązywano na za-
sadzie kompromisu – przez określenie pól,
w których dany cel nie jest realizowany. Naj-
ważniejsze przykłady kompromisu to wyłą-

czenie rolnictwa z zasad konkurencji rynko-
wej i ograniczenie wysokości pomocy pu-
blicznej dla gospodarki (do 4 proc. PKB da-
nego kraju) wraz z określeniem sposobów
udzielania tej pomocy. Inny sposób osiąga-
nia kompromisu zasad to różne traktowanie
różnych typów podmiotów gospodarczych
– i tak łagodniejsze zasady konkurencji do-
tyczą małych i średnich przedsiębiorstw,
gdyż uważa się, że MSP działają na niewiel-
kich rynkach lokalnych, a tym samym ich
wspieranie przez pomoc publiczną nie na-
rusza zasad konkurencji na większa skalę.

Wnioski dla rozwoju Polski
Z rozszerzenia Unii wynikają istotne

konsekwencje dla unijnej polityki spójności.
Konsekwencji tych nie można jeszcze do-
kładnie określić. Pewne jest, że rosną potrzeby,
natomiast nie rosną możliwości i wola za-
spokojenia tych potrzeb. Przy zachowaniu
obecnych trendów ekonomicznych i poli-
tycznych można spodziewać się zmniejsze-
nia relatywnej roli polityki spójności w go-
spodarce UE. Unia staje przed wyzwaniem
reformy polityki regionalnej i spójności. Dys-
kutowane są różne kierunki zmian. Oprócz
wspomnianych wyżej zasadniczych zmian
(ograniczenie pomocy tylko do nowych kra-
jów członkowskich, renacjonalizacja polity-
ki regionalnej, przesunięcie wydatków z rol-
nictwa na sferę B+R) proponuje się (w Ko-
misji Europejskiej) też drobniejsze zmiany, jak
uproszczenie procedur dotyczących projek-
tów finansowanych z funduszy strukturalnych,
w tym istotne zwiększenie roli państw człon-
kowskich w dysponowaniu środkami na roz-
wój regionalny.

Ta ostatnia propozycja oznaczałaby, że ni-
ski poziom rozwoju regionów danego kraju
byłby tytułem do otrzymywania przez ten kraj
środków z budżetu Unii, którymi to środka-
mi kraj ten mógłby dysponować, niekoniecz-
nie przeznaczając je na politykę regionalną.
Można przypuszczać, że w takich krajach jak
Polska podział tych środków byłby wynikiem
gry politycznej i bieżącej sytuacji społecznej
i makroekonomicznej, bez większego związ-
ku z polityką regionalną. Słuszne jest więc scep-
tyczne stanowisko Polski w stosunku do tej idei
oraz sprzeciw wobec rezygnacji z „mapy
wsparcia”, co mogłoby skutkować upolitycz-
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Nowa wizja integracji
Rząd RP realizuje Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego na lata 2010–2020, która
ma uporządkować politykę regionalną państwa m.in. przez decentralizację zarządzania
środkami rozwojowym i wzmacnianie konkurencyjności regionów. Jedną z zasad 
dokumentu jest tzw. nowy paradygmat polityki regionalnej, który zakłada wzmacnianie
potencjału danego regionu i koncentrowanie się na inwestycjach wielosektorowych
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nieniem polityki spójności i zmniejszyć napływ
środków do naszego kraju.

Wpływ członkostwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej na rozwój regionalny Polski nie
sprowadza się do wysokości środków UE na
politykę spójności i sposobu dzielenia tych
środków. Istotny wpływ na rozwój regional-
ny Polski będzie mieć integracja rynków to-
warów, usług, pracy i kapitału, a z drugiej stro-
ny ewentualne utrudnienia w kontaktach
handlowych z sąsiadami spoza Unii. W wy-
niku tego wpływu mogą ulec zwiększeniu nie-
równości międzyregionalne, a nawet napię-

cia polityczne na tym tle. Zwiększy to zapo-
trzebowanie na politykę regionalną w Polsce.

Wielkim wyzwaniem dla Unii i dla Pol-
ski będzie ewentualne kolejne rozszerzenie
Unii. Przyjęcie Chorwacji i Turcji będzie moż-
liwe tylko pod warunkiem radykalnego ogra-
niczenia celów i środków polityki spójności.
Renacjonalizacja polityki regionalnej stanie
się wtedy koniecznością. Członkostwo Pol-
ski w UE daje szansę pozyskania znacznych
środków na rozwój całego kraju i najbardziej
potrzebujących regionów. Szansa ta może być
jednak przejściowa i trwać tylko kilka lat. Tym

bardziej należy zadbać, by jej nie stracić. Klu-
czowym zadaniem jest zwiększenie zdolno-
ści Polski (tak władz centralnych, jak i re-
gionalnych i lokalnych) do absorpcji unijnych
środków. Wymaga to nie tylko umiejętności
formułowania przekonujących projektów
i sprawności w zarządzaniu ich realizacją, lecz
także takiego doboru projektów i sposobów
ich finansowania i zarządzania, by rzeczy-
wiście projekty te przyczyniały się do rozwoju
gospodarczego regionów i społeczności lo-
kalnych, by nie stały się obciążeniem dla lo-
kalnych samorządów i społeczności. �

Jak zdefiniowałby Pan pojęcie jakości na przykładzie oferowanych produktów i/lub usług?

Zbigniew Kołodziejek, DAF Trucks Polska

– Firma DAF Trucks wprowadziła system zwany 6-Sigma. Jest to program, który przy pomocy organizacji produkcji w tak
zwany system Kazein, pozwala osiągnąć jakość na poziomie 99,8 proc. poprawnych wyrobów. Jak to się dzieje? Produkcja
podzielona jest na odcinki. Za każdy z odcinków odpowiada grupa pracowników, która sama wybiera swojego kierownika. Każdy
z pracowników w ramach grupy odpowiada za jakość swojej pracy przed grupą, a grupa odpowiada przed managerem produkcji.
Ponadto każdy z pracowników jest premiowany za wdrożone pomysły odnośnie usprawnienia produkcji. Kolejna sprawa to tempo
pracy. Jest ono tak opracowane, żeby nie powodować przekroczenia określonych parametrów wydolnościowych. Do tego do-
chodzą takie parametry jak: temperatura, wilgotność czy intensywność oświetlenia. Kolejny aspekt jakości to inteligentna
konstrukcja, powodująca, że z jednaj strony podnosimy zadowolenie kierowcy, a z drugiej – czyniąc inwestycję w pojazd opła-
calną – klienta. Oznacza to niską masę własną przy zachowaniu trwałości, niezawodności i długowieczności oraz wysokiej
wartości odsprzedażnej. Jakość to również odpowiedzialność za sposób wykorzystania pojazdów. Zaczynając od profesjonal-
nego procesu przekazania pojazdu z dokładnym wyjaśnieniem funkcji i sposobu obsługi, aż po kompleksowe szkolenia kierowców.
Jednakże to co robi wielką różnicę to profesjonalna organizacja stojąca za pojazdami DAF. Każdy z dealerów DAF w Polsce nie
jest zwykłym przedstawicielem handlowym, ale wszechstronnym doradcą potrafiącym sprostać i szczegółom technicznym,
i poradom odnośnie konfiguracji i eksploatacji pojazdów. Do tego dochodzą mechanicy, obsługa klienta w serwisie 24h i inne
parametry obsługi posprzedażnej.



Wlatach 80-tych i 90-tych XX
wieku, na początku w Wielkiej
Brytanii, Australii i Nowej Ze-
landii, a następnie w Stanach

Zjednoczonych, wypracowany został nowy
paradygmat zarządzania w sektorze pu-
blicznym pod nazwą New Public Manage-
ment (NPM). Wyrósł on z przeświadczenia
o nieefektywności funkcjonowania typowej
biurokracji, która w powszechnej ocenie spo-
łecznej uznawana była za nie troszczącą się
o obywatela a jedynie o samą siebie.

Przyjęcie w ramach NPM kryterium mi-
nimalizacji kosztów osiągania wyznaczo-
nych celów niosło za sobą wiele konsekwen-
cji. Po pierwsze, monitorowanie realizacji ce-
lów to konieczność wypracowania kultury po-
miaru działalności w organizacjach publicz-
nych – i to pomiaru ukierunkowanego na re-
zultat, a nie produkt. Po drugie, aby efektem
minimalizacji kosztowej nie była niska jakość
usługi, konieczne jest wypracowania stan-
dardu świadczonej usługi – najlepiej nawią-
zującego do otoczenia rynkowego, ewentu-
alnie do innych dziedzin działania admini-
stracji. Stąd już tylko krok do benchmarkin-
gu (porównywania) wyników/celów we wspo-
mnianych płaszczyznach. Po trzecie, przy po-
dejściu NPM nie liczy się tylko skuteczność,
czyli stan osiągnięcia celu – to jest warunek
konieczny działania – ale sposób dojścia, czy-
li efektywność koncentrująca się na koszcie
jednostkowym pozyskania produktu/usługi.
Oznacza to, że organizacje publiczne w co-
raz większym stopniu muszą zarządzać
świadczoną usługą na rzecz obywatela, nie-
koniecznie będąc jej dostawcą. To z kolei pro-
wadziło do budowania systemu controllingu
w administracji pozwalającego weryfikować
(również względem rynku) opłacalność/za-
sadność podejmowanych projektów i inicja-
tyw.

Te trzy postulaty NPM, tj. pomiar dzia-
łalności, benchmarking oraz budowa syste-
mu controllingu, razem z naczelną zasadą
orientacji na cele stały się podstawą do roz-
poczęcia procesu modernizacji Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Modernizacji,
która wdraża mechanizmy ciągłego dosko-
nalenia, opartego na mechanizmach cyklu De-
minga – według schematu plan-do-check-act.

Pomiar działalności ZUS
Od początku 2010 roku w ZUS funk-

cjonuje system oceny pracy jednostek tere-
nowych. Jego celem jest zobiektywizowany
pomiar działalności 43 oddziałów ZUS, któ-

re są bezpośrednio odpowiedzialne za świad-
czenie usług. Pracując nad konstrukcją sys-
temu staraliśmy się odpowiedzieć na pytania:
„co to znaczy dobrze działający oddział
ZUS?” oraz „Jak to zmierzyć?”.

W naszym przekonaniu ocena musi być
przede wszystkim kompleksowa, tj. z jednej
strony powinna ujmować całe spektrum
działalności, a z drugiej – każdy typ działal-
ności powinien być oceniany wielowymiaro-
wo. Konsekwencją tego podejścia było wy-
odrębnienie 7 obszarów oceny (m.in. obsłu-
ga klienta, prowadzenie konta płatnika, re-
alizacja świadczeń, orzecznictwo lekarskie),
które są oceniane w trzech wymiarach:
sprawność, jakość i efektywność finansowa.

Po drugie, system powinien w możliwie
największym stopniu reprezentować optykę
kliencką. Ten postulat dawał również dwu-
wymiarowe konsekwencje. Z jednej strony
oznacza to konieczność posługiwania się
wskaźnikami ukierunkowanymi na zewnątrz,
tj. odczuwalnymi przez klienta, z drugiej zaś
– posługiwanie się wskaźnikami przekrojo-
wymi, które opisują rezultat pracy kilku pio-
nów na rzecz jednego klienta. Ten drugi ele-
ment wprowadza poczucie współodpowie-
dzialności za końcowy wynik pracy.

Po trzecie, pomiar musi być prowadzo-
ny w duchu fair play. Jeżeli oddział jest ob-
ciążony dodatkową działalnością (np. reali-
zacja umów międzynarodowych), to po-
winno mieć to swoje odzwierciedlenie w od-
powiedniej korekcie dotyczącej zarówno za-
sobów, jak i kosztów. Oczywiście ta dodat-
kowa działalność również podlega ocenie tak
aby nie tworzyć szarych obszarów.

Wreszcie, założyliśmy, że dla każdej
płaszczyzny dany obszar powinien posiadać
dwa wskaźniki – w przypadku, gdy brany jest
pod uwagę tylko jeden wskaźnik, jest on od-
powiednio doważony, tak aby zachować
współmierność wpływu na ocenę wszystkich
obszarów.

W płaszczyźnie sprawności mamy zatem
wskaźniki: terminowości realizacji zadań
oraz stopnia obsłużenia kolejki (wnio-
sków/osób). W płaszczyźnie jakości mamy:
wskaźnik błędów (najczęściej na podstawie
wyroków sądowych) oraz wskaźnik średnie-
go czasu realizacji zadania. W płaszczyźnie
efektywności finansowej mamy: wskaźniki
wydajności oraz wskaźnik kosztu jednostko-
wego.

Podsumowanie
Wyniki działania systemu można pod-

sumować w kilku zdaniach, wskazując naj-
ważniejsze osiągnięcia. System pomiaru oka-
zał się bardzo dobrym narzędziem diagno-
stycznym. Duże rozpiętości wartości wskaź-
ników wskazywały każdorazowo – na zasa-
dzie analizy ryzyka – obszary działalności wy-
magające zwiększonego nadzoru i urucho-
mienia działań standaryzacyjnych. Średnie po-
ziomy wskaźników zaczęły nieznacznie po-
prawiać ze względu na wyraźne skoncentro-
wanie swojej działalności na obszarach mie-
rzonych. Potwierdziło to konieczność kom-
pleksowego charakteru systemu pomiaru
i wprowadzenia – przynajmniej w niektórych
przypadkach – mechanizmów minimalnego
progu aktywności dla obszarów nie objętych
oceną. Sam system oceny wiele zmienił w sfe-
rze mentalnej. Pracownicy, zainteresowani do-
brym wynikiem swojego oddziału, w większym
stopniu wywierali wzajemną presję na reali-
zację całości zadania.

Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych

Adam Niedzielski, dyrektor 
Departamentu Kontrolingu, ZUS

Fragment artykułu zamieszczonego w magazynie „THINKTANK”
nr 2(9), lato 2011. Przedruk za zgodą Redakcji.
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Panie prezesie, po co nam ta cała cer-
tyfikacja?

– Certyfikacja to potwierdzenie zgodno-
ści oferowanego produktu bądź działań
struktur ze stanem faktycznym. Jeśli chcemy,
aby kupowane produkty i otaczające nas in-
stytucje działy prawidłowo, muszą one dzia-
łać lub być produkowane według określonych
standardów i norm. Normy te określają róż-
ne certyfikaty i systemy zarządzania, na
przykład znane nam wszystkim ISO. Certy-
fikowanie sprzyja jakości, a zwłaszcza po-
wtarzalności w produkcji, ale także w działaniu
różnych struktur. Skutkuje to lepszą i wydaj-
niejszą produkcją i pracą. Dotyczy to wszyst-
kich dziedzin życia, nie tylko wojska.

Jak ocenia pan jakość przemysłu zbro-
jeniowego w kontekście toczącej się debaty
na temat jakości wojska w ogóle oraz jakość
oferowanych produktów w odniesieniu do sy-
tuacji 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 za-
sady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się
nim. Jak pokazały ostatnie, tragiczne wyda-
rzenia, zawodzi człowiek, jego wyszkolenie etc.
Jest jeszcze wiele pól, w których można
wprowadzić systemy zarządzania, polep-
szające 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 kra-
jów. Choć zdarza się, że od czasu do czasu
wychodzą na jaw takie afery, jak z transpor-
terami opancerzonymi czy różnicami
w opancerzeniu HUMMER-ów polskich
i amerykańskich na misji w Afganistanie. Temu
musimy przeciwdziałać. Dlatego współpra-
cujemy praktycznie ze wszystkimi firmami sek-
tora zbrojeniowego i widzimy znaczny postęp.
Po wejściu do NATO procesy modernizacyjne
w wojsku przyspieszyły wejście do UE, a tak-
że dały dostęp do środków na inwestycje i wy-
musiły poprawę jakości.

Czy poprzeczka ustawiana przed pro-
ducentami wyrobów obronnych jest dużo wy-
żej 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

wchodzi życie ludzi. Dotyczy to zarówno pro-
dukowanego sprzętu, jak i zasad posługiwa-
nia się nim oraz przestrzegania procedur. Do
tego służą certyfikowane przez nas systemy
zarządzania, wdrażane w jednostkach woj-
skowych, policyjnych etc.

Jak na tle dostępnych certyfikatów ja-
kościowych plasuje się wydawany przez

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 dzi-
siaj do baczniejszego przyglądania się pro-
dukcji, ale także dystrybucji sprzętu wojsko-
wego i produktów podwójnego przeznacze-
nia. Przykładem jest świeża sprawa norwe-
skiego szaleńca, który kupił w Polsce, wyda-
wałoby się niegroźnie środki, ale wykorzystał
je do strasznych celów. WSK powstał po to,
aby chronić niebezpieczne produkty i środ-
ki przed dostaniem się w niepowołane ręce.
System ten muszą stosować wszystkie firmy
zbrojeniowe, ale także inne zakłady produ-
kujące środki podwójnego przeznaczenia.
Stąd nasz system nie ma konkurencji. Roz-
porządzenie Ministra Gospodarki precyzu-
je, że tylko PCBC może wdrażać i certyfiko-
wać system WSK. Jesteśmy jednak wiary-
godni, bo nie mamy bezpośrednich powiązań
z wojskiem ani innymi certyfikowanymi za-
kładami i instytucjami.

Co oprócz obowiązkowego minimum za-
sugerowałby pan przedsiębiorstwom z bran-
ży zbrojeniowej w ramach projakościowych
dążeń dla funkcjonowania wojska?

– Sprawę należy zbadać, ale jak mówiłem,
jest wiele obszarów, których działanie moż-
na usprawnić. Począwszy od zbiorowego ży-
wienia w armii po bezpieczeństwo przepływu
informacji, ochrony danych, w tym militar-
nych. Przyszłość i zmieniające się technolo-

gie powodują, że stoją przed nami nowe wy-
zwania w tej materii. Nasza praca nigdy się
nie skończy, bo opiera się na niej funkcjono-
wanie wielu dziedzin życia. Wszędzie tam,
gdzie liczy się jakość, powtarzalność i rzetel-
ność, potrzeba norm zarządzania. Dlatego
pracy nam nie zabraknie.

Rozmawiał Jan Sitnicki

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

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
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Paweł Jagoda

Druga połowa 2007 roku to poja-
wienie się polskich zharmonizo-
wanych wersji dwóch norm ISO
20000. Potem, powoli rynek za-

pełniają certyfikowane firmy audytowe i wpro-
wadzanie standardów w zarządzaniu prze-
strzenią informatyczną staje się najpierw
ładnym wyróżnikiem, a dalej – jak ma to miej-
sce teraz – wręcz wymogiem. I chociaż mo-
głoby się wydawać, że zdobycie ISO 20000
to nic trudnego – wszak popularność wy-
znacza niekiedy standardy – to jednak otrzy-
manie stosownego certyfikatu obostrzone jest
co najmniej kilkoma warunkami. Co więcej:
trzeba spełnić wszystkie z nich, nie ma miej-
sca na częściowe porozumienie w tej kwestii.

Twarde kryteria
Owe „twarde” kryteria to: zarządzanie

poziomem usługi (SLA), sporządzanie ra-
portu usługi, zarządzanie ciągłością i do-
stępnością usługi, zarządzanie zdolnością wy-
konawczą, zarządzanie bezpieczeństwem
informacji, zarządzanie konfiguracją, za-
rządzanie zmianą, zarządzanie wydawa-
niem (wersjami), zarządzanie incydentami,
zarządzanie problemami, tworzenie budże-
tu i rozliczanie usług IT, zarządzanie związ-
kami biznesu oraz zarządzanie poddostaw-
cami.

Istotą zarządzania usługami IT oraz
ciągłości działania, jak podkreśla Waldemar
Gełzakowski, doradca Centrum Doskonale-
nia Zarządzania Meritum sp. z o.o., w zakresie
systemów bezpieczeństwa informacji, jest
osiągnięcie porozumienia z danym klientem,
tak, by wiedział, że wprowadzanie poszcze-
gólnych elementów normy bardzo szybko
przeniesie się na ergonomię i tak naprawdę
jakość jego usług. Tutaj pojawia się kolejny wa-
runek. Otóż najlepiej, żeby klient od firmy
wprowadzającej i certyfikującej ISO 20000 żą-
dał sprecyzowanych i jak najbardziej kon-
kretnych wytycznych. – Niestety, ciągle bar-
dzo często bywa, że klient mówi: róbcie tak,

żeby było najlepiej. To budzi poważne pro-
blemy – twierdzi Waldemar Gełzakowski.

Rzecz jasna, podobnie jak w każdej in-
nej przestrzeni dla klienta i skierowanej do
niego usługi, tak też w tym przypadku mamy
do czynienia z pozornym jednak konfliktem
interesów. Wszak jedna strona (klient) chce
jak najlepszej funkcjonalności, dostępności
przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. I oczy-
wiście, żeby było tanio. Z kolei usługodaw-
ca (wprowadzający ISO 20000), chce przede
wszystkim jak najniższych kosztów obsługi
oraz precyzyjnie określonego rozliczenia
z klientem. Praktyka pokazuje, że pogodze-

nie tych dwóch światów jest jak najbardziej
możliwe.

– Kompromis zazwyczaj udaje się osią-
gnąć dzięki umowie utrzymania i systema-
tycznego podnoszenia jakości ustalonej po-
między zakresem usług. I właśnie tutaj obie
strony określają dokładnie parametry wza-
jemnej współpracy – wskazuje najczęstsze roz-
wiązanie Waldemar Gełzakowski.

O tym, że nie należy żałować energii na
poszukiwania owego kompromisu najlepiej
wiedzą ci, którzy go uzyskali. – Dla nas osią-
gnięcie normy ISO 20000 było priorytetem
– twierdzi Piotr Pawłowski, dyrektor Cen-
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Dyplom na ścianie? 
To nie ISO 20000
Międzynarodowe standardy dla zarządzania serwisem IT (ISO 20000) pojawiły się 
w polskiej rzeczywistości pod koniec 2007 roku. I chociaż nasze zaufanie do różnych
norm już wtedy było na odpowiednim poziomie, to jednak pojawienie się kolejnej 
nie było czymś oczywistym. Dziś brak ISO 20000 powoli dyskwalifikuje
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IT to jeden z trudniejszych obszarów do 
zarządzania. Z jednej strony stanowi w większości
organizacji element niezbędny do prowadzenia 
działalności, z drugiej strony jest źródłem 
znaczących kosztów i poprzez swoją 
„hermetyczność” trudno jest nim zarządzać
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tralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji
KGHM Polska Miedź SA (przemysłowy
potentat był pierwszym podmiotem w Europie
Wschodniej, który otrzymał akredytowany cer-
tyfikat zgodności z normą ISO 20000).
– Wszelkie podjęte w tym kierunku wysiłki jak
najbardziej się opłacały. Wdrożenie niniejszego
systemu pozwoliło na usystematyzowanie
świadczonych usług, zwiększenie poziomu ja-
kości świadczonych usług informatycznych
i ukierunkowanie działalności COPI na wy-
magania klientów biznesowych, zarówno
w ramach KGHM Polska Miedź SA, jak
i Spółek Grupy Kapitałowej.

Szeroki wachlarz
Warto zauważyć, że wachlarz podmio-

tów mogących ubiegać się o ISO 20000 jest
dosyć szeroki i zdecydowanie nie przezna-
czony jedynie dla firm mocno specjali-
stycznych w branży IT. Chociaż specyfika
normy wyznacza pewne kierunki. O certyfi-
kację na zgodność z ISO 20000 mogą ubie-
gać się: organizacje biznesowe, które za-
mierzają świadczyć usługi IT; organizacje
biznesowe, które wymagają spójnego po-
dejścia wszystkich dostawców usług w łań-
cuchu dostawców; organizacje, które chcą
wykazać zdolność do zapewnienia usług, któ-
re spełniają wymagania klienta, organizacje
które dążą do ciągłego doskonalenie usłu-
gi poprzez procesy monitorowania i do-

skonalenia jakości usług, a także organiza-
cje, dla których usługi IT są bardzo ważnym
elementem biznesu.

– System zarządzania usługami IT zgod-
nie z ISO 20000 warto zastosować tam, gdzie
„jakość” działania służb i systemów IT ma
kluczowe znaczenie dla działania organiza-
cji. Jest szczególnie polecany dla organiza-
cji, gdzie systemy i służby IT są bardzo roz-
budowane – uściśla Mariusz Klatka, product
manager ds. bezpieczeństwa informacji
w TUV Nord Polska, jednej z bardziej zna-
nych firm certyfikujących w naszym kraju.
– IT to jeden z trudniejszych obszarów do za-
rządzania. Z jednej strony stanowi w więk-
szości organizacji element niezbędny do
prowadzenia działalności, z drugiej strony jest
źródłem znaczących kosztów i poprzez swo-
ją „hermetyczność” trudno jest nim zarządzać.
Dynamika zmian, wymuszana nieprawdo-
podobnym tempem postępu technologicz-
nego w informatyce i konieczności sprosta-
nia coraz większym wymaganiom bizneso-
wym stanowi nie lada wyzwanie dla dzisiej-
szego menagera obszaru IT – dodaje.

Bagaż zmian
Nie sposób jednak pominąć głosów

mówiących, że ISO 20000 to jedynie moda,
która po pierwsze prędzej, czy później odej-
dzie w niepamięć, a po drugie nie jest jedy-
nym rozwiązaniem idącym w kierunku od-

powiedniego zarządzania segmentami IT,
wskazując bezpośrednio na ITIL (Infor-
mation Technology Infrastructure Library
– kodeks postępowania dla działów infor-
matyki), jako narzędzie o zdecydowanie
szerszym spektrum, niż ISO 20000. Kolejne
zagrożenia leżą w samym traktowaniu norm
mających na celu sprawniejsze zarządzanie
IT. Zdaniem Tadeusza Kifnera, certyfiko-
wanego audytora systemów informatycznych
CISA oraz certyfikowanego eksperta w za-
rządzaniu IT, ISO 20000 czy ITIL niosą
w sobie cały bagaż zmian kulturowych, na
które organizacja (poza IT) może być nie-
przygotowana i firma po opadnięciu pierw-
szej euforii zaczyna blokować postępujące
wdrożenie pakietu procesów ITIL. Kifner, po-
dobnie jak inni znawcy tematu, sugeruje
wprost, że poprawa i usystematyzowanie za-
rządzania IT nie jest dla wszystkich, a ci, któ-
rzy myślą, że to będzie tylko i wyłącznie ko-
lejny dyplom na ścianie w gabinecie preze-
sa – mogą się grubo pomylić.

Bez wątpienia podnoszenie własnych
standardów jest jak najbardziej pożądanym
symptomem. Trzeba przy tym pamiętać, że
to nie jedynie odpowiednia suma na umo-
wie z firmą certyfikującą, ale także (a może
przede wszystkim) szereg obligatoryjnych
wręcz zmian do wprowadzenia. Niezależ-
nie od panującej właśnie mody w tym
aspekcie. �



Wojciech Ostrowski

Uzyskanie pozytywnej opinii od
komisji certyfikacyjnej potwier-
dza, że firma zdołała uporząd-
kować swą działalność w pod-

stawowych obszarach organizacji, co przede
wszystkim oznacza wprowadzenie jednolitych,
jednoznacznych i powtarzalnych procedur po-
stępowania. Dla klienta natomiast oznacza
to gwarancję spełnienia jego wymagań, po-
trzeb i oczekiwań. Ponadto ciągłe monito-
rowanie przebiegu procesów umożliwiaj sta-
łe doskonalenie systemu zarządzania całą or-
ganizacją. Pomaga to w budowaniu dobre-
go wizerunku firmy.

Obecnie stawianie na spójny system
kontroli jakości staje się koniecznością. Na
przykład posiadanie certyfikatu ISO stano-
wi nie tylko bardzo liczące się kryterium wy-
boru i oceny rynkowej ze strony klientów. Co-
raz częściej jest ono wymagane przez krajo-
we i międzynarodowe władze, instytucje
ubezpieczeniowe i finansowe oraz przez or-
ganizacje konsumenckie.

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego
wdrożenie systemu zarządzania jakością na
zgodność z normą ISO 9001 lub inną normą
branżową przynosi szereg wymiernych ko-
rzyści. Można do nich zaliczyć: stworzenie
sprawnego i przejrzystego systemu organizacji
i zarządzania firmą, podniesienie prestiżu,
umożliwienie ciągłego doskonalenia pro-

duktu, usprawnienie procesu przepływu in-
formacji, zwiększenie zaufania klientów,
większą konkurencyjność, usprawnienie or-
ganizacji i procesu zarządzania, skrócenie cza-
su wytwarzania wyrobu, oszczędności na-
kładów materiałowych, wprowadzenie jasnych
zasad odpowiedzialności i premiowania pra-
cowników, z czym wiąże się wzrost we-
wnętrznej motywacji pracowników, wreszcie
lepsze zdolności do reagowania na problemy.

Obecnie wśród standardów jakości naj-
popularniejsza jest norma ISO 9001. Mogą ją
z powodzeniem stosować niemal wszystkie or-
ganizację. Istnieją jednak również standardy de-
finiujące branżowe systemy zarządzania. Na
przykład: norma ISO 13485 dla producentów
wyrobów medycznych, ISO /TS 16949 dla
branży motoryzacyjnej, EN 9100 dla branży
lotniczej i kosmonautyce, czy TL 9001 dla bran-
ży telekomunikacyjnej. Istnieją również stan-
dardy, wynikające z przepisów prawa i innych
regulacji państwowych i branżowych. 

Szczególnie ważne jest przestrzeganie re-
guł zarządzania jakością w medycynie. Sto-
sowanie odpowiednich procedur jest tu istot-
ne ze względu na dobro pacjenta. Obecnie ist-
nieje System Zarządzania Jakością ISO
9001:2008 dla firm z branży medycznej i pla-
cówek służby zdrowia. Główne cele jego
wprowadzenia to: zwiększenie zadowolenia
klientów, wzrost wiarygodności danej pla-
cówki, poprawa efektywności pracy oraz dą-
żenie do ciągłego doskonalenia jakości świad-
czonych usług i kompetencji personelu.

Stosowanie powyższych procedur może
również poprawić ocenę danej placówki me-
dycznej podczas kontraktacji umów o udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych. Dzięki dodat-
kowym punktom w konkursach ofert ogła-
szanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
zwiększa się szansę na podpisanie kontraktu.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, usługodawcy po-
winni wykazać się potwierdzeniem odpo-
wiedniej jakości świadczeń oraz prowadze-
niem działań związanych z jej podnoszeniem
i utrzymywaniem. Realizację tego zarządze-
nia może stanowić posiadanie certyfikatu
zgodności z Normą ISO 9001:2008.

Posiadanie certyfikatu zgodności z ISO
9001:2008 przynosi też inne korzyści dla pla-
cówki służby zdrowia. Są to: minimalizacja
kosztów funkcjonowania placówki, optyma-
lizacja procedur, zwiększenie efektywności pra-
cy, przypisanie poszczególnym stanowiskom
jasno określonego zakresu obowiązków wraz
z odpowiedzialnością za ich realizację, upo-
rządkowanie dokumentacji oraz wprowa-
dzenie procedur umożliwiających stałą po-
prawę jakości. Ponadto bardzo istotny jest fakt
potwierdzenia, przez niezależną i uznaną
w Europie jednostkę certyfikującą jakości
świadczonych usług. Zwiększa to atrakcyjność
danej placówki w porównaniu z konkurencją.
Przyczynia się też do wzrostu jej wiarygod-
ności w oczach klientów i pacjentów, a tak-
że powoduje ogólną poprawę wizerunku na
rynku usług medycznych. Stosowanie pro-
cedur ISO powoduje włączenie całego per-
sonelu danej placówki w proces doskonale-
nia jakości usług.

Można powiedzieć, że stawianie na ja-
kość i przyjmowanie sprawdzonych syste-
mów zarządzania jakością w dużym stopniu
decyduje o pozycji danej organizacji na
rynku. Budowanie wizerunku to proces po-
wolny i wymagający konsekwentnych i pla-
nowych działań. Wprowadzenie i stosowa-
nie systemów kontroli jakości daje gwaran-
cję stałego polepszania jakości usług i w zna-
czącym stopniu wpływa na wizerunek or-
ganizacji. �
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Wiarygodność 
także dla pacjentów
W sytuacji spowolnienia gospodarczego wiele instytucji sięga po nowe metody 
budowania swojej pozycji na rynku. Jedną z nich jest wdrażanie systemów zarządzania
jakością. Staje się ono coraz bardziej popularne, ponieważ przedsiębiorcy dochodzą
do wniosku, że systemy jakości polepszają ogólną rentowność, a jednocześnie 
umacniają ich pozycję na rynku i zwiększają zaufanie klientów

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Dyrektor Naczelny
dr n. med. Marian Przylepa

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 to największy
szpital Lubelszczyzny, stanowiący podstawową bazę do
działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Me-
dycznego oraz świadczący usługi diagnostyczno-lecznicze
dla pacjentów. Szpital dysponuje 858 łóżkami zgromadzo-
nymi w 26 wysokospecjalistycznych Klinikach, w których
leczy się rocznie prawie 50 tysięcy pacjentów (w tym pra-
wie co 10 pacjent pochodzi spoza województwa lubel-
skiego).
Dzięki nowoczesnej aparaturze m.in. najnowszej generacji
tomografowi komputerowemu, magnetycznemu rezonan-
sowi jądrowemu oraz bogatemu zapleczu diagnostycznemu
w Szpitalu wykonuje się ogromną liczbę różnego rodzaju
badań z zakresu specjalistycznych usług medycznych,
świadczonych na najwyższym poziomie.
W strukturze Szpitala funkcjonuje Poliklinika, skupiająca 26
specjalistycznych poradni, w których rocznie udzielanych
jest prawie 170 tys. porad lekarskich (tym około 10 tys.
porad dla pacjentów spoza Lubelszczyzny).
W Szpitalu realizowane są także ogólnopolskie programy
naukowo-badawcze i dydaktyczne oraz programy promo-
cji zdrowia, sprzyjające postępowi w medycynie i poprawie
zdrowotności społeczeństwa.

Atutem Szpitala jest
starannie dobrany ze-
spół ekspertów skła-
dający się z doświa-
dczonych lekarzy, per-
sonelu medycznego,
nieustannie podno-
szącego swoje kwa-
lifikacje zawodowe.
Wielu naszych pra-
cowników to konsul-
tanci Regionalni i Kra-
jowi. Najwyższa jakość obsługi jest w Samodzielnym Pu-
blicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 standardem, zaś dobro
chorego jest najwyższą wartości i celem. W trakcie dyna-
micznego rozwoju i konsekwencji w realizowaniu tej misji
Szpital osiągnął pozycję lidera po prawej stronie Wisły. Nie-
powtarzalna atmosfera panująca w Szpitalu daje możliwość
zaspokajania potrzeb chorych w relacjach partnerskich
z wykwalifikowanym personelem.
Szpital gwarantuje pacjentom prawo do szacunku i godno-
ści, do zaspokajania potrzeb nie tylko fizycznych, ale także
psychologicznych, socjalnych i duchowych.

20-090 Lublin ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, centrala tel.: (81) 724 42 26, 724 51 49
sekretariat tel.: (81) 747 82 46, faks: (81) 747 57 10

e-mail: szpital@spsk4.lublin.pl, www.spsk4.lublin.pl
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Anna Potasińska-Sobkowska

Pomysł dotyczył wdrożenia e-usługi,
polegającej na uruchomieniu plat-
formy e-learningowej do prowa-
dzenia szkoleń internetowych. W od-

powiedzi na ogłoszony konkurs z 2010 roku
(Działanie 8.1 Wspieranie działalności go-
spodarczej w dziedzinie gospodarki elektro-
nicznej, Program Innowacyjna Gospodarka)

zostały złożone 1852 wnioski o dofinanso-
wanie, z czego zaledwie 8,64 proc., czyli 160
wniosków otrzymało wsparcie. My znala-
złyśmy się wśród wybrańców. Od tamtej
pory, a więc od momentu rozpoczęcia pracy
nad opracowaniem dokumentacji aplikacyj-
nej, chętnie sama korzystam ze szkoleń e-le-
arningowych, nieustannie zgłębiam wiedzę na
temat e-biznesu, myślę o uruchomieniu wła-
snej platformy. Zaraziłam się pasją do In-

ternetu i e-kursów. Obecnie istnieje już znacz-
na konkurencja wśród firm oferujących takie
szkolenia, a sama e-usługa szkoleń interne-
towych przestała uchodzić za niszową. Wy-
nika to między innymi z raportu Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, wydanego
w 2010 roku w formie e-booka pt. „Rozwój
sektora e-usług na świecie”.

Wybór e-kursu krok po kroku
Dość bogate zasoby internetowe po-

zwalają mi przebierać w e-kursach. Wybieram
takie, które odpowiadają mi pod względem
przydatności tematu, wartości merytorycznej
szkolenia, jakości samej prezentacji, wreszcie
ceny. Należy dodać, że można znaleźć bazy
szkoleń bezpłatnych o nienagannej jakości, do-
stępne choćby na stronach PARP czy NBP.
Osobiście zwracam uwagę również na inne
parametry e-kursów. Po zgłębieniu wspo-
mnianej już lektury pt. „Rozwój sektora
e-usług na świecie” dowiedziałam się, że
e-usługa powinna charakteryzować się okre-
ślonymi cechami, takimi jak e-społeczność,
innowacyjność, mobilność, kompatybilność
(oparta na technologii cloud computing), per-
sonalizacja, intuicyjność, otwartość kodu. Ce-
chy te mają wiele zalet, co wiąże się z wy-
miernymi korzyściami dla użytkowników
e-kursów.

Dzięki powyższym cechom odbiorca zy-
skuje możliwość zakładania grup i zapra-
szania do nich innych użytkowników, wymiany
poglądów, doświadczeń, uwag, a to wszyst-
ko za sprawą komunikatorów opartych o ka-
nały komunikacyjne portali społecznościo-
wych. Ponadto dzięki zastosowaniu nowo-
czesnego oprogramowania do modelowania
postaci człowieka (poprzez zastosowanie
animacji 3D do kreowania postaci wirtualnego
nauczyciela) uczestnik kursu ma wrażenie, że
zwraca się do niego naturalna postać. Ko-
rzyścią jest również dostęp do e-kursów po-
przez urządzenia mobilne: smartfony, palm-
topy, netbooki itp. To niektóre z wielu korzy-
ści kursów internetowych, nie wspominając
o 24-godzinnym dostępie do prezentacji
przez 7 dni w tygodniu, możliwości skorzy-
stania z kursu od zaraz, bez konieczności
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e-learning
dla początkujących
Kiedy zgłosiła się do mnie studentka medycyny, z prośbą o pomoc 
w napisaniu wniosku o dofinansowanie, miałam mieszane uczucia 
co do podjęcia współpracy. Wówczas o e-biznesie wiedziałam mało. 
Czas pokazał, że znalazłyśmy się w grupie szczęśliwców
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oczekiwania na termin szkolenia i dojazdu na
miejsce szkolenia, niższej cenie kursu w po-
równaniu do szkoleń prowadzonych w for-
mie tradycyjnej oraz – w moim przypadku
– wyższej efektywności szkolenia za pomocą
Internetu.

Żeby skorzystać ze szkolenia e-learnin-
gowego, należy po pierwsze określić swoje po-
trzeby szkoleniowe i wyszukać za pomocą wy-
szukiwarki internetowej bazy dostępnych
e-kursów. Następnie konieczne jest założenie
konta użytkownika (zarejestrowanie się), aby
móc dalej zalogować się do systemu z bazą
tematów szkoleń. Gdy zdecydujemy się na za-
kup e-kursu, zostajemy przekierowani do pa-
nelu płatności, a po jej dokonaniu możemy
na określonych zasadach skorzystać ze szko-
lenia. Po jego odbyciu otrzymujemy certyfi-
kat ukończenia kursu wraz z fakturą
wystawioną na podstawie doko-
nanej płatności.

Bezpiecznie w sieci
Ze względu na konieczność

podania niektórych naszych danych
(podczas zakładania konta użyt-
kownika czy dokonywania płatno-
ści), należy zwrócić uwagę na za-
stosowane środki bezpieczeństwa.
Do najczęściej stosowanych nale-
żą: uwierzytelnianie dostępu po-
przez indywidualny login i hasło,
możliwość nadawania prawa do-
stępu tylko dozwolonym adresom
IP, przeprowadzanie płatności elek-
tronicznych wyłącznie przez za-
ufane i powszechnie znane systemy
płatności online, powierzenie usług
hostingowych zaufanym dostaw-
com. Wszystkie zastosowane po-
wyżej środki bezpieczeństwa po-
winny być przypieczętowane cer-
tyfikatem SSL. Aby się przekonać,
że tak w istocie jest, należy spraw-
dzić, czy w zakładce panelu logo-
wania pojawia się informacja na te-
mat szyfrowania przesyłanych da-
nych. Szyfrowanie transmisji da-
nych odbywa się pomiędzy stroną
www a komputerami osób ją od-
wiedzających (tj. pomiędzy ser-
werem a przeglądarką internetową
użytkownika).

Potwierdzeniem wiarygodno-
ści stron internetowych i zapew-
nieniem poufności przesyłanych
danych są certyfikaty SSL. Infor-
macja na temat posiadania takie-
go certyfikatu widoczna jest w pa-
sku narzędzi nawigacyjnych. Po na-
ciśnięciu na ikonę znajdującą się po
lewej stronie adresu www pojawia
się informacja, czy połączenie
z oglądaną witryna jest szyfrowa-
ne, czy też nie. Klikając na okien-
ko „więcej informacji”, możemy do-

trzeć do szczegółów dotyczących certyfikatu
SSL, jeżeli transmisja danych jest szyfrowa-
na. Moja osobista analiza szeregu stron in-
ternetowych pozwala stwierdzić, że posiadanie
certyfikatu SSL nie jest jeszcze powszechne.
Na szeregu stron internetowych, gdzie wy-
magane jest zalogowanie, przesyłane dane nie
są szyfrowane.

Koszt certyfikatu SSL jest stosunkowo ni-
ski, zaś jego podstawową funkcją jest ochro-
na internautów przed kasowaniem danych;
kradzieżą haseł, numerów kart, kont i po-
sługiwaniem się nimi; fałszowaniem danych;
przestępstwami dokonywanymi na użyt-
kownikach indywidualnych oraz całych sys-
temach firm, organizacji i instytucji; kra-
dzieżami danych niezbędnych do logowania
do intranetów i ekstranetów oraz nowymi

technikami phishingu (cyberprzestępstwa,
które polega na wyłudzaniu poufnych danych,
np. numerów kart kredytowych, haseł itp.
przez podszywanie się w e-mailach pod in-
stytucje i osoby, które nadzorują tymi infor-
macjami, np. banki).

Możliwości podjęcia e-kursów, dosto-
sowanych do zainteresowań lub potrzeb,
jest bardzo wiele. Ważne, by spośród tak bo-
gatej oferty, dostępnej w sieci, wybrać najlepsze
rozwiązanie. Za takie należy uznać ofertę
e-learningu rekomendowaną przez uznane in-
stytucje cieszące się autorytetem, co gwa-
rantuje ich wysoki poziom merytoryczny, da-
jące dostęp do kanałów komunikacyjnych
i urządzeń mobilnych, a przy tym dające po-
czucie bezpieczeństwa w sieci, którego wy-
znacznikiem jest certyfikat SSL. �



Czy rolnictwo ekologiczne w polskim wy-
daniu może konkurować z europejskim?

Andrzej Czubała: W ostatnich latach ob-
serwujemy w Polsce dynamiczny wzrost licz-
by gospodarstw zainteresowanych przej-
ściem na system ekologicznej uprawy pro-
dukcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, w tej
chwili poziom ten osiąga pułap około 22 tys.
W stosunku do liczby gospodarstw w innych
krajach Unii w Polsce jest ich mniej, ale szyb-
ko gonimy kraje europejskie. Postępujący roz-
wój wynika głównie z możliwości podniesie-
nia rentowności gospodarstw poprzez otrzy-
mywane dopłaty do rolnictwa ekologicznego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, które mogą wynosić nawet do
1,8 tys. zł do 1 ha. Oprócz finansowej zachęty
w ramach PROW zainteresowanie rolnictwem
ekologicznym wzmaga wzrost świadomości
społecznej, bo coraz więcej konsumentów po-
szukuje produktów ekologicznych, mimo że
są one od kilkunastu do kilkudziesięciu pro-
cent droższe od otrzymanych metodami
konwencjonalnymi. W miarę wzrostu liczby
gospodarstw ekologicznych przybywa prze-
twórni, dzięki czemu powstają kanały dys-
trybucji i wzmacnia się rynek produktu eko-
logicznego, obejmujący producenta, od-
biorcę oraz tych, którzy chcą przetwarzać
i wprowadzać produkty ekologiczne do ob-
rotu. Produkujemy własne surowce, sami je
przetwarzamy i lokujemy zarówno na krajo-
wym rynku, jak i za granicą. Ciekawym zja-
wiskiem jest też powstawanie regionów eko-
logicznych, opartych na kooperacji gospo-
darstw ekologicznych o różnym profilu, do-
starczających surowców i środków produk-
cji, co daje ciekawe perspektywy rozwoju dla
danego obszaru. Pociąg „rolnictwo ekolo-
giczne” ruszył i w tej chwili jest już dobrze roz-
pędzony. Sądzę, że w przeciągu najbliższych
5 lat będziemy świadkiem wielkiego postępu
w produkcji i przetwórstwie ekologicznym
w Polsce.

Jakie warunki formalne musi spełniać
rolnik, gdy już zdecyduje się na przystoso-
wanie gospodarstwa do wymogów produk-
cji ekologicznej?

Justyna Wasilewko: Jeśli rolnik chce
produkować wyroby ekologiczne, musi zna-
leźć się w systemie rolnictwa ekologicznego.
Nie ma gospodarstwa ekologicznego bez nad-
zoru jednostki certyfikującej. Spójne przepi-
sy unijne wymagają, by gospodarstwo eko-
logiczne było certyfikowane przez niezależ-

ną jednostkę, która musi uzyskać akredyta-
cję w Polskim Centrum Akredytacji, po-
twierdzając swoje kompetencje i niezależność,
oraz upoważnienie ministra rolnictwa i roz-
woju wsi, który nadaje jej unikalny numer. Wy-
brana przez rolnika jednostka certyfikująca do-
konuje kontroli w gospodarstwie, by po-
twierdzić, że zostały spełnione wymagania
przepisów rolnictwa ekologicznego. Rolnik
może lokować produkty ekologiczne na ryn-
ku dopiero po tak zwanym okresie konwer-
sji, czyli przestawiania produkcji na ekolo-
giczną, trwającym od 2 do 3 lat. W czasie kie-
dy rolnik należy do systemu rolnictwa eko-
logicznego, minimum raz w roku odbywają
się kontrole w gospodarstwie, których na-
stępstwem – w przypadku pozytywnego wy-
niku – jest uzyskanie przez rolnika certyfika-
tu, wskazującego rodzaj i ilość produktów,
jakie rolnik może wprowadzać do obrotu
z oznaczeniami wskazującymi na ich ekolo-
giczne pochodzenie.

Jak na podstawie prowadzonych audy-
tów oceniają państwo przygotowanie rolni-
ków ubiegających się o certyfikat?

A.CZ.: W polskim rolnictwie znaczną
część stanowią gospodarstwa, które nie sto-
sują nawozów czy innych środków niedo-
zwolonych w rolnictwie ekologicznym, ani
substancji genetycznie modyfikowanych, stąd
z natury są przystosowane do swobodnego
wchodzenia w system rolnictwa ekologicz-
nego. Ich stopień przygotowania jest z roku
na rok wyższy. Polscy rolnicy dobrowolnie do-
kształcają się, chcą się rozwijać i chętnie sto-
sują się do zaleceń jednostki certyfikującej, ja-
kie otrzymują w toku prowadzonych kontroli,
tak by spełniać wymogi systemu rolnictwa eko-
logicznego. Dzięki temu na produkty ekolo-
giczne znajdują się klienci, a właśnie rynek naj-
lepiej weryfikuje jakość.

Co decyduje o wyborze przez rolników
państwa jednostki czy też co powinno wpły-
wać na jej wybór?

A.CZ.: Podczas kontroli dokonujemy
dogłębnej analizy całości gospodarstwa
i wskazujemy słabe punkty, które trzeba usu-
nąć, by wyeliminować w przyszłości nie-
zgodności. Nasze działania są zarówno pre-
wencyjne, jak i naprawcze. W efekcie nie ma
możliwości, żeby do rolnictwa ekologiczne-
go trafiły przypadkowe surowce, środki. Przy
tym kontrola jest tylko elementem całorocz-
nego nadzoru nad gospodarstwem podda-
jącym się konwersji. Nasza jednostka funk-

cjonuje na rynku 4 lata, jednak mimo nie-
wielkiego stażu bardzo dynamicznie się roz-
wijamy. Obdarzyło nas zaufaniem wielu
klientów. Rocznie kontrolujemy około 1400 go-
spodarstw, a liczba ta co roku wzrasta. Głów-
nym celem naszych działań jest satysfakcja
klienta. Nie ukrywamy nieprawidłowości,
tylko wydajemy konkretne zalecenia. Na
szczęście współpracujemy z klientami, którzy
chętnie się do nich dostosowują, co przekła-
da się na efekty oraz nasze dobre relacje. Wie-
dzą, że wymagamy dużo, ale to gwarantuje
im bezpieczeństwo w razie kontroli innych or-
ganów. Ze względu na prawidłową postawę
w stosunku do klienta i wykonywanej pracy
przy wyborze naszej jednostki często spraw-
dza się zasada rekomendacji naszych wcze-
śniejszych klientów. Co ważne, rolnika nie po-
winny odstraszać czy zaskakiwać koszty, to-
też z zasady informujemy o pełnych kosztach
związanych z prowadzeniem nadzoru nad go-
spodarstwem przed podpisaniem umowy.
W przypadku produkcji przeznaczonej do
sprzedaży konsumpcyjnej rolnik ma prawo
uzyskania w ARMR zwrotu kosztów kontro-
li z tytułu działania: „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności”, w wysokości
996 zł, co często stanowi całość lub większość
kosztów ponoszonych na rzecz jednostki
certyfikującej. Szczegóły wszyscy zaintereso-
wani znajdą na naszej stronie: www.agro-
eko.com.pl, gdzie znajduje się komplet in-
formacji na temat rolnictwa ekologicznego
i procedur przystąpienia do systemu.

Jak mocno prawo ogranicza rolników
poddających swoje gospodarstwa prze-
kształceniu?

J.W.: Przepisy dla rolnictwa ekologicznego
są trudne i zawiłe, ale gros rolników daje so-
bie z nimi radę. Prawo jest wobec rolnika nie
tyle restrykcyjne, co wymagające, przede
wszystkim uczciwości. Klient musi mieć
pewność, że nabywany produkt spełnia wy-
magania rolnictwa ekologicznego, a żeby miał
takie przekonanie, trzeba usuwać wszelkie nie-
prawidłowości i walczyć z fałszerzami żyw-
ności ekologicznej, broniąc w ten sposób wła-
snego interesu, bo zachwianie zaufania do
produktów ekologicznych może mieć po-
ważne konsekwencje dla kondycji systemu rol-
nictwa ekologicznego. Stąd duże wymagania
względem jednostek certyfikujących i wobec
rolników ze strony jednostek.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Co pozwala wyjść do klienta z kom-
pleksową ofertą usług? Jak ważną rolę w suk-
cesach firmy odgrywają działania projako-
ściowe i współpraca w ramach konsorcjów?

– Nasi klienci to przede wszystkim duże
zakłady produkcyjne z branży chemicznej, pe-
trochemicznej oraz cementowej. Oznacza to
realizację wysoce specjalistycznych usług
w środowisku niosącym bardzo dużo za-
grożeń fizycznych, mechanicznych czy che-
micznych. Istotne jest, aby minimalizować te

zagrożenia poprzez odpowiednie działania z
zakresu bhp, w szczególności poprzez dzia-
łania prewencyjne. Ważna jest też odpo-
wiednio wysoka jakość realizowanych prac.
Remont dużego zakładu produkcyjnego
oznacza wyłączenie z działalności określonej
jego części, co wiąże się z wysokimi stratami
finansowymi. Dlatego istotne jest, aby reali-
zowane prace wykonać jak najszybciej, ale
również zachować jak najwyższą jakość,
która pozwoli na sprawne funkcjonowanie za-
kładu w przyszłości. Temu służy również
współpraca w konsorcjach, która zwiększa siłę
przetargową wykonawcy oraz pozwala na re-
alizację zleceń szybciej i sprawniej, ograni-
czając koszty inwestycji.

Jakie czynniki budują renomę profe-
sjonalnego usługodawcy i konkurencyjną po-
zycję?

– Profesjonalizm i konkurencyjność w na-
szym mniemaniu oznacza przede wszystkim
wysoką jakość realizowanych usług. O tej ja-
kości świadczy brak reklamacji ze strony
naszych klientów oraz wieloletnia i regular-

na współpraca z przedsiębiorstwami po-
wszechnie rozpoznawalnymi na rynku. Wpro-
wadzony w roku 2006 Zintegrowany System
Zarządzania Jakością i BHP według norm
ISO 9001 i PN-N-18001 pozwolił nam na
podjęcie regularnej współpracy z przedsię-
biorstwami o najbardziej zaostrzonych wy-
maganiach jakościowych.

Co stanowi podstawę, by specjalizować
się w generalnym wykonawstwie obiektów
przemysłowych?

– W mojej opinii są to przede wszystkim
wiedza i doświadczenie pracowników, a tak-
że wdrożenie odpowiednich rozwiązań sys-
temowych w zakresie jakości i bhp, zdobycie
specjalistycznych uprawnień oraz odpo-
wiednio rozbudowane zaplecze sprzętowo-
materiałowe, które należy regularnie moder-
nizować i unowocześniać. Nasz obecny po-
ziom rozwoju i zasobów pozwala na podej-
mowanie kompleksowych prac inwestycyj-
nych, również w konsorcjach z innymi fir-
mami. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

Bezpieczeństwo to norma
Rozmowa z Jerzym Wiśniewskim, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa 
Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Remzap Sp. z o.o

Oferujemy usługi 
certyfikacyjne i szkoleniowe

• EN ISO 9001
• ISO/TS 16949
• EN ISO 14001
• BS OHSAS 18001/PN-N -18001
• HACCP
• ISO 27001
• EN ISO 3834
• EN ISO 22000
• BRC, IFS

Biuro Certyfikacji s.c.

Reguły, Al. Jerozolimskie 280
05-820 Piastów

Kierownik Biura: Monika Pietrzak
e-mail: pietrzakm@tuv-gem.com.pl

tel.: (22) 753 87 62;
tel./fax: (22) 723 41 53

www.tuv-gem.com.pl

PARTNER TÜV SAARLAND

E. Niegowska, M. Pasławski, E. Peciakowski

Biuro Certyfikacji



Jeśli takie tempo utrzymamy, to nieba-
wem dogonimy Holandię, która eks-
portuje około 60 proc. swoich pro-
duktów rolnych. Ważną sprawą było

uchwalenie funduszu dla wsparcia tej pro-
mocji. W 2006 roku ze środków promocyjnych
Unii Europejskiej Polska wykorzystywała
zaledwie około 3 proc.; w tym roku będzie to
już 18 proc. – stwierdził.

Nie byłoby jednak tych sukcesów, gdyby
polska żywność nie cieszyła się w świecie wy-
sokim uznaniem za jakość i walory smakowe.
Polscy producenci umieją łączyć tradycję z no-
woczesnością. Potrafili uniknąć sytuacji, w któ-
rej nowoczesne metody produkcji powodu-
ją, że większość wyrobów danego gatunku
smakuje podobnie. Nasze wyróżniają się na
tym tle zdecydowanie. Okazało się, że za-
rządzanie jakością produkcji w tej branży nie
musi eliminować tradycyjnych, dobrze spraw-
dzonych metod. O bezpieczeństwo produk-
tów żywnościowych trzeba jednak dbać skru-
pulatnie, bo po pierwsze, wymaga tego pra-
wo unijne, a po drugie, gdy się to zaniedba,
nie ma czego szukać na unijnym czy świato-
wym rynku.

Postępowanie systemowe
HACCP czyli Analiza Ryzyka i Kontro-

la Punktów Krytycznych ma na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa zdrowotnego pro-
duktów spożywczych. Norma ISO 22000 jest
skierowana do producentów żywności, sub-
stancji dodatkowych, hurtowników i detalistów
spożywczych.

HACCP jest postępowaniem systemo-
wym, które identyfikuje i oszacowuje skalę za-
grożeń bezpieczeństwa żywności z punktu wi-
dzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wy-
stąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu
wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Po-
zwala na uzyskanie pewności, że zakład
wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wy-
robu.

Koncepcja systemu HACCP zrodziła się
na przełomie lat 60. i 70. w Stanach Zjed-
noczonych jako wynik połączonych wysiłków
NASA (Państwowej Agencji ds. Aeronauty-
ki i Przestrzeni Kosmicznej) oraz laborato-
riów wojskowych w celu wprowadzenia tzw.
programów „zero-defects” przy produkcji
żywności, a więc gwarantujących w sposób

niezawodny i skuteczny jej całkowite bez-
pieczeństwo. W 1975 roku system HACCP
został oficjalnie zaaprobowany przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (WHO), nato-
miast w 1980 roku na tym samym forum
przedstawiono jego ogólne zasady i defini-
cję. W roku 1983 system został uznany jako
istotne narzędzie w nadzorze nad produkcją
żywności, a następnie w 1993 roku przyjęty
przez komisję Kodeksu Żywnościowego
(Codex Alimentarius). W tym samym roku
na mocy dyrektywy ds. higieny Unii Euro-
pejskiej zobowiązano kraje członkowskie
do sukcesywnego wprowadzania systemu
HACCP na całym obszarze produkcji i prze-
twórstwa żywności. Rok 1993 stał się więc
kluczowym momentem obligującym przed-
siębiorców do działań w tym zakresie. Kwe-
stie te zostały również dokładnie wyartyku-
łowane w rozporządzeniu Nr 852/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie hi-
gieny środków spożywczych. W Polsce obo-
wiązek wdrażania systemu początkowo do-
tyczył tylko zakładów produkujących wodę
mineralną oraz  żywność specjalnego prze-
znaczenia.

Zbiór zasad
System HACCP opiera się na 7 zasadach:

Zasada 1 – Identyfikacja zagrożeń i opisanie
środków zapobiegawczych.

Należy utworzyć zespół, który będzie od-
powiedzialny za wszystkie działania, podej-
mowane podczas tworzenia, wdrażania
i utrzymania systemu. Sporządzić blokowy
schemat procesu technologicznego, a po
jego zweryfikowaniu wypisać wszystkie moż-
liwe zagrożenia biologiczne (bakterie, wiru-
sy, pasożyty), chemiczne (naturalne toksyny,
związki chemiczne, pestycydy, metale ciężkie,
pozostałości środków myjących) i fizyczne
(szkło, metal, elementy opakowań) wystę-
pujące na poszczególnych jego etapach oraz
związane ze stosowanymi surowcami, do-
datkami i materiałami. Następnie należy
oszacować istotność zagrożeń i opisać środ-
ki kontrolne, umożliwiające opanowanie za-
grożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności.
Zasada 2 – Identyfikacja krytycznych punk-
tów kontroli (CCP).

Zespół HACCP powinien zidentyfikować
tzw. krytyczne punkty kontrolne (CCP), tj.
wszystkie miejsca w procesie technologicznym,
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Smacznie i zdrowo
Minister rolnictwa Marek Sawicki, podsumowując rezultaty czteroletniej 
działalności swojego resortu, do największych sukcesów zaliczył rozszerzenie 
rynków zbytu polskiej żywności i dobrą dystrybucję środków z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Dzięki skutecznej promocji artykułów rolno-spożywczych 
w ciągu czterech lat wartość eksportu wzrosła o ponad 40 proc.
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w których do zagwarantowania bezpieczeń-
stwa żywności jest niezbędne opanowanie
(kontrola) występujących tam zagrożeń. Do
identyfikacji CCP zaleca się stosowanie jed-
nego z wielu tzw. drzewek decyzyjnych.
Zasada 3 – Identyfikacja limitów krytycznych.

Dla każdego CCP należy ustalić tzw. li-
mity (granice) krytyczne, oznaczające takie
wartości mierzalne środków kontrolnych,
których nie można przekroczyć, ponieważ jest
to jednoznaczne z utratą bezpieczeństwa
wyrobu gotowego.
Zasada 4 – Ustalenie systemu monitorowa-
nia CCP.

Każdy CCP powinien mieć ustalone
wymagania odnośnie sposobu i częstotliwo-
ści odczytywania i zapisywania wartości
środków kontrolnych (tzw. monitorowanie
CCP) oraz osoby odpowiedzialnej za te
działania.
Zasada 5 – Określenie działań korygujących.

Należy opracować procedury działań
korygujących, które muszą być podjęte, gdy
monitorowanie wykaże przekroczenie usta-
lonych granic krytycznych. Konieczne jest tak-
że wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
podjęcie tych działań. Działania korygujące
powinny zawierać sposób przywrócenia kon-
troli zagrożeń w CCP, a także sposób postę-
powania z produktem, który został wytwo-
rzony, gdy ustalone granice krytyczne zosta-
ły przekroczone.

Zasada 6 – Ustalenie procedur weryfikacji sys-
temu.

Należy opisać sposób sprawdzania po-
prawności funkcjonowania systemu. Sys-
tem taki, opisany w formie procedury, może
opierać się na wynikach badań mikrobiolo-
gicznych produktów końcowych lub rekla-
macjach. Zalecanym sposobem weryfiko-
wania jest wykonywanie tzw. audytów we-
wnętrznych.
Zasada 7 – Ustalenie procedur zapisów.

Dokumentacja i zapisy systemu HACCP
stanowią dowód zapewnienia bezpieczeństwa
żywności, dlatego należy opracować proce-
dury sporządzania, prowadzenia, przecho-
wywania i nadzorowania wszystkich doku-
mentów i zapisów systemu HACCP (3 lata
od sprzedaży).

Działania uzupełniające
Aby HACCP mógł działać całkiem sku-

tecznie, przedsiębiorstwa przemysłu spo-
żywczego muszą też wdrożyć systemy GMP
i GHP.
• GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna
(z ang. Good Manufacturing Practice) tj.
działania, które muszą być podjęte, i warunki,
które muszą być spełnione, aby produkcja
żywności oraz materiałów i wyrobów prze-
znaczonych do kontaktu z żywnością odby-
wały się w sposób zapewniający jej właściwą
jakość zdrowotną zgodnie z przeznaczeniem.

• GHP – Dobra Praktyka Higieniczna (z ang.
Good Hygienic Practice), czyli działania, któ-
re muszą być podjęte, i warunki higieniczne,
które muszą być spełnione i kontrolowane na
wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby
zapewnić bezpieczeństwo żywności.
Dotyczy to wszelkich działań, związanych
z warunkami i środkami podejmowanymi
w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żyw-
ności na wszystkich etapach łańcucha pro-
dukcji. System ten obejmuje:
• założenie konstrukcyjno-budowlane obiek-
tów produkcyjnych,
• dobór odpowiedniego wyposażenia tech-
nologicznego i technicznego,
• procedurę mycia, dezynfekcji oraz konser-
wacji maszyn i urządzeń,
• zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiolo-
gicznego i odpowiedniej jakości wszystkich su-
rowców,
• stosowanie odpowiednich procedur i ope-
racji technologicznych,
• szkolenie i higienę osobistą pracowników. 

Jak informuje Instytut Żywności i Ży-
wienia, zgodnie z prawem unijnym w spra-
wie higieny środków spożywczych, wszyscy
operatorzy żywności bez względu na wielkość
i profil prowadzonej działalności od dnia
1 stycznia 2006 roku mają obowiązek po-
siadać wdrożony i funkcjonujący system
HACCP.

CZR

Dumą sokołowskiej Spółdzielni
Mleczarskiej są sery twarogowe,
twarożki i serki wiejskie. Produkuje
także masło, tłuszcz mleczny do

smarowania, napoje fermentowane, śmietankę
i śmietanę oraz mleko spożywcze. Produkty
te są źródłem łatwo przyswajalnego białka
o najwyższych wartościach odżywczych oraz
tłuszczu, witamin (A, B2) i wapnia.

Nadrzędnym celem OSM w Sokołowie
Podlaskim jest zapewnienie wysokiego stan-
dardu jakości wyrobów. Utrzymywane i cią-
gle doskonalone wdrożone systemy – HACCP
i ISO 9001:2008 – umożliwiają ich produk-
cję, zapewniając pełne bezpieczeństwo. Na-
leż tutaj zaznaczyć, iż OSM w Sokołowie Pod-
laskim posiada nie tylko certyfikowane systemy
zarządzania jakością, ale również certyfiko-
wane wyroby. Spółdzielnia w swoim portfo-
lio posiada wiele produktów uprawnionych
do oznaczania Znakiem Jakości Q oraz
znakiem Poznaj Dobrą Żywnością. Jest

wśród nich Masło Ekstra w kostce i osełka
oraz Tłuszcz mleczny do smarowania 73 proc.
(zwany dawniej masłem stołowym), Ser twa-
rogowy – klinek półtłusty, Twarożek wiejski,
Chłodnik litewski, Twaróg śmietankowy.

Dobrą i stabilną jakość wyrobów, jak
również tradycyjne metody ich wytwarzania po-
twierdza przyznany 07 września 2011 roku
przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego Znak Jakość Tradycja na Masło Eks-
tra i Ser Twarogowy półtłusty. Otrzymanie cer-

tyfikatu dla danego produktu potwierdza cha-
rakteryzowanie się jego ponad standardowy-
mi, korzystniejszymi niż przeciętne walorami
użytkowymi, zdrowotnymi i organoleptycz-
nymi, jak również przestrzeganie dodatkowych
wymogów określonych w specyfikacji dla każ-
dego etapu produkcji. Cechy te coraz częściej
doceniane są przez konsumentów, co wi-
doczne jest we wzrastającej sprzedaży.

www.osmsokolow.pl

Doskonałość co do grama
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie 
Podlaskim od wielu lat specjalizuje się w produkcji 
w pełni naturalnych produktów – bez konserwantów

Masło osełkowe ekstra Twarożek wiejski



Igor Stokłosa

Specjaliści przypominają, że podsta-
wowym obowiązkiem, nałożonym na
pracodawców przez art. 2373 par. 2
Kodeksu Pracy jest zapewnienie

pracownikowi przeszkolenia w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przed dopusz-
czeniem go do wykonywania obowiązków.
Może być ono pominięte, jeśli osoba zaj-
mowała takie samo stanowisko u tego samego
pracodawcy przed nawiązaniem obecnej
umowy o pracę. Szkolenie powinno zostać
przeprowadzone w godzinach pracy, na
koszt pracodawcy. Do pakietu podstawowych
szkoleń, przeprowadzanych w pierwszych
dniach pracy, należy także przeszkolenie
z ochrony przeciwpożarowej i ochrony danych
osobowych. Dlatego duża firma musi mieć
pracowników od bhp.

Dowolność wykluczona
Pracodawca zatrudniający powyżej 100

osób może powierzyć obowiązki służby bhp
zewnętrznej firmie, tylko gdy udowodni, że nie
ma do tego kompetentnych pracowników, ani
nie może ich znaleźć. Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny rozstrzygnął istotny spór między
inspekcją pracy a pracodawcą dotyczący
wypełniania obowiązków z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Sąd nie zgodził się
z pracodawcą zatrudniającym ponad 100 pra-
cowników, który uważał, że może dowolnie
decydować i powierzać obowiązki służby bhp
zewnętrznej firmie. – NSA podziela stano-
wisko inspekcji pracy, że w takiej firmie musi
być stworzona służba bhp w oparciu o sto-
sunek pracy – podkreśliła sędzia NSA Anna
Lech. Przede wszystkim sąd skupił się na in-
terpretacji art. 23711 par. 2 kodeksu pracy, któ-
ry w przypadku braku kompetentnych pra-
cowników dopuszcza możliwość powierzenia
wykonywania zadań służby bhp specjali-
stom spoza zakładu. Taka treść przepisu jest
wynikiem ich dostosowania do regulacji UE
i odpowiada art. 7 dyrektywy 89/391.

Nie oznacza to jednak dowolności w spo-
sobu organizacji służby bhp. Jak podkreślił
NSA, celem dyrektywy było sprzyjanie zrów-
noważonemu uczestnictwu pracowników
i pracodawców w zapewnieniu bhp. Dyrek-
tywa wskazuje jednak hierarchiczny układ
obowiązków w tym zakresie. To na firmie spo-
czywa główny obowiązek zapewnienia or-

ganizacji służby bhp. Z orzecznictwa Trybu-
nału Sprawiedliwości UE wynika też, że to
pierwszeństwo musi mieć odzwierciedlenie w
prawie krajowym. Zdaniem sądu, niedo-
puszczalne jest wprowadzanie dowolności
w tym zakresie. W ocenie NSA art. 23711 par.
2 KP oznacza, że pracodawca ma prawo za-
trudnić zewnętrzną firmę tylko wtedy, gdy wy-
każe, że nie ma i nie może znaleźć do tego od-
powiednich pracowników. Pracodawca musi
wtedy udowodnić, że zatrudnieni przez nie-
go pracownicy nie posiadają odpowiednich
kwalifikacji i nie chcą się dokształcać w tym
zakresie. – Musi też wykazać, że szukał takich
pracowników na rynku pracy, ale ich nie zna-
lazł – podkreślała Anna Lech. Zdaniem
sądu, dopuszczalna jest jednak sytuacja, że
w dużej firmie, gdzie służbą bhp zajmuje się
więcej niż jedna osoba, część z nich jest za-
trudniona na etacie, a część na umowy cy-
wilnoprawne. Także w tym przypadku pra-
codawca musi wykazać, że nie mógł wszyst-
kich zatrudnić na etacie.

Polski pracownik zadowolony
Pracujący Polacy na ogół dobrze oceniają

organizację i warunki pracy panujące w za-
trudniających ich przedsiębiorstwach. Polskie
firmy dobrze radzą sobie z przestrzeganiem
zasad bhp. Przeszło 80 proc. pracujących Po-

laków twierdzi, że w ich firmach praca jest do-
brze zorganizowana, a ponad 90 proc. oce-
nia, że przestrzega się zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy – wynika z badań, które na zle-
cenie PKPP Lewiatan przeprowadziła Kate-
dra Socjologii Ekonomicznej SGH. Dla po-
równania, tylko 60 proc. pracowników uwa-
ża, że system ocen i nagród w firmach jest
sprawiedliwy. – Prawie 80 proc. responden-
tów pozytywnie ocenia fachowość swoich
przełożonych, niemal 90 proc. podaje, że pra-
codawca w terminie reguluje wszystkie na-
leżności wobec pracowników, blisko 80 proc.
mówi, że urlopy są udzielane w pełnym wy-
miarze, a bez mała 80 proc. oznajmia, że do-
kumentacja czasu pracy jest prowadzona pra-
widłowo – napisano w komentarzu do ba-
dania. – W porównaniu do wyników ostatnich
badań z 2007 roku nieznacznie pogorszyły się
oceny organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz czasu pracy. W pozo-
stałych aspektach natomiast poziomy wska-
zań pozytywnych nie uległy istotnym zmia-
nom – dodano.

Klimat i informacja do poprawy
Zdaniem autorów badania bardziej

wstrzemięźliwe są oceny społecznego klimatu
panującego w miejscach pracy. – Jedynie 2 na
3 pracujących ankietowanych potwierdza, że
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Polskie BHP na poziomie
Pierwsze dni w nowym miejscu pracy są zazwyczaj niezwykle stresującym okresem.
Nowicjusze czują się zagubieni i zdezorientowani. Powinni przejść szkolenie. 
Umiejętne zapoznanie się z nałożonymi obowiązkami i przyswojenie zasad 
panujących w firmie może okazać się kluczowe dla rozwoju dalszej kariery
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w ich firmie pracownicy są szkoleni lub do-
szkalani na koszt pracodawcy. Podobna jest
proporcja tych, którzy uważają, że w ich miej-
scu pracy przełożeni wysłuchują pracowników
i uwzględniają/uwzględniali ich uwagi, jak
również uznających, że w pracy panuje za-
ufanie między przełożonymi a podwładnymi
– poinformowali.

60 proc. przyznaje, że przełożeni spra-
wiedliwie oceniają i nagradzają pracowników,
niespełna 60 proc. podaje, że pracownicy są
informowani o sytuacji przedsiębiorstwa.
Z przeprowadzonego badania wynika, że jesz-
cze bardziej niekorzystne są oceny istniejących
w przedsiębiorstwach mechanizmów prze-
pływu informacji i reprezentacji interesów.
Mniej niż połowa pracujących twierdzi, że pra-
cownicy znają plany zarządu oraz mogą swo-
bodnie zrzeszać się w istniejących związkach
zawodowych lub je zakładać. Niemniej ten
ostatni aspekt oceniany jest nieco lepiej niż
w 2007 roku.

Długa lista zobowiązań pracodawcy
Bezpieczeństwo i higiena to pojęcie zwią-

zane z ochroną zdrowia pracowników i za-
pewnieniem odpowiednich warunków pracy.
Pracodawca ma obowiązek chronić życie
i zdrowie pracowników oraz zapewnić im bez-
pieczne i higieniczne warunki pracy. Powin-
ność ta spoczywa na każdym pracodawcy.
Z przepisów wynika, że pracodawca jest zo-

bowiązany organizować pracę w sposób za-
pewniający bezpieczne i higieniczne warun-
ki pracy; zapewniać przestrzeganie w zakła-
dzie pracy przepisów oraz zasad bhp, za-
pewniać wykonanie nakazów, wystąpień, de-
cyzji i zarządzeń wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy; zapewniać
wykonanie zaleceń społecznego inspektora
pracy, oceniać i dokumentować ryzyko za-
wodowe związane z wykonywaną pracą oraz
stosować niezbędne środki profilaktyczne
zmniejszające ryzyko, informować pracow-
ników o ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochro-
ny przed zagrożeniami, stosować środki za-
pobiegające chorobom zawodowym i innym
chorobom związanym z wykonywaną pracą.
kierować na badania lekarskie, zapewnić
pracownikom zatrudnionym w warunkach
szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki
i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów
profilaktycznych, zapewnić pracownikom
odpowiednie urządzenia higieniczno-sani-
tarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny
osobistej, a także zapewnić środki do udzie-
lania pierwszej pomocy w razie wypadku, za-
pewnić przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przed do-
puszczeniem go do pracy oraz prowadze-
nie okresowych szkoleń w tym zakresie, do-
starczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież
i obuwie robocze. W razie gdy warunki pra-

cy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub
życia pracownika albo gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebez-
pieczeństwem innym osobom, pracownik
ma prawo powstrzymać się od wykonywania
pracy.

Pracownik też musi
Z kolei pracownik ma dbać o swoje

zdrowie, jak i o zdrowie innych osób, na któ-
re mają wpływ jego działania. Przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepi-
sów przeciwpożarowych stanowi jeden z pod-
stawowych obowiązków pracowniczych. Nie-
przestrzeganie obowiązków w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy zagrożone jest od-
powiedzialnością porządkową, a w niektórych
przypadkach może spowodować rozwiąza-
nie stosunku pracy. Pracownik ma obowią-
zek: znać przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy, brać udział w szkoleniach dotyczących
bhp, wykonywać pracę w sposób zgodny z za-
sadami bhp oraz stosować się do wydawa-
nych w tym zakresie poleceń i wskazówek,
dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi
oraz należyty porządek i ład w miejscu pra-
cy, poddawać się wstępnym, okresowym i kon-
trolnym badaniom lekarskim, niezwłocznie za-
wiadomić przełożonego o zauważonym w za-
kładzie wypadku lub zagrożeniu zdrowia
lub życia ludzkiego. �
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Aleksandra Chudy

Nowy akt prawny uchylił poprzed-
nie rozporządzenie (WE) nr
761/2001 oraz decyzje Komisji
2001/681/WE i 2006/193/WE.

Państwa członkowskie powinny dostosować
się do nowych wymogów do 11 stycznia 2011
roku, Polska niestety spóźniła się i wprowa-
dzającą zmiany ustawę o krajowym systemie
ekozarządzania i audytu (EMAS) uchwali-
ła dopiero 15 lipca 2011 roku, z mocą obo-
wiązującą od 29 września bieżącego roku Jed-
nocześnie przestała obowiązywać ustawa
z dnia 12 marca 2004 roku o krajowym sys-
temie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr
1221/2009 wprowadziło zmiany w zakresie za-
pewnienia organizacjom informacji i pomo-
cy dotyczącej wymagań prawnych w zakre-
sie ochrony środowiska, prowadzenia dzia-
łań informacyjnych i promocyjnych oraz
nadawania uprawnień weryfikatorom śro-
dowiskowym. Uściśliło zakres danych i in-
formacji wymaganych do rejestracji. Wpro-
wadzenie nowego rozporządzenia wiązało się
z koniecznością dostosowania do niego pol-
skiego prawa, które objęło ustawę o krajowym
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS),
ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia
21 kwietnia 2001 roku i przygotowanie aktu
wykonawczego w sprawie wzoru wniosku
o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS.

Element polityki ekologicznej
Nowa ustawa o krajowym systemie eko-

zarządzania i audytu (EMAS) zmienia zasady
działania tegoż systemu, a tym samym reje-
stracji nowych organizacji w rejestrze. Usta-

wa ogranicza ilość organów wchodzących
w skład krajowego systemu ekozarządzania
i audytu, tj. z 5 do 3. Strukturę obecnie two-
rzą minister środowiska, Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz Polskie
Centrum Akredytacji. Krajowa Rada Eko-
zarządzania została usunięta z systemu, co
jest zrozumiałe tym bardziej, że nigdy nie zo-
stała powołana do życia. W założeniu Rada
miała być organem doradczo – opiniodaw-
czym ministra środowiska. W nowym syste-
mie jej funkcje w razie zaistniałej potrzeby
może spełniać zespół zadaniowy powoływany
przez ministra środowiska. Poza systemem
znaleźli się również Regionalni Dyrektorzy
Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Za rozwój systemu ekozarządzania i au-
dytu w Polsce odpowiedzialny jest minister
środowiska, który współpracuje również w tym
obszarze z organami Unii Europejskiej.
GDOŚ, zgodnie z nowymi przepisami, prze-
jął cały proces rejestracji organizacji oraz pro-
wadzenie rejestru EMAS.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska składa ministrowi środowiska dwa rodzaje
informacji, informację roczną dotyczącą
działań podjętych przez GDOŚ w zakresie
rozporządzenia 1221/2009 i ustawy oraz
kwartalną o organizacjach zarejestrowa-
nych, zawieszonych i wykreślonych z rejestru
EMAS. Informacje te mają pomóc ministrowi
środowiska ocenić działanie systemu ekoza-
rządzania i audytu oraz posłużyć do realizacji
polityki rozwoju systemów ekozarządzania
jako elementu polityki ekologicznej Polski.

Do nowych obowiązków GDOŚ należy
udzielanie informacji z zakresu prawnych wy-
mogów środowiskowych obowiązujących
w Polsce oraz pomocy organizacjom, które

zwrócą się o to do niego z odpowiednim wnio-
skiem. Wspomniana pomoc obejmuje także
wskazanie organizacjom właściwych organów
egzekwowania prawa dla poszczególnych wy-
magań prawnych z zakresu środowiska. Z ko-
lei Polskie Centrum Akredytacji zajmuje się
akredytacją weryfikatorów środowiskowych,
odpowiedzialnych za ocenę zgodności każ-
dego etapu procedury rejestracyjnej i za-
twierdzenie deklaracji środowiskowych zgod-
nie z rozporządzeniem nr 1221/2009. Obec-
nie weryfikatorami nie mogą być osoby fi-
zyczne, przeciwnie do poprzednio obowią-
zujących przepisów. Polska nie będzie rów-
nież udzielać licencji weryfikatorom środo-
wiskowym.

Kolejną zmianą wprowadzoną przez
najnowszą ustawę jest uproszczenie kwestii
dotyczących rejestru. Zostały zlikwidowane
rejestry regionalne na rzecz jednego, obecnie
nazywającego się rejestrem EMAS. Rejestry
regionalne zgodnie z poprzednią ustawą
były prowadzone przez Regionalnych Dy-
rektorów Ochrony Środowiska, którzy po wej-
ściu w życie nowej ustawy, podlegając GDOŚ,
będą opiniować wnioski o rejestracje. Bodź-
cem do zmniejszenia ilości rejestrów była nie-
wielka liczba zarejestrowanych organizacji,
spodziewane małe zainteresowanie rejestra-
cją w przyszłości oraz dążenie do redukcji
kosztów prowadzenia rejestru. Wpisu orga-
nizacji do rejestru EMAS dokonuje na jej
wniosek Generalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska, po spełnieniu przez organizację okre-
ślonych warunków i zasięgnięciu przez GDOŚ
opinii organów egzekwowania prawa na te-
mat przestrzegania przez nią prawa względem
środowiska. Organy te zobowiązane są do wy-
dania opinii w ciągu 30 dni od dnia doręczenia
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EMAS
– nowelizacja

W związku z wejściem w życie w dniu 11 stycznia 2010
roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009
roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji 
w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie
(EMAS), konieczna była zmiana polskiego prawa 
celem dostosowania do nowego rozporządzenia
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wystąpienia o jej wydanie. Warunki, które musi
spełnić organizacja, to oprócz złożenia wnio-
sku o rejestrację wraz z innymi dokumenta-
mi, oświadczenie z weryfikacji i walidacji do-
konanej przez weryfikatora środowiskowego,
brak uwag zainteresowanych stron co do dzia-
łalności organizacji wpływającej na środo-
wisko, spełnianie wszystkich wymogów roz-
porządzenia, brak naruszeń prawnych wzglę-
dem środowiska oraz wniesienie opłaty reje-
stracyjnej.

Organy egzekwowania prawa
Po wpisie organizacji do rejestru EMAS,

GDOŚ informuje o tym fakcie organy egze-
kwowania prawa. Należy w tym miejscu
wspomnieć, iż wszystkie wpisy organizacji do
rejestru krajowego dokonane przed wejściem
w życie nowej ustawy stały się wpisami do re-
jestru EMAS. Co więcej, organizacje wpisa-
ne do rejestrów regionalnych, ale nie do kra-
jowego, przechodzą także do rejestru EMAS.
Natomiast wnioski o rejestrację złożone do
rejestrów regionalnych, przed rozpoczęciem
obowiązywania nowej ustawy, traktowane są
jako złożone do rejestru EMAS. Wszelkie dane
zebrane przez RDOŚ maja być przekazane
GDOŚ.

Nowa ustawa wprowadza także ww. or-
gany egzekwowania prawa, do których należą:
wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta,
marszałek województwa, wojewoda, regio-

nalny dyrektor ochrony środowiska, organy
Inspekcji Ochrony Środowiska, organy Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Prezes
Wyższego Urzędu Górniczego. Organy te od-
powiedzialne są za wykrywanie naruszeń pra-
wa względem środowiska, zapobieganie im,
analizę oraz egzekwowanie prawa w sytu-
acjach tego wymagających. Ich obowiązkiem
jest udzielanie w zakresie swoich kompeten-
cji, na pisemny wniosek organizacji, informacji
dotyczących prawnych wymagań względem
środowiska oraz środków pozwalających na
wykazanie, że organizacje spełniają wyma-
gania prawne. Zgodnie z rozporządzeniem
nr 1221/2009 organy egzekwowania prawa
powinny udzielać informacji przynajmniej ma-
łym organizacjom. Organy te powiadamia-
ją również GDOŚ o przypadkach niespeł-
niania wymagań prawnych względem śro-
dowiska przez organizacje zarejestrowane
w rejestrze EMAS.

Zmiany wprowadzone nową ustawę
przyczynią się do pewnych oszczędności. Wy-
datki na system ekozarządzania i audytu
w Polsce za 2010 rok oszacowano na kwotę
693 620 zł, natomiast w 2011 roku na kwo-
tę 487 220 zł. Ograniczenie wydatków wyni-
kało z likwidacji rejestrów regionalnych, a co
się z tym wiąże zmniejszeniem liczby etatów
dla osób obsługujących rejestry, obniżeniem
kosztów utrzymania i obsługi systemów in-
formacyjno-informatycznych. W ustawie zo-

stał określony maksymalny limit wydatków
budżetowych na kwotę 5 455 026 zł, który zo-
stał rozłożony na 10 lat, poczynając od 2011
roku z kwotą 487 220 zł, kończąc na 2020 roku
z 606 695 zł. W sytuacji przekroczenia lub za-
grożenia przekroczeniem rocznego limitu
wydatków, obowiązkiem ministra środowiska
jest wprowadzenie korekty poprzez redukcję
kosztów przeznaczonych na promocję sys-
temu.

Korzyści, które mogą wynikać ze zmian
systemu ekozarządzania i audytu w Polsce to
uproszczony system rejestracji (tylko jeden re-
jestr), oszczędności i przejrzystość tego sys-
temu dla organizacji, zapewnienie dostępu do
informacji i pomocy związanej z wymaga-
niami prawnymi w dziedzinie ochrony śro-
dowiska dla organizacji. Zmiany według
ustawodawcy mają ułatwić organizacjom
przystąpienie do systemu EMAS, co z kolei
może przełożyć się na większe zainteresowanie
systemem i chęcią przyłączenia się do niego.
Im będzie większa ilość podmiotów w syste-
mie, tym mniejsze będzie obciążenie środo-
wiska naturalnego.

Obecnie przygotowywane są akty wyko-
nawcze do ustawy, jeden z nich dotyczy
wzoru i treści wniosku o rejestrację, drugi zaś
współczynników różnicujących wysokość
opłaty rejestracyjnej. Zarówno te akty jak i po-
przednio ustawa podawane są konsulta-
cjom społecznym. �

TWÓJ SUKCES 
NASZYM
CELEM

DQS Polska sp. z o.o.
ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa
tel.: 22 337 41 00

biuro@dqs.pl
www.pl.dqs-ul.com

www.dqs.pl

Jesteśmy akredytowaną jednostką certy-
fikującą. Posiadamy akredytację PCA oraz
DAkkS. Certyfikujemy systemy zarządza-
nia wg: ISO 9001, ISO 14001, EMAS,
PN-N-/OHSAS 18001, ISO/IEC 27001,
ISO/TS 16949, ISO 13485, ISO 15378,

ISO 22000, FSSC, IFS, IFS Logistic, BRC,
BRCIoP, Codex Alimentarius i inne.
Posiadamy autoryzację w zakresie certyfikacji wyrobów medycznych
zgodnie z 93/42/EWG załącznik II i V, nasz numer jednostki notyfiko-
wanej to CE 2282.
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Cezary Tomasz Szyjko

Wśród obywateli UE przybyło
nowych lęków i zwątpień,
zwłaszcza w aspekcie sprawie-
dliwego dostępu do edukacji czy

małego zaangażowania i braku konkretnych
działań w obronie socjalnych praw ludzi.
Umocnieniu uległ stereotyp o drogiej i mar-
notrawnej biurokracji UE. Jednak UE nie
może być adresatem nadmiernych żądań czy
oczekiwań. Historycznie i kompetencyjnie UE
została „zaprojektowana” jako wspólnota su-
werennych państw, a nie polityczna federa-
cja z superrządem na czele. Stąd pewna nie-
udolność instytucji UE w reakcji na współ-
czesne problemy. Członkowie UE muszą jako
całość, a nie suma składników, podjąć wy-
zwania globalizacji.

Zarządzanie systemem oświaty
Podstawowymi przesłankami dla wy-

pracowania efektywnej polityki oświatowej
państwa i jej realizacji przez samorząd tery-
torialny jest znajomość aktualnego stanu oraz
prognoz rozwojowych społeczeństwa, jego
struktury zawodowej, rozwoju nauki i tech-
niki, rynku pracy itd., a także dostrzeganie
tego, że choć system szkolny jest najważ-
niejszym podsystemem w systemie oświaty,
to jednak nie jest ani jedynym, ani wystar-
czającym dla zaspokojenia dzisiejszych po-
trzeb w dziedzinie kształcenia. Z racji jego
uwarunkowań społecznych, materialnych i fi-
nansowych oraz wpływów otoczenia i mediów
nie jest systemem dostatecznie skutecznym
i efektywnym.

Reforma samorządowa spowodowała, iż
zmieniły się zadania organów nadzorujących:
ministra edukacji narodowej, kuratorów
oświaty, organów prowadzących szkoły. Mi-
nister opracowuje politykę oświatową rządu,
dba o upowszechnianie kształcenia na po-
ziomie średnim i wyższym oraz o wyrówny-
wanie szans edukacyjnych. Dla zachowania
zasady równowagi między rolą organów
prowadzących i nadzorujących odpowiada za
jakość edukacji oraz jej jednolitość w całym
kraju. Warunkiem dobrego funkcjonowania
szkoły jest ścisła współpraca pomiędzy or-
ganem prowadzącym a nadzorującym. Or-

gan prowadzący wspólnie z organem spra-
wującym nadzór pedagogiczny ma prawo do
nadzorowania określonej grupy zadań dy-
rektora szkoły, dotyczących opieki nad ucznia-
mi i stwarzania warunków do ich harmonij-
nego rozwoju poprzez aktywne działania
prozdrowotne, pomoc nauczycielom w re-
alizowaniu ich zadań, sposób współdziała-
nia dyrektora szkoły z innymi organami
współkierowania szkołą.

Jakość finansowania
Organizując placówkę oświatową, organ

państwa lub samorząd terytorialny ma moż-
liwość wyboru formy organizacyjno-prawnej.
Jeżeli szkoła funkcjonuje na zasadzie jednostki
budżetowej, organ prowadzący ma obowią-
zek przekazywania szkole środków w takiej wy-
sokości, by pokrywały w 100 proc. wydatki pla-
cówki, zgodnie z przyjętym planem finanso-
wym. Skarbnik gminy, powiatu lub woje-
wództwa powinien dbać o przekazywanie
środków w takich terminach, aby dyrektor
szkoły posiadał środki na sfinansowanie wy-
nikających z ustawowych terminów wydat-
ków: wynagrodzeń pracowniczych, rachun-
ków za dostarczoną energię itp. Szkoła zor-

ganizowana w formie zakładu budżetowego
podstawowe środki na swoją działalność
uzyskuje z opłat wnoszonych przez usługo-
biorców, czyli rodziców uczniów i dlatego
szkoły w tej formie są bardzo rzadko zorga-
nizowane.

Członkostwo Polski w UE spowodowa-
ło pewne modyfikacje w systemie oświaty,
w zarządzaniu szkołą, m.in. dalszą decen-
tralizację i uspołecznienie tego systemu, co zo-
stało już wprowadzone i sprawdzone w „sta-
rych krajach UE”. Zgodnie z aktualną ten-
dencją światową, UE akcentuje, że wzrost wy-
kształcenia społeczeństw jest najlepszą in-
westycją każdego obywatela i konkurencyj-
ności Wspólnoty w układzie światowym.
Programowy i organizacyjny kształt systemów
oświaty był i pozostaje w dużym stopniu su-
werenną decyzją poszczególnych państw.
Z tą jednak uwagą, że ta suwerenność jest
poddawana weryfikacjom wynikającym z glo-
balnych i regionalnych wyzwań, zadań i po-
trzeb dostosowania systemu do aktualnych
trendów rozwojowych, skrótowo nazywanych
„społeczeństwem informacyjnym”, „społe-
czeństwem wiedzy”, „gospodarką opartą na
wiedzy” itp. �

Oświata po europejskiu
Integracja europejska jest bliższa obywatelom Wspólnoty niż nieokreślona 
integracja globalna. Unia Europejska, zamykająca dotychczasowy proces integracji 
europejsko-regionalnej, zyskała sobie przychylny stosunek obywateli państw 
członkowskich. Nie oznacza to jednak, zwłaszcza w aspekcie kryzysu finansowego 
na świecie, że nie rośnie sceptycyzm wobec kształtu i działań UE



Po utworzeniu Instytutu w latach 50. jego
prace skupiały się głównie na mechanizacji
i automatyzacji procesów produkcji. Na ja-
kich zadaniach ukierunkowanych na po-
prawę jakości w krajowym przemyśle kon-
centruje się zespół Instytutu dziś?

– Cele i zadania Instytutu ORGMASZ są
niezmienne: podnoszenie konkurencyjności
polskiej gospodarki. Najpierw czyniono to po-
przez opracowania procesów mechanizacji,
automatyzacji i komputeryzacji wytwarzania
w przemyśle maszynowym, teraz – dzięki do-
skonałej Kadrze Naukowej – dostarczamy wie-
dzę i dzielimy się doświadczeniem z zakresu
organizacji i zarządzania we wszystkich typach
działalności gospodarczej.

Jakie miejsce w pracach nastawionych
na usprawnienie funkcjonowania i wyników
przemysłu zajmuje czynnik ekonomiczny?

– Uważam, że należy uporządkować
pewne pojęcia: przedsiębiorstwa powstają
i działają w celu osiągnięcia zysku. Jeżeli zysk
nie jest celem powstania i prowadzenia dzia-
łalności, to o podmiocie prowadzącym taką
działalność nie powinniśmy mówić jako
o „przedsiębiorstwie”. Mamy cały szereg
form prawnych opisujących takie formy ak-
tywności – na przykład stowarzyszenia, fun-
dacje. Kuriozalne zapisy o „spółkach prawa
handlowego nie prowadzących działalności
nastawionej na zysk” wprowadzają chaos po-
jęciowy – a w konsekwencji – często także cha-
os organizacyjny.

W średnio- i długoterminowej strategii
działania musi być uwzględniony cały szereg
zagadnień związanych z zasobami osobo-
wymi firmy – od szeregowych pracowników
aż po kadry. W tym właśnie miejscu pojawiają
się kwestie takie, jak polityka kadrowa, w tym
programy kształcenia i podnoszenia kwalifi-
kacji pracowników, instrumenty socjalne,
mechanizmy tworzenia i utrzymania ładu spo-
łeczno-gospodarczego w relacjach firma–
pracownicy.

Równocześnie – obok czynników we-
wnętrznych – występują czynniki wynikające
z interakcji firma–otoczenie: i tutaj jawi się ko-
lejny problem sztucznie wygenerowany przez
niefrasobliwe wprowadzenie do „obrotu go-
spodarczego” pojęć o innym niż pierwotnie
znaczeniu.

Mam na myśli pojęcie tzw. „zrównowa-
żonego rozwoju” – jeszcze pod koniec lat 90.
XX wieku pod pojęciem „sustainability” ro-
zumiano zdolność do samodzielnego funk-
cjonowania po ustaniu finansowania ze-
wnętrznego. Obecnie w Unii Europejskiej

„zrównoważony rozwój” jest rozumiany jako
rozwój zgodny, zharmonizowany ze środo-
wiskiem utożsamianym ze środowiskiem
naturalnym. Takie definiowanie celów rozwoju
prowadzi wprost do zaprzeczenia ustawowej
definicji celu funkcjonowania spółki, gdyż ce-
lem nadrzędnym do efektu ekonomicznego
staje się w tym przypadku ochrona przyrody.
Warte podkreślenia jest, że w USA za „śro-
dowisko” przyjmuje się w tym znaczeniu oto-
czenie biznesowe przedsiębiorstwa.

Reasumując: zarządzanie przedsiębior-
stwem musi oznaczać przetrwanie i rozwój fir-
my, niemożliwy bez dodatniego efektu eko-
nomicznego – ale zarządzanie na szczeblu
władz regionalnych i centralnych musi w tym
momencie oznaczać zapewnienie warun-
ków dla rozwoju działalności gospodarczej;
w tym obszarze jest również miejsce dla dzia-
łań zapewniających zrównoważony rozwój
– firm w otoczeniu biznesowym i całej sfery go-
spodarczej w symbiozie z przyrodą. Warto jed-
nak podkreślić, że symbioza nie oznacza bez-
krytycznego dążenia do zachowania przy-
rodniczego status quo – wszak największe sku-
piska bielika i orła przedniego znajdują się na
zrekultywowanych terenach kopalni siarki.

Co się tyczy roli Instytutu ORGMASZ, to
uważam, że na upowszechnienie zasługuje ta-
kie podejście do ekologii, w którym głównym
podmiotem działań jest człowiek, nie zaś en-
demiczne okazy flory i fauny. W oparciu o opra-
cowania polskich naukowców tworzone są,
m.in. w Azji, podręczniki akademickie – u nas
jest to wiedza niszowa, niemal hermetyczna.

Jaka rola w kreowaniu właściwego mo-
delu organizacji pracy i efektywności prze-
mysłu przypada wdrażanym systemom ja-
kości? Jak przekładają się one na funkcjo-
nowanie przedsiębiorstw w praktyce?

– Przyjmując za dominującą obecnie
definicję jakości „zdolność zaspokajania po-
trzeb”, postrzegamy jakość jako dominujący
czynnik konkurencyjności – nie tylko w dzia-
łalności gospodarczej, ale również m.in. w po-
lityce. O ile jednak jeszcze kilka lat temu cer-
tyfikat systemu jakości oznaczał przede
wszystkim powtarzalność procesów, o tyle
obecnie zdają się dominować dwa nurty:
pierwszy – zdolności do identyfikacji potrzeb
klienta i uwzględnienia ich w procesie pro-
jektowania wyrobu lub usługi, co jest istotnym
obszarem modyfikacji systemów ISO serii
9000; drugi – bezpieczeństwa informacji,
rozumianej zarówno jako zbiory danych
wrażliwych, w tym na przykład medycz-
nych, jak i zasoby wiedzy stanowiącej o prze-

wadze konkurencyjnej firmy; wyraźnie widać
zwiększone zainteresowanie systemami ISO
serii 27000.

Jak oceniają państwo zainteresowanie
Programem Promocji Jakości w krajowych
przedsiębiorstwach i jego wpływ na przy-
gotowanie kadr do zaistnienia na rynku eu-
ropejskim oraz dostosowanie procedur do
norm międzynarodowych i wymogów no-
woczesnej gospodarki?

– Kontynuując myśl zawartą w odpo-
wiedzi na poprzednie pytanie, pragnę pod-
kreślić istotność zagadnienia bezpieczeń-
stwa informacji – a tym samym – bezpie-
czeństwa zasobów wiedzy przedsiębiorstwa.
Identyfikujemy obecnie dwa przeciwstawne
mechanizmy mające wpływ na postawę firm
wobec systemów jakości: z jednej strony pu-
blikowanie wyników badań i prac rozwojo-
wych, zgłoszeń patentowych, wzorów użyt-
kowych i przemysłowych ma być nagradza-
ne poprzez tzw. wskaźniki innowacyjności
przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
z drugiej strony – brak jest na rynku świato-
wym skutecznych mechanizmów ochrony
własności intelektualnej.

O poziomie innowacyjności firmy czy też
całej gospodarki nie mogą zatem świadczyć
liczby zgłoszeń i przyznanych patentów,
a techniczny i technologiczny poziom wyro-
bów. Systemy jakości są atrakcyjne dla przed-
siębiorstw, jeżeli wspierają zarządzanie.
Wdrażanie systemów zapewnienia jakości wy-
maga przygotowania kadr. Na skutek wielo-
letnich „oszczędności” w systemie kształce-
nia od poziomu szkoły średniej gospodarce
brakuje kadr technicznych – kluczowych we
wszystkich procesach wytwórczych. Podsta-
wowym obecnie problemem jest wykształce-
nie kadr zarządzających procesami opartymi
na nowoczesnych technologiach – IT/ICT, ale
także procesami technicznymi. W tym kon-
tekście „system jakości” przekłada się wprost
na „jakość kadr” przedsiębiorstwa. Pozytywny
wynik audytu wewnętrznego, a później – przy-
znany certyfikat powinny świadczyć przede
wszystkim o poziomie Pracowników i Kadry
Zarządzającej wszystkich szczebli.

Wychodząc naprzeciw takiemu postrze-
ganiu roli systemów jakości, Instytut Orga-
nizacji i Zarządzania w Przemyśle ORG-
MASZ od lat realizuje program kształcenia
kadr dla gospodarki XXI wieku – zapraszam
do udziału w konferencjach naukowych i se-
minariach organizowanych przez ORG-
MASZ.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Czynnik konkurencyjności
Rozmowa z Witoldem Witowskim, dyrektorem Instytutu Organizacji 
i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
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Jerzy Bojanowicz

Powołane do życia decyzją ministra
obrony narodowej z 17 kwietnia
2002 roku Centrum zostało utwo-
rzone w miejsce Biura Wojskowej

Służby Normalizacyjnej (BWSN) i Grupy Or-
ganizacyjnej Wojskowego Biura Kodyfika-
cyjnego (GOWBK). WCNJiK, które rozpo-
częło działalność 1 stycznia 2003 roku, jest or-
ganem prowadzącym w imieniu ministra
obrony narodowej nadzór nad działalnością

jednostek badawczych i certyfikujących w za-
kresie obronności.

W jego strukturze organizacyjnej są mię-
dzy innymi: Oddział Jakości i Akredytacji (wy-
konywanie przedsięwzięć związanych z funk-
cjonowaniem w resorcie obrony narodowej
systemu zapewnienia jakości wyrobów obron-
nych oraz pełnieniem przez WCNJiK roli In-
stytucji Narodowej w NATO ds. zapewnienia
jakości), Wydział Akredytacji (m.in. plano-
wanie i realizacja procesów oceny spełnienia
przez jednostki badawcze i certyfikujące,

które wystąpiły z wnioskiem o uzyskanie akre-
dytacji OiB, współudział w opracowywaniu
projektów aktów prawnych dotyczących sys-
temu oceny zgodności wyrobów i reprezen-
towanie resortu obrony narodowej w pracach
Grupy Roboczej WG4 ds. ryzyka w ramach
Grupy Głównej AC327 NATO), Wydział
Zarządzania Jakością (uruchamianie i ko-
ordynowanie procesów Rządowego Zapew-
nienia Jakości dla wyrobów obronnych na-
bywanych na potrzeby resortu obrony naro-
dowej oraz wyrobów zamawianych w kraju
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Jakość w wojsku 
i dla wojska
Działania planowane na podstawie analizy ryzyka/zagrożeń niespełnienia wymagań 
zidentyfikowanego przez gestora UiSW (uzbrojenia i sprzętu wojskowego) lub COL
(centralny organ logistyczny), zamawiającego i RPW (Rejonowe Przedstawicielstwo
Wojskowe), wykonywane w celu zwiększenia pewności, że wyrób obronny będzie
spełniał wymagania jakościowe określone w umowie – to definicja zapewnienia 
jakości według Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
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przez zagranicznych zamawiających na pod-
stawie złożonego wniosku przez Instytucję
Narodową ds. zapewnienia jakości z państwa
zamawiającego; opracowywanie dokumen-
tów niezbędnych do realizacji procesów
GQA zgodnie z wymaganiami aktualnej
edycji AQAP 2070; reprezentowanie resortu
obrony narodowej w pracach Grupy Robo-
czej WG2 ds. jakości w ramach Grupy Głów-
nej AC327 NATO) i Oddział Normalizacji
(uczestniczy w realizacji zadań służby nor-
malizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodo-
wej w zakresie normalizacji związanej
z obronnością i bezpieczeństwem państwa).

Jakość prawnie uregulowana
System oceny zgodności wyrobów prze-

znaczonych na potrzeby obronności i bez-
pieczeństwa państwa reguluje ustawa z 17 li-
stopada 2006 roku, która zmieniła ustawy
o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiała-
mi wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wy-
robami i technologią o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym (z 2001 roku), o sys-
temie oceny zgodności (2002) oraz… Prawo
telekomunikacyjne (2004).

Celem ustawy jest zapewnienie ochrony
interesów państwa w zakresie obronności
i bezpieczeństwa przez ustalenie zasad do-
tyczących oceny zgodności wyrobów prze-
znaczonych na potrzeby obronności i bez-

pieczeństwa państwa; zapewnienie warunków
do przeprowadzania oceny zgodności wy-
robów przeznaczonych na potrzeby obron-
ności i bezpieczeństwa państwa przez kom-
petentne i niezależne podmioty w zakresie
spełnienia wymagań zawartych w specyfika-
cjach technicznych oraz zapewnienie wa-
runków do eliminowania zagrożeń stwarza-
nych przez wyroby przeznaczone na potrze-
by obronności i bezpieczeństwa państwa
dla życia i zdrowia użytkowników oraz dla śro-
dowiska.

W lutym 2011 roku ustawa o systemie
oceny zgodności wyrobów przeznaczonych
na potrzeby obronności i bezpieczeństwa pań-
stwa została znowelizowana. Podkreślono, że
została notyfikowana Komisji Europejskiej,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie sposobu funkcjonowania krajo-
wego systemu notyfikacji norm i aktów praw-
nych, które wdraża postanowienia dyrektywy
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającej procedurę udzielania infor-
macji w dziedzinie norm i przepisów tech-
nicznych oraz zasad dotyczących usług spo-
łeczeństwa informacyjnego.

Normatywna ewolucja
Po co to wszystko? To działania na rzecz

bezpieczeństwa i obronności państwa i dla-
tego od początku powstania NATO państwa
Paktu nadzorowały jakość dostarczanych

wyrobów oraz funkcjonujące u dostawców
systemy. Odnośne wymagania zawarte były
w dokumentach normalizacyjnych poszcze-
gólnych państw, na przykład. amerykańskie
normy MIL-STD (Military Standard) czy
brytyjskie normy BS (British Standard), jak
również w publikacjach NATO typu AQAP
(Allied Quality Assurance Publication), jako
zbiór wymagań jakościowych do umieszczenia
przez zamawiającego w zawieranych umo-
wach.

Od 1987 roku, czyli daty wydania norm
serii ISO 9000, państwa NATO zadecydowały
o zaadaptowaniu tych norm i przyjęciu ich
jako punkt wyjścia do opracowywania pu-
blikacji NATO dotyczących systemów za-
rządzania jakością dostawców. Kolejne wy-
dania AQAP wykorzystywały wymagania
ISO 9000. Dokonana w 2003 roku noweli-
zacja publikacji typu AQAP przyjmuje jako
odniesienie model normy ISO 9001:2000.
Dwa lata później opracowano AQAP 2105,
dotyczący zasad opracowywania planów ja-
kości. W 2006 oraz 2009 roku dokonano ko-
lejnej nowelizacji AQAP i obecnie obowiązuje
kilkanaście dokumentów kontraktowych i so-
juszniczych publikacji zapewnienia jakości.

Pełna odpowiedzialność za jakość
Głównym celem NATO w zarządzaniu ja-

kością dostaw jest wdrożenie takiego syste-
mu, aby poszczególne państwa były zdolne �

Domy Wczasowe WAM sp. z o.o.
ul. Syrokomli 6, 03-335 Warszawa
tel. 22 1885150, fax 22 1885163

sekretariat@dwwam.pl
www.dwwam.pl

Domy Wczasowe WAM zapewniają znakomite warunki do organizacji
konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń oraz imprez integracyjnych
w całej Polsce. Gwarantujemy Państwu kompleksową ofertę, zarówno
biznesową, jak i wypoczynkową, 75-letnie doświadczenie, zdobyte pod-
czas organizacji konferencji, szkoleń, eventów, gwarantuje jakość obsługi
na najwyższym poziomie.

Nasza oferta:
• 19 ośrodków na terenie całej Polski
• Ponad 2500 pokoi
• Blisko 6500 miejsc noclegowych
• Ponad 70 sal szkoleniowych i konferencyjnych w całej Polsce
• Imprezy plenerowe dla 2500 osób w tym samym czasie
• Znakomite zaplecze gastronomiczne
• Wysokiej klasy sprzęt multimedialny i audiowizualny
• Różnorodność atrakcji dodatkowych, zarówno w obiektach, 

jak i na świeżym powietrzu 
• Nowatorskie pomysły na organizację imprez integracyjnych
• 75-letnie doświadczenie branżowe.
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do produkowania i dostarczania na potrze-
by wojska bezpiecznego, niezawodnego i ma-
teriałooszczędnego wyrobu. Dlatego opra-
cowana polityka jakości zakłada pełną od-
powiedzialność za jakość wyrobu wszystkich
zaangażowanych stron (użytkownika, za-
mawiającego, dostawcy oraz personelu prze-
prowadzającego proces nadzorowania w ra-
mach GQA w całym cyklu życia wyrobu), sza-
cowanie i sterowanie ryzyka związanego z re-
alizacją kontraktu, na podstawie którego
podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu pro-
cesu Rządowego Zapewnienia Jakości.

Szczególną rolę w tym systemie odgrywa
dostawca, który powinien mieć wdrożony sys-
tem zrządzania jakością według odpowied-
niego AQAP typu kontraktowego. Dlatego od
wielu lat certyfikatem AQAP legitymują się nie
tylko zakłady produkcyjne, potencjalni do-
stawcy sprzętu czy urządzeń wojskowych, lecz
także instytuty badawcze i… placówki zdro-
wia (szpitale). Wydaje je wiele jednostek
certyfikujących, w tym Polskie Centrum Ba-
dań i Certyfikacji, które organizuje również
stosowne szkolenia, adresowane do mene-
dżerów i pracowników organizacji realizują-
cych zamówienia na wyroby i usługi o prze-
znaczeniu obronnym oraz do audytorów za-
interesowanych przeprowadzaniem audy-
tów w organizacjach posiadających system za-
rządzania jakością według publikacji AQAP.
Celem takiego dwudniowego szkolenia jest
przekazanie uczestnikom teoretycznych i prak-
tycznych informacji potrzebnych do wdro-
żenia i doskonalenia systemu zarządzania ja-
kością według standardów NATO.

Jakość w praktyce
Jedną z takich firm jest Auto-Hit Sp. z o.o.

z siedzibą w Tychach, która w 2000 roku uru-
chomiła dział produkcji specjalnej. Produkuje
różnego rodzaju zabudowy na podwoziach
samochodów Iveco i Fiata, których odbior-
cą jest wojsko. W 2001 roku firma wdrożyła
System Zarządzania Jakością zgodny z nor-
mą PN-EN ISO 9001, a w 2005 roku – AQAP
2110:2006 oraz uzyskała, przyznany przez
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości
i Kodyfikacji, Natowski Kod Podmiotu Go-
spodarki Narodowej. W 2009 roku niezbęd-
ne do realizacji kontraktów dla polskich Sił
Zbrojnych świadectwo wiarygodności przy-
znał spółce Krajowy Dyrektor ds. Uzbrojenia
MON.

Krajowy Dyrektor do spraw Uzbrojenia
został ustanowiony decyzją ministra obrony
narodowej z lutego 2010 roku w celu realizacji
współpracy międzynarodowej z NATO, Unią
Europejską, państwami oraz innymi organi-
zacjami międzynarodowymi w obszarze
uzbrojenia, sprzętu wojskowego, badań na-
ukowych oraz prac rozwojowych na rzecz
obronności. Jego funkcję pełni podsekretarz
stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do
spraw uzbrojenia i modernizacji, stojący na
czele komórek organizacyjnych odpowie-

dzialnych za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzę-
tu wojskowego oraz realizację prac rozwo-
jowych i wdrożeniowych w obszarze uzbro-
jenia i sprzętu wojskowego (UiSW). I tak, Kra-
jowy Dyrektor organizuje i koordynuje współ-
pracę z zagranicą w dziedzinie uzbrojenia,
sprzętu wojskowego i modernizacji tech-
nicznej; reprezentuje Rzeczpospolitą Polską
na forum Konferencji Krajowych Dyrektorów

do Spraw Uzbrojenia NATO (Conference of
National Armaments Directors, CNAD)
oraz Rady Sterującej Europejskiej Agencji
Obrony (European Defence Agency, EDA)
w formule Krajowych Dyrektorów do spraw
Uzbrojenia; współpracuje z Organizacją/Radą
NATO do spraw Konsultacji, Dowodzenia
i Kierowania (NATO Consultation, Com-
mand and Control Organisation/Board) za
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Głównym celem NATO w zarządzaniu jakością
dostaw jest wdrożenie takiego systemu, aby
poszczególne państwa były zdolne do produkowania
i dostarczania na potrzeby wojska bezpiecznego,
niezawodnego i materiałooszczędnego wyrobu.
Dlatego opracowana polityka jakości zakłada pełną
odpowiedzialność za jakość wyrobu wszystkich
zaangażowanych stron
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pośrednictwem Departamentu Informatyki
i Telekomunikacji.

W ciągu 10 lat dział konstrukcyjny Auto-
Hitu opracował dokumentacje wielu specja-
listycznych pojazdów według specyfikacji
wojskowej, w tym do dziś dostarczane i nie-
ustannie modernizowane niskopodwozio-
we naczepy, przewożące ciężki sprzęt artyle-
ryjski i pancerny o jednostkowej masie od 30
do 120 ton. Taki zestaw składa się z nacze-
py, głównie 6-osiowej o nośności 60 ton,
z platformą 3x15 m, oraz ciągnika siodłowego
z napędem na 3 osie, z zamontowanymi wcią-
garkami 2x20 ton. Musiał spełniać ostre wy-
magania wytrzymałościowe i specyfikacji
wojskowej. Po kilkumiesięcznych próbach na
poligonie pozytywną opinię o zestawie wydał
Wojskowy Instytut Transportu Samocho-
dowego.

WSK dla eksporterów
Firmy handlujące z zagranicą towarami

o znaczeniu strategicznym (wojskowymi)
muszą mieć Certyfikat WSK (Wewnętrzny
System Kontroli), który potwierdza, że ich
działalność eksportowa nie narusza przepi-
sów prawnych ani międzynarodowych po-
rozumień i zobowiązań w zakresie kontroli
eksportu. Firma powinna mieć system za-
rządzania jakością według normy ISO 9001,
a wymagania dla WSK zawarte są w normie
PN-N-19001:2006 lub w kryteriach WSK.

Podobnie jak certyfikaty ISO czy AQAP,
WSK musi być odnawiany co 3 lata. Latem
br. takie odnowienie uzyskał potentat w kra-
jowej zbrojeniówce – Bumar Sp. z o.o. Cer-
tyfikat przedłużono na podstawie pozytyw-
nego wyniku audytu, przeprowadzonego
przez PCBC. Jak poinformowano na stronie
internetowej Bumaru, audytem objęto całość
działalności handlowej spółki w ramach sys-
temu WSK. W rezultacie spółka otrzymała
bardzo dobrą ocenę systemu. Wyróżniono
przede wszystkim dużą dbałość o przestrze-
ganie przepisów prawnych dotyczących ob-
rotu uzbrojeniem, pełną i fachową doku-
mentację prowadzonego obrotu, dbałość
o kompetencje pracowników. Wyraźnie pod-
kreślono również bardzo dużą wiedzę i do-
świadczenie pracowników mających do czy-
nienia z obrotem towarami strategicznymi.

PCBC przyznało certyfikat WSK 255 fir-
mom (stan na 7.10.2011 roku). O ile nie zdzi-
wiła mnie wśród nich obecność wszelkiego ro-
dzaju zakładów wojskowych, instytutów na-
ukowo-badawczych (Instytut Lotnictwa, In-
stytut Technologii Bezpieczeństwa MORA-
TEX, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Cen-
trum Techniki Morskiej OBRCTM, Prze-
mysłowe Centrum Optyki, Przemysłowy In-
stytut Automatyki i Pomiarów, Przemysłowy
Instytut Telekomunikacji), Fabryki Broni
Łucznik-Radom i Fabryki Amunicji Myśliw-
skiej FAM-Pionki, HSW – Huty Stali Jako-

ściowych, a nawet Fabryki Obrabiarek RA-
FAMET, General Electric Company Polska
Sp. z o.o. Oddział Engineering Design Cen-
ter i Narodowego Centrum Badań Jądrowych
czy wspomnianych już firm Auto-Hit i Bumar,
to zastanawiam się, jaki udział w „normalnej”
produkcji ma produkcja specjalna w takich fir-
mach, jak  Asseco Poland, ComArch, Fujit-
su Technology Solutions, Hewlett-Packard
Polska, IBM Polska, Intel Technology Poland.
Podobnie – na ile bezpieczeństwo kraju za-
leży od prawidłowej działalności firm spe-
dycyjnych: C. Hartwig Gdynia, Kuehne + Na-
gel, PKP Cargo, Schenker czy UPS Polska.

Pamiętam, że bohaterowie „Dnia Sza-
kala” i „Psów wojny” Fredericka Forsytha na-
gminnie korzystali z usług poczty. Także An-
ders Behring Breivik, który w lipcu na wyspie
Utoya zastrzelił 91 osób i dokonał zamachu
bombowego w Oslo, w grudniu 2010 roku za-
kupił przez Internet w polskim sklepie che-
micznym 0,3 kg azotynu sodu, a następnie za-
mówił i opłacił przelewem bankowym 150 kg
proszku aluminiowego, ale czy WSK przed
tym ochroni? A ma go też Polska Izba Pro-
ducentów na Rzecz Obronności Kraju, któ-
rej zadaniem jest promocja i lobbowanie pol-
skich przedsiębiorstw, pośrednictwo i do-
radztwo przy zawieraniu transakcji oraz ob-
rót wyrobami o znaczeniu strategicznym.
Wiem też, iż z dostaw dla wojska nieźle żyją
firmy, które o AQAP-ie nie mają pojęcia. �

Jak rozumiana jakość pozwala nawią-
zywać międzynarodowe kontakty handlowe?

– Oczywiście najwyższa (uśmiech). Klien-
ci z wielu krajów docenili jakość wykonania
naszych produktów i serwis oferowany przez
naszą firmę, a także konkurencyjną cenę. We-
dług nas jest to podstawa do rozszerzania eks-
pansji na dalsze rynki oraz do wzmacniania
pozycji na rynkach, na których już funkcjo-
nujemy.

Jakie miejsce wśród odbiorców państwa
oferty zajmuje wojsko?

– Wojsko jest jednym z głównych od-
biorców naszego asortymentu dla profesjo-
nalistów. Staramy się nadążać za światowy-
mi trendami w technice oświetleniowej, aby
nasza armia mogła otrzymać dobry sprzęt,
w dobrej cenie, od rodzimego producenta.
Asortyment, który dostarczamy, to latarki sy-
gnalizacyjne, patrolowe, na broń, ATEX;
szperacze dużej mocy, awaryjne lampy sy-
gnalizacyjne do zabezpieczenia zrzutowisk,
polowych lotnisk czy też lądowisk śmigłow-
ców, oświetlenie na wozy bojowe. Elementy
naszego wyposażenia są też wykorzystywa-
ne w bardziej złożonych urządzeniach, jako
części składowe. Z uwagi na zainteresowanie
odbiorców spoza Polski wystawiamy się na
targach IWA w Norymberdze. Pierwsze te-
stowe partie sprzętu zostały już dostarczone.

Czym wyróżnia się segment oferty kie-
rowanej do wojska i służb specjalnych na tle
pozostałych linii produktów z zastosowaniem
światła przenośnego?

– Nasze produkty są szczegółowo bada-
ne przed wprowadzeniem ich na rynek. Kon-

kurujemy ze światowymi markami i dlatego
cały czas pracujemy nad unowocześnieniem
produkcji.

Seria Tactical Pro została zaprojektowana,
aby w maksymalnym stopniu dostosować
oświetlenie pod potrzeby indywidualnego
użytkownika. Zobrazuję to modelem latarki
Defender. Użytkownik, dokonując zakupu na-
szej latarki, może w dowolny sposób konfi-
gurować jej parametry techniczne, wybiera-
jąc rodzaj emitera, zasilania, włączniki tylne
lub żelowe, montaże na broń, filtry. Można
zamówić pełen zestaw w uszytym do tego celu
zasobniku transportowym. W każdym mo-
mencie daną latarkę można unowocześnić
o najnowszy dostępny emiter, np. 1000 lm lub
nowy wzór włącznika z pierścieniem zmiany
trybu pracy. Dobrze odzwierciedla też sposób
naszego rozumowania możliwość serwiso-
wania naszego sprzętu – dajemy 2-letnią gwa-
rancję i ponad 10 lat bezpłatnego serwisu po-
gwarancyjnego.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.mactronic.pl

Dla profesjonalistów
Rozmowa z Czesławem Mockiem, prezesem zarządu Mactronic Sp. z o.o.



Dwadzieścia lat temu Czesław
i Anna Koliszowie z pasją oraz de-
terminacją przystąpili do budo-
wania marki założonej firmy

ANKOL, która dziś przyciąga jak magnes suk-
cesy i nagrody. Jej założyciele od razu mie-
rzyli wysoko, od początku nastawiając się na
codzienną pracę ukierunkowaną na najwyż-
szą, systematycznie doskonaloną, jakość
usług.

Dynamiczna ekspansja
Wiara w powodzenie wspólnej inicjaty-

wy, gotowość do podejmowania wyzwań i za-
angażowanie obojga małżonków nie przeszły
bez echa. Początkowo samodzielnie prowa-
dzona firma, dzięki doświadczeniu właścicieli
w zarządzaniu oraz doświadczeniu inżynie-
ryjnemu w zakresie budowania statków po-
wietrznych, szybko się rozwijała, systema-
tycznie zmierzając do pozycji lidera w zakresie
dostaw części zamiennych oraz usług re-
montowych dla lotniczych zakładów woj-
skowych i cywilnych. Ministerialna koncesja
na obrót krajowy i zagraniczny towarami oraz
usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa przełożyła się na dy-
namiczne rozszerzenie działalności handlo-
wej i dotarcie z ofertą do partnerów na coraz
to nowych rynkach zagranicznych, na których
doceniono ANKOL jako wiarygodnego part-
nera, tak samo jak w Polsce, gdzie strate-
gicznym klientem jest Ministerstwo Obrony
Narodowej.

Szybka ekspansja rodzinnego przedsię-
biorstwa pozwoliła nie tylko na rozwój tery-
torialny, lecz także na wyjście poza wiodącą
branżę lotniczą i rozszerzenie działalności
o usługi dla sektora motoryzacyjnego. W toku
budowania imperium ANKOL, równolegle do
pierwotnej, wciąż rozwijanej, działalności
w obszarze części zamiennych do samolotów
i śmigłowców, zarząd podjął decyzję o utwo-
rzeniu profesjonalnego Centrum Motoryza-
cyjnego, które oferuje sprzedaż i serwis sa-
mochodów marki KIA oraz świadczy wyso-
kospecjalistyczne usługi diagnostyczno-na-
prawcze i kontrolno-pomiarowe samochodów
w ramach Partnerstwa Bosch Car Service.

Dziś ANKOL to innowacyjne przedsię-
biorstwo, spełniające najwyższe światowe
standardy jakości, które wciąż podbija kolej-
ne rynki, a przy tym zyskuje uznanie eksper-

tów oceniających gospodarcze dokonania biz-
nesu. Dzięki temu jest firmą nie tylko nowo-
czesną, lecz także utytułowaną, mającą w do-
robku wyróżnienia w programach i konkur-
sach promujących rzetelność w biznesie (So-
lidna Firma, Przedsiębiorstwo Fair Play, Li-
der Zarządzania Zasobami Ludzkim) oraz

dynamikę rozwoju (Gazele i Gepard Bizne-
su). Ponadto firma szczyci się światowymi tro-
feami, przyznanymi w dziedzinie jakości,
technologii, innowacji, przywództwa oraz war-
tości marki, do których należą: Międzyna-
rodowa Złota Nagroda Jakości, Nagroda No-
wej Ery, Platynowa Nagroda za Jakość i Naj-
lepszą Markę.

Filary sukcesu
Co stoi za tak prężnym rozwojem i roz-

poznawalnością marki? To suma wielu ele-
mentów, które składają się na wymierne
efekty w postaci podpisywanych umów, sta-
łych klientów i uznania dla prowadzonej dzia-
łalności, popartego licznymi dyplomami,
medalami i statuetkami. Fundamentalnym
czynnikiem, dopełniającym trafiony pomysł
na biznes i obraną przed laty strategię roz-
woju, jest jakość, do której zarząd firmy
przywiązuje dużą wagę w każdej sferze pro-
wadzonej działalności. – Specyfika dostaw dla
lotnictwa związana jest z bezpieczeństwem lo-
tów i wymaga najwyższej jakości, w czym po-
magają wypracowane i ściśle przestrzegane
procedury wynikające z wdrażanych stop-
niowo systemów zarządzania, opartych na
normach krajowych oraz międzynarodo-
wych – tłumaczy prezes zarządu ANKOL
Czesław Kolisz.

Lista wdrożonych systemów zarządza-
nia jest długa oraz zróżnicowana i obejmu-
je systemy: zarządzania jakością według
ISO 9001, środowiskiem według ISO 14001,
BHP według PN-N-18001, bezpieczeństwem
informacji według ISO 27001. Na uwagę za-
sługują przede wszystkim systemy ściśle
związane z działaniami na rzecz obronności
kraju, a więc system zarządzania jakością do-
staw do państw NATO według AQAP 2120,
Wewnętrzny System Kontroli według
PN-N-19001 obrotu wyrobami o znaczeniu
strategicznym oraz amerykański system
AS/EN 9120 dla dystrybutorów sprzętu lot-
niczego, kosmicznego i obronnego. Ponad-
to firma legitymuje się certyfikatami po-
świadczającymi zastosowanie systemów obo-
wiązujących w Federacji Rosyjskiej, do któ-
rych należą: system zarządzania jakością
według GOST R ISO 9001 oraz system do-
browolnej certyfikacji dostawców sprzętu
lotniczego Federacji Rosyjskiej zgodny ze
standardem Międzynarodowego Komitetu
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Jakość się opłaca
Wiele małych rodzinnych firm nie ma wystarczającej siły przebicia, aby wypromować
markę poza lokalnym środowiskiem. Dzięki konsekwencji i innowacyjnemu spojrzeniu
na biznes działalność ANKOL pozwoliła nie tylko zdobyć renomę solidnego dostawcy
w sektorze lotnictwa i motoryzacji, lecz także odnieść międzynarodowy sukces
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Czesław Kolisz, prezes zarządu, dyrektor
generalny ANKOL

Zarząd ANKOL na uroczystej gali
wręczania nagród w dziedzinie jakości
– Paryż 2011



Lotniczego MSTMAK 007-01-03. Dodat-
kowo w przedsiębiorstwie obowiązuje certy-
fikowany system zarządzania zasobami ludz-
kimi według standardu Zatrudnienie Fair Play
– 2007, IPED.

Systemy te tworzą Zintegrowany System
Zarządzania, który od 2010 roku uzupełnia
nadrzędny system Kompleksowego Zarzą-
dzania Jakością (TQM), kładący szczególny
nacisk na orientację na klienta, przywództwo,
zaangażowanie pracowników, podejście pro-
cesowe i systemowe oraz ciągłe doskonale-
nie systemów zarządzania. To właśnie te sys-
temy przynoszą firmie wiele korzyści, przede
wszystkim są skutecznym narzędziem do osią-
gania planowanej jakości, sprawnego zarzą-
dzania firmą, pozwalającego na szybkie rea-
gowanie na potrzeby rynku, a także budu-
ją zaufanie klientów i podnoszą prestiż
ANKOL. Wypracowane i stosowane proce-
dury wewnętrzne pozwalają stawiać wysoko
poprzeczkę i, co ważne, dosięgać jej z myślą
o konkurencyjności, systematycznym wzro-
ście wartości rynkowej oraz zadowoleniu
obecnych i przyszłych klientów. – Sukces nie
jest dziełem przypadku ani szczęścia, zwłasz-
cza w tak odpowiedzialnej i wymagającej bran-
ży, jak lotnictwo, lecz wypadkową – pomysłu,
odwagi i nieustannej pracy. Pozycja firmy jest
wynikiem określonej wizji i podjętej strategii
rozwoju, przyjętej przed dwudziestu laty, na po-
czątku naszej drogi biznesowej. Stworzenie sil-
nej, zyskownej i rozpoznawalnej marki to głów-
ne wyznaczniki w zarządzaniu firmą, a także ja-
kość, kompetencje i standardy – komentuje wie-
loletnią drogę do sukcesu Czesław Kolisz.

Efekty jak na dłoni
Ukoronowaniem trudów i systematycz-

nej pracy w ramach realizacji polityki proja-
kościowej w firmie jest wręczona w 2010 roku
w Londynie Korona Jakości, przyznana
przez międzynarodową organizację BID
(Business Initiative Directions) na podstawie
przeprowadzonych audytów, oraz odebrane
w Paryżu nagrody Diamond Quality Summit
Award 2011 (Szczyt Jakości) i International
Star for Leadership in Quality Award 2011
(Gwiazda Jakości), a także odebrana w Rzy-
mie nagroda w kategorii Inspirująca Firma,
The BIZZ Światowy Lider Biznesu 2011.

Poza docenionymi dążeniami projako-
ściowymi i ich zauważalnymi wynikami
dumą firmy jest nagroda Grand Prix dla
Wybitnego Eksportera Roku 2010, potwier-
dzająca udaną współpracę z wieloma kon-
trahentami zagranicznymi, a przy tym wkład
w budowanie marki polskiej gospodarki na
rynkach obcych. Na wyróżnienie, otrzymane
z rąk wicepremiera i ministra gospodarki
Waldemara Pawlaka, wpłynął imponujący
wynik eksportowy około 70 proc. ogólnej
sprzedaży. Ponadto od 2008 roku corocznie
ANKOL nagradzany jest tytułem Lidera
Polskiego Eksportu. – Obecnie współpracu-
jemy z 34 państwami. Naszymi partnerami są

między innymi państwa z basenu Morza
Śródziemnego. Posiadamy także uprawnie-
nia do udziału w przetargach państw grupy
NATO i Departamentu Obrony USA. Jako
dostawca w przemyśle lotniczym jesteśmy za-
rejestrowani w Aviation Suppliers Association.
Nasza lista partnerów jest długa i z każdym
rokiem się powiększa – nie kryje dumy z wy-
ników i rosnącej pozycji firmy na arenie
międzynarodowej Czesław Kolisz.

Dziś poza krajowym rynkiem zbytu stra-
tegicznym partnerem ANKOL są chociażby
rosyjskie zakłady lotnicze SUKHOJ, którym
firma – jako wyłączny dystrybutor amery-
kańskiego producenta Kamatics Corporation
na Europę Wschodnią – dostarcza łożyska do
produkcji najnowszego samolotu cywilnego
Superjet 100.

Bez ludzi ani rusz
Jednak nawet najlepszy pomysł nie wy-

starczy, aby skutecznie realizować wizję roz-
woju przy tak dużym tempie pozyskiwania
klientów i nowych rynków. Do tego potrzeb-
na jest zaufana, kompetentna i zaangażowana
kadra pracownicza, która wraz z zarządem
poprowadzi firmę do sukcesów, będących źró-
dłem satysfakcji dla każdego, kto ma swój
wkład w kształtowanie oferty i wizerunku fir-
my oraz codzienne wdrażanie procedur wy-
nikających z międzynarodowych norm. To
właśnie zespół ANKOL zarząd uważa za klu-
czowy aspekt sukcesu i najcenniejszy z za-
sobów firmy.

– W permanentnie zmieniającej się rze-
czywistości, codziennie ścigając się z czasem,
jedynie dzięki kompetentnej, wykształconej
i profesjonalnej kadrze, zdolnej do szybkiej
reakcji na zmieniające się sytuacje rynkowe
i biznesowe, możemy wygrać z czasem,
konkurencją i odnosić sukcesy. Poprzez oso-
biste przywództwo oraz finansowe wsparcie
wielu projektów rozwojowych razem z mę-
żem staramy się wpływać na transformacje
naszych pracowników. Przyjazną kulturę
organizacyjną z wzorcowym partnerstwem
właścicieli i pracowników potwierdzają przy-
znane firmie krajowe tytuły w tym obszarze,
między innymi Lider Zarządzania Zasoba-
mi Ludzkimi, Inwestor w Kapitał Ludzki i Fir-
ma Roku Primus Inter Pares – mówi o nie-
ocenionej roli zespołu wiceprezes ANKOL
Anna Kolisz.

Współczesne firmy mają znacznie trud-
niejsze zadania do wykonania, aby przetrwać
w konkurencyjnym otoczeniu kreowanym
przez rynek. Niezbędne jest więc zapewnie-
nie wysokiej jakości oferowanych produktów
i usług, będącej wynikiem oceny satysfakcji
klienta oraz osiągania pozytywnych wyników
ekonomicznych. Właśnie systemy zarządza-
nia, stosowane przez dostawców produktów
i usług na rzecz obronności kraju, stanowią
kluczowy czynnik osiągnięcia takiego pozio-
mu jakości. Z całą pewnością można stwier-
dzić, że jakość się opłaca. �
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Eryk Kolisz – członek zarządu, dyrektor
ds. handlowych – podczas międzynaro-
dowego forum BID uhonorowany nagro-
dami w dziedzinie jakości – Paryż 2011
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Bieżący rok wieńczy 35 lat działalności
firmy na rzecz rozwiązań optoelektronicz-
nych. Jaki jest wkład spółki w rozwój dzie-
dziny oraz udział państwa dorobku w procesie
modernizacji narodowych sił zbrojnych?

– Przemysłowe Centrum Optyki wywo-
dzi się z Polskich Zakładów Optycznych, po-
wstałych przed I wojną światową. Gdy PCO
wydzieliło się z PZO, aby rozwijać wyroby
z dziedziny optoelektroniki dla wojska, kon-
struowane w firmie urządzenia od początku
były osiągnięciami polskich inżynierów, a nie
efektem licencji radzieckich, jak w innych dzie-
dzinach urządzeń zbrojeniowych. PCO było
pierwszą firmą w dawnym Bloku Wschodnim,
a nawet w Europie, wyspecjalizowaną w sys-
temach kierowania ogniem. Dołączając do fir-
my w 2003 roku, zastałem poważny kryzys.
Dzięki doświadczeniu i wiedzy kadry PCO
udało nam się wyjść na prostą i wypracować
silną pozycję rynkową. Szczególnie rozwija-
my urządzenia noktowizyjne, a ostatnio ter-
mowizyjne. W dziedzinie urządzeń nokto-
wizyjnych praktycznie nie mamy na pol-
skim rynku konkurencji, jesteśmy liderem na
terenie dawnych demoludów. Naszą strate-
gię produktową i dalszy rozwój określa ha-
sło: „Od sensorów do systemów”. Nauczy-
liśmy się konstruować produkty noktowizyj-
ne i termowizyjne; teraz łączymy je w za-
awansowane systemy. To odpowiedź na zin-
formatyzowanie pola walki i potrzeby syste-
mu wyposażenia żołnierza XXI wieku. Tech-
nologie wykorzystywane w usługach cywilnych
wkroczyły do wojska i temu kierunkowi trze-
ba podporządkować najnowsze rozwiąza-
nia. Szczególnie chcemy się specjalizować
w dziedzinie optyki. W zakresie noktowizji je-
steśmy dominującym dostawcą dla polskie-
go wojska. Obszar termowizji na tle Europy
dopiero rozwijamy, ale i w tym segmencie bę-

dziemy się starać opanować nie tylko polski
rynek, tyle że pozyskiwanie zagranicznych
kontraktów trwa znacznie dłużej.

Co oprócz lat doświadczeń wpływa na
tak ugruntowaną pozycję?

– W rozwijaniu firmy na pewno pomaga,
że polska armia, będąca naszym pierwszym
klientem, staje się nowoczesna i zdobywa do-
świadczenia w Iraku, Afganistanie. Czynny
udział w misjach zagranicznych pozwala
obserwować, jak są wyposażeni żołnierze naj-
lepszych armii, do których nasze siły zbroj-
ne chcą równać, co rzutuje na lepszą jakość
i kierunki rozwoju krajowego sprzętu. Jednak
oczekiwania klienta to jedno, a umiejętności
– drugie. Mnie się udało stworzyć zespół do-
brych inżynierów, którzy potrafią czerpać wie-
dzę nie tylko z rozmów z wojskowymi, lecz
także z międzynarodowych konferencji, w któ-
rych często uczestniczą jako jedyni repre-
zentanci z Polski. W utrzymaniu pozycji po-
maga nam też wsparcie rządu, który od lat
przyznaje niemałe sumy na modernizację wy-
posażenia żołnierzy.

Kolejna edycja MSPO za nami i po raz
kolejny PCO opuściło targi z nagrodą De-
fender, tym razem za termalno-telewizyjny
system wizualizacji TTSW-1…

– Nagrodzony na MSPO system to
przykład naszych osiągnięć w łączeniu tech-
nologii: noktowizyjnej, termowizyjnej i tele-
wizyjnej, dostosowanych do różnych wa-
runków. Nie zaskoczyliśmy tym systemem
świata, ale – jak co roku na MSPO – poka-
zaliśmy nowość w skali kraju i państw ościen-
nych. Nasz dorobek zapewnia nam miejsce

w pierwszej dziesiątce klasyfikacji firm inno-
wacyjnych. Za urządzenia termowizyjne do-
staliśmy też nagrodę Teraz Polska, mamy na-
grodę BCC za wybitne osiągnięcia, co po-
kazuje ich rangę.

26.09 PCO decyzją sądu oficjalnie prze-
mianowano na Bumar Żołnierz S.A., a firma
stała się spółką dominującą powstałej Gru-
py Bumar Żołnierz. Z czym wiąże się to po-
sunięcie dla państwa planów rozwojowych?

– W ramach programu restrukturyzacji
i konsolidacji polskiego przemysłu zbroje-
niowego zadecydowano o tworzeniu grup ka-
pitałowych, które będą mogły korzystać z efek-
tu synergii – wspólnie rozwijać technologie
i budować bardziej komplementarną ofertę.
31.08 Walne Zgromadzenie PCO zadecy-
dowało o podniesieniu kapitału i objęciu ak-
cji 4 innych spółek. Nazwę Przemysłowego
Centrum Optyki zmieniono na Bumar Żoł-
nierz S.A., choć to jedynie formalność, bo
z chronionego znaku towarowego PCO nie
rezygnujemy i pod tą marką nadal będziemy
sprzedawać nasze wyroby. W ramach grupy,
dla której wspólnym mianownikiem jest wy-
posażenie dla żołnierzy, obejmujące broń,
ubiór, sprzęt optoelektroniczny, z ofert po-
szczególnych spółek możemy zbudować in-
teresujący system wyposażenia Indywidual-
nego Żołnierza, wpisujący się w projekt
MON zwany „Tytan”. To pokazuje, że z kon-
solidacją wiążą się nie tylko duże szanse sta-
bilizacji, lecz także dalszego rozwoju.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska
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Modernizujemy armię
Rozmowa z Ryszardem Kardaszem, prezesem zarządu Bumar Żołnierz S.A.
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Bumar Żołnierz S.A.

Bumar Żołnierz S.A., dawniej Przemysłowe Centrum Optyki S.A., to Spółka ist-
niejąca od 35 lat, należąca do Grupy Bumar.
Bumar Żołnierz S.A. jest czołowym polskim producentem wyrobów optoelektro-
nicznych, takich jak: celowniki i kamery termowizyjne, gogle noktowizyjne, systemy
wyświetlania parametrów lotu oraz celowniki dzienno-nocne do broni o różnym kali-
brze. Oferta produkcyjna Spółki przeznaczona jest dla wojska i innych służb
mundurowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Firma prowadzi własną dzia-
łalność badawczo-rozwojową, współpracując z czołowymi polskimi instytutami
naukowymi.
Bumar Żołnierz S.A. zdobywał za swoje produkty liczne nagrody, takie jak Defender,
która przyznawana jest wystawcom najlepszego sprzętu dla wojska i służb poli-
cyjnych, za wyroby wyróżniające się oryginalnością i nowatorstwem myśli tech-
nicznej.
Podczas tegorocznego XIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kiel-
cach Spółka otrzymała wyróżnienie za Termalno-Telewizyjny System Wizualizacji
TTSW-1.
Od 26 października bieżącego roku Bumar Żołnierz S.A. jest spółką wiodącą Grupy
Kapitałowej Bumar Żołnierz, w skład której wchodzą następujące spółki: FB
„Łucznik” Radom Sp. z o.o., PSO MASKPOL SA, OBRSM Sp. z o.o. oraz ZM
„TARNÓW” SA.



Krajowe Stowarzyszenie Ochrony
Informacji Niejawnych

zajmuje się m.in.:
• upowszechnianiem wiedzy nt. bezpieczeństwa informacji
• popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych 

oraz innych prawnie chronionych
• wspieraniem działalności społecznej i zawodowej pracowników pionów ochrony
• organizowaniem kursów, szkoleń, warsztatów, kongresów, forów
• współudziałem w prowadzeniu studiów podyplomowych z zakresu ochrony informacji
• udzielaniem pomocy przedsiębiorcom przy ocenie i wdrażaniu systemowych rozwiązań ochrony 

informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych
• przeprowadzaniem szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, które organizuje 

pełnomocnik (zgodnie z art. 19 ust.1 pkt.1-3 oraz  ust. 2 pkt.3 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
• opracowaniem procedur i przygotowaniem dokumentów bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego
• dokonywaniem przeglądów materiałów zawierających informacje niejawne oraz świadczenie usług 

w zakresie przekwalifikowania dokumentów

Organizuje kursy, szkolenia warsztaty, konsultacje
oraz indywidualne szkolenia na zamówienie dot.:

• ochrony informacji niejawnych (z uwzględnieniem nowych rozporządzeń dot. organizacji 
i funkcjonowania kancelarii tajnych)

• ochrony danych osobowych
• bezpieczeństwa teleinformatycznego
• określania poziomu zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych, 

szacowanie i zarządzanie ryzykiem
• zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007

dla:
• kierowników jednostek organizacyjnych
• pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
• kierowników i pracowników kancelarii tajnych
• auditorów Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
• administratorów systemu i inspektorów BTI
• administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji
• pracowników posiadających poświadczenie bezpieczeństwa

40 - 127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8/10
tel. +48 32 206 46 00, fax +48 32 206 46 01, e-mail: biuro@ksoin.pl

www.ksoin.pl



Integracja polskich Sił Zbrojnych ze
strukturami wojskowymi NATO przy-
niosła nowe wyzwania, którym Instytut
stara się sprostać – jak dotychczas z po-

wodzeniem.
Działalność Instytutu Technicznego

Uzbrojenia obejmuje przede wszystkim: pra-
ce naukowo-badawcze i rozwojowe, realiza-
cję nowych projektów i rozwiązań moderni-
zacyjnych, wykonywanie prognoz i ekspertyz,
badania funkcjonowania uzbrojenia i środków
bojowych, a także certyfikację i szkolenia.

W ramach Instytutu funkcjonuje grupa
laboratoriów badawczych: Laboratorium
badawcze broni małokalibrowej i ekranów
ochronnych; Laboratorium amunicji oraz
systemów artyleryjskich i rakietowych; La-
boratorium badawcze środków bojowych;
Laboratorium radiolokacji i systemów do-
wodzenia, walki elektronicznej i techniki
mikrofalowej; Laboratorium badawcze
uzbrojenia w warunkach polowych. Labo-
ratoria te uzyskały akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji, a Instytut jest upo-
ważniony do wystawiania certyfikatów dla
ponad 150 wyrobów. Badania i certyfikacja
uzbrojenia razem z systemami gwarancji ja-
kości zostały wdrożone zgodnie ze standar-
dami europejskimi.

Głównym celem Wojskowego Instytutu
Technicznego Uzbrojenia, będącego nauko-

wym zapleczem wojska, jest utrzymanie wy-
sokiego poziomu specjalizacji w dziedzi-
nach decydujących o nowoczesności uzbro-

jenia dla Sił Zbrojnych, które ze względów pre-
stiżowych i ekonomicznych powinno być
produkowane w kraju. �
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Wysoki poziom specjalizacji
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jest wiodącym ośrodkiem naukowo-
-badawczym, który od 85 lat dostarcza nowe opracowania dla Polskich Sił Zbrojnych
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Broń małokalibrowa i systemy uzbrojenia lotniczego
• Analizy i prognozy dla broni małokalibrowej,
• Prace badawczo-rozwojowe i konstrukcyjne w zakresie 

broni małokalibrowej i amunicji,
• Badania uzbrojenia lotniczego i broni małokalibrowej,
• Prace metodologiczne i eksperymentalne w zakresie 

przedłużenia resursów uzbrojenia lotniczego 
i broni małokalibrowej,

• Analizy i ekspertyzy uzbrojenia lotniczego i broni 
małokalibrowej.

Artyleria
• Analizy i prognozy dla systemów uzbrojenia artyleryjskiego,
• Prace badawcze i konstrukcyjne w zakresie systemów 

uzbrojenia artyleryjskiego,
• Badania i modernizacje uzbrojenia artyleryjskiego,
• Projektowanie, modernizacje i badania amunicji artyleryjskiej,
• Projektowanie amunicji szkoleniowej, imitatorów celów 

powietrznych oraz zapalników do amunicji szkoleniowej i bojowej.

Rakiety i pociski rakietowe
• Prognozy trendów rozwojowych systemów rakietowych,
• Prace badawczo-rozwojowe i konstrukcyjne w zakresie 

nowych opracowań systemów rakietowych do szkolenia 
ćwiczeń,

• Badania funkcjonalne i odbiorcze przeciwpancernych 
i przeciwlotniczych pocisków kierowanych oraz rakiet 
krótkiego zasięgu.

Systemy radiolokacyjne
• zagłuszarki,
• technika mikrofalowa i Dopplerowska,
• badania naziemnych stacji radiolokacyjnych oraz systemów 

dowodzenia i rozpoznania operacyjno-taktycznego,
• Pomiary dla urzędu ochrony środowiska. 

Usługi
• Teoria systemów – modele i projekty na podsystemy 

i komponenty do eksploatacji środków bojowych,
• Diagnostyka techniczna – metody oceny i badań 

diagnostycznych, gwarancje jakości i prognozy, 
niezawodność działania i bezpieczeństwo środków bojowych,

• Ocena i ekspertyzy powypadkowe dla środków bojowych,
• Użycie pocisków rakietowych i rakiet  na poligonach 

o ograniczonych rozmiarach,
• Badanie zdolności bojowej pocisków rakietowych 

i rakiet oraz prognozy przedłużenia ich resursu 
eksploatacyjnego,

• Technologie naprawcze, prace modernizacyjne oraz badania 
nieniszczące pocisków rakietowych i rakiet.

Radar przenośny SOWA

Oferta
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Dokładnie rok temu w jednym z wy-
wiadów, mówiąc o sytuacji naszej zbroje-
niówki, stwierdził pan, że jeżeli nie ruszy eks-
port, 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 za-
kupy. W ubiegłym roku było więcej pieniędzy
niż w roku 2009. To pozwoliło poprawić wy-
niki finansowe wielu firm. Nadal jednak jest tak,
że branża stoi na jednej nodze, a drugą ma
podkurczoną, bo eksport nie rośnie. Jeżeli po-
patrzymy na Bumar, to eksport w tej grupie sta-
nowił w ubiegłym roku 14,2 proc. obrotów,
a docelowo powinno być 50 proc.

Przy tym należy sobie zdać sprawę z jed-
nej rzeczy – firmy z przemysłu obronnego
dzielimy na dwie grupy. Jedna zaspokaja tyl-
ko potrzeby odbiorcy krajowego i nie myśli
o eksporcie, bo jej towary nie są sprzedawal-
ne za granicą ze względu na specyficzne po-
trzeby Polskich Sił Zbrojnych. Natomiast dru-
ga grupa dla swojego rozwoju musi zwiększać
eksport, żeby wydłużyć serie produkcyjne i ob-
niżyć koszty. A to sprawi, że i polska armia bę-
dzie kupowała ich wyroby taniej. Eksport słu-
ży więc dwóm celom. Przemysł zdobywa
nowe środki, a wojsko może więcej kupić za
te same pieniądze. Sprzyja to również uno-
wocześnianiu produkcji.

Co należałoby zrobić, żeby tę sytuację po-
prawić?

– Przyczyn słabych efektów w eksporcie
jest wiele. Leżą one zarówno po stronie
producentów, jak i rządu. Mam pretensję do
władz centralnych, że nie wykonują swoich po-
winności w zakresie promocji eksportu uzbro-
jenia 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 dzie-
dzinie mało aktywni, jakby nie zdawali sobie
sprawy, że tego towaru nie sprzedaje się na
wolnym rynku. Odbiorcami są zawsze pań-
stwa. A firmy same nie przebiją się ze swo-
imi ofertami, bez wsparcia politycznego.
Gdy ze strony jakiegoś rządu zostanie zasy-
gnalizowane zapotrzebowanie na polską
broń czy sprzęt, to my w to wejdziemy. Zło-
żymy oferty i zorganizujemy pokazy. Bez za-
czynu politycznego możemy gdzieś pojechać,
ale odbijemy się od ściany.

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 spła-
ci. Zastosowaliśmy taką metodę w trzech kra-
jach ze skutkiem generalnie pozytywnym. Taki
układ jest najbardziej korzystny dla krajowego
przemysłu. Kontrahent wykłada na począt-
ku 10 czy więcej procent należności, a polskiej
firmie płaci polski rząd. Ten mechanizm na-
leży 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 za-
potrzebowanie na polski sprzęt.

Przebojem eksportowym są pojazdy
specjalistyczne, produkowane przez Grupę
Bumar. A co nam jeszcze może przysporzyć
dochodowych zamówień?

– Systemy obrony powietrznej, np. „Ko-
bra”, który się bardzo dobrze sprzedaje. Wzię-
cie powinny też ciągle mieć systemy radiolo-
kacyjne. Przebić się mogą ponadto systemy za-
rządzania polem walki. Mamy kilka firm pry-
watnych, które nad tym pracują. Każda armia,
prędzej czy później, będzie musiała po te sys-
temy sięgnąć. Hitem mogą też być śmigłow-
ce i pojazdy bezzałogowe. To wszystko kiero-
wane jest do armii, które są na odpowiednim
poziomie rozwoju i mają pieniądze.

Naszą niszą jeszcze przez kilka lat będą
jednak pakiety modernizacyjne dla sprzętu,
który wiele armii świata kupowało w Związ-
ku Radzieckim. My, dostosowując się do stan-
dardów natowskich, zmodernizowaliśmy ten
sprzęt. Mamy zatem doświadczenie i doku-
mentację, mamy technologię modernizacyj-
ną, mamy projekty różnych wariantów mo-
dernizacji. Wiele krajów posiadających sprzęt

proradziecki nie chce z niego na razie rezy-
gnować. Modernizacja może go unowocze-
śnić i przedłużyć jego żywotność. Sprzęt z naj-
wyższej 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 certyfika-
ty 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 przetargo-
wych powinien być zapis, że firma wdrożyła
certyfikat jakości. Nie jest bowiem prawidło-
wą sytuacją, gdy jakieś przedsiębiorstwo po-
niosło znaczne koszty certyfikacji, a inne, któ-
re nie zadało sobie tego trudu, wygrywa prze-
targ, obniżając cenę. Zdarzało się, że wojsko
zamówiło jakieś produkty, a potem to wszyst-
ko szło na półki albo ulegało zniszczeniu. Chy-
ba nie o to chodzi. Wojsko powinno dostać
sprzęt wysokiej jakości, dla którego gwaran-
cja jest o wiele dłuższa niż dla towarów nie-
certyfikowanych.

Jak wygląda wykorzystanie polskiego po-
tencjału naukowego w przemyśle zbroje-
niowym?

– Nie będzie rozwoju polskiego przemy-
słu obronnego, jeżeli nie będziemy mieli
rozwiniętego potencjału naukowo-badaw-
czego. Dzięki naszej współpracy powstają
nowe produkty, bazujące na najnowocze-
śniejszej technologii. To jest koło zamacho-
we także produkcji cywilnej. Środki prze-
znaczone na te badania wynoszą około
500 mln zł rocznie, ale jak dotychczas nie są
one jeszcze efektywnie wykorzystywane. Pro-
blemem jest zmienność dysponentów tych
środków. Wcześniej dysponentem było Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, te-
raz jest Naukowe Centrum Badań i Rozwo-
ju. Z tych środków kadra naukowa często
utrzymuje się do emerytury. Ciągle rozwija ja-
kiś produkt i nie może go skończyć. Moim
marzeniem jest, by praca naukowo-badaw-
cza kończyła się albo demonstratorem tech-
nologii, albo produktu. I na tej podstawie za-
mawiający, czyli w tym przypadku wojsko, de-
cydowałoby o stworzeniu prototypu i uru-
chomieniu produkcji. Dlatego uważam, że ar-
mia powinna być dysponentem tych środków
finansowych.

Rozmawiał Czesław Rychlewski

Certyfikaty to już stardard
Rozmowa ze Sławomirem Kułakowskim, prezesem Polskiej Izby Producentów 
na Rzecz Obronności Kraju
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Jak przedstawia się podział oferty Tech-
nokontakt na wyroby dedykowane wojsku
i odbiorcom cywilnym? Co zapewnia pozy-
cję cenionego dostawcy wyrobów dla wojsk
natowskich?

– Wyroby spółki dedykowane są do sze-
rokiego grona odbiorców, zarówno z rynku
wojskowego, jak i cywilnego. Technokontakt
specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości
wiązek kablowych produkowanych w tech-
nologii Raychem, a przy tym zgodnie ze stan-
dardem IPC/WHMA-A-620. Posiadanie cer-
tyfikatu systemu jakości AQAP daje szerokie
możliwości współpracy z organizacjami woj-
skowymi oraz przemysłem obronnym państw
NATO.

Jakie certyfikaty jakościowe są dla do-
stawcy produktów na rzecz obronności obo-
wiązkowe, a jakie działania wykraczają poza
konieczne minimum, potwierdzając dążenie
do zapewnienia najwyższego poziomu usług?

– Posiadanie certyfikatu AQAP jest wy-
magane dla każdego dostawcy produkującego
lub świadczącego usługi w ramach rządowego
zapewnienia jakości. Certyfikat ten może
być wymagany od dostawców produkujących
lub świadczących usługi na rzecz wojska. Jed-
nocześnie wymagania AQAP nie mogą funk-
cjonować samodzielnie, bez uwzględnienia

norm ISO. Dlatego też funkcjonowanie obu
systemów ISO 9001 oraz AQAP 2110 istot-
nie wpływa na wzrost wiarygodności spółki.

Jakie aspekty polityki jakościowej firmy
wskazałby pan jako kluczowe w kształto-
waniu pozycji i wizerunku rzetelnego do-
stawcy wyrobów dla wojska? Jakie narzędzia
i systemy są pomocne w realizacji wizji
rozwoju, uwzględniającej duże przywiązanie
do jakości?

– Nadrzędnym celem, jaki przyjęła nasza
spółka, jest dostarczanie wyrobów i usług
atrakcyjnych pod względem jakości, ceny
oraz czasu dostawy, które dzięki korzystne-
mu połączeniu tych czynników zaspokajają
wymagania i oczekiwania rynku. Ważnym eta-
pem w wypełnianiu celów jakościowych spół-
ki jest również nieustanne doskonalenie oraz
utrzymywanie systemu jakości.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Nieustannie 
doskonalimy jakość
Specjalizacja to dobry kierunek zaistnienia na rynku. Jednak by zdobyć przewagę 
nad konkurencją, trzeba konsekwentnie realizować projakościowe działania 
i ciągle doskonalić ofertę z myślą o spełnieniu oczekiwań klienta. O specyfice 
produkcji firmy Technokontakt Sp. z o.o. i wizji rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem jakości, mówi jej prezes Mirosław Wojciech Szewczyk

Technokontakt Sp. z o.o. została założona w 1999 r.
W czerwcu 2011r. Spółka przeniosła się do nowej,
większej siedziby.

Technokontakt jest producentem wiazek kablowych
i światłowodowych oraz dystrybutorem szerokiej gamy
złącz D-SUB, niemieckiej firmy FCT Electronic gmbh. 

Ponadto w ofercie:
- złącza kablowe,
- akcesoria kablowe,
- kształtki termokurczliwe

Technokontakt Sp. z o.o.
ul. Żuromińska 10, 06-550 Szreńsk
tel. (23) 683 70 31, fax (23) 683 70 32
kontakt@technokontakt.com.pl
www.technokontakt.com.pl

Fot. ROBERT BARTOSEWICZ/GŁOS MŁAWY



Normy ISO serii 27000 to zbiór naj-
lepszych praktyk w tym zakresie.
Certyfikat wydany przez nieza-
leżną jednostkę certyfikującą sta-

nowi jednoznaczny dowód podjęcia wszelkich
kroków w celu zabezpieczenia istotnych in-
formacji przed nieautoryzowanym dostę-
pem lub zmianami.

To jest proces
ISO 27000 zapewnia kompleksowe po-

dejście do tego problemu z uwzględnieniem
informacji – gromadzonych w każdej formie
– cyfrowej, papierowej, a także wiedzy po-
szczególnych osób.

Normy ISO serii 27000 to przede wszyst-
kim:
• Poufność – zapewnienie dostępu do in-
formacji tylko osobom upoważnionym.
• Integralność – zapewnienie dokładności
i kompletności informacji oraz metod ich prze-
twarzania.
• Dostępność – zapewnienie, że osoby upo-
ważnione mają dostęp do informacji i zwią-

zanych z nią aktywów wtedy, gdy jest to po-
trzebne.

Warunkiem koniecznym uzyskania cer-
tyfikatu jest wdrożenie skutecznego, zgodnego
z wymaganiami normy, Systemu Zarządza-
nia Bezpieczeństwem Informacji (ang. In-
formation Security Management System).

Ubiegając się o certyfikat, należy rozwa-
żyć: potrzeby i cele, realizowane zadania, wiel-
kość i strukturę jednostki, wymogi prawne oraz
wynikające z nich wymagania bezpieczeństwa.
Aby osiągnąć powyższe cele, niezbędne jest
systematyczne podejście, obejmujące całość
zagadnień z tym związanych.

Krok po kroku
Wdrożenie Systemu Zarządzania Bez-

pieczeństwem Informacji jest procesem dłu-

gotrwałym – zwraca uwagę portal iso27000.pl
– wymagającym przeprowadzenia szeregu
czynności. Wpływ na czas wdrożenia i cer-
tyfikowania SZBI ma między innymi wielkość
organizacji. Niemniej jednak w procesie tym
można wskazać następujące etapy:

1. Uzyskanie wsparcia od kierownictwa.
Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Dobrym

sposobem jest wskazanie kierownictwu na
przykład aktualnych luk bezpieczeństwa, za-
grożeń i ewentualnych strat, wynikających
z braku systemu oraz korzyści, jakie daje jego
posiadanie.

2. Zdefiniowanie zakresu SZBI.
Należy wskazać, co system zarządzania

bezpieczeństwem informacji będzie obej-
mował, na przykład jakie jednostki, departa-
menty, zespoły, systemy itd.

3. Kolejne równolegle etapy to:
• Przygotowanie Deklaracji Stosowania.
Należy określić cele stosowania zabez-

pieczeń oraz zabezpieczenia odpowiednie dla
budowanego przez organizację SZBI oraz
uzasadnić, które są odpowiednie, a które nie.

• Zinwentaryzowanie zasobów.
Inwentaryzacja powinna obejmować

wszystkie systemy informacyjne, sieci, bazy da-
nych, inne zasoby informacyjne, dokumen-
ty itd. zgodnie ze zdefiniowanym zakresem
SZBI.

4. Przeprowadzenie analizy ryzyka.
Aby przeprowadzić analizę ryzyka, naj-

lepiej skorzystać z gotowej i uznanej metodyki.
Istnieją różne metody analizy ryzyka. Przy-
kład metody został omówiony choćby w nor-
mie ISO/IEC TR 13335 Information tech-
nology – Guiedlines for the management of
IT Security.

5. Przygotowanie Planu Postępowania
z Ryzykiem.

Plan przedstawia jakie zabezpieczenia
będą zastosowane w celu ograniczenia zi-

dentyfikowanych ryzyk, zwykle poprzez od-
wołanie się do zabezpieczeń proponowanych
w ISO/IEC 27002, innych standardów lub do-
brych praktyk, stosowanych w organizacji.

6. Opracowanie programu wdrażania
SZBI.

Etap ten polega na opracowaniu ogól-
nego programu, zbudowanego z szeregu
pojedynczych projektów wdrożeniowych.
Projekty odnoszą się do zbioru dobrych
praktyk, opisanych w standardzie ISO/IEC
27002. Na tym etapie osoby odpowiedzialne
za tworzenie SZBI zazwyczaj potrzebują
pomocy doświadczonych profesjonalistów
z zakresu bezpieczeństwa informacji (szcze-
gólnie w zakresie kierowania grupą roboczą,
odpowiedzialną za tworzenie SZBI). Opra-
cowanie projektów wymaga również współ-
pracy z różnymi komórkami organizacyjny-
mi, takimi jak IT, audytu wewnętrznego, ry-
zyka, zgodności, HR czy finansowa.

7. Implementacja programu wdrożenia
SZBI.

Na tym etapie implementuje się zabez-
pieczenia zgodnie z opracowanym progra-
mem wdrażania SZBI. Poszczególne projekty
programu realizowane są przez różne komórki
organizacyjne. Ważne jest, aby całość prac
była nadzorowana i zarządzana.

8. Eksploatacja SZBI.
Na SZBI składa się szereg procesów, któ-

rym towarzyszą polityki, standardy, procedury,
wytyczne itd. Należy pamiętać, że budowa-
nie systemu bezpieczeństwa nie polega na jed-
nostkowym wdrożeniu. Jest to ciągły i stale
trwający proces, co doskonale oddają słowa
Bruce’a Sheinera: „Bezpieczeństwo nie jest
produktem, lecz procesem”. Proces ten wy-
maga finansowania, ciągłego kierowania
oraz doskonalenia, aby zapewnić, że jest on
odpowiedni i sprawdza się w organizacji.

9. Dokumentowanie SZBI.
SZBI mieści w sobie szereg dokumentów,

takich jak opracowane polityki bezpieczeń-
stwa, standardy, procedury, wytyczne itp.
Oprócz tego w trakcie eksploatacji systemu
generowane są różnego rodzaju zapisy, na
przykład raporty z analizy ryzyka, logi, raporty
z przeglądu logów, raporty z audytów itp. Do-
kumentacja, wchodząca w skład SZBI, wy-
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Skarby w dokumentach
i w głowach
Informacje są równie, a czasami nawet bardziej, cenne niż inne zasoby organizacji.
Szczególną wartość mają w różnego rodzaju służbach, ale także w firmach. 
Dlatego systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji stały się bardzo 
popularne na całym świecie, w tym w Polsce

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY – POSZUKIWANIE JAKOŚCI

Ubiegając się o certyfikat, należy rozważyć:
potrzeby i cele, realizowane zadania, wielkość 
i strukturę jednostki, wymogi prawne oraz 
wynikające z nich wymagania bezpieczeństwa
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maga właściwego przechowywania oraz za-
rządzania. Ma ona decydujące znaczenie dla
zapewnienia poprawnej eksploatacji systemu
i w celu potwierdzenia (w szczególności
przed audytorami), że ustanowiony i wdro-
żony system funkcjonuje i jest efektywny.

10. Sprawdzanie zgodności.
Nie zawsze jest tak, że wdrożone i prze-

kazane do wykonania zarządzenia rzeczywi-
ście będą wykonywane. Rozdział 15 normy
ISO/IEC 27002 zawiera zabezpieczenia do-
tyczące zapewnienia zgodności, zarówno
z wewnętrznymi (na przykład polityką bez-
pieczeństwa), jak i zewnętrznymi (na przykład
przepisy prawa) wymaganiami.

11. Podejmowanie działań korygują-
cych.

Wynikiem przeglądów powinny być dzia-
łania korygujące, mające na celu wyelimino-
wanie wszelkich zidentyfikowanych nie-
zgodności oraz niedoskonałości, a tym samym
zapewniające ciągłe ulepszanie SZBI. Za-
rządzanie systemem, oparte na pętli Deminga
PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act), umożli-
wia systematyczne i ciągłe dostosowywanie
systemu do wymagań narzucanych przez sy-
tuację, przy jednoczesnym uwzględnieniu
ryzyka, związanego z bezpieczeństwem in-
formacji.

12. Ocena przedcertyfikacyjna.
Kiedy SZBI zostanie wdrożony, a jego

funkcjonowanie ustabilizuje się, kierownictwo
powinno podjąć decyzję o przeprowadzeniu
audytu sprawdzającego, czy SZBI funkcjo-
nuje poprawnie (na przykład prace w tym za-
kresie można zlecić zewnętrznemu konsul-
tantowi). Audyt ten jest obszerną oceną
zgodności, w czasie której dokonuje się prze-
glądu między innymi Deklaracji Stosowania
oraz Planu Postępowania z Ryzykiem. Etap
ten ma na celu upewnienie się, że w trakcie
wdrażania SZBI nic ważnego nie pominięto. 

13. Audyt certyfikacyjny.
W przypadku wdrożonego i poprawnie

funkcjonującego systemu kierownictwo może
podjąć decyzję o przeprowadzeniu certyfikacji.
W tym przypadku wybiera i zaprasza się akre-
dytowaną organizację certyfikującą. Audytorzy
sprawdzają istnienie dowodów świadczą-
cych o wdrożeniu i funkcjonowaniu SZBI, ta-
kich jak Polityka Bezpieczeństwa, Deklaracja
Stosowania, Plan Postępowania z Ryzy-
kiem, zapisy operacyjne itd. Audytorzy starają
się potwierdzić, że System Zarządzania Bez-
pieczeństwem Informacji jest odpowiedni
i wystarczający, aby spełnić wymagania or-
ganizacji. Audytorzy potwierdzają również, czy
ustanowiona polityka bezpieczeństwa jest sto-
sowana w praktyce.

Gdy system zostanie prawidłowo wdro-
żony i korygowany, przyniesie istotne korzy-
ści. Jakie? Trudno to oszacować. Ale widać
je wyraźnie, gdy z powodu braku SZBI or-
ganizacja ponosi ogromne straty.

Opr. CR



Od 5 do 8 września tereny wysta-
wiennicze Targów Kielce zdomi-
nowała tematyka obronności. Te-
goroczny Międzynarodowy Salon

Przemysłu Obronnego, jak co roku, stał się
okazją do prezentacji najnowocześniejszego
sprzętu wojskowego, podjęcia dyskusji o kie-
runkach rozwoju przemysłu zbrojeniowego
i perspektywach wzmacniania obronności
w kontekście międzynarodowym oraz od-
znaczenia tych, który mają największy wkład
w postęp branży i poprawę jakości funkcjo-
nowania sił zbrojnych.

Międzynarodowo na MSPO
XIX Salon, objęty patronatem honoro-

wym ministra obrony narodowej Tomasza
Siemioniaka, który dokonał oficjalnego otwar-
cia targów, licznie odwiedzili goście zainte-
resowani tematyką obronności i najnow-
szym dorobkiem przemysłu zbrojeniowego,
jak również przedstawiciele ministerstw obro-
ny z 30 państw i honorowi goście – przed-
stawiciele Europejskiej Agencji Obrony. Swo-
je ekspozycje przygotowało blisko 400 wy-
stawców z 20 krajów, a stałym elementem Sa-
lonu była wystawa Sił Zbrojnych RP pod ha-
słem „Nowoczesny sprzęt w profesjonalnej ar-
mii”, którą w tym roku przygotował Inspek-
torat Wsparcia Sił Zbrojnych, przy współ-
udziale Wojsk Lądowych i Żandarmerii Woj-
skowej. Zaprezentowano na niej cały przekrój
wyposażenia polskiej armii, od uzbrojenia po-
jedynczego żołnierza po wozy bojowe i dzia-
ła samobieżne.

Wśród wystawców znalazły się globalne
korporacje, będące liderami przemysłu zbro-
jeniowego, takie jak Boeing, MBDA, Ray-
theon, Thales, stanowiące prawie jedną trze-
cią kompleksowej ekspozycji. Jak co roku, naj-
liczniej zaprezentowały się polskie firmy pro-
dukujące dla wojska, wśród których pod
względem promowanych nowości prym
wiódł narodowy koncern zbrojeniowy, czyli
Grupa Bumar, będąca czołowym dostawcą
i eksporterem uzbrojenia oraz sprzętu woj-
skowego produkowanego przez polski prze-
mysł obronny.
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MSPO z coraz 
większym rozmachem
Tegoroczną, XIX edycję MSPO po raz kolejny określają rekordowe wyniki: 13 tys.
zwiedzających, 25 tys. mkw. powierzchni, zagospodarowanej przez 400 wystawców 
z całego świata, oraz obecność światowych koncernów, oficjalnych delegacji 
z 30 państw i przedstawicieli Europejskiej Agencji Obrony. Fakty te potwierdzają 
skalę i rangę wydarzenia dla wszystkich zaangażowanych w rozwój obronności
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Nagroda Prezydenta RP:
• Jelcz – Komponenty Sp. z o.o., 

Jelcz-Laskowice

Nagroda Defender:
• WB Electronics SA
• Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA
• ZAMET-GŁOWNO Adam Pruski, 

Zdzisław Łuczak SJ
• Lubawa SA
• Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego 

MASKPOL SA
• Huta Stalowa WOLA SA
• Przemysłowe Centrum Optyki SA
• Przemysłowy Instytut 

Telekomunikacji SA
• Konsorcjum Naukowo-Techniczne 

JAKUSZ–WITU
• Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA

Nagroda Super Defender: 
• Przemysłowy Instytut Telekomunikacji SA

Wyróżnienie ministra obrony narodowej: 
• Huta Stalowa Wola SA

Wyróżnienie ministra spraw 
wewnętrznych i administracji: 
• UMO Technologie Militarne i Policyjne

Wyróżnienia ministra gospodarki
w kategorii offsetobiorca sektora 
obronnego:

• Instytut Technicznego Wojsk Lotniczych
w kategorii najlepszy eksporter:

• Wojskowe Zakłady Uzbrojenia 
w Grudziądzu

Medale Targów Kielce 
za aranżację stoiska:
• BUMAR Sp. z o.o. – Warszawa
• Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego 
• CENZIN Sp. z o.o. – Warszawa
• Za zbiorową prezencję firm dla Defence 

Exhibition Organisation – Indie
• AGUSTAWESTLAND – Włochy
• Kongsberg Defence & Aerospace AS 

– Norwegia

Wyróżnienia Targów Kielce 
za aranżację stoiska:
• Huta Stalowa Wola SA – Stalowa Wola
• DCNS – Francja
• Korea Aerospace Industries Ltd. – Korea
• Sikorsky Aicraft Corporation – USA
• UMO Technologie Militarne i Policyjne 

– Warszawa
• Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 

– Warszawa

Jedna z targowych ekspozycji

Nagrody i wyróżnienia przyznane podczas targów
MSPO i LOGISTYKA 2011
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W uroczystym otwarciu targów udział
wzięło kilkaset osób, w tym wysocy rangą
przedstawiciele polskiej armii, administracji
państwowej, posłowie, senatorowie, człon-
kowie delegacji z zagranicznych ministerstw
obrony, wystawcy i zwiedzający. Wśród go-
ści honorowych znaleźli się minister spraw za-
granicznych Radosław Sikorski, Szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Ko-
ziej, dyrektor European Defence Agency
Claude-France Arnold i prezydent Kielc
Wojciech Lubawski. Minister obrony naro-
dowej stawiał w swym przemówieniu akcent
na pozytywne zmiany, jakie zaobserwował
w organizacji i programie MSPO, odkąd
uczestniczył w Salonie 11 lat temu. – Salon
się rozwija i stwarza doskonałe możliwości
do kontaktu firm z Siłami Zbrojnymi, jak
i przedstawicielami administracji państwowej
kilkudziesięciu państw. To zdecydowanie
najlepsza promocja polskiej gospodarki zbro-
jeniowej na arenie międzynarodowej – mó-
wił, otwierając targi.

O przyszłości obronności
Ze względu na szczególne okoliczności

prezydencji Polski w Radzie UE Ministerstwo
Obrony Narodowej i Europejska Agencja
Ochrony współorganizowały specjalne mię-
dzynarodowe seminarium poświęcone bez-
pieczeństwu dostaw. Podsekretarz stanu
w MON ds. uzbrojenia i modernizacji Mar-
cin Idzik w wystąpieniu inaugurującym se-
minarium, mówiąc o potrzebie unijnego
sprostania aktualnym wyzwaniom w sferze
bezpieczeństwa i obrony, podkreślił: – Pol-
ska popiera dynamiczny rozwój Europejskiej
Bazy Technologicznej Przemysłu Obron-
nego. Stworzyłaby ona warunki do zapew-
nienia bezpieczeństwa dostaw, sprostania pil-
nym potrzebom operacyjnym, jak również
zwiększyła niezależność państw europej-
skich, tym samym wzmacniając autonomię
Unii Europejskiej.

Ambasador RP przy NATO Bogusław
Winid zwrócił uwagę na konieczność wza-
jemnego wspierania się UE i NATO w dąże-
niu do rozwoju zdolności obronnych, wska-
zując, że koncepcja „smart defence” NATO
i inicjatywa „pooling and sharing” Unii Eu-
ropejskiej zmierzają w tym samym kierunku
racjonalizacji wydatków obronnych państw
członkowskich. W ramach seminarium omó-
wiono dotychczasowe doświadczenia po-
szczególnych państw w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa dostaw uzbrojenia i sprzętu
wojskowego oraz perspektywy dalszych dzia-
łań. Ponadto omówiono wstępne założenia
Kodeksu Postępowania w zakresie bezpie-
czeństwa dostaw oraz zaproponowano dal-
sze działania w tej sprawie w ramach EDA,
jako krok w kierunku tworzenia na obszarze
UE jednolitego rynku uzbrojenia i sprzętu woj-
skowego oraz zacieśniania współpracy prze-
mysłów obronnych państw członkowskich.

Deklaracje współpracy
To nie jedyne ważne wydarzenie, jakie

miało miejsce podczas wrześniowego MSPO.
W ramach targów doszło do podpisania po-
rozumienia o budowie tarczy pomiędzy Bu-
marem a rumuńską firmą UTI, które stało się
wyraźną deklaracją i zobowiązaniem do
współpracy w zakresie rozwoju systemów
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej,
złożoną w obecności ministrów spraw za-
granicznych Polski i Rumunii. Zawarte po-
rozumienie służy zacieśnieniu współpracy obu
państw w obszarze zaawansowanych tech-
nologicznie systemów dowodzenia, systemów
bezpieczeństwa wewnętrznego czy współpracy
w zakresie prac badawczo-rozwojowych,
a także podjęcia wspólnych działań poza-
militarnych. Ponadto Grupa Bumar zawar-
ła porozumienie o współpracy z Sikorsky Air-
craft Corporation w zakresie uzbrojenia śmi-
głowca s70i Black Hawk – wielozadaniowej
maszyny, wykorzystywanej przez 29 armii

z całego świata, której producentem jest fir-
ma Sikorsky.

Poza okazją do zapoznania się ze zróż-
nicowaną ofertą prezentowaną na stoiskach
i bycia świadkiem ważnych wydarzeń rzutu-
jących na współpracę międzynarodowych
przemysłów obronnych uczestnicy MSPO
mieli okazję obejrzeć na terenie zewnętrznym
Targów Kielce dynamiczny pokaz ewakuacji
z rejonu działań bojowych z udziałem śmi-
głowców i żołnierzy z 25. Brygady Kawale-
rii Powietrznej. Ciekawym punktem progra-
mu targów były też pokazy strażackiej akcji
ratowniczej i tresury psów policyjnych.

Zasługi docenione
Rada Programowa MSPO tradycyjnie

przyznała nagrody Defender dla przedsię-
biorców przemysłu zbrojeniowego oferujących
najlepszy sprzęt dla wojska i służb mundu-
rowych, wyróżniające się oryginalnością i no-
watorstwem myśli technicznej. Ponadto wrę-
czono specjalne wyróżnienia: ministra obro-
ny narodowej, ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji oraz ministra gospodarki.
Prestiżową nagrodą prezydenta RP dla pro-
duktu najlepiej służącego podnoszeniu po-
ziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych
RP wyróżniono tym razem firmę Jelcz–
Komponenty, którą prezes zarządu Włady-
sław Czubak odebrał podczas gali MSPO
z rąk generała broni Lecha Konopki, dyrek-
tora Departamentu Zwierzchnictwa nad Si-
łami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Na-
rodowego.

Prezes zarządu Targów Kielce Andrzej
Mochoń wręczył wystawcom wyróżnienia
i medale za najlepszą aranżację stoisk. Spe-
cjalne statuetki „Współtwórca naszego suk-
cesu” z rąk zarządu Targów Kielce: prezesa
Andrzeja Mochonia i wiceprezes Bożeny
Staniak odebrali minister Marcin Idzik oraz
generałowie Krzysztof Juniec, Roman Klecha
i Lech Konopka. �

Jak co roku Targi MSPO i Logistyka cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających



Jak z dzisiejszej perspektywy ocenia
pan dokonania firmy od jej powstania w wy-
niku przekształceń Zakładów Samochodo-
wych Jelcz SA w 2001 roku i jak przedsię-
biorstwo zapisało się w historii krajowej
obronności? Co kształtuje państwa ofertę wy-
robów dla wojska i wpływa na pozycję firmy
wśród producentów na rzecz Sił Zbrojnych?

– Mając na uwadze los „spółki matki”
– upadłość likwidacyjna – oraz Spółki Jelcz
Samochody Ciężarowe – powstałej również
w 2001 roku, a upadłej 3 lata później – na-
sze dokonania oceniam wysoko, chociaż za-
dawane mi pytania przez dziennikarzy nie-
których gazet w rodzaju „Czy planujecie po-
wrót na rynek cywilny?” sugerują, że oczeki-
wania mogą być większe.

Po 10 latach od rozpoczęcia działalno-
ści firma Jelcz-Komponenty Sp. z o.o., jako
ostatnia z rodowodem sięgającym 1952
roku, prowadzi rozwój, produkcję i sprzedaż
samochodów ciężarowych marki Jelcz. Spół-
ka jest właścicielem prawa użytkowania wie-
czystego gruntu oraz posadowionej na nim
hali produkcyjnej, a także praw do produk-
cji oraz do dokumentacji technicznej nie tyl-
ko samochodów ciężarowych i gaśniczych
marki Jelcz, które nabyła w 2005 roku, kupując
zorganizowane przedsiębiorstwo Jelcz Sa-
mochody Ciężarowe Sp. z o.o. w upadłości,
ale i praw do produkcji i dokumentacji tech-
nicznej wszystkich autobusów marki Jelcz i
– co najważniejsze – praw do marki Jelcz, ku-
pionych już od Syndyka „spółki matki”.

W ciągu tej dekady sytuacja ekonomicz-
no-finansowa Spółki również podlegała
zmianom – od stanów zapaści w pierwszych
latach, kiedy kapitał własny był ujemny, do sta-
nów w ostatnich latach, kiedy to kapitał
własny jest większy od zakładowego, a Spół-
ka uzyskała zdolność kredytową, zdolność do
samodzielnego udziału w postępowaniach
przetargowych.

Naszą ofertę dla SZ RP kształtują wy-
magania taktyczno-techniczne spełnienia
specyficznych wymagań określanych przez
wojsko, przekazywane nam na etapie postę-
powań przetargowych lub na etapie ankiet
sondujących możliwości poszczególnych
producentów samochodów. Bierzemy rów-
nież udział w programach modernizujących
wyposażenie SZ RP, jako dostawca platfor-
my transportowej, np. Langusta, Regina,
Homar, Kryl.

Moim zdaniem, naszą pozycję wśród pro-
ducentów na rzecz MON kształtuje otwartość
na zmiany w celu spełnienia oczekiwań klien-
ta, elastyczność i relatywnie krótkie terminy
dostaw. Istotne znaczenie przypisujemy rów-

nież unifikacji w procesie projektowania i pro-
dukcji samochodów, optymalizującej dla
użytkowania koszty ich eksploatacji.

Co oprócz dumy i prestiżu daje w prak-
tyce tegoroczna Nagroda Prezydenta RP,
przyznana na targach MSPO? Czy pomoże
ona w promocji nagrodzonych w ten sposób
produktów?

– Może będzie to truizmem, ale przy-
znana Spółce Nagroda Prezydenta RP na-
kłada na nas bardzo dużą odpowiedzialność
za efekty naszej przyszłej pracy. W krótkim
czasie istotnie poszerzyliśmy zakres zasto-
sowań samochodów marki Jelcz w SZ RP.
Obecnie pojazdy te są wykorzystywane do
transportu żołnierzy, materiałów i towarów,
ale także są nośnikiem specjalnych urządzeń,
takich jak: wyrzutnie rakietowe, stacje rada-
rowe, systemy łączności, wozy amunicyjne, cy-
sterny do transportu i dystrybucji paliw, cy-
sterny do transportu wody. To jakby zdoby-
te przyczółki nowych rynków, rynków nie-
wielkich, niszowych, ale jakże istotnych
z punktu widzenia marki, a mam nadzieję, że
i bezpieczeństwa kraju.

Moim zdaniem, wyróżnienie nie będzie
promować konkretnych produktów, bo
w świetle prawa stosowanego przy zakupach
pojazdów jest to niemożliwe. Natomiast
promuje markę jako tę, która potencjalnie
może składać dla SZ RP konkurencyjne
oferty na pojazdy kołowe średniej i dużej ła-
downości, spełniające specyficzne wymaga-
nia klienta.

Co konkretnie doceniono, wyróżniając ko-
łową platformę na podwoziach pojazdów spe-
cjalnych JELCZ 662D.35 i JELCZ 882D.43?

– Moim zdaniem, wzięto pod uwagę pa-
rametry techniczne oferowanych pojazdów,
z których najistotniejsze to: odpowiedni po-
ziom ochrony balistycznej według STANAG
4569, zapewnienie warunków przetrwania za-

łogi w strefach skażonych bronią chemiczną
i biologiczną, własności trakcyjno-eksplo-
atacyjne, niezbędne w warunkach terenowych
oraz nowoczesne rozwiązania instalacji elek-
trycznej i układów elektronicznych, spełnia-
jące specjalistyczne wymagania dla pojazdów
wojskowych. Dzięki spełnieniu tych para-
metrów nasze podwozia zostały wykorzy-
stywane do zabudowy specjalistycznym i no-
woczesnym sprzętem w Nadbrzeżnym Dy-
wizjonie Rakietowym Marynarki Wojennej, ta-
kim jak radary, wyrzutnie rakiet i kontenery do-
wodzenia. Bez wątpienia brano również pod
uwagę możliwości dalszego wykorzystywania
podwozi JELCZ do innych zastosowań spe-
cjalnych w SZ RP.

Jakie plany co do dalszego kształtowa-
nia strategii rozwoju i polityki jakości przy-
świecają firmie na kolejne dziesięciolecie?

– Niezależnie od hipotetycznych kie-
runków rozwoju Spółki, jakie w niedalekiej
przyszłości może zainicjować jej nowy wła-
ściciel, proces sprzedaży 100 proc. udziałów
w naszej Spółce, prowadzony przez Syndy-
ka Jelcz SA w upadłości likwidacyjnej może
zakończyć się jeszcze w ciągu najbliższych
5–6 miesięcy. Według aktualnej wersji planu
działalności na lata 2011–2015 będziemy kon-
centrować nasze prace i środki wokół za-
sadniczych elementów naszej wieloletniej
strategii, tj.: uzyskanie pozycji dominującego
dostawcy pojazdów kołowych średniej i du-
żej ładowności dla SZ RP, w tym poprzez ofe-
rowanie pojazdów o wymaganych poziomach
ochrony balistycznej dla poszczególnych
projektów, a także rozpoczęcie akwizycji na-
szych pojazdów w sposób bezpośredni lub po-
średni na rynkach pozaeuropejskich.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.jelcz-komponenty.of.pl
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Do zastosowań specjalnych
Rozmowa z Władysławem Czubakiem, prezesem firmy Jelcz-Komponenty Sp. z o.o.
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Przemysłowy Instytut Telekomuni-
kacji, będący jedną z trzech spółek
Dywizji Bumar Elektronika, przy-
zwyczaił już środowisko branży

obronnej do pewnego rodzaju tradycji, jaką
stało się zdobywanie nagrody Defender.
Z roku na rok oczekiwania w tym zakresie są
coraz większe, coraz trudniej jest dostarczyć
sprzęt na tyle zaawansowany technologicz-
nie i nowatorski, aby mógł być wybrany
spośród licznych konkurentów i uhonorowany
nagrodą. Spółce udaje się regularnie sprostać
tym oczekiwaniom od roku 2003. Zdobyty
podczas tegorocznego XIX Międzynarodo-
wego Salonu Przemysłu Obronnego De-
fender za Radar Mobilny RM-100 jest już 10
nagrodą Defender przyznaną Przemysło-
wemu Instytutowi Telekomunikacji.

W tegorocznej edycji konkursu udział
wzięło 48 firm, zgłaszając do nagród 72 wy-
roby. Komisja przyznała 10 nagród Defender
i jedną Super Defender. Laureatem nagrody
Super Defender został Przemysłowy Instytut
Telekomunikacji SA, przy czym statuetka
Super Defendera przyznana w 2011 roku za
Radar Mobilny RM-100, jest już drugą, jaką
otrzymał Instytut (pierwszą otrzymał za Sta-
cję rozpoznania pokładowych systemów
elektronicznych w 2009 roku). Wyrób ten
otrzymał również Grand Prix im. Kontrad-
mirała Xawerego Czernickiego podczas
11. Bałtyckich Targów Militarnych Balt-Mi-
litary-Expo odbywających się w Gdańsku
w 2010 roku.

Radar Mobilny RM-100 jest mobilnym
systemem radarowym wykorzystującym Ci-
chy Radar Morski. Wykrywa i automatycz-
nie śledzi obiekty nawodne i brzegowe oraz
określa ich współrzędne za pomocą radaru
FMCW. Przeznaczony jest do eksploatacji
w charakterze mobilnej, brzegowej stacji ra-
diolokacyjnej. Umożliwia fuzję danych radaru
i odbiornika AIS, ich zobrazowanie, archi-
wizację i przesyłanie do Zautomatyzowane-
go Systemu Dowodzenia Marynarki Wojen-
nej. Może być stosowany do monitorowania
wybrzeża morskiego, w tym ochrony strefy
ekonomicznej.

Wykonanie radaru w Technologii FMCW
umożliwia pracę radaru z niewielkimi mocami
sygnału sondującego (0.1 do 2 W), dzięki cze-
mu jest on klasyfikowany w kategorii radarów
trudno wykrywalnych (LPI). Jest to zaleta tak-
tyczna tego rozwiązania, zapewniająca moż-
liwość pracy w warunkach ciszy radioloka-

cyjnej. Właściwości wykrywania obiektów
nawodnych są analogiczne, jak dla standar-
dowego nawigacyjnego radaru impulsowego
z mocą w impulsie 25 kW. Innymi, wykorzy-
stanymi w radarze RM-100 zaletami FMCW,
są bardzo wysoka rozdzielczość odległo-
ściowa i brak strefy martwej, co zapewnia pre-
cyzyjną detekcję zróżnicowanych obiektów
występujących na tle „clutteru” morskiego,
w tym również monitorowanie portów i akwe-
nów wymagających specjalnego nadzoru.

Zestaw antenowy radaru jest zainstalo-
wany na maszcie rozwijanym do wysokości
20 m, co umożliwia jego pracę w terenie za-
budowanym i zalesionym. Radar RM-100 jest
przystosowany do transportu drogowego
na własnym podwoziu po drogach utwar-
dzonych i gruntowych.

– Mamy nadzieję, że tegoroczny sukces
osiągnięty podczas XIX MSPO, zmotywuje
przyszłą spółkę Bumar Elektronika, do któ-
rej należeć będzie między innymi Przemysłowy
Instytut Telekomunikacji SA, do dalszego
rozwoju i tworzenia nowatorskich technolo-
gicznie rozwiązań – podsumowuje Ireneusz
Żmidziński, prezes zarządu Przemysłowego
Instytutu Telekomunikacji SA. �
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Podwójny sukces 
Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 
w Kielcach Przemysłowy Instytut Telekomunikacji zdobył nagrody 
Defendera i Super Defendera za Radar mobilny RM-100

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY – POSZUKIWANIE JAKOŚCI

Odbiór nagrody Defender i Super Defender przez członka zarządu Przemysłowego
Instytutu Telekomunikacji SA i CNPEP Radwar SA Henryka Kanteckiego

Maszt antenowy w pozycji pracy
(rozłożony) Radaru Mobilnego RM-100





Konkurs powstał z myślą o gminach
wiejskich, miejsko-wiejskich, ban-
kach spółdzielczych współpracu-
jących z samorządami oraz Lo-

kalnych Grupach Działania i organizacjach
pozarządowych działających na terenach
wiejskich. Patronat honorowy nad konkur-
sem i Galą objęli prezydent RP Pan Broni-
sław Komorowski, przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek i mi-
nister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.
Gospodarzem uroczystości była Fundacja
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
– organizator konkursu. Fundację wspierał
partner Gali – Wielkopolski Bank Spół-
dzielczy.

Na Galę przybyło blisko 250 osób z ca-
łej Polski. Byli wśród nich przedstawiciele no-
minowanych w konkursie gmin, banków
spółdzielczych, Lokalnych Grup Działania
i organizacji pozarządowych. Zgromadzoną
publiczność przywitała Grupa MoCarta.

Po krótkim muzyczno-satyrycznym wstę-
pie gości powitali: Danuta Holecka – dzien-
nikarka prowadząca serwisy informacyjne
w TVP Info i Marek Zagórski – prezes Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Pol-
skiej. Po powitaniu przybyłych gości i po-
dziękowaniu partnerowi Gali  – Wielkopol-
skiemu Bankowi Spółdzielczemu – i patronom
honorowym prezes Zagórski zaprosił na
scenę Dariusza Młotkiewicza, sekretarza
stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który od-
czytał list od Bronisława Komorowskiego.

Laureaci
W kategorii rozwój przedsiębiorczości

wiejskiej laureatem została gmina Stare Mia-
sto – statuetkę odebrał wójt Ryszard Na-
wrocki, w kategorii rozwój kapitału społecz-
nego zwyciężyła gmina Recz – statuetkę
odebrał burmistrz Józef Romanowski, a w ka-
tegorii harmonijny rozwój najlepsza okaza-
ła się gmina Narewka, dla której statuetkę ode-
brał wójt Mikołaj Pawlicz. W nowej katego-
rii: harmonijna współpraca gmina–bank
spółdzielczy, w której Laur Gospodarności de-
dykowany jest bankowi, który jest jej partne-
rem gminy i wspiera ją w inwestycjach i dzia-
łaniach na rzecz mieszkańców, zwyciężył
Bank Spółdzielczy w Skórczu z województwa
pomorskiego.

Inspirująca równość
Dalsza cześć uroczystości poświęcona

była Lokalnym Grupom Działania i organi-
zacjom zgłaszanym przez LGD w kategorii
inspirujący projekt roku. Przed zaproszeniem
finalistów list od Jerzego Buzka odczytała Jo-
anna Szczepańska, dyrektor Biura Prze-
wodniczącego PE. Następnie na scenie po-
jawili się przedstawiciele finalistów tej części
konkursu – Barbara Zych i Paweł Czaja, re-
prezentujący inicjatywę odrolnika.pl („Pacz-
ka od Rolnika”) i Bartłomiej Głuszak z El-
bląskiego Stowarzyszenia Wspierania Ini-
cjatyw Pozarządowych, które rozwija projekt
„Miejsca z Duszą”.

Celem projektu „Paczka od Rolnika”
jest zaangażowanie rolników z małych, eko-
logicznych, rodzinnych gospodarstw rol-
nych w produkcję zdrowej, ekologicznej żyw-
ności i jej bezpośrednią dystrybucję do od-
biorców indywidualnych, bez udziału po-
średników i systemu dystrybucji. Natomiast
projekt „Miejsca z Dusza” to partnerstwo 10
niezwykłych miejscowości z okolic Zalewu Wi-
ślanego, Wysoczyzny Elbląskiej i Kanału
Elbląskiego, do którego należą: Aniołowo
„Wioska Aniołów”, Pogrodzie „Wioska Dzie-
ci”, Cesarskie Kadyny, Suchacz „Wioska
Kaperska”, Kamionek Wielki „Wioska Ryb
i Szuwarów”, Łęcze „Wioska Wiatru i Pod-
cieni”, Jędrychowo „Wioska Jak u Babci”,
Wielkie Wierzno „Wioska Rodzinna”, Naru-
sa „Osada Pod Kapeluszem” oraz jedyne
w tym gronie miasteczko Frombork „Gród
Kopernika”. Celem partnerstwa jest wspól-

ne działanie na rzecz rozwoju społecznego,
kulturalnego i turystycznego zrzeszonych
miejscowości, w tym stworzenie wspólnego
produktu turystycznego, będącego promocją
całego partnerstwa. Ku zaskoczeniu obu or-
ganizacji Kapituła Konkursu przyznała dwie
równorzędne nagrody. Zwycięzcy otrzyma-
li po 25 tys. zł na rozwój i kontynuację swo-
ich projektów.

Ostatnią nagrodę – Laur Honorowy
– wręczał laureat poprzedniej edycji senator
Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Sto-
warzyszenia Sołtysów. Otrzymała go Lokal-
na Grupa Działania „Partnerstwo dla Doli-
ny Baryczy”. Nagrodę odebrała Inga De-
mianiuk-Ozga, prezes Zarządu Stowarzy-
szenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Po zakończeniu sesji fotograficznej na sce-
nę wkroczyła Grupa MoCarta, która przez
ponad 40 minut zabawiała zgromadzoną pu-
bliczność autorskimi aranżacjami i skeczami. 

Na zakończenie uroczystej gali prezes Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
podziękował wszystkim gminom za udział
w konkursie oraz zaangażowanie i aktywną
działalność na rzecz rozwoju lokalnego, a Da-
nuta Holecka zaprosiła do wspólnego zdję-
cia wszystkich zwycięzców. Ostatnim punk-
tem programu był koktajl w Skarbcu Kró-
lewskim i na tarasie Zamku z urokliwym wi-
dokiem na Wisłę, podczas którego serwowano
dania zarówno kuchni polskiej, jak i mię-
dzynarodowej. I rozmawiano, rozmawiano,
rozmawiano…

AU
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Kolejni gospodarni
uhonorowani laurami
Podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie 
rozstrzygnięto 2. edycję konkursu Laur Gospodarności

LAUR GOSPODARNOŚCI

Laureaci konkursu Laur Gospodarności 2011



Gmina Narewka to malowniczo
położona gmina w południowo-
wschodniej części województwa
podlaskiego, na Równinie Biel-

skiej, w północnej części sięga Doliny Górnej
Narwi. Jej obszar zajmuje powierzchnię
33 948 ha., z czego dwie trzecie stanowią lasy
Puszczy Białowieskiej, w tym 4454,07 ha Bia-
łowieski Park Narodowy. W północnej części
gminy znajduje się zbiornik wodny „Siemia-
nówka” o powierzchni 3 250 ha, powstały po
spiętrzeniu wód rzeki Narew.

Bogactwo walorów przyrodniczych świad-
czy o dużym potencjale turystycznym gminy,
dającym znaczące możliwości rozwoju roz-
maitych form rekreacji, od agroturystyki
przez turystykę krajobrazową po kwalifikowaną
i specjalistyczną. Wykorzystaniu naturalnych
atutów gminy sprzyjają wytyczane szlaki tu-
rystyczne, zarówno piesze, jak i rowerowe, two-
rzące swoistą sieć, umożliwiającą dotarcie do
najcenniejszych przyrodniczo miejsc, oraz
ciągle rozbudowująca się infrastruktura tu-
rystyczna. Przykładem inwestycji w infra-
strukturę rekreacyjną może być boisko Orlik
w Narewce oraz powstały w ubiegłym roku
Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny i Kulturalny
na Starym Dworze, nad zbiornikiem wodnym
„Siemianówka”, obejmujący 2 korty tenisowe,
boiska do siatkówki i koszykówki, plażę, am-
fiteatr, pola kampingowe i pod caravaning,

6 wiat ogniskowych oraz 2 pomosty pływające
i ściankę wspinaczkową. Tak urozmaicone
możliwości rekreacji zapewniają rozrywkę
nawet najbardziej wymagającym turystom.
Wkrótce infrastrukturę sportowo-rekreacyjną
gminy wzbogaci budowana stanica kajakowa,
która umożliwi organizację spływów kajako-
wych rzeką Narewka.

Atuty gminy Narewka czynią z niej nie tyl-
ko idealne miejsce do wypoczynku, lecz tak-
że do inwestowania. Na jej terenie rozwija się
około 100 podmiotów gospodarczych, których
aktywność obejmuje działalność turystyczną
i agroturystyczną, handlową, usługową, jak
również z zakresu budownictwa, transportu
i przeładunku. Funkcjonują tu terminale zaj-
mujące się importem, przeładunkiem, ma-
gazynowaniem i dystrybucją kruszyw, paliw
oraz innych towarów sprowadzanych zza
wschodniej granicy szlakami kolejowymi.

Największym i najszybciej rozwijającym się za-
kładem jest filia firmy PRONAR Narew,
zajmująca się produkcją maszyn rolniczych
i podzespołów do nich, eksportująca swoje
wyroby na cały świat. Jednym z większych za-
kładów jest Ceramika Budowlana Lewkowo,
która już od ponad czterdziestu lat oferuje do-
brej jakości ceramikę budowlaną.

Korzystne perspektywy dalszego roz-
woju gospodarczego rysują się przed gminą
za sprawą kolejowego przejścia granicznego
z punktem kontroli fitosanitarnej w Siemia-
nówce, które umożliwi przepływ towarów po-
chodzenia roślinnego, a tym samym ułatwi
prowadzenie kontaktów handlowych ze
Wschodem.

Bieżąca oferta inwestycyjna udostępnia
potencjalnie zainteresowanym inwestorom
przygotowane grunty o zróżnicowanej po-
wierzchni, przeznaczone pod budownictwo
letniskowe, usługowe, turystyczne i sportowo-
rekreacyjne. Niezagospodarowane działki
w takich miejscowościach, jak Stary Dwór,
Nowa Łuka, Łuka, Lewkowo Nowe i Lew-
kowo Stare, mają szansę wzbogacić gminę
o kolejne obiekty, które wpisując się w kieru-
nek rozwoju gminy, podniosą jej atrakcyjność
i przysporzą popularności, która przełoży się
na wymierne korzyści.

www.narewka.pl

Przyszłość w turystyce
Dzięki położeniu i walorom przyrodniczym gmina Narewka posiada duży potencjał
rozwoju w dziedzinie turystyki. Samorząd systematycznie inwestuje w infrastrukturę
rekreacyjną, a jednocześnie oferuje atrakcyjne grunty do zagospodarowania 
inwestorom, którzy podejmą działania zbieżne ze strategią lokalnego rozwoju

Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny i Kulturalny na Starym Dworze

Zawody Windsurfingowe na zbiorniku
wodnym „Siemianówka”

LAUR GOSPODARNOŚCI
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Gmina Recz, usytuowana przy dro-
dze krajowej nr 10, około 75 km na
południowy wschód od Szczecina,
jest jedną z sześciu gmin powiatu

choszczeńskiego. Gminę zamieszkuje prawie
6 tys. osób, z czego niecałe 3 tys. to obywate-
le miasta Recz, które zachowało średnio-
wieczny układ zabudowy o owalnym zarysie,
z centrum usytuowanym na wzniesieniu oto-
czonym murami obronnymi.

Każdego roku samorząd przeznacza
znaczne środki na rozwój edukacji, kultury,
zaplecza sportowego, infrastruktury komu-
nalnej i mieszkaniowej. Realizacja wielu in-
westycji jest możliwa dzięki wsparciu fundu-
szy zewnętrznych. W dowód opisywanego
rozwoju w 2008 roku gmina Recz zdobyła III
miejsce w regionie w konkursie „Grunt na me-
dal”. W 2010 roku zdobyła wyróżnienie jako
17. gmina w województwie zachodniopo-

morskim w konkursie Europejska Gmina
– Europejskie Miasto. Została także laure-
atem ogólnopolskiego konkursu Mistrzow-
ska Gmina 2010/2011 w kategorii gmina
miejsko-wiejska. W bieżącym roku uzyska-
ła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie
Laur Gospodarności w kategorii harmonij-
ny rozwój.

Znaczącym atutem gminy Recz jest do-
brze rozwinięta współpraca z sektorem spo-
łecznym. Funkcjonuje tu 17 organizacji po-
zarządowych, a działania podejmowane
przez stowarzyszenia w istotny sposób
przyczyniają się do rozwoju życia kultural-
nego i sportowego na terenie gminy, pro-
pagując przy tym wartość pracy społecznej.
Aby systematycznie usprawniać działal-
ność organizacji pozarządowych, gmina
Recz corocznie wspiera sektor społeczny,
między innymi poprzez udzielanie dotacji
oraz uruchomienie środków funduszu so-
łeckiego. Ukoronowaniem współpracy gmi-
ny z sektorem społecznym jest zdobycie
w 2011 roku I miejsca w ogólnopolskim kon-
kursie Laur Gospodarności w kategorii roz-
wój kapitału ludzkiego.

www.recz.pl
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Grunt 
to harmonijny rozwój
Zachodniopomorska gmina Recz, położona wśród malowniczych wzgórz nad rzeką
Iną, od kilku lat prężnie rozwija się zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej,
czego najlepszym potwierdzeniem są zdobywane na obu płaszczyznach nagrody

LAUR GOSPODARNOŚCI

Gimnazjum i hala sportowa

Kościół gotycki



Gmina Stare Miasto położona jest
w centralnej Polsce, we wschod-
niej części Wielkopolski, w po-
wiecie konińskim. Jej obszar wy-

nosi 98 km kw. Mieszka tu około 11 tys. osób.
Samorząd gminy może pochwalić się du-

żymi osiągnięciami dotyczącymi zarządzania,
inicjatyw lokalnych, rozwoju społecznego,
a także poprawy jakości życia mieszkańców.
Rozwój infrastruktury drogowej, rozbudowa
bazy edukacyjnej, kompleksy boisk sporto-
wych o nawierzchni syntetycznej, remonty ist-
niejących placówek, podniesienie jakości
usług społecznych, wspieranie przedsiębior-
czości, zwiększenie atrakcyjności i konku-
rencyjności inwestycyjnej uznano za główne
zadania dla władz samorządowych. Pełne wy-
posażenie gminy w infrastrukturę technicz-
ną to obecnie nie tylko jeden z podstawowych
wymogów cywilizacyjnych, ale także główny
warunek rozwoju gospodarczego. Aby in-
westorzy zewnętrzni chcieli rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą na terenie gminy, trze-
ba było stworzyć im odpowiednie warunki,
przede wszystkim infrastrukturalne, prawne
oraz administracyjne.

Należy także podkreślić, że inwestycje
w dziedzinie infrastruktury technicznej ozna-
czają poprawę stanu środowiska naturalne-
go, czyli życie w bardziej przyjaznym i zdrow-
szym otoczeniu, co w oczywisty sposób wpły-
wa na zwiększenie atrakcyjności danego terenu
tak dla turystów, jak i nowych mieszkańców.

Dziś do największych atutów gminy na-
leży zaliczyć tereny aktywizacji gospodarczej,
funkcjonujące przy każdym z dwóch węzłów
komunikacyjnych autostrady A2, których
łączna powierzchnia z pełną infrastrukturą wy-
nosi około 265 ha. Taka duża powierzchnia
terenów inwestycyjnych, ogromny poten-
cjał, przychylność władz gminy, a przede
wszystkim świetne usytuowanie stwarzają do-
godne warunki dla rozwoju gminy, co skut-
kuje dużym zainteresowaniem tymi terenami
ze strony inwestorów krajowych i zagra-
nicznych, reprezentujących tak znane firmy,
jak: Europoles, ZinkPower Wielkopolska,
Ferio, Castorama, Media Markt, Gebhardt
Stahl i inne.

www.stare-miasto.pl

Stare Miasto
stawia na rozwój
Korzystna lokalizacja, inwestycyjny boom, duży potencjał, idealne usytuowanie 
terenów aktywizacji gospodarczej przy autostradzie Poznań–Warszawa oraz 
dostęp do magistrali kolejowej Berlin–Warszawa–Moskwa przekształciły gminę 
w lidera wśród prężnie rozwijających się wiejskich gmin powiatu konińskiego

TAG Żdżary

Tereny AG Barczygłów

GRENE Autostrada A2 Poznań–Warszawa

LAUR GOSPODARNOŚCI

Fakty 167



Igor Stokłosa

Jak mówią eksperci, propozycje Komisji
dotyczące polityki spójności na lata
2014–2020 w znacznym stopniu od-
zwierciedlają kierunki dyskusji pro-

wadzonej od czterech lat pomiędzy pań-
stwami członkowskimi oraz zaangażowa-
nymi instytucjami. Ukazują one politykę spój-
ności jako ważne narzędzie realizacji celów
strategicznych Unii Europejskiej, zidentyfi-
kowanych w strategii Europa 2020. – Fun-
dusze polityki spójności mają wspierać po-
trzeby rozwojowe wszystkich regionów eu-
ropejskich, koncentrując swą pomoc na
obszarach o najniższym poziomie rozwoju.
Wykorzystanie funduszy ma być lepiej sko-
ordynowane z działaniami podejmowanymi
w ramach innych polityk unijnych oraz sil-
niej ukierunkowane na osiąganie konkretnych
rezultatów. Zwiększeniu efektywności poli-
tyki spójności ma służyć także szersze za-
stosowanie mechanizmów warunkowości
oraz uproszczony system wdrażania fun-

duszy – czytamy w komunikacie Komisji Eu-
ropejskiej.

Zgodnie z propozycją Komisji, polityka
spójności w latach 2014–2020 ma dyspono-
wać budżetem w wysokości 336 mld euro,
w tym m.in.: 162,6 mld euro na regiony sła-
biej rozwinięte; 38,9 mld euro na tzw. regio-
ny przejściowe; 53,1 mld euro na regiony roz-
winięte; 11,7 mld euro na współpracę tery-
torialną oraz 68,7 mld euro na Fundusz Spój-
ności.

Ponadto KE zaproponuje wyznaczenie li-
mitu absorpcji funduszy przez dany kraj na
2,5 proc. jego PKB. To, ile ostatecznie Polska
dostanie funduszy, będzie więc też zależeć od
tempa jej wzrostu w latach 2014–2020. Nie-
oficjalnie, opierając się na długoterminowych
prognozach dyrekcji ds. gospodarczych i fi-
nansowych, KE szacuje, że w przypadku Pol-
ski może to być nawet ponad 80 mld euro.
W obecnym budżecie 2007–2013 ten limit wy-
nosił 4 proc. PKB.

– Polska prezydencja uznaje, że przed-
stawione przez Komisję projekty rozporzą-

dzeń polityki spójności stanowią dobry punkt
wyjścia do rozpoczęcia formalnych negocjacji.
Ambicją polskiej prezydencji będzie nadanie
szybkiego tempa pracom w Radzie Unii Eu-
ropejskiej tak, aby możliwe stało się terminowe
zakończenie negocjacji i wdrożenie polityki
spójności z dniem 1 stycznia 2014 roku – czy-
tamy w komunikacie polskiego rządu.

Łącząc Europę
To nie wszystko, co mamy do ugrania

w nowym rozdaniu budżetowym. Jesteśmy
bowiem wymieniani jako kraj, który może zdo-
być lwią część funduszy z nowego unijnego
instrumentu „Łącząc Europę”. Tam budżet
wynosi 50 mld euro. Celem planu wsparcia
inwestycji o wartości 50 mld euro jest poprawa
europejskiej sieci transportowej, energetycz-
nej i cyfrowej. Inwestycje w kluczową infra-
strukturę pomogą także w tworzeniu nowych
miejsc pracy i poprawią konkurencyjność Eu-
ropy w czasach, kiedy najbardziej tego po-
trzebuje. Dzięki „Łącząc Europę” uzupełnione
zostaną brakujące połączenia w europej-
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Bruksela 
znów łączy Europę
6 października 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dla 
polityki spójności na lata 2014–2020. Publikacja ta rozpoczyna oficjalną debatę 
na temat przyszłości polityki spójności po 2013 roku w Radzie Unii Europejskiej. 
Debata będzie toczyć się w kontekście unijnych negocjacji budżetowych, 
prowadzonych na podstawie propozycji Komisji Europejskiej, zawartych w komunikacie
w sprawie budżetu UE na lata 2014–2020, opublikowanym 29 czerwca 2011 roku
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skiej strukturze energetycznej, transportowej
i cyfrowej. Instrument uczyni również euro-
pejską gospodarkę bardziej ekologiczną dzię-
ki wspieraniu czystszych form transportu,
szybkich łącz szerokopasmowych oraz dzię-
ki ułatwianiu wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych zgodnie ze strategią „Europa
2020”. Dofinansowanie sieci energetycznych
przyczyni się ponadto do dalszej integracji we-
wnętrznego rynku energii, ograniczy zależność
energetyczną UE i zwiększy bezpieczeństwo
dostaw. Aby zapewnić finansowanie instru-
mentu „Łącząc Europę”, Komisja przyjęła
również zasady dotyczące inicjatywy w za-
kresie obligacji projektowych w ramach stra-
tegii „Europa 2020”, będącej jednym z licz-
nych instrumentów podziału ryzyka, z których
można skorzystać, by zainteresować projek-
tem prywatnych inwestorów. Etap pilotażo-
wy rozpocznie się już w przyszłym roku.

Katalizator finansowania
Komisja wyodrębniła projekty, w przy-

padku których dodatkowa inwestycja unijna
może przynieść największy skutek. Przede
wszystkim Komisja oczekuje, że inwestycje
zrealizowane dzięki instrumentowi „Łącząc
Europę” będą stanowić rodzaj katalizatora fi-
nansowania ze źródeł prywatnych i publicz-
nych, ponieważ dzięki nim projekty staną się
bardziej wiarygodne i obniży się ich profil ry-
zyka. Po raz pierwszy Komisja proponuje je-
den instrument finansowania dla trzech róż-
nych sektorów, zgodnie ze swoją obietnicą do-
tyczącą tworzenia synergii i upraszczania prze-
pisów.

Instrument „Łącząc Europę” poprawi
również pozyskiwanie finansowania ze źró-
deł prywatnych oraz umożliwi wykorzystanie
innowacyjnych instrumentów finansowych,
takich jak gwarancje i obligacje projektowe
w celu uzyskania maksymalnego przełożenia
środków finansowych UE. Komisja Euro-
pejska będzie blisko współpracować z EBI
w celu wykorzystania zainteresowania inwe-
storów rynku kapitałowego możliwościami
długoterminowych inwestycji o stałych do-
chodach. 

– Instrument „Łącząc Europę”oraz ini-
cjatywa w zakresie obligacji projektowych
w ramach strategii Europa 2020 stanowią ide-
alny przykład tego, w jaki sposób Europa
może zapewnić wartość dodaną – powiedział
José Manuel Barroso. – Przedstawione pro-
pozycje pomogą budować drogi, trakcje ko-
lejowe, sieci energetyczne, rurociągi i sieci sze-
rokopasmowe, które są niezmiernie ważne dla
obywateli i przedsiębiorców. Domykamy
brakujące połączenia w europejskiej infra-
strukturze sieciowej, które w przeciwnym
wypadku by nie powstały – dodaje Barroso.

W ramach instrumentu „Łącząc Europę”
inwestycje w unowocześnienie infrastruktu-
ry transportowej, utworzenie brakujących
połączeń oraz usunięcie wąskich gardeł za-
silone zostaną kwotą 31,7 mld euro. Kwota

ta obejmuje pulę 10 mld euro, zabezpieczo-
ną w ramach Funduszu Spójności na projekty
w zakresie transportu w państwach objętych
tym funduszem, pozostałe zaś 21,7 mld
euro będzie przeznaczone dla wszystkich
państw członkowskich na inwestycje w in-
frastrukturę transportową. Naczelną ideą
jest poprawa połączeń pomiędzy poszcze-
gólnymi częściami UE w celu ułatwienia po-
szczególnym państwom wymiany towarowej
i przepływu osób.

Zrównoważony transport
Dzięki instrumentowi „Łącząc Europę”

nasz system transportowy będzie bardziej
zrównoważony, ponieważ koncentruje się
on na tych formach transportu, które w mniej-
szym stopniu zanieczyszczają środowisko na-
turalne. Zapewni również konsumentom
większe możliwości wyboru co do sposobu
podróżowania.

– Tradycyjnie rozwój systemów trans-
portowych w Europie miał wymiar krajowy.
UE może odegrać kluczową rolę w koordy-
nacji działań państw członkowskich w zakresie
planowania, zarządzania i finansowania
projektów transgranicznych – oceniają eks-
perci.

Dobrze działająca sieć stanowi niezbęd-
ny element sprawnego funkcjonowania jed-
nolitego rynku i poprawi konkurencję. Komisja
zaproponowała, aby stworzyć korytarze obej-
mujące najważniejsze projekty transgranicz-
ne. Szacuje się, że do 2020 roku na realiza-
cję prawdziwie europejskiej sieci potrzebna bę-
dzie kwota 500 mld euro, w tym 250 mld euro
na usunięcie wąskich gardeł i uzupełnienie
brakujących połączeń w sieci bazowej.

Z kolei sektor energetyczny może cieszyć
się z faktu, że w transeuropejską infrastruk-
turę zostanie zainwestowanych 9,1 mld euro.
To pomoże w realizacji unijnych celów do-
tyczących energii i klimatu do 2020 roku. In-
strument pomoże również usunąć luki w fi-
nansowaniu i wąskie gardła w sieci. Dzięki lep-
szym połączeniom wzajemnym nastąpi dal-
szy rozwój wewnętrznego rynku energetycz-
nego, co z kolei poprawi bezpieczeństwo do-
staw i możliwości przesyłu energii ze źródeł

odnawialnych w oszczędny sposób w całej
Europie. Obywatele i przedsiębiorstwa po-
winni móc liczyć na to, że energia będzie za-
wsze dostępna, a jej ceny – umiarkowane.
Środki finansowe udostępnione w ramach in-
strumentu „Łącząc Europę” będą pełniły rolę
dźwigni umożliwiającej pozyskanie finanso-
wania od inwestorów prywatnych i publicz-
nych.

W ramach nowego instrumentu przewi-
dziano niemal 9,2 mld euro na wsparcie in-
westycji w szybkie i bardzo szybkie sieci sze-
rokopasmowe oraz ogólnoeuropejskie usłu-
gi cyfrowe.

Dzięki finansowaniu w ramach instru-
mentu projekty staną się bardziej wiarygod-
ne, obniży się również ich profil ryzyka, co po-
zwoli pozyskać pieniądze ze źródeł prywat-
nych i publicznych. Ostrożne szacunki wska-
zują, że finansowanie infrastruktury sieciowej
może pobudzić inwestycje o wartości ponad
50 mld euro. Europejska agenda cyfrowa wy-
znacza cele dotyczące dostępu do sieci sze-
rokopasmowej, zgodnie z którymi do 2020
roku wszyscy powinni mieć dostęp do sieci
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, przy
czym przynajmniej połowa gospodarstw do-
mowych – do sieci o przepustowości powy-
żej 100 Mb/s.

Jeśli chodzi o usługi cyfrowe, pieniądze
przeznaczone zostaną na dotacje wspierają-
ce powstanie infrastruktury potrzebnej do roz-
budowy usług w zakresie identyfikacji elek-
tronicznej, elektronicznych zamówień pu-
blicznych, elektronicznej dokumentacji le-
czenia, portalu Europeana, e-sprawiedliwo-
ści oraz usług celnych. Pieniądze pozwolą za-
pewnić interoperacyjność i pokryją koszty
utrzymania infrastruktury na szczeblu euro-
pejskim, łączącej infrastrukturę poszczegól-
nych państw członkowskich.

Etap pilotażowy
Unijny budżet stanowi kluczowe narzę-

dzie wsparcia działań na rzecz wzrostu oraz
realizacji celów określonych w strategii „Eu-
ropa 2020”. Lepsze wykorzystanie innowa-
cyjnych instrumentów finansowych jest ko-
nieczne w celu spotęgowania efektów finan- �

W skład pakietu „Łącząc Europę” wchodzą:
1. komunikat wiodący w sprawie pakietu na rzecz rozwoju zintegrowanych infra-
struktur europejskich, 
2. komunikat w sprawie etapu pilotażowego realizacji inicjatywy w zakresie oblig-
acji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”, etap pilotażowy rozpoczyna
się w 2012 r.,
3. komunikat w sprawie ram dla nowej generacji innowacyjnych instrumentów fi-
nansowych – unijnych platform instrumentów kapitałowych i dłużnych,
4. wniosek w sprawie rozporządzenia ustanawiającego instrument „Łącząc Eu-
ropę”,
5. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wytycznych dla transeuropejskiej
sieci transportowej,
6. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wytycznych dla transeuropejskiej
infrastruktury energetycznej,
7. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wytycznych dla transeuropejskich
sieci telekomunikacyjnych.
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sowanych za jego pomocą działań. Inicjaty-
wa w zakresie obligacji projektowych w ra-
mach strategii „Europa 2020” została opra-
cowana z myślą o osiągnięciu dwojakiego
celu: ożywienia rynku obligacji projekto-
wych oraz wsparcia inwestorów realizujących
pojedyncze projekty infrastrukturalne po-
przez przyciągnięcie funduszy z sektora pry-
watnego, umożliwiających długoterminowe
finansowanie zadłużenia. Inicjatywa w za-
kresie obligacji projektowych ograniczy ryzyko
dla inwestorów zewnętrznych zaintereso-
wanych możliwościami długoterminowych in-
westycji. Będzie ona zatem działała jak ka-
talizator: pozwoli ponownie otworzyć dłuż-
ny rynek kapitałowy, którego potencjał w przy-
padku inwestycji infrastrukturalnych jest
w chwili obecnej w dużym stopniu niewyko-
rzystany za sprawą kryzysu finansowego,
a który stanowi istotne źródło finansowania
sektora infrastruktury.

Komisja proponuje zatem przeprowa-
dzenie w latach 2012–2013 etapu pilotażo-
wego, który nadal byłby objęty bieżącymi ra-
mami finansowymi. Etap pilotażowy zosta-
nie przeprowadzony na podstawie zmiany
rozporządzenia w sprawie sieci transeuro-
pejskich (TEN) oraz decyzji w sprawie pro-
gramu ramowego na rzecz konkurencyjności
i innowacji (CIP) i sfinansowany z pozycji
w budżecie przewidzianych na te programy
do łącznej kwoty 230 mln euro.

Podobnie jak w przypadku mechanizmu
finansowania opartego na podziale ryzyka
(RSFF) oraz instrumentu gwarancji kredy-
towych dla projektów TEN-T (LGTT), bu-
dżet UE będzie wykorzystany, by udostępnić
kapitał EBI mający pokryć część ryzyka po-
noszonego przez EBI, w wyniku finanso-
wania projektów kwalifikowalnych. Budżet
UE zabezpieczy część ryzyka w odniesieniu
do finansowanych przez EBI projektów,
pozostałe zaś ryzyko pokryje już sam bank.
W wyniku połączenia funduszy pochodzą-
cych z budżetu UE oraz środków finanso-
wych z EBI całkowity dostępny budżet osią-

gnie kwotę 230 mln euro, co wg oczekiwań
pozwoli uruchomić inwestycje w wysokości
nawet 4,6 mld euro.

Etap pilotażowy koncentrować się będzie
na 5–10 projektach, skupiając się na tych,
które znajdują się na stosunkowo zaawan-
sowanym etapie procedury przetargowej
i procesu finansowania, lub tych, które wy-
magają refinansowania po zakończeniu
fazy budowy, w ramach jednego lub większej
liczby sektorów docelowych, tj. transportu,
energetyki i sieci szerokopasmowych. Eta-
pem pilotażowym zarządzać będzie EBI.
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Działoszyn jest gminą miejsko-
wiejską, położoną w południowej
części województwa łódzkiego, na
terenie Jury Krakowsko-Często-

chowskiej. Zajmuje część obszaru Załę-
czańskiego Parku Krajobrazowego, którego
zadaniem jest ochrona niepowtarzalnego
krajobrazu jurajskich wapiennych ostańców,
kryjących w sobie wiele form krasu, żywiących
osobliwą faunę i florę.

Oprócz malowniczych widoków na go-
ści odwiedzających gminę czekają również
szlaki turystyczne piesze, rowerowe, wodne
i konne, przebiegające przez najpiękniejsze za-
kątki miasta i gminy Działoszyn.

Działoszyn leży na terenie prężnie roz-
wijającego się obszaru, sprzyjającego nowym
inwestycjom. Obecnie w trakcie realizacji są
takie projekty, jak rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Trębaczewie, budo-
wa kanalizacji sanitarnej we wsiach Raciszyn,

Zalesiaki oraz Kolonia Lisowice, realizowa-
ne w ramach środków pochodzących z Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko. Trwa re-
kultywacja składowiska odpadów komunal-
nych, współfinansowana ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego, a zakończyła się budo-

wa Regionalnego Ośrodka Turystki i Rekre-
acji w Działoszynie wraz z wyposażeniem
punktu informacji turystycznej, zrealizowa-
na ze środków pozyskanych z tego samego
programu.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich modernizowane i wyposażane są
świetlice wiejskie w miejscowościach Sado-
wiec Wrzosy, Lisowice, Kolonia Lisowice.
Gmina skupia się także na edukacji ekolo-
gicznej poprzez budowę przyszkolnych ogród-
ków dydaktycznych, finansowanych z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Równolegle
samorząd stara się tworzyć miejsca atrakcyjne
pod względem turystyczno-rekreacyjnym,
czemu służy choćby budowa placów zabaw
dla dzieci we wsiach Bobrowniki, Kiedosy, Ra-
ciszyn, finansowana z PROW.

www.dzialoszyn.pl

Prorozwojowa aktywność
Atrakcyjne położenie miasta i gminy Działoszyn sprzyja rozwojowi turystyki, 
zaś aktywność władz samorządowych pozwala mieszkańcom cieszyć się 
coraz lepszymi warunkami do życia, których poprawie służą realizowane 
inwestycje z udziałem środków zewnętrznych

Pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014–2020 składa się 
z następujących projektów rozporządzeń:
1. Rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybołówstwa (EFRM),
2. Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
3. Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
4. Rozporządzenie dot. Funduszu Spójności,
5. Rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT),
6. Rozporządzenie dot. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
(EUWT).

Pakiet zawiera również projekty rozporządzeń powiązanych z polityką spójności:
rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF),
rozporządzenie dot. Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych oraz ko-
munikat w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.



Skuteczność samorządu w pozyskiwaniu
funduszy unijnych potwierdzają ogólno-
polskie rankingi. Co stanowi źródło sukce-
su gminy?

– 36. pozycja w kraju w rankingu „Rzecz-
pospolitej”, a tym samym 3. miejsce w wo-
jewództwie podkarpackim w kategorii gmin
wiejskich najlepiej wykorzystujących środki
unijne, to dla nas ogromny sukces. W kre-
owaniu projektów z wykorzystaniem środków
unijnych kierujemy się przede wszystkim
potrzebami mieszkańców, ale także możli-
wościami finansowymi gminy, bo chcąc re-
alizować coraz więcej zadań, łatwo popełnić
błąd nadmiernego zadłużenia i utracić płyn-
ność finansową. Stojąc na straży finansów
gminy, dokładamy wszelkich starań, aby jak
najbardziej pomnażać posiadane środki.
Gdy dokonamy wyboru jakiegoś zadania, po-
szukujemy odpowiedniego pomysłu na jego
realizację – z wyprzedzeniem szukamy pro-
gramu, do którego nasze zadanie się kwali-
fikuje, gdyż wiele z nich wymaga mnóstwa
czasochłonnych opracowań i analiz. Istotną
sprawą w doborze programu wspierającego
jest to, w jakim procencie zadanie może uzy-
skać dofinansowanie w stosunku do zaan-
gażowanych środków własnych, oraz wnikliwa
analiza kosztów kwalifikowanych, aby unik-
nąć zbędnych wydatków. Później pozostaje już
tylko fachowe przygotowanie wniosku o do-
finansowanie, o co jestem spokojny, mając do
dyspozycji wyspecjalizowaną w tym zakresie
kadrę.

Jaki jest udział środków unijnych w do-
tychczas zrealizowanych działaniach pro-
rozwojowych? Jakich dziedzin głównie do-
tyczyło dofinansowanie?

– Na dotychczasowe działania gmina po-
zyskała około 14 mln zł. Po środki unijne się-
galiśmy, realizując przede wszystkim zadania
w dziedzinie infrastruktury drogowej, ochro-
ny środowiska, w tym działania uwzględnia-
jące wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii, bezpieczeństwa i przeciwdziałania za-
grożeniom, wreszcie kultury, edukacji i spor-
tu poprzez budowę i remonty wiejskich do-
mów kultury, rozbudowę bazy edukacyjnej
i sal gimnastycznych, finansowanie przed-
sięwzięć kulturalnych, zakup sprzętu i wy-
posażenia. Fundusze europejskie sprzyjają też
działaniom na rzecz społeczności lokalnej
w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży, wsparcia seniorów, aktywizacji
bezrobotnych.

W jakie sfery życia publicznego samo-
rząd gminy Kuryłówka aktualnie najwięcej
inwestuje? Jak przedstawiają się plany w tym
zakresie?

– Obecnie gmina realizuje 4 projekty
w ramach RPO Województwa Podkarpac-
kiego i 5 projektów w ramach PROW na lata
2007–2013, 1 projekt w PO Kapitał Ludzki
oraz 1 w PO Infrastruktura i Środowisko.
Niewątpliwie największe środki przeznacza-
my na realizację zadania związanego z bu-
dową sieci kanalizacyjnej. We wrześniu za-
kończyliśmy prace nad kanalizacją wsi Ku-
ryłówka, zapewniając dostęp do sieci poło-
wie mieszkańców gminy. Trwają prace nad
wnioskiem dotyczącym budowy kanalizacji
w pozostałych wioskach. Dobiegły końca pra-
ce przy remoncie i rozbudowie boiska spor-

towego przy szkole w Brzyskiej Woli, straż-
nicy OSP w Jastrzębcu. Kontynuowany jest
remont stadionu LKS w Kuryłówce i budo-
wa placu zabaw oraz wielofunkcyjnego bo-
iska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół
w Kuryłówce. Nasze plany obejmują remont
i rozbudowę sieci wodociągowej, aż do
osiągnięcia 100 proc. zwodociągowania
gminy, inwestycje w rozwój społeczeństwa in-
formatycznego, ciągłe poprawianie bazy re-
kreacyjno-turystycznej. Nie zapominamy
o potrzebach kulturalnych mieszkańców,
stąd wiele już przygotowanych wniosków do-
tyczy tej sfery życia.

Co stanowi potencjał rozwoju gminy
i w jaki sposób starają się go państwo najle-
piej wykorzystać?

– Niewątpliwym atutem gminy jest przy-
roda. Większość terenu zajmuje Kuryłowski
Obszar Chronionego Krajobrazu z rezer-
watem leśnym „Brzyska Wola”. Dolina Sanu
przewidziana jest do włączenia w obszar „Na-
tura 2000”, toteż myślimy o podnoszeniu
atrakcyjności turystycznej tego regionu.
W sierpniu oddaliśmy do użytkowania ponad
20-km szlak rowerowy, biegnący przez naj-
bardziej urokliwe zakątki gminy, w tym
wzdłuż znanego turystom zalewu w Ożannie.
Cennym atutem gminy są także jej miesz-
kańcy, głęboko zaangażowani w sprawy lo-
kalnej społeczności, otwarci na realizowanie
nowych wyzwań i pomysłów, a także na kon-
takty z osobami odwiedzającymi Kuryłówkę.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

Na straży finansów
Rozmowa z Tadeuszem Halesiakiem, wójtem gminy Kuryłówka

Wiejski Dom Kultury w Kolonii Polskiej
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Czermin jest gminą wiejską poło-
żoną w północno-zachodniej czę-
ści powiatu mieleckiego ,w woje-
wództwie podkarpackim. Za-

mieszkuje ją 6998 osób. W skład gminy
wchodzą sołectwa: Czermin, Breń Osu-
chowski, Otałęż, Dąbrówka Osuchowska,
Trzciana, Łysaków, Szafranów, Wola Otałę-
ska, Ziempniów. Teren gminy leży w dorze-
czu rzeki Wisły i jej prawobrzeżnych dopły-
wów Nowego Brnia i Starego Brnia.

Gmina Czermin od północy graniczy
z gminą Borowa, od południa z gminą Wa-
dowice Górne, od wschodu z gminą Mielec,
natomiast zachodnia granica gminy jest
równocześnie granicą województwa pod-
karpackiego z województwem małopolskim.
Powierzchnia gminy wynosi 80,32 km kw., co
stanowi 9 proc. powierzchni powiatu oraz
0,45 proc. powierzchni województwa.

W gminie funkcjonuje 6 wyremontowa-
nych i nowocześnie wyposażonych szkół
podstawowych, gimnazjum i przedszkole.

Znajdują się tu także ośrodek kultury i bi-
blioteka z 3 filiami, dwie apteki, bank spół-
dzielczy, poczta, komisariat policji. Usługi
zdrowotne świadczy Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Czerminie.

Cała gmina jest zwodociągowana. Dwie
wsie są zgazyfikowane. W Czerminie funk-

cjonuje najnowocześniejsza, biologiczno-
mechaniczna oczyszczalnia ścieków. Część
wsi Czermin podłączona jest do kanalizacji
ściekowej, a aktualnie trwają pracę nad kom-
pleksową kanalizacją gminy. 95 proc. gminy
Czermin objęte jest telefonizacją. Łączna sieć
dróg liczy 431 km, stwarzając dobre połą-
czenie z miastem Mielcem i sąsiednimi gmi-
nami.

Gmina posiada także ciekawe obiekty za-
bytkowe o wartości historycznej. W Czer-
minie znajduje się kościół parafialny z XVII
wieku, z zabytkowym wnętrzem i otoczeniem,
oraz kaplica cmentarna i nagrobki z XVII
wieku. Ponadto warto zobaczyć układ prze-
strzenny dawnej kolonii niemieckiej wraz
z zabudową. W Łysakowie znajdują się
pozostałości fortyfikacji z okresu potopu
szwedzkiego i figura św. Nepomucena z 1725
roku, a w Trzcianie drewniane wiatraki z XIX
wieku.

www.czermin.pl

Czermin w czołówce
Gmina Czermin uplasowała się na 6. miejscu w ogólnopolskim rankingu samorządów
najlepiej wykorzystujących środki unijne, sporządzonym przez „Rzeczpospolitą” 

Zabytkowy kościół parafialny
pw. św. Klemensa

Funkcja uzdrowiskowa gminy sprawia,
że działania inwestycyjne nakiero-
wane są na rozwój infrastruktury ko-
munalnej i ochrony środowiska. 100

proc. gospodarstw w gminie jest zwodocią-
gowanych, 80 proc. zgazyfikowanych, a dzię-
ki realizowanej obecnie potężnej inwestycji
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, już
w przyszłym roku 70 proc. gospodarstw bę-
dzie skanalizowanych.

Bogata infrastruktura ma być zachętą dla
inwestorów do lokowania tu swoich przed-
sięwzięć. Oprócz zachęt infrastrukturalnych
w gminie stosuje się również system zachęt
finansowych. Przedsiębiorcy, którzy urucho-
mią na terenie gminy nowe zakłady pracy i za-
trudnią bezrobotnych, mogą liczyć na zwol-
nienia podatkowe.

Obostrzenia ochrony zasobów wód mi-
neralnych sprawiają, że spektrum lokowanych

na tym terenie przedsięwzięć jest ograniczo-
ne do inwestycji z zakresu działalności uzdro-
wiskowej, turystycznej, hotelarskiej. Funkcje

te dobrze wpisują się w strategię rozwoju gmi-
ny. Na bazie uzbrojonego przez gminę tere-
nu uruchomione zostały obiekty sanatoryjno-
hotelowe o wysokim standardzie, powstają
następne, a w ramach partnerstwa z pod-
miotem prywatnym, na unikatowych w ska-
li kraju warunkach (koncesja na roboty bu-
dowlane z wykorzystaniem środków unijnych),
realizowana jest budowa kompleksu basenów
mineralnych.

Doceniono zalety Solca, który zawsze wy-
kazywał się niezwykłą skutecznością leczenia,
głównie schorzeń narządów ruchu, reuma-
tycznych oraz ortopedyczno-urazowych, a te-
raz ma realną szansę rozkwitu. Bogactwa naj-
lepszych w świecie wód mineralnych starczy
dla wielu, a Solec-Zdrój ze swojej szansy na
pewno skorzysta.

www.solec-zdroj.eu

Solec-Zdrój – gmina 
gotowa na sukces
Solec-Zdrój to uzdrowiskowa gmina, której olbrzymim potencjałem są wody siarczkowe.
Eksploatowane tu źródła zaliczane są do najsilniejszych wód tego typu w Europie

Aleja aromaterapeutyczna
w Solcu-Zdroju



Dzięki pozycji lidera wśród gmin wiej-
skich Kobylnica otrzymała tytuł „Dobrego
Polskiego Samorządu” w ramach rankingu
ZPP. Co pozwala utrzymać tak dobrą loka-
tę i jak podchodzi pan do przyznawanych
gminie nagród i wyróżnień jako jej gospo-
darz?

– Duże zaangażowanie mieszkańców
naszej gminy w jej rozwój, a zwłaszcza udział
w pracach samorządu gminnego wiejskich li-
derów, oraz wysoko kwalifikowani pracownicy
Urzędu Gminy, współpracujący na co dzień
z jej mieszkańcami, pozwalają bez więk-
szych przeszkód realizować wszystkie za-
planowane zamierzenia. Wyróżnienia i na-
grody, jakie otrzymuje gmina w różnych
rankingach, są na pewno powodem do dumy,
ale też motywacją do jeszcze bardziej efek-
tywnej pracy na rzecz naszej społeczności.

W jakich obszarach życia publicznego
gmina ma największe powody do dumy,
a w jakich nadal pozostaje wiele do zrobie-
nia dla warunków życia i szeroko rozumia-
nego rozwoju społeczności lokalnej? 

– Nie ma takiego obszaru życia publicz-
nego w gminie, w którym byłoby już wszyst-
ko zrobione. Zawsze będzie wiele do zrobie-
nia i staramy się wiele zrobić we wszystkich
tych dziedzinach, które pozwolą na rozwój na-
szej społeczności lokalnej. Jednak są prowa-
dzone inwestycje, które moim zdaniem za-
sadniczo wpływają na polepszenie jakości ży-
cia naszych mieszkańców. Zaliczam do nich
inwestycję kończącą budowę kanalizacji w ca-
łej gminie, inwestycje drogowe i inwestycje
związane z modernizacją ośrodków zdrowia
i budynków szkolnych. Realizujemy także in-
westycje z myślą o naszych najmłodszych
mieszkańcach – place zabaw i boiska spor-
towe.

Jakie dokonania i plany inwestycyjne sa-
morządu Kobylnicy najbardziej przekłada-
ją się na poprawę bytu mieszkańców i funk-
cjonowanie przedsiębiorczości?

– Jasno określona strategia rozwoju
gminy na lata następne, uchwalenie miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz przyjazne przepisy pozwa-
lają na bezpieczne prowadzenie inwestycji za-
równo przez już funkcjonujących na terenie
gminy przedsiębiorców, jak i przyszłych in-
westorów.

Co stoi za zwycięstwem Kobylnicy w ran-
kingu energii odnawialnej w 2010 roku i ja-
kie znaczenie mają działania proekologicz-

ne oraz wykorzystanie OZE w strategii dal-
szego rozwoju gminy?

–Jak już wcześniej wspomniałem, nie by-
łoby zwycięstwa bez zgranej załogi, doskonałej
współpracy z Radą Gminy i jej przewodni-
czącym oraz zaangażowania całej naszej
społeczności. To dzięki niej można rozwijać

wszelkie działania związane z budową farm
wiatrowych, budową solarów i pomp ciepl-
nych.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.kobylnica.pl

Nieoceniony kapitał ludzki
O sukcesach w rankingach, aktualnie realizowanych inwestycjach 
oraz czynnikach warunkujących rozwój społeczności lokalnej 
rozmawiamy z Leszkiem Kulińskim, wójtem gminy Kobylnica

Farma wiatrowa pomiędzy Zajączkowem, Łosinem i Widzinem
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Jerzy Bojanowicz

Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, który
musi być zgodny ze studium
uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy, sta-
nowi podstawę planowania przestrzennego
w gminie, określa m.in. wysokość i inten-
sywność zabudowy. Zgodnie z ustawą z mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym jest aktem prawa miej-
scowego sporządzanym przez wójta (w gmi-
nach wiejskich), burmistrza (w miejskich
lub miejsko-wiejskich) bądź prezydenta mia-
sta (w miastach liczących powyżej 100 tys.
mieszkańców lub będących siedzibą woje-
wództwa przed reformą administracji z 8 mar-
ca 1990 roku), a uchwalanym przez radę gmi-
ny (radę miasta).

Jak wysoko
W Polsce nie ma samorządu, który mógł-

by się pochwalić uchwaleniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego cały administrowany obszar.
Stąd konflikty, bo plan określa nie tylko ro-
dzaj zabudowy, ale dość dokładnie ją opisu-
je. Dlatego jeśli nawet na jakimś terenie
można wybudować biurowiec (apartamen-
towiec), to istotna jest jego wysokość. Przy-
kładem boje inwestorów z warszawskimi
radnymi związane właśnie z wysokością bu-
dynków planowanych w centrum miasta. Pod
koniec 2007 roku Jan Kulczyk ogłosił posta-
wienie 282-metrowego budynku z anteną (Pa-
łac Kultury ma 231 m). Wówczas dostał zgo-
dę na najwyżej 130 m, bo wokół – jak tłu-
maczono – jest… strefa ochronna wokół lot-
niska Okęcie. Teraz Polska Agencja Żeglugi
Powietrznej uważa, że nie ma zagrożenia dla
samolotów.

W listopadzie 2010 roku Rada Warsza-
wy przyjęła przedstawione pół roku wcześniej
poprawki w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego

miasta. Studium uchwalono niespełna
4 lata wcześniej, ale trzeba było wprowadzić
w nim poprawki, m.in. dotyczące zagospo-
darowania placu Defilad. Studium w tym
miejscu dopuszczało tylko zabudowę o wy-
sokości do 30 m – po korekcie wieżowce mogą
być… 8 razy wyższe. Dokładnie: nie wyższe
niż 250 m! I teraz na tym terenie będzie mo-
gło powstać 5 wieżowców, w tym dwa aż 245-
metrowe – wyższe od wszystkich istniejących
budynków w Polsce (Warsaw Trade Tower,
dawna siedziba Daewoo w Warszawie ma
208 m wysokości). A w sierpniu bieżącego
roku Ratusz wydał też zgodę na budowę kil-
kaset metrów obok dwóch 218-metrowych
wieżowców (52 kondygnacje). Te decyzje
budzą sprzeciw, bo budynki tej wysokości ze-
psują historyczną panoramę Starego Miasta,
oglądaną z praskiego brzegu. To zdanie fa-
chowców, a co powiedzą sąsiedzi, gdy się roz-
pocznie budowa?

W aktualizowanej co tydzień Bazie Miej-
scowych Planów Zagospodarowania Prze-
strzennego (www.PlanyZagospodarowania.pl)
można znaleźć uchwały rad w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, np. nr IX/81/11 Rady Miejskiej
w Kobyłce z 22 września 2011 roku, obejmu-
jącą część działki ewidencyjnej nr 21/11 obręb
35, położonej przy ulicy Leśnej w Kobyłce.

W Polsce obowiązuje 8519 dokumentów
dotyczących miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, z czego 2580
uchwalono w 2011 roku, 3570 – w 2010 roku
i 2369 – w 2009 roku). Najwięcej dokumentów
jest w województwach: dolnośląskim (1336),
wielkopolskim (1144), pomorskim (1029),
małopolskim (760) i mazowieckim (596).

Pod koniec października lista powiększyła
się o plan zagospodarowania kawałka war-
szawskiego Żoliborza, który Rada Warszawy
zatwierdziła po… 13 latach. – To było 13 lat
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Gospodarka przestrzenią:
lokalną i krajową
Przesadą będzie stwierdzenie, że nie ma dnia, by gdzieś w kraju lokalna społeczność
nie protestowała przeciwko budowie bloku mieszkalnego (osiedla), drogi, masztu 
telefonii komórkowej, farmy wiatrowej, wysypiska odpadów, oczyszczalni ścieków 
i wielu innych obiektów, ale faktem jest, że tych protestów jest sporo. 
Większość z nich wynika albo z nieznajomości lokalnego planu zagospodarowania 
przestrzennego, albo jego braku

POLSKA SAMORZĄDOWA
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sztuczek, wrzutek, a nawet łzawych nacisków,
których próbowano bez końca – napisał Ja-
rosław Osowski w „Gazecie Wyborczej. Sto-
łecznej” (21 października 2011 roku). – Ta
strategia obowiązywała od 1989 roku, gdy do
sporządzenia planu przystąpiła rada ówcze-
snej gminy Centrum. Prace trwały, a w cią-
gu tych 13 lat w północno-wschodniej części
Żoliborza bez ładu i składu rosły nowe blo-
ki, pod topór szły kolejne drzewa. Brak pla-
nów dawał swobodę i urzędnikom, i dewe-
loperom. Trwa jeszcze proces w aferze tzw.
układu warszawskiego, w którym prokuratura
oskarża członka zarządu gminy Centrum
o przyjęcie 300 tys. zł łapówki za to, że przy-
mknął oczy na dodatkowe piętro w osiedlu na
rogu Gwiaździstej i Potockiej.

Autor przypomina, że plan dla tzw. pasa
nadwiślańskiego powstawał od 1991 roku.
Prace trwały do maja 2004 roku, aż Polski Ko-
mitet Olimpijski wbrew projektowi planu
otworzył kompleks biurowców przy Wisło-
stradzie. Miesiąc później plan został uchwa-
lony. A Warszawa ma plany zagospodaro-
wania na 27 proc. swego obszaru.

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030

Każdy miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego jest dostępny dla wszyst-
kich zainteresowanych, którzy mogą zgłaszać
swoje uwagi, choć później wcale nie muszą
być uwzględnione. Także można protestować
przeciwko przygotowanej przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego Koncepcji Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
w której określa się przewidywane rozmiesz-
czenie m.in. inwestycji strategicznych o zna-
czeniu międzynarodowym, krajowym i po-
nadregionalnym, inwestycji celu publicznego
o znaczeniu międzynarodowym, krajowym
i ponadregionalnym, terenów zamkniętych,
obszarów problemowych określonych w dłu-
go- i średniookresowej strategii rozwoju kra-
ju, obszarów wymagających ochrony i ob-
szarów metropolitalnych.

Oznacza to, że KPZK 2030 będzie nad-
rzędna wobec lokalnych planów zagospo-
darowania przestrzennego w częściach do-
tyczących liniowych inwestycji infrastruktu-
ralnych (drogi, sieci energetyczne itp.).

W październiku 2006 roku Rada Mini-
strów podjęła decyzję o rozpoczęciu przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego prac nad
nową koncepcją przestrzennego zagospo-
darowania kraju. W pracach powołanego Ze-
społu roboczego do opracowania Tez i Za-
łożeń do KPZK uczestniczyli pracownicy Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego oraz przed-
stawiciele resortów, których działalność w spo-
sób znaczący wpływa bezpośrednio na za-
gospodarowanie przestrzenne kraju: Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Budownictwa,
Transportu, Obrony Narodowej, Środowiska,
Gospodarki Morskiej, Gospodarki oraz Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Kolejne etapy obej-

mowały prace utworzonych w tym celu Ze-
społu Realizacyjnego do opracowania Kon-
cepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju i Państwowej Rady Gospodarki Prze-
strzennej. W przygotowaniu projektu Kon-
cepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030, poza przedstawicielami resortów,
regionalnych jednostek planowania prze-
strzennego oraz departamentów rozwoju
regionalnego w urzędach marszałkowskich,
uczestniczyli także eksperci naukowi, m.in.
z KPZK PAN, który w 2008 roku obchodził
50-lecie działalności.

W latach 2007–2010, w ramach sforma-
lizowanej współpracy MRR z KPZK PAN,
odbyło się wiele konferencji, m.in. „Rola
polskiej przestrzeni w integrującej się Euro-
pie”, „Scenariusze rozwoju przestrzennego
UE do roku 2030 opracowane w ramach
ESPON a Koncepcja Przestrzennego Zago-
spodarowania Kraju”, „Ekspercki Projekt
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju w świetle zasad rozwoju zrówno-
ważonego i wymogów ochrony środowi-
ska”, „Spójność i Strategia Regionu Morza
Bałtyckiego”, „System planowania prze-
strzennego i jego rola w systemie zarządza-
nia strategicznego”. Ponadto uwzględniono
uwagi wynikające z Prognozy Oceny Od-
działywania na Środowisko oraz konsultacji
społecznych, stanowiska Państwowej Rady
Gospodarki Przestrzennej, a także uzgodnień
z resortami i podlegającymi im instytucjami.

Projekt KPZK 2030, który stanie się naj-
ważniejszym długookresowym, krajowym
dokumentem strategicznym, dotyczącym za-
gospodarowania przestrzennego, został opra-
cowany na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003
roku, jednocześnie wpisując się w zintegro-
wany system zarządzania rozwojem Polski.
W projekcie przedstawiono wizję zagospo-
darowania przestrzennego kraju oraz sfor-
mułowano następujący cel strategiczny:
„Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju
i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów
rozwojowych dla osiągania ogólnych celów
rozwojowych – konkurencyjności, zatrud-
nienia, sprawności funkcjonowania państwa
oraz spójności w wymiarze społecznym, go-
spodarczym i terytorialnym w horyzoncie dłu-
gookresowym”.

Zdaniem autorów, Koncepcja Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 2030
zachowała swój dotychczasowy charakter wy-
rażający się w odejściu od modelu pasmo-
wego rozwoju do wizji policentrycznej me-
tropolii sieciowej, zaniechaniu podejścia sek-
torowego na rzecz elementów konstruujących
fundamenty pełnego rozwoju kraju – kon-
kurencyjność, spójność, dostępność, zacho-
wanie różnorodności biologicznej, bezpie-
czeństwo oraz konieczność przywrócenia
ładu przestrzennego jako elementu warun-
kującego realizację konstytucyjnej zasady
zrównoważonego rozwoju, przedstawieniu

diagnozy w formie obiektywnych uwarun-
kowań, analizy krytycznej oraz w bogatej for-
mie graficznej map diagnostycznych, ujęciu
problematyki morskiej jako część zintegro-
wanej polityki rozwoju kraju oraz postula-
tywnym charakterze KPZK 2030 wobec stra-
tegii branżowych i stanu prawnego.

Niekończące się konsultacje
Przedstawiony na początku roku przez

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekt
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju 2030 został poddany konsultacjom
społecznym i międzyresortowym. – Projekt
wzbudził ogromne zainteresowanie. Spłynę-
ło do nas ponad 3 tysiące wniosków od 170
podmiotów, ale dokument w ogólnej ocenie
został przyjęty pozytywnie – powiedziała
minister Elżbieta Bieńkowska 15 kwietnia na
konferencji podsumowującej konsultacje
społeczne i międzyresortowe KPZK 2030.
– Najwięcej emocji wzbudziła klasyfikacja sys-
temu osadniczego, zarówno koncepcja poli-
centrycznej metropolii sieciowej, jak również
zbiory miast o znaczeniu regionalnym oraz
wskazanie lokalnych centrów rozwoju. Dla nas
jest to jasne potwierdzenie potrzeby prowa-
dzenia aktywnej polityki miejskiej – dodała mi-
nister Bieńkowska.

Równolegle z KPZK 2030 powstał plan
działań służący realizacji jej zapisów. – Do-
kument koordynujący, a takim jest KPZK,
uzmysłowił potrzebę prowadzenia polityki zin-
tegrowanej, która będzie nie tylko wyważała
interesy poszczególnych partnerów, ale m.in.
broniła własności indywidualnej, umożli-
wiała realizację celów o charakterze pu-
blicznym, wskazywała ich uwarunkowania
i proponowała najlepsze rozwiązania ope-
racyjne – podsumował wiceminister rozwo-
ju regionalnego Waldemar Sługocki.

Dr Piotr Żuber, dyrektor Departamentu
Koordynacji Polityki Strukturalnej w Mini-
sterstwie Rozwoju Regionalnego, przedsta-
wił najważniejsze wnioski, jak powiązanie
funkcjonalne głównych ośrodków miejskich
(w 2030 roku dojdzie m.in. do takiego połą-
czenia Lublina z Białymstokiem i Rzeszo-
wem), kierunki integracji polskiej przestrze-
ni, główne elementy sieci transportowej oraz
obszary o najgorszej dostępności czasowej;
podstawowe elementy sieci drogowej: auto-
strady i drogi ekspresowe, koleje dużych
prędkości, kolej konwencjonalna, lotniska, por-
ty morskie, Odrzańska Droga Wodna. A tak-
że zintegrowane (w skali kraju) działania prze-
ciwpowodziowe i kierunki działań na rzecz za-
pewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Zakładano, że przyjęty przez Komitet
Rady Ministrów do Spraw Europejskich, Ko-
mitet Rady Ministrów do Spraw Informaty-
zacji i Łączności oraz przez Komitet Stały
Rady Ministrów projekt Koncepcji Rada
Ministrów rozpatrzy na posiedzeniu pod
koniec sierpnia 2011 roku. Tak się jednak nie
stało i musi się tym zająć nowy rząd, ale… �
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Konsultacje, konsultacjami, a w sierpniu
wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący
rad protestowali przed Kancelarią Premie-
ra przeciwko przyjęciu przez Radę Ministrów
uchwały zatwierdzającej Koncepcję Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
w której są plany budowy nowych kopalń wę-
gla brunatnego. Także pod koniec września
w Lubinie protestowano przeciwko od-
krywkom. W towarzyszącej I Ogólnopolskiej
Konferencji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”
manifestacji uczestniczyło kilkaset osób z za-
grożonych gmin, których mieszkańcy wy-
powiedzieli się przeciwko budowie kopalni.
W Konferencji udział wzięli wójtowe, bur-
mistrzowie, prezydenci miast, starostowie,
przewodniczący rad z regionu legnicko-
głogowskiego, przedstawiciel gminy Schen-
kendöbern k. Gubina/Guben (Brandenbur-
gia) – Andreas Stahlberg, politycy i kandy-
daci do Sejmu i Senatu w nadchodzących
wyborach oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych: Stowarzyszenie Ekolo-
giczne EKO-UNIA z Wrocławia, Fundacja
Greenpeace Polska, Centrum Zrównowa-
żonego Rozwoju z Łodzi, Ekologiczny
Prawny Serwis z Brna (Czechy), Klima Al-
lianz z Berlina (Niemcy), Społeczny Komi-
tet „STOP Odkrywce” z Lubina, Stowa-
rzyszenie „Nie Kopalni Odkrywkowej” z Gu-
bina oraz Stowarzyszenie Wolna Przedsię-
biorczość ze Świdnicy. Uff!

Kształcenie fachowców
Na decyzje nowego rządu przyjdzie nam

jeszcze długo poczekać, natomiast warto
wiedzieć, że 53 uczelnie, m.in. KUL, SGGW,
SGH, UW, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Za-
rządzania w Warszawie i PW kształcą na kie-
runku gospodarka przestrzenna. Jego ab-
solwenci uzyskają interdyscyplinarną wiedzę
z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz ekonomicz-
ną, przyrodniczą, społeczną, a absolwent stu-
diów inżynierskich – dodatkowo wiedzę o cha-
rakterze technicznym. Będą przygotowani do
kształtowania środowiska przestrzennego
ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami
cywilizacyjnymi, możliwościami technicz-
nymi, a także zasadami ładu przestrzennego
i rozwoju zrównoważonego; współpracy
w przygotowywaniu dokumentów plani-
stycznych; opracowywania analiz prze-
strzennych do celów gospodarczych i spo-
łecznych; podejmowania lokalnych inicjatyw
rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu
do posiadanych zasobów; uczestniczenia
w konstruowaniu lokalnych strategii rozwo-
ju i opracowywaniu programów mających na
celu podwyższanie konkurencyjności miast,
gmin i regionów; planowania rozwoju infra-
struktury technicznej; planowania rozwoju
usług, w tym usług publicznych; uczestni-
czenia w działaniach mających na celu
ochronę środowiska. A także do współpracy

przy sporządzaniu dokumentów oceniających
zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz
wpływ inwestowania na środowisko; przy-
gotowywania – we współpracy ze specjalistami
innych dziedzin – opracowań związanych
z ochroną środowiska i planowania na ob-
szarach objętych różnymi formami ochrony;
udziału w procesie zarządzania miastami,
gminami, powiatami i województwami; po-
dejmowania współpracy regionalnej i współ-
pracy z regionami europejskimi oraz współ-
uczestniczenia w opracowywaniu programów
rozwoju regionalnego; współuczestniczenia
w opracowywaniu planów rozwoju eurore-
gionów; doradztwa w zakresie gospodarki
gruntami i nieruchomościami; doradztwa
w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji
oraz współpracy w opracowywaniu progra-
mów rewitalizacji. 

Na ile nabyte umiejętności zostaną wy-
korzystane przez pracodawców, pokaże czas,
bo – sądząc z konfliktów, a najczęściej pro-
testują przedstawiciele wszelkiej maści orga-
nizacji ekologicznych – współpraca przy
przygotowywaniu opracowań związanych
z ochroną środowiska i planowania na ob-
szarach objętych różnymi formami ochrony
do najlepszych nie należy. Spodziewane pro-
testy, nawet jeśli będą nieuzasadnione, od-
straszają potencjalnych inwestorów, a orga-
nizowane w trakcie budowy opóźniają od-
danie inwestycji do użytku. �
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Nie tak dawny obraz Sieniawy, peł-
nej zaniedbań i podupadającej in-
frastruktury, odszedł w niepa-
mięć. Inwestycje podejmowane

w ciągu 4 ostatnich lat przez władze samo-
rządowe przywróciły gminie nowy porządek
we wszystkich kluczowych sferach życia pu-
blicznego.

Po gruntowny remoncie budynek Sie-
niawskiego Ośrodka Kultury „Sokół” – cen-
trum życia kulturalnego w Sieniawie – wzbo-
gacony o Miejską Bibliotekę Publiczną, sta-
nowi godną wizytówkę miasta. Do niedaw-
na zaniedbany stadion piłkarski w Sieniawie
przeszedł kompleksową modernizację, za-
kończoną w połowie bieżącego roku, dzięki
której dziś jest prawdziwą „perełką” na tle in-
nych podkarpackich obiektów sportowych.
Podjęte prace modernizacyjne w remizo-
świetlicach w Czerwonej Woli, Wylewie,
Rudce, Piganach sprawiły, że w obiektach
znów tętni życie, rozwija się kultura, kwitnie

działalność Kół Gospodyń Wiejskich i inte-
gracja wśród członków lokalnej społeczności.
Remontów doczekały się także Domy Ludowe
w Leżachowie oraz Czercach.

Nowe oblicze zyskał też sieniawski rynek.
W ramach prac renowacyjnych plac wokół ra-
tusza wyłożono kostką granitową, a całe oto-
czenie zagospodarowano elementami malej
architektury, dzięki czemu w centrum miasta
królują dziś: fontanna, ławki, efektowne
oświetlenie i zieleń. Wszystkie placówki
oświatowe wyremontowano, zaś w ramach

doposażenia taboru dowozu uczniów zaku-
piono autobusy i bus. Kierowcy przestali na-
rzekać na dziury w nawierzchni dróg. W tym
zakresie nastąpiła prawdziwa rewolucja – dłu-
go można by wyliczać wyremontowane od-
cinki dróg i wybudowane nowe. Obecni wło-
darze Sieniawy dzielnie stawiają czoła bu-
dowie kanalizacji. Już 70 proc. gminy zosta-
ło skanalizowane, zakończono modernizację
stacji uzdatniania wody, wybudowano sieć
wodociągową w wybranych miejscowościach.

W ostatnich 5 latach miasto i gmina Sie-
niawa pozyskały ponad 10 mln zł na realizację
inwestycji ze źródeł zewnętrznych. W rankingu
gmin najskuteczniej zabiegających o środki
unijne, opracowywanym przez „Rzeczpo-
spolitą”, Sieniawę po raz trzeci sklasyfikowano
na wysokim 17. miejscu w skali kraju, a 1.
w województwie podkarpackim w kategorii
gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

www.sieniawa.pl

Sieniawa nie do poznania
Dzięki zaangażowaniu miejscowych władz gmina Sieniawa okres stagnacji ma już 
za sobą. Od czterech lat przeżywa boom inwestycyjny. W tak krótkim czasie gminne 
budynki użyteczności publicznej, szkoły, obiekty sportowe zmieniły się nie do poznania

Budynek „Sokoła” w Sieniawie
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Jakie aspekty życia publicznego w gmi-
nie Czorsztyn stanowią najważniejsze za-
dania samorządu, wymagające najwięk-
szych nakładów?

– Nakładów finansowych wymaga in-
frastruktura turystyczna oraz rekreacyjna.
Szansą dla dalszego rozwoju gminy jest wy-
korzystanie przyrodniczych walorów gminy
poprzez uatrakcyjnianie istniejących i urzą-
dzanie nowych szlaków rowerowych, tras dla
narciarzy biegowych, ścieżek dydaktycznych.
Otwarty niedawno „Wąwóz Papieski” do-
wodzi, że działania tego typu stanowią słusz-

ny kierunek rozwoju. Zagospodarowanie
Jeziora Czorsztyńskiego to kolejny słaby
punkt, wymagający zagospodarowania. Naj-
ważniejsze sfery życia publicznego, czyli
szkoły, drogi, możliwości rozwoju dla miesz-
kańców, są w podstawowej mierze spełnione
(kwestia szkoły wciąż pozostaje nierozwiązana
w jednej z miejscowości), dlatego w chwili
obecnej zadbać należy o prawidłowy rozwój
turystyki. 

W konkursie Gmina – lider selektywnej
zbiórki Czorsztyn zajął II miejsce. Czemu
można przypisać tak dobry wynik i jakie inne
przykłady zaangażowania w ochronę śro-
dowiska warto wskazać?

– Tak dobry wynik zawdzięczamy miesz-
kańcom gminy, którzy angażują się w dzia-
łania na rzecz ochrony środowiska. To zasługa
edukacji, zrozumienia oraz dostrzegania ko-
rzyści finansowych zarówno przez miesz-
kańców, jak i samą gminę.

W 2010 roku gmina realizowała projekt
„Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki od-
padów na terenie Gminy Czorsztyn” w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego na lata 2007–2013. W za-
kresie edukacji ekologicznej organizowaliśmy
konkursy dla dzieci i młodzieży pod hasłem
„Segreguj odpady”, mieszkańcy otrzymali har-
monogramy i ulotki dotyczące prawidłowej
gospodarki odpadami oraz kolorowe worki
do segregacji odpadów.

Jakie źródła wsparcia są dla gminy naj-
cenniejsze z punktu widzenia lokalnych
potrzeb inwestycyjnych?

– Część celów zapisanych w strategii roz-
woju udało się zrealizować dzięki środkom
z UE. W dalszej kolejności wsparciem były
środki z budżetu państwa, dotacje celowe na
zadania inwestycyjne i na zadania własne.
Niestety, pieniądze z UE niedługo się skoń-
czą. Stąd podstawowym źródłem powinna
być trwała i solidna współpraca samorządu
z lokalnymi przedsiębiorcami, a także pozy-
skiwanie nowych inwestorów. Tym samym
gmina byłaby punktem zapalnym dla nowych
inwestycji, a prywatni inwestorzy paliwem,
które na dobre je rozpali.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Paliwo dla rozwoju
Rozmowa z Tadeuszem Wachem, wójtem gminy Czorsztyn
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Do 2013 roku zostanie ukończony
kluczowy dla gminy projekt bu-
dowy wodociągów i kanalizacji:
„Czyste życie – kompleksowa go-

spodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy
Brwinów”. Jest to projekt współfinansowany
ze środków Funduszu Spójności Unii Euro-
pejskiej. Obejmuje budowę 120 km sieci ka-
nalizacji sanitarnej, 30 km sieci wodociągo-
wej i trzech przepompowni sieciowych oraz
rozbudowę dwóch stacji uzdatniania wody.
Efektem realizacji „Czystego życia” będzie
podłączenie przynajmniej 12 tys. mieszkań-
ców do sieci kanalizacji sanitarnej i około 2,5
tys. do sieci wodociągowej. Koszt projektu wy-
nosi 160 mln zł, natomiast dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej to 94 mln zł.

Brwinów, dawne letnisko z zabytkowymi
willami, jest dziś 12-tysięcznym miastem. Po-
wstaje tu kilka nowoczesnych, kameralnych
osiedli mieszkaniowych. To dobre miejsce

dla tych, którzy nie lubią wielkomiejskiego zgieł-
ku. Tradycją jest aktywność mieszkańców: dzia-
łają stowarzyszenia kulturalne i kluby sporto-
we, m.in. Kobra Brwinów, aktualny mistrz Pol-
ski w hokeju na rolkach.

Brwinów zbiera w tym roku laury: tytuł
„Sportowa Gmina 2011” i wyróżnienie jako

„Lider selektywnej zbiórki odpadów”. Pod-
czas gali Plebiscytu Euro-Gmina woje-
wództwa mazowieckiego burmistrz Arkadiusz
Kosiński odebrał certyfikat i statuetkę dla gmi-
ny Brwinów – lidera ekologii.

www.brwinow.pl

Rozwój i inwestycje
Położona około 25 km od Warszawy gmina Brwinów rozwija się dynamicznie: 
inwestorzy interesują się terenami wzdłuż powstającej autostrady A-2 w pobliżu
węzła Pruszków, a w zacisznych strefach chronionego krajobrazu w południowych 
sołectwach oraz w mieście Brwinowie osiedlają się nowi mieszkańcy

Grodziska 12 – Urząd Gminy Brwinów Budowana autostrada A2 z lotu ptaka

Położenie na obszarze Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej, wyznaczone
trasy rowerowe, wzbogacone o przy-
stanki zagospodarowane placami

zabaw dla dzieci i altanami, które zachęcają
do odpoczynku przed dalszą wędrówką, rze-
ka Warta, oferująca różnorodne formy ak-
tywnego wypoczynku oraz kompleks rekre-
acyjno-sportowy w Hucie Starej B czynią gmi-
nę atrakcyjnym celem turystycznym.

Do atutów gminy zalicza się też dobrze
rozwiniętą sieć drogową, obejmującą drogę
krajową nr 1 Katowice–Warszawa i ciągi ko-
munikacyjne w kierunku Kielc, Opola, Ka-
towic i Częstochowy, oraz bliskość Między-
narodowego Portu Lotniczego Katowice–
Pyrzowice. Tak korzystne położenie sprzyja
lokowaniu na terenie gminy inwestycji. Na za-
sobność społeczno-ekonomiczną gminy zna-
cząco wpływa działalność gospodarcza, pro-
wadzona przez ponad 800 podmiotów, za-
pewniających zatrudnienie mieszkańcom
i kreujących pozytywne trendy w rozwoju lo-
kalnej przedsiębiorczości. O systematycz-

nym dążeniu władz gminy do tworzenia jak
najdogodniejszych warunków do rozwoju
działalności gospodarczej i inwestycyjnej
oraz widocznych efektach podejmowanych
działań świadczy przyznany gminie tytuł
„Certyfikowanej Lokalizacji Inwestycji” w VII,
VIII i IX edycji Konkursu i Programu Certy-
fikacyjnego Gmina Fair Play.

Troskę samorządu gminy o interesy spo-
łeczności lokalnej ilustrują inwestycje realizo-
wane z myślą o poprawie poziomu życia miesz-
kańców. Wzrost bezpieczeństwa przyświecał
stworzeniu w miejscowości Huta Stara B

Miasteczka Ruchu Drogowego, zaliczanego do
najnowocześniejszych w kraju. Tam też wy-
budowano kompleks sportowy Orlik, a roz-
wojowi fizycznemu dzieci i młodzieży służą klu-
by sportowe: KS Olimpia Huta Stara, GKS
„GROM” Poczesna oraz LKS „Grom-Złota
Dama” Poczesna. Ponadto w ostatnim czasie
gmina dostosowała Ośrodek Zdrowia w Po-
czesnej do standardów sanitarnych i me-
dycznych, zaadaptowała pomieszczenia po by-
łej szkole na Wiejskie Centrum Kultury i Re-
kreacji w Bargłach, wybudowała Szkołę Pod-
stawową w Poczesnej, a w trakcie realizacji jest
budowa sali gimnastycznej, zmodernizowała
Ośrodek Kultury Poczesnej, w którym działają
różne zespoły artystyczne, przeprowadziła
generalny remont świetlicy wiejskiej w Nowej
Wsi. Oprócz tego odnotowano znaczne po-
stępy w procesie kanalizacji gminy, dołączając
do sieci Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonię, So-
buczynę, Wrzosową. Ogólnie gmina skanali-
zowana jest w 20,1 proc.

www.poczesna.pl

Praktyczny wymiar rozwoju
Gmina Poczesna posiada szereg walorów, które czynią z niej miejsce, w którym 
dobrze czują się mieszkańcy, a turyści i inwestorzy szybko się zadomawiają

Szkoła Podstawowa w Poczesnej



Gmina Stepnica postawiła na tury-
stykę, zainwestowała w poprawę
infrastruktury turystycznej i por-
towej, poprawę walorów este-

tycznych i zapewnienie bazy turystycznej w od-
powiednich standardach poprzez szereg in-
westycji przy wykorzystaniu środków unijnych.

W ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007–2013 dokonano
przebudowy i modernizacji plaży publicznej,
min. wybudowano molo o długości 150 m
z oświetleniem oraz możliwością cumowania
jednostek pływających. Ponadto w Stepnicy
wybudowano marinę na około 300 jednostek
pływających, a w Gąsierzynie i Kopicach
mniejsze przystanie.

Obecnie trwają prace przy największej in-
westycji jaką jest przebudowa komunalnego
portu przeładunkowego w Stepnicy. Inwe-
stycja warta ponad 10 mln zł, współfinanso-
wana z RPO, przewiduje wymianę elemen-
tów konstrukcyjnych nabrzeży, budowę sta-
nowiska ro–ro do obsługi ładunków wielko-
gabarytowych, pogłębienie basenu porto-
wego oraz przeniesienie pachołów cumow-
niczych.

Zmodernizowany został również port ry-
backi w ramach Programu PO RYBY 2007–
2013. Dzięki projektowi gmina wybudowała
12 boksów dla rybaków, komorę chłodniczą
do przechowywania ryb z nową wytwornicą

lodu oraz pomieszczenia administracyjno-
socjalne. Inwestycja pozwoliła unowocześnić
nabrzeże wraz z wyciągiem dla łodzi rybac-
kich oraz pogłębić basen portowy i wejście do
portu, przez co poprawiły się warunki bez-
pieczeństwa i higieny pracy rybaków.

Gmina Stepnica realizuje także szereg in-
nych inwestycji. między innymi buduje nowe
drogi i chodniki. Łącznie wybudowano po-
nad 7 km dróg oraz 7 km chodników. W bie-
żącym roku zakończono również budowę ka-
nalizacji, dzięki czemu aktualnie gmina jest
w 100 proc. skanalizowana oraz zwodocią-
gowana. Wykonano termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicznej, między in-
nymi Gminnego Ośrodka Kultury, Sali Gim-
nastycznej w Racimierzu, Zakładu Opieki
Zdrowotnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
i Gimnazjum. Uruchomiono fundusz, z któ-
rego na preferencyjnych warunkach udziela-
ne są pożyczki dla mieszkańców gminy na po-
prawę estetyki budynków mieszkalnych.
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
za kwotę blisko 1,2 ml zł wybudowano w pię-
ciu miejscowościach wielofunkcyjne boiska
o syntetycznej nawierzchni poliuretanowej,
ogrodzone, wyposażone w piłko-chwyty,
umożliwiające grę w koszykówkę, siatkówkę
czy tenisa. Z myślą o najmłodszych miesz-
kańcach dwunastu miejscowości gminy wy-
budowano place zabaw oraz Dom Kultury
w Racimierzu. Jednak najważniejszą inwe-

stycją gminy w zakresie infrastruktury spor-
towej będzie budowana hala widowiskowo-
sportowa w Stepnicy o wartości 5 mln zł.

Obecnie gmina planuje budowę nowego
osiedla komunalnego. Pierwsze mieszkania
mają być oddane do użytku w 2012 roku.
W sumie zostanie wybudowanych 9 bloków
dla 187 rodzin. 

Samorząd skorzystał z możliwości jakie
daje ustawa o wspieraniu inwestycji i sieci sze-
rokopasmowych i od roku 2010 realizuje pro-
jekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu – Internet dla mieszkańców gminy
Stepnica” w ramach Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka. Dzięki przed-
miotowemu projektowi 71 rodzin z terenu
gminy zagrożonych wykluczeniem cyfro-
wym uzyskało dostęp do internetu. Zlikwi-
dowano tym samym bariery techniczne w uzy-
skaniu dostępu do internetu w miejscowo-
ściach, w których wcześniej nie było takich
możliwości.

W trosce o środowisko naturalne oraz
zdrowie mieszkańców gmina Stepnica przy-
stąpiła do projektu „Azbest” organizowane-
go przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pole-
gającego na utylizacji azbestu i wyrobów za-
wierających azbest. Działania pozwoliły na
usunięcie 306 ton tego materiału.

www.stepnica.pl

Czas inwestycji 
Gmina Stepnica zajęła I miejsce w Rankingu „Rzeczpospolitej” 
w kategorii gmin wiejskich za dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, 
dochodów własnych oraz wykorzystanie środków unijnych
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Szanujący się analitycy  pytani o sy-
tuację na rynku nabierają wody
w usta i uciekają od jednoznacznych
odpowiedzi. Trudno też się dziwić.

Sytuacja wszak zmienia się dosłownie z go-
dziny na godzinę. Z jednej strony stojąca na
skraju bankructwa Grecja, spadek ratingu dla
Hiszpanii, Włoch, czy ostatnio Słowenii.
Z drugiej coraz ostrzejsze protesty społecz-
ne. I na dodatek nie do końca trafne pomy-
sły, jak ten ostatni Jose Manuela Barosso,
szefa Komisji Europejskiej, który uważa, że
należy banki karać za spekulację. Nie okre-
ślając dokładnie czym owa spekulacja jest,
Portugalczyk naraził się na fale krytyki ze
strony ekonomistów i bankowców. I to ko-
lejna cecha obecnych czasów: konieczność

znormalizowania stosunków na linii banki
– politycy.

A wszystko odbywa się na tle polskiej pre-
zydencji w Radzie Europy, której bodaj naj-
ważniejszym zadaniem jest wypracowanie
(ma to się stać do końca 2012 roku) rozwią-
zań dla przyszłego budżetu Unii na lata 2014–
2020. To kluczowe nie tylko dla samej Wspól-
noty, opierającej się obecnie na mocno
chwiejnym euro, ale także dla poszczególnych
państw, które stoją już pod ścianą i jedynie ze-
wnętrzne środki – w takiej czy innej formie
– mogą uratować sytuację.

W takich krajach, jak Polska, gdzie jed-
nak wbrew populistycznym opiniom, nie
jest jeszcze tak źle, a z pewnością nie tak, jak
na południu Europy, kształt przyszłego bu-
dżetu Unii ma szczególne znacznie dla pol-
skich gmin. Tutaj bowiem warto przeanali-

zować inny aspekt tej sprawy. Otóż, przed-
stawiciele naszych rodzimych jednostek sa-
morządu terytorialnego już wprost mówią
o kłopotach finansowych i jednoznacznie
wskazują na winowajcę.

– Nie ma wątpliwości, że jesteśmy świad-
kami nakładania na samorządowe barki co-
raz większej ilości obowiązków. Niestety,
równolegle z tym nie idą niezbędne finanse
– uważa Jacek Guzy, prezydent Siemianowic
Śląskich i jednocześnie członek zarządu
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Finansowa kołdra
Nie jest wszak tajemnicą, że szef pań-

stwowych finansów, ratując budżetowy defi-
cyt, wpadł na pomysł, by – przynajmniej
w części – wyręczyć się właśnie samorząda-
mi. I mamy nowelizację ustawy o finansach
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Samorządowcy już tęsknią
za pieniędzmi z Brukseli
Określanie obecnie sytuacji gospodarczej naszego kraju jest wielce ryzykowne. 
Nie za sprawą rzekomej niestabilności państwowej, a bardziej przez niezwykły dynamizm
na międzynarodowych rynkach. Pewne teraz jest tylko jedno: jeszcze większego 
znaczenia nabierają fundusze unijne, które jako zewnętrzne źródło mogą okazać się
jedynym ratunkiem dla kilku państw. W podobnej sytuacji są trochę polskie samorządy,
uginające się już pod ciężare, kolejnych obciążeń ze strony budżetu centralnego
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publicznych (ze słynnym już wzorem Ro-
stowskiego), a także ustawę śmieciową. Na-
wet jeżeli uznamy, że proponowane rozwią-
zania są słuszne, idą w stronę zachodnich pro-
pozycji, to jednocześnie musimy stwierdzić,
że oznaczają one po prostu większy ciężar po
stronie polskich gmin, w których – co też nie
jest szczególną tajemnicą – finansowa kołdra
zawsze jest za krótka.

Dlatego tym chętniej prezydenci, bur-
mistrzowie i wójtowie spoglądają w kierun-
ku Brukseli. Do czego zresztą już tamtejsi
urzędnicy się przyzwyczaili. Z danych Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że
Polska jest zdecydowanym liderem pod
względem wielkości wykorzystania funduszy
unijnych. Na nasz kraj przypada 22 proc.
wszystkich środków wypłaconych do tej
pory państwom członkowskim przez Komi-
sję Europejską w ramach finansowania na
lata 2007–2013.

– Komisja wypłaciła dotąd państwom
członkowskim w sumie 96,2 mld euro, z cze-
go blisko 21 mld trafiło do naszego kraju. Na
kolejnych miejscach plasują się Hiszpania
i Niemcy, które uzyskały kwoty ponad dwu-
krotnie mniejsze. Odpowiednio 10,3 i 9,08 mld
euro – uściśla Elżbieta Bieńkowska, minister
rozwoju regionalnego.

Kwestia płynącej z Zachodu żyły złota dla
Polski podnoszona była oczywiście także pod-
czas kampanii wyborczej. Tutaj zdecydowa-
nie brylowała rządząca Platforma Obywa-
telska, która starała się przekonać, że tylko za-
ufanie tej partii przełoży się na bardzo kon-
kretne pieniądze dla Polski – właśnie w kon-
tekście budżetu na lata 2014–2020. Być
może takie sugestie przekonały w końcu wy-
borców. Z pewnością nie uczyniły tego w sto-
sunku do przedstawicieli JST. Z bardzo pro-
stego powodu: polskich samorządowców
absolutnie nie trzeba przekonywać do apli-
kowania o unijne fundusze.

Właśnie JST postawił jako przykład Je-
rzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego. – Tutaj nie chodzi jedynie o peł-
ne i zgodne z zaplanowaniem wykorzystanie
przyznanych środków. To jakby cała men-
talność. Niestety, najprawdopodobniej za-
brakło jej w samorządach w Irlandii czy Gre-
cji – stwierdził przewodniczący PE. A jako że
nasi samorządowcy, siłą rzeczy, trzymają
rękę na pulsie, to wiedzą też doskonale, że
i ta koniunktura, jak każda inna, niebawem
się skończy. Wszak już w 2012 roku unijnych
pieniędzy będzie znacznie mniej.

– W zderzeniu ze spadającymi ciągle
naszymi dochodami to z pewnością nie jest do-
bra informacja – twierdzi Elżbieta Burtan, wójt
gminy Zabierzów (woj. małopolskie) – wice-
lider Rankingu Samorządów 2011 (w po-
przedniej edycji I miejsce), organizowanego
przez „Rzeczpospolitą”. – Najbliższe dwa lata
mogą być bardzo ciężkie. Oby tylko władza
centralna nie dodawała nam kolejnych obo-
wiązków bez wskazywania ich finansowania.

Wtedy jedynym rozwiązaniem będzie po
prostu ograniczenie inwestycji – dodaje.

Partnerskie podejście
– Z modernizacją naszych miast, wspie-

raną mocno przez Unię, będziemy musieli się
niestety powoli żegnać – stawia sprawę jasno
Ryszard Grobelny, prezydent Poznania (zwy-
cięzca – piąty raz z rzędu – w kategorii miast
na prawach powiatu). Dlatego zrozumiały jest
pośpiech. Większość województw ma obec-
nie większy budżet niż rok temu. W mijają-
cych właśnie 12 miesiącach starano się „wci-
snąć” każdą możliwą inwestycję. Rekordzistą
wśród województw jest Dolny Śląsk, który za-
planował wydanie aż 873 mln zł, czyli 83 proc.
więcej niż w 2010 roku.

– Sprawa jest dziecinnie prosta – uwa-
żają jednym głosem samorządowcy. – Jeże-
li chcemy być płatnikiem netto i naprawdę ko-
rzystać na członkostwie w Unii, to musimy
więcej wydawać z unijnej kasy niż do niej
wpłacać.

Jak czytamy na portalu funduszeeuro-
pejskie.gov: „do 16 października 2011 roku
złożono 194,4 tys. wniosków (poprawnych
pod względem formalnym) na całkowitą
kwotę dofinansowania (zarówno środki unij-
ne, jak i środki krajowe) 434,1 mld zł. W tym
samym okresie podpisano z beneficjentami
61 155 umów o dofinansowanie na kwotę
271,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych,
w tym dofinansowanie w części UE 187,9 mld
zł, co stanowi 69,4 proc. alokacji na lata
2007–2013”.

Bez wsparcia, a może bardziej z dalszym
przeszkadzaniem ze strony rządu, wszystko
może lec w gruzach. Przecież każdy wniosek
o unijne pieniądze zakłada wkład własny i do-
piero po zakończeniu danej inwestycji
– w przypadku akceptacji wniosku – przy-
chodzi dofinansowanie. Jeżeli zaś minister Ro-
stowski nadal będzie przykręcał samorządom
śrubę, to tylko nieliczne będą mogły sobie po-
zwolić na zabezpieczenie własnych środ-
ków. Zostają jeszcze kredyty. Ale tutaj po-
nownie na drodze staje szef resortu finansów.
Rostowski bowiem chce ograniczenia deficytu
samorządów. Już w przyszłym roku deficyt
JST nie może być większy niż 4 proc. ich do-
chodów, a docelowo ma on być na poziomie
do 1 proc. dochodów.

I chociaż minister finansów kilka miesięcy
temu wszem i wobec ogłosił, że zawarcie po-
rozumienia z przedstawicielami polskich sa-
morządów jest blisko, to niezaprzeczalnie ta-
kie postawienie sprawy mocno komplikuje ży-
cie samorządom, także w kontekście unijnych
funduszy.

– Brakuje analizy skutków takiego ogra-
niczenia deficytu samorządu dla przychodów
budżetu państwa. Przecież do budżetu cen-
tralnego nie wpłyną – chociażby z tytułu po-
datku VAT – środki, które pochodziłyby
z ukończonych inwestycji – mówi Piotr
Uszok, prezydent Katowic.

– Niezbędne jest bardziej partnerskie
podejście do rozmów o wprowadzanych
zmianach – dodaje Mieczysław Kieca, pre-
zydent Wodzisławia Śląskiego.

Brukselska sakwa
Kłopoty zaczną się najpóźniej w 2015

roku. Współautor reformy administracyjnej
prof. Michał Kulesza wskazuje, że wtedy sa-
morządy będą się starać o unijne pieniądze
na nowe inwestycje. Problem będzie jednak
z zabezpieczeniem wkładu własnego. I zno-
wu pada przykład, że najlepiej na wszystkim
wyjdą ci, którzy jednak nie do końca będą się
oglądać na stronę rządową, tylko już teraz
sami starają się wypracować stosowne roz-
wiązania, tak jak chociażby w Dobczycach
(woj. małopolskie, trzecie miejsce w rankin-
gu „Rzeczpospolitej” wśród gmin miejskich
i miejsko-wiejskich).

– Inwestycje są dla nas kluczowe. Zwłasz-
cza te, dzięki którym powstają nowe miejsca
pracy. Zdajemy sobie sprawę, ze w najbliż-
szych latach wsparcie Unii będzie znacznie
mniejsze. Dlatego będziemy chcieli wyko-
rzystywać inne formy, jak chociażby part-
nerstwo publiczno-prywatne – mówi Marcin
Pawlak, burmistrz Dobczyc.

I chyba to najlepsze rozwiązanie. Abs-
trahując bowiem od planów ministra Ro-
stowskiego, lata wielkich nakładów unijnych
dla Polski już po prostu mijają. Pamiętajmy,
że obecnie blisko 20 procent budżetu na unij-
ną politykę spójności trafia do kraju nad Wi-
słą. Na podobny rozdział nikt w Europie się
już nie zgodzi, zwłaszcza w czasie, kiedy ob-
niżane są ratingi dla kolejnych państw, a kry-
zys w strefie euro stał się po prostu faktem.
Do tej pory np. Irlandia otrzymała aż 58 razy
mniej pieniędzy niż my. Trudno przypuszczać,
żeby politycy z Zielonej Wyspy – także prze-
żywającej teraz olbrzymie kłopoty finansowe
– nadal godzili się na taką dysproporcję.

Trzeba więc – zdając sobie sprawę, że to
właśnie inwestycje są kołem zamachowym
gospodarki – szukać innych rozwiązań. Ci pre-
zydenci, burmistrzowie i wójtowie, którzy
„obudzą” się ciut za późno będą mieli na swo-
ich barkach lokalną stagnację i odpowiednią re-
akcję swoich mieszkańców w 2014 roku – pod-
czas kolejnych wyborów samorządowych.

Fundusze unijne to z pewnością temat bar-
dzo złożony, w obecnych czasach, przy na-
kładających się na siebie zależnościach – tym
bardziej. Polacy pokazali, że potrafią korzystać
z brukselskiej sakwy. Chociaż pewnie nie jeden
raz było jak w telewizyjnym „Ranczo”, gdzie
przy okazji unijnej inwestycji zarobić musi kil-
ka osób, z burmistrzem na czele. Dane o na-
kładach unijnych w kraju nad Wisłą robią wra-
żenie. Dobre czasy powoli jednak odchodzą
w niepamięć. I oprócz inwencji w składaniu ko-
lejnych aplikacji do odpowiednich programów
operacyjnych teraz niezbędna będzie dodat-
kowa umiejętność: jak robić coś, na co nieko-
niecznie są pieniądze. �
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Nowe przepisy, przyjęte trochę w po-
śpiechu, uciekając od wyborczej
zawieruchy, nie wszystkim przy-
padły do gustu. I niespodziewa-

nie jesteśmy świadkami kłótni o śmieci. Sta-
tystyczny Kowalski jeszcze w sporze nie bie-
rze udziału. Ale niewykluczone, że to się jesz-
cze zmieni. Kowalski chce najpierw zobaczyć,
czy po zmianach zapłaci więcej. To go zde-
cydowanie bardziej interesuje niż jakiekolwiek
przesłanki ekologiczne.

Statystyki Eurostatu nie pozostawiają cie-
nia wątpliwości: Polacy produkują najmniej
śmieci na Starym Kontynencie. Na jednego
obywatela kraju nad Wisłą przypada 316 kg
odpadów w skali roku. Dla porównania: nasz
zachodni sąsiad w 12 miesięcy „wyprodukuje”
587 kg odpadów.

Niezbędny „doping”
Od razu należy zgasić entuzjazm czytel-

nika, który teraz będzie zacierał ręce z rado-
ści, że to właśnie jego naród jest najmniej
śmiecący. Problem bowiem polega na tym, że
Niemiec odzyskuje 61 proc. swoich śmieci
– do powtórnego wykorzystania. W Holan-
dii to nawet 66 proc. A u nas? Zaledwie
7 proc., co ponownie stawia Polaków na nie-
chlubnym szczycie.

Jest oczywiste, że przede wszystkim po-
trzebna jest zmiana mentalności, że ów Ko-
walski musi wiedzieć, iż odpowiednia segre-
gacja śmieci po prostu się opłaca. Być może
w dłuższej perspektywie i nieco w ogólno-
społecznym kontekście, ale jednak. To rów-
nanie z jedną niewiadomą i jak najbardziej do
rozwiązania. Już ostatnie lata pokazują, że Po-
lacy są otwarci na ekologiczne rozwiązania,
nawet jak niektóre z nich wymagają choćby

minimalnej aktywności z ich strony. Wszyst-
ko wymaga czasu. Ale nie tylko. By mental-
ność „poszła” w odpowiednim kierunku nie-
zbędny jest „doping” w postaci stosownych
przepisów. I tutaj zaczynają się problemy. Jak
to zwykle bywa, różne grupy różnie patrzą na
legislacyjne propozycje. Każdy ciągnie linę na
swoją stronę, tradycyjnie zapominając, że prze-
cież tak naprawdę wszyscy mają ten sam cel,
tylko różnią się drogą do jego dojścia.

A że kolejną znaną cechą Polaków jest zo-
stawianie większości na koniec, toteż nowe
rozwiązania śmieciowe spotkał ten sam los.
I chociaż od co najmniej kilku lat było jasne,
że trzeba w tym aspekcie wprowadzić u nas
wiele zmian, to posłowie zechcieli się nad tym
problemem pochylić dopiero w tym roku, czy-
li w czasie, kiedy, siłą rzeczy, na pierwszy plan
wysunęła się polityczna rywalizacja. Zanim
jednak weszła ona w decydujący okres,

Nowe spojrzenie na odpady
Analizy wskazują jednoznacznie: musimy zająć się gospodarką śmieciami, 
bo jesteśmy tutaj – przynajmniej na tle krajów Unii Europejskiej – na szarym końcu
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posłowie zagłosowali za przyjęciem nowej
ustawy.

Zmiany, zmiany…
Co się zmieniło? Do tej pory właściciele

nieruchomości sami podpisywali z firmami
umowy na odbieranie odpadów z posesji.
Zgodnie z ustawą, gminy w przetargach wy-
biorą firmy, które będą odbierać odpady,
a właściciele nieruchomości uiszczą gminie
opłatę za gospodarowanie odpadami. Ta
uwzględniać ma koszty odbioru, transportu,
zbierania, odzysku i recyklingu odpadów.

Nowelizacja zobowiązuje gminy m.in. do
stworzenia, utrzymania i eksploatacji regio-
nalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Wybór podmiotu odpowie-
dzialnego za budowę i funkcjonowanie in-
stalacji odbędzie się z zastosowaniem pro-
cedury przetargowej, przepisów o partnerstwie
publiczno-prywatnym lub zasad koncesjo-
nowania.

Zdaniem przedstawicieli resortu ochro-
ny środowiska – autorów nowych przepisów,
takie rozwiązania spowodują przede wszyst-
kim to, że kraj nad Wisłą będzie czystszy.
Wzrośnie ekologiczna świadomość, a jed-
nocześnie zmaleją opłaty. Ale nie dla wszyst-
kich.

– Tylko dla tych, którzy sumiennie płacą
za wywóz śmieci. Obecnie wielu mieszkańców
nie płaci w ogóle lub deklaruje, że produku-

je znacznie mniej odpadów niż ma to miej-
sce w rzeczywistości i dzięki temu płacą
mniej niż powinni. To powoduje, że po-
wszechnym zjawiskiem jest podrzucanie
śmieci innym – przekonuje Tomasz Arkit, po-
seł PO, autor nowej ustawy.

Wychodzi więc na to, że ustawa śmie-
ciowa nie dość, że ureguluje wreszcie stan
prawny, to dodatkowo nakłoni (prędzej czy
później) Polaków do bardziej kulturalnego za-
chowania. Nic tylko się cieszyć i klaskać z ra-
dości. Okazuje się jednak, że są tacy, którym
do hurraoptymistycznych podskoków bardzo
daleko. Ich zdaniem nowa ustawa to po pro-
stu bubel, który nie dość, że absolutnie nic nie
poprawi, to jeszcze dodatkowo uczyni prawie
same szkody.

Zdecydowanie najgłośniejsze larum pod-
nieśli Pracodawcy RP, którzy prosili prezy-
denta Bronisława Komorowskiego o skiero-

wanie ustawy do Trybunału Konstytucyjne-
go. Ich zdaniem „śmieciowa nowelizacja” na-
rusza konstytucyjne zasady proporcjonalno-
ści, sprawiedliwości społecznej, praworząd-
ności i ochrony pracy. Zwracają także uwa-
gę na to, że scedowanie tychże zadań na bar-
ki poszczególnych jednostek samorządu te-
rytorialnego stwarza poważne niebezpie-
czeństwo, iż nowa opłata śmieciowa stanie się
po prostu kolejnym narzędziem politycznym
w rękach lokalnych i regionalnych polityków.

– Wysokość opłaty śmieciowej będzie
ustalała rada gminy. Będzie to robiła dla swo-
ich wyborców. Opłata stanie się kategorią po-
lityczną, co znaczy, iż będziemy mieli coraz
niższy standard tych usług, ale może będziemy
się cieszyć, że płacimy tyle samo albo nie wię-
cej – grzmiał podczas lipcowej konferencji pra-
sowej Marian Mazurek, ekspert Pracodaw-
ców RP ds. prawnych, który wówczas prze-
konywał dziennikarzy, że jedyna droga dla tej
nowelizacji to właśnie Trybunał i w efekcie
stwierdzenie jej niezgodności z ustawą za-
sadniczą.

Samorządnie
Wtedy też, argumentując krytykę ustawy

śmieciowej, przedstawiono badania opinii pu-
blicznej, z których jednoznacznie wynika, że
Polacy są zadowoleni z dotychczasowych re-
gulacji. Większość z nich (zarówno ci miesz-
kający w domkach jednorodzinnych, jak

i w lokalach spółdzielczych, czy w ramach
wspólnot mieszkaniowych) chciałaby też
mieć wpływ na wybór firmy odpowiedzialnej
za gospodarkę śmieciami. Nowelizacja więc,
w tak przedstawionej formie, absolutnie nie
ma poparcia społecznego – przekonywali Pra-
codawcy RP.

– To, że Polacy, jak chyba każdy inny na-
ród, boją się zmian – nie jest w żadnym wy-
padku dziwne. Przyjrzyjmy się Grekom, abs-
trahując na chwilę od zachowań międzyna-
rodowej finansjery. Przez kilkadziesiąt lat byli
przyzwyczajani do szeregu ulg i dotacji. Jak
teraz okazało się, że nadmuchiwany balon
w końcu pękł i czas ogólnopaństwowej po-
mocy się skończył, to Grecy się wściekli i za-
częli się buntować. I tutaj mamy nieco po-
dobną sytuację. Przez lata wyrzucałem śmie-
ci, interesując się jedynie tym, by jak najszybciej
pozbyć się niemiłego dla nosa worka. Teraz za-

cznę się zastanawiać, ile ta czynność mnie
kosztuje i czy przypadkiem nie mogłoby być
taniej – twierdzi Adam Grodzki, socjolog.

Przeciwnicy ustawy śmieciowej wylicza-
li, że jej wprowadzenie oznacza po prostu
wzrost opłat. Jako przykład podawana była
czteroosobowa rodzina mieszkająca w jednym
z warszawskich bloków. Teraz, jeszcze przed
wejściem nowych przepisów w życie, płacą oni
za swoje śmieci miesięcznie około 14 zł. Po-
tem będzie drożej, bo aż 60 zł miesięcznie.

Takie wyliczenie bez wątpienia szybko
i dosyć skutecznie działa na wyobraźnię. Nikt
wszak nie będzie chciał płacić czterokrotnie
więcej za to co do tej pory. Niezależnie o co
chodzi. Szkopuł polega jednak na tym, iż te
matematyczne instrumenty mają nieco po-
pulistyczne zabarwienie. Okazuje się bo-
wiem, że w naszym kraju niektórzy doskonale
rozumieją samorządność i już dawno temu
– przynajmniej na swoim podwórku – zrobili
porządek ze swoimi śmieciami. Dosłownie
i w przenośni. I o zgrozo: nie spowodowało
to gwałtownego wzrostu wydatków po stro-
nie mieszkańców. Odwrotnie. Jest taniej
i wszyscy są zadowoleni.

Najlepszym przykładem jest gmina Ko-
morniki (województwo wielkopolskie), gdzie
już 16 lat obowiązują takie rozwiązania, ja-
kie już niebawem będą obligatoryjne dla ca-
łego kraju. Tutaj wszystko zaczęło się w lutym
1995 roku. W drodze referendum mieszkań-
cy zdecydowali o przekazaniu gospodarki od-
padami w ręce gminy i wprowadzono system
opłat zryczałtowanych od liczby osób na da-
nej posesji. – Byliśmy pionierami takich ure-
gulowań w Polsce. I teraz możemy powiedzieć
z całą odpowiedzialnością, że system jak naj-
bardziej się sprawdził – twierdzi Teresa Kranc
z urzędu gminy Komorniki.

Na tym nie koniec. Tutaj także wprowa-
dzono takie rozwiązania, na których szcze-
gólnie zależało pomysłodawcom nowych
przepisów. Chodzi o współpracę między
poszczególnymi gminami, dla których go-
spodarka odpadami może stać się mianow-
nikiem wspólnych działań. W zgodzie z taką
filozofią, chociaż dużo wcześniej niż to wy-
myślił poseł Arkit, powstał Związek Mię-
dzygminny „Selekt”, który obecnie skupia 17
wielkopolskich gmin. Negocjowane są umo-
wy z kolejnymi.

I następny przykład, gdzie śmieciowe
przepisy wyprzedziły nieco epokę, w efekcie
czego mieszkańcy płacą mniej, a nie jak nie-
którzy straszą – więcej. Chodzi o Legionowo
(województwo mazowieckie).

– System Gospodarki Odpadami ruszył
u nas 1 lipca 2009 roku – mówi Anna Szcze-
płek, kierownik referatu marketingu Urzędu
Miasta w Legionowie. – W ramach zryczał-
towanej opłaty gmina zdjęła z mieszkańców
obowiązek zawierania indywidualnych umów
z przedsiębiorcami zajmującymi się wywozem
odpadów. Legionowski system obejmuje
wszystkich mieszkańców i dotyczy odbiera- �

Znowelizowana ustawa zakłada, że przetwarzanie
odebranych odpadów komunalnych będzie 
odbywało się w specjalnych regionalnych 
instalacjach do przetwarzania odpadów 
komunalnych. Sieć takich instalacji będzie 
musiała dopiero powstać, a odpowiedzialność 
za ich wybudowanie, utrzymanie i eksploatację
również będzie ciążyła na gminach 
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nia wszystkich zmieszanych odpadów ko-
munalnych powstających w gospodarstwach
domowych, makulatury i tekstyliów, tworzyw
sztucznych, metali, szkła, opakowań wielo-
materiałowych, odpadów wielkogabaryto-
wych, zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego oraz odpadów ulegających bio-
degradacji – dodaje.

Wysiłek wart swego
Jako zasadę przyjęto selektywną zbiórkę

odpadów. Dla zabudowy jednorodzinnej
obowiązuje system workowy, gdzie obok
odpadów zmieszanych zbierane są trzy ro-
dzaje odpadów selekcjonowanych (niebieskie
worki na makulaturę i tekstylia, żółte na two-
rzywa sztuczne, metale, szkło i opakowania
wielomateriałowe oraz zielone na odpady ule-
gające biodegradacji). Z kolei w przypadku za-
budowy wielorodzinnej obowiązuje system
pojemnikowy, polegający na odbiorze odpa-
dów poprzez dotychczas funkcjonujące duże
pojemniki zbiorcze, w tym te do zbiórki se-
lektywnej.

– Miasto, aby zachęcić mieszkańców
do selektywnego zbierania odpadów, wpro-
wadziło dwie stawki opłat – za odbiór śmie-
ci selekcjonowanych 8,50 zł miesięcznie za
każdą osobę zamieszkującą daną nierucho-
mość, a w przypadku, gdy właściciel odma-
wia prowadzenia selektywnej zbiórki, musi za-
płacić 15 zł. Opłaty te są obowiązkowe – twier-
dzi Anna Szczepłek.

I chociaż tutejsi urzędnicy przyznają, że
początki były dosyć trudne (główną prze-
szkodą były przepisy, ale też wymóg stwo-
rzenia całej merytorycznej i logistycznej bazy
od nowa), to nie mają cienia wątpliwości, że
ten wysiłek był wart swego.

– Korzyści to przede wszystkim znacznie
mniej odpadów podrzucanych do lasów i al-
tanek. W roku 2008, przed wprowadzeniem
systemu, zebrano na terenie gminy 14 ton od-
padów komunalnych, w 2009 roku było ich
już 15,6 tony, w tym samym czasie zbiórka su-
rowców wtórnych wzrosła z 580 ton do
1200, a odpadów biodegradowalnych ze
180 ton do aż 710 w 2009 roku. Z powyższych
danych można łatwo wywnioskować, że od-
pady rzadziej są spalane w piecach i niele-
galnie podrzucane, a znacznie częściej se-
gregowane – przekonuje Robert Wieczorek,
kierownik referatu ochrony środowiska UM
Legionowo. Czyli jednak – przynajmniej jak
wynika z danych od tych, którzy już wpro-
wadzili u siebie takie przepisy – czyściej i eko-
logiczniej nie musi wcale oznaczać drożej.

Niejako w naturalny sposób swoje nie-
zadowolenie z nowych rozwiązań w kontek-
ście gospodarki odpadami wyrazili przed-
stawiciele JST. Ich zdaniem to nic innego, jak
kolejna (po nowelizacji ustawy o finansach pu-
blicznych) próba rządu ratowania założeń
centralnego budżetu siłami właśnie samo-
rządu. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie
nie mają jednak pretensji o przekazanie go-

spodarki odpadami w ich ręce – o to tak na-
prawdę walczyli od lat. Chodzi im o liczne
rozporządzenia, które – przynajmniej ich zda-
niem – mocno utrudniają życie. Paweł Ada-
mowicz, prezydent Gdańska, członek Rady
Fundacji Unia Metropolii Polskich, zwraca
uwagę na wielką trudność związaną z nali-
czaniem opłaty „śmieciowej” od osoby.
Zwłaszcza w kontekście dużych miast (płyn-
ność mieszkańców) oraz planów zniesienia
obowiązku meldunkowego. – Nasi specjali-
ści opowiadają się raczej za powiązaniem
opłaty za odpady z opłatą za wodę. Uważa-
my, że gmina powinna mieć możliwość wy-
boru metody naliczania opłaty – proponuje
Adamowicz.

Sąsiedzka współpraca
Nie brakuje też głosów, które sugerują, iż

po wejściu nowych przepisów w życie czeka
nas kolejny rozrost biurokracji i administra-
cji – co w globalnej tendencji cięcia wszelkich
kosztów, jest co najmniej niezrozumiałe.
– Gminy będą musiały rozwiązać wiele kwe-
stii związanych z wyborem podmiotu, który
będzie gospodarował odpadami, a także za-
sadami pobierania opłat od właścicieli nie-
ruchomości za zagospodarowanie odpa-
dów. Znowelizowana ustawa zakłada, że
przetwarzanie odebranych odpadów komu-
nalnych będzie odbywało się w specjalnych
regionalnych instalacjach do przetwarzania
odpadów komunalnych. Sieć takich instala-
cji będzie musiała dopiero powstać, a odpo-
wiedzialność za ich wybudowanie, utrzyma-
nie i eksploatację również będzie ciążyła na

gminach. I to dla nich kolejne wyzwanie or-
ganizacyjno-prawne – uważa Ewa Rutkow-
ska-Subocz, radca prawny, kierująca Ze-
społem Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych w kancelarii Salans.

Paradoksalnie (a może właśnie zgodnie
z intencją prawodawcy) nowe przepisy tro-
chę też mogą ułatwić życie gminom, zwłasz-
cza jeżeli te zdecydują się na współpracę z są-
siadami. Najlepiej to widać na Górnym Ślą-
sku. Tutaj dwa lata temu podniesiono lament
z powodu straty szansy na 600 mln zł dota-
cji przeznaczonej na budowę nowoczesnej,
obejmującej cały region, spalarni. Papiery za-
wieruszyły się w sądzie, opieszałością popi-
sali się także urzędnicy jednego z miast
aglomeracji (Knurów). W efekcie najbardziej
uprzemysłowiony obszar naszego kraju stra-
cił swoją szansę. I teraz właśnie, w dobie dys-

kusji o ustawie śmieciowej, temat może wró-
cić.

– Jestem legalistą, więc nie będę wypo-
wiadał się na temat czegoś, co już jest prawie
faktem i jakiekolwiek opinie tego nie zmienią.
Nie ma wątpliwości, że te przepisy mogą po-
móc nam wrócić do tematu pozyskania ze-
wnętrznych środków i budowy nowej spalarni,
co jest – a o tym chyba nie ma sensu nikogo
przekonywać – bardzo istotnym tematem dla
całego regionu – mówi Andrzej Gościniak, wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego. 

Kolejnym problemem, zgłaszanym nie tyl-
ko przez samorządowców, jest kwestia od-
padów biodegradowalnych, które – w świe-
tle nowych przepisów – nie będą miały pra-
wa wydostać się poza region. Nie będą one
mogły być złożone na składowisku, ale ulec
kompostowaniu lub spaleniu. Szkopuł w tym,
że teraz ze świeczką szukać tego, kto to w Pol-
sce robi. I nie o chęć lub jej brak tutaj chodzi.
Po prostu brakuje odpowiednich instalacji.
Ustawodawca zaś przewidział surowe kary:
za złamanie zasad dotyczących odpadów bio-
degradowalnych – 10 tys. zł. Za pierwszym
razem, za każdym następnym – 50 tys. zł. Je-
żeli gmina (sama lub na przykład we współ-
pracy z sąsiadami) nie wybuduje odpowied-
nich instalacji, to wydatki na ustawowe kary
pobierze tam, gdzie najłatwiej – od swoich
mieszkańców.

Na prośbę przedstawicieli JST vacatio le-
gis przedłużono specjalnie – na potrzeby do-
stosowania się do nowych wymogów. Usta-
wa w pełni zacznie obowiązywać od 2013
roku. I teraz tak naprawdę chyba nie warto

już rozszarpywać szat. Spór może być dalej
podsycany, ale już jest to de facto bez zna-
czenia. Wszak prezydent Komorowski usta-
wę podpisał, w parlamencie nie ma chyba sił
politycznych zainteresowanych zmianą ta-
kiego stanu rzeczy. Chyba więc lepiej całą
energię skoncentrować na dostosowaniu do
ustawy śmieciowej, opracowaniu nowych
stawek, całej logistyki. Przy okazji może
warto spotkać się z dawno „nie widzianym”
sąsiadem i porozmawiać przy jednym stole
o problemie – było nie było jednak wspólnym.
I może wtedy okaże się (kolejny raz), że ra-
zem nie tylko raźniej, ale przede wszystkim
efektywniej. Tym razem nie musimy sięgać po
przykłady z zachodniej Europy. U nas też nie
brakuje gmin, które na swoim podwórku mają
już wszystko odpowiednio „przećwiczone”. Z
powodzeniem. �

�

Wysokość opłaty śmieciowej będzie ustalała rada
gminy. Będzie to robiła dla swoich wyborców.
Opłata stanie się kategorią polityczną, co znaczy, 
iż będziemy mieli coraz niższy standard tych usług,
ale może będziemy się cieszyć, że płacimy tyle
samo albo nie więcej



Niemal każdy turysta odwiedzają-
cy ten zakątek Polski właśnie w Le-
sku zaczyna i kończy swoją biesz-
czadzką przygodę, miasto bo-

wiem leży na przecięciu ważnych dróg kra-
jowych i wojewódzkich, dlatego często na-
zywane jest Bramą Bieszczadów.

Lesko i okolice są wymarzonymi miej-
scami na wypoczynek o każdej porze roku.
Malowniczo położone drogi biegnące pośród
pól i lasów pozwalają na czynne uprawianie
turystyki pieszej, rowerowej czy samocho-
dowej, a płynąca nieopodal rzeka San stwa-
rza dogodne warunki do wędkowania. Tury-
ści lubiący aktywny wypoczynek i mocne wra-
żenia mogą spróbować przejażdżki quadami
lub podziwiać Lesko i okolice z lotu ptaka
– na paralotni czy szybowcu. Miejscowości
podleskie – Weremień i Bezmiechowa – przy-
ciągają co roku rzesze amatorów sportów lot-
niczych. Zimą Lesko i okolice to raj dla mi-
łośników sportów zimowych, można tu bo-
wiem uprawiać narciarstwo zjazdowe i bie-
gowe.

Na atrakcyjność gminy wpływają również
licznie organizowane imprezy o zasięgu re-
gionalnym, ogólnopolskim i międzynaro-
dowym, jak Festiwal Country w Bieszczadach
(lipiec), połączony z Międzynarodowym
Zlotem Motocyklowym; Festiwal Kultur
Karpackich z Euroregionalnym Jarmarkiem
Turystycznym „Nasze Karpaty” (lipiec);
„Agrobieszczady” – Targi Rzemiosła i Przed-
siębiorczości (sierpień).

Brak uciążliwego przemysłu, czyste śro-
dowisko, dobrze rozwinięta infrastruktura oraz

walory turystyczno-krajobrazowe czynią gmi-
nę Lesko atrakcyjnym miejscem zarówno do
wypoczynku, jak i wszelkiego rodzaju inwe-
stycji. Preferowane inwestycje to przede
wszystkim takie, które nie szkodzą środowi-
sku naturalnemu i nie zmieniają walorów kra-
jobrazowych tego miejsca.

Lesko otrzymało tytuł „Gmina Fair Play
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”,
co daje pewność potencjalnym inwestorom,
że samorząd jest solidnym i rzetelnym part-
nerem. Aktualnie celem samorządu jest
uatrakcyjnienie miasta jako ośrodka tury-
stycznego poprzez utworzenie nowoczesnej
bazy obiektów rekreacyjno-sportowych,
zaplecza hotelowego, gastronomicznego
i usług okołoturystycznych. W związku z tym
władze miasta poszukują inwestorów zain-
teresowanych przebudową nieczynnego ba-
senu na kompleks sportowy oraz zainwe-
stowaniem w budowę kompleksu sportowo-
rekreacyjnego.

www.lesko.pl

Brama Bieszczadów
Lesko, położone w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, 
zachwyca bogatą historią oraz zabytkami świadczącymi o wielokulturowości regionu

Widok na Lesko

Wiele zaplanowanych inwesty-
cji, między innymi budowa Re-
gionalnego Centrum Oświa-
towo-Sportowego w Dobczy-

cach czy obwodnicy Dobczyc, zostało zre-
alizowanych dzięki dofinansowaniu z fun-
duszy Unii Europejskiej. Wnioski gminy
wpisywały się w strategiczne założenia nie tyl-
ko na poziomie lokalnym, ale również całe-
go województwa. Opierały się o zasadę za-
chowania zrównoważonego rozwoju w sfe-
rze społecznej, ekonomicznej, gospodarczej
i ekologicznej. Bazą społeczno-ekonomiczną
są nowe i trwałe miejsca pracy, stworzone
przez inwestorów, których gmina zachęciła do
ulokowania swojej działalności w strefie
przemysłowej. Daje to także gminie wieloletnią
perspektywę dochodową, pozwalającą na
wspieranie aktywności mieszkańców, dbałość

o gospodarkę przestrzenną, podnoszenie
poziomu edukacji, oferty kulturalnej.

Dobczyce w sposób programowy prze-
chodzą na kolejny etap rozwoju, zapewnie-
nia mieszkańcom gminy możliwości realiza-
cji potrzeb wyższego rzędu, zaspokojenia aspi-
racji cywilizacyjnych, zdrowotnych, kultu-
ralnych. Realizacja strategii nie byłaby moż-
liwa bez współpracy z powiatem i woje-
wództwem, z innymi sąsiednimi gminami oraz
organizacjami pozarządowymi. Uzgodnione
wizje, przeradzające się we wspólne przed-
sięwzięcia, wykraczające poza obszar i moż-
liwości jednostkowe gmin, przynoszą bardzo
wymierne korzyści, których przykładem jest
modernizacja dróg wojewódzkich czy budo-
wa obwodnicy.

www.dobczyce.pl

Wspólne przedsięwzięcia 
– wymierne korzyści
Dobczyce uplasowały się na III miejscu w ogólnopolskim Rankingu „Rzeczpospolitej”
w 2011 roku. Wynik ten jest wypadkową wielu konsekwentnych działań opartych 
o strategię, która od lat jest realizowana przez samorząd gminy i miasta Dobczyce

Obwodnica Dobczyc będzie mieć
długość około 1,23 km

POLSKA SAMORZĄDOWA
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W2009 roku gmina Trzebnica
w Rankingu Samorządów
dziennika „Rzeczpospolita” zaj-
mowała miejsce 61., w 2010

miejsce 15., a w roku 2011 miejsce 8. Ozna-
cza to, że w perspektywie 3 lat odnotowano
awans aż o 53 miejsca! – To jest naprawdę
duży sukces. Kapituła konkursu doceniła styl
i sposób zarządzania naszą gminą – mówi
burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozi-
ma i dodaje: – To dla nas potwierdzenie, że
idziemy we właściwym kierunku. Miejsce
w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin
w Polsce oznacza, że jesteśmy przedstawia-
ni jako przykład stosowania rozwiązań ko-
rzystnych dla mieszkańców, właściwego wy-
korzystania pozyskanych pieniędzy unij-
nych i w końcu jako przykład dobrych in-
westycji. W krótkim czasie udało mi się
nadrobić zaległości ostatnich lat i dziś widać,

że modernizacja miasta i całej gminy prze-
biega w sposób dynamiczny. Kapituła ran-
kingu „Rzeczpospolitej”, dokonując oceny na-
szej gminy, potwierdziła ten sukces. Od wie-
lu lat z rankingiem związany jest Jerzy Bu-
zek. – Polskie samorządy są najlepsze w Unii,
są wzorem do naśladowania – mówił pod-
czas wręczania wyróżnień przewodniczący
Parlamentu Europejskiego.

Ranking „Rzeczpospolitej” jest jednym
z najstarszych rankingów w Polsce. Oparty
jest na niezależnych danych, które pochodzą
z Ministerstwa Finansów. W rankingu uho-
norowane zostały miasta i gminy, które naj-
bardziej dbają o rozwój i podniesienie jako-
ści życia, przy jednoczesnym zachowaniu re-
guł odpowiedzialności i bezpieczeństwa fi-
nansowego.

www.trzebnica.pl

Trzebnica wśród najlepszych
Gmina Trzebnica w tegorocznym rankingu „Rzeczpospolitej” zajęła 8. miejsce 
w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 18 lipca bieżącego roku 
w Warszawie burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima odebrał gratulacje 
od przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka

Burmistrz gminy Trzebnica Marek
Długozima i przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek
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Sukcesy Gołdapi w zakresie inwesty-
cji najlepiej pokazują rankingi, w któ-
rych gmina w kategorii miast po-
wiatowych znajduje się w pierwszej

dwudziestce w Polsce i na 2. miejscu w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim pod wzglę-
dem wykorzystania środków europejskich.
Kwota około 30 mln zł przeznaczona zosta-
ła na wybudowanie tężni oraz pijalni wód mi-
neralnych nad jeziorem Gołdap. Trwają pra-
ce nad promenadą wiodącą wzdłuż brzegu
i śródmiejskim rynkiem, ukończono remont
przystani i plaży miejskiej. Dobre efekty dały
wiercenia geologiczne w miejscu, gdzie już roz-
poczęła się budowa – czwartych w Polsce
– tężni. Dowiercono się bowiem do dobrej ja-
kości wód mineralnych, z m.in. dużą zawar-
tością magnezu. Są też solanki, które będą
zdatne do picia przy zaleceniu lekarza.

Inwestorzy coraz chętniej zaglądają do
Gołdapi, zwłaszcza do uzdrowiskowej stre-
fy „A” i tutejszej podstrefy Suwalskiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej. Uzdrowiskową
strefę „A” wytyczono w podmiejskim Lesie
Kumiecie, tuż przy brzegu jeziora Gołdap.
Działa tu sanatorium, w którym można
m.in. leczyć choroby układu krążenia, nerwice,
nadwagę, choroby narządów ruchu. Sana-
torium ma pełne obłożenie przez cały rok
(około 470 osób) i m.in. dzięki temu Gołdap

ma w ciągu roku największe wykorzystanie
miejsc noclegowych w regionie. Natomiast
podstrefa staje się jeszcze bardziej atrakcyj-
na ze względu na fakt rychłego wprowadze-
nia na tym terenie małego ruchu graniczne-
go z obwodem kaliningradzkim Federacji Ro-
syjskiej.

W Gołdapi przez cały rok odbywają się
imprezy, bowiem dla gminy ważny jest rów-
nież sezon zimowy. Natomiast w sezonie let-
nim warto polecić „Dni Gołdapi”, „Między-
narodowy Konkurs Krzyku” i sierpniowy
Festyn Pogranicza „Kartaczewo”. Na pewno
niezapomnianym przeżyciem będzie wejście
na zabytkową wieżę ciśnień z kawiarnią
i punktem widokowym, odwiedzenie Puszczy
Rominckiej, przejazd zabytkową trasą kole-
jową do sławnych mostów w Stańczykach
i obcowanie ze sławną piramidą w Rapie.

www.goldap.pl
www.turystyka.frrg.pl

Jedyne takie w regionie
Gołdap to gmina wyjątkowa, bowiem dwadzieścia lat temu startowała 
niemal od zera z 50-proc. bezrobociem, by teraz stać się jedynym 
w regionie uzdrowiskiem i centrum turystyki aktywnej

Puszcza Romincka



Gmina Stryków jest zlokalizowana
w obrębie województwa łódzkie-
go, w powiecie zgierskim. Jej
atrakcyjność turystyczna wynika

w głównej mierze z wyjątkowego położenia
i zróżnicowania przyrodniczego. Gmina szczy-
ci się bowiem terenami o wysokich walorach
krajobrazowych, do których należą przede
wszystkim doliny rzek i cieków wodnych z ob-
szarem ochronnym jako strefą krajobrazową.

Aktywnie i naturalnie
Położenie w Parku Krajobrazowym

Wzniesień Łódzkich sprzyja kontaktom z na-
turą i wycieczkom, które mogą być zorgani-
zowane zarówno w formie pieszej, jak i ro-
werowej, a nawet autokarowej. Oprócz cen-
nych walorów przyrodniczych park posiada
dużą wartość kulturową i historyczną, a jego
dużym atutem, przyciągającym wycieczko-
wiczów, jest malowniczy pejzaż, oglądany
z punktów widokowych.

Ponadto w granicach gminy znajduje się
jedyny w regionie tor motokrosowy, na któ-
rym corocznie rozgrywane są Motocrossowe
Mistrzostwa Polski, a także pełnowymiaro-
we, osiemnastodołkowe pole golfowe. Do ak-
tywnego wypoczynku w gminie Stryków za-
chęcają również: kompleks boisk z bieżnią lek-
koatletyczną w Bratoszewicach, boisko Orlik
oraz place zabaw i skatepark nad zalewem
w Strykowie. Miłośnicy koni mogą skorzystać
z ośrodków jeździeckich oraz zwiedzić gmi-
nę, podróżując na końskim grzbiecie wzdłuż
Łódzkiego Szlaku Konnego. Godnymi po-
lecenia punktami programu podczas wizyty
w gminie są zabytkowe kościoły rzymskoka-
tolickie i mariawickie, zabytkowy park wraz
z pałacem hrabiów Rzewuskich, cmentarz wo-
jenny z czasów I i II wojny światowej oraz
5 parków wiejskich z cennymi pod względem
przyrodniczym okazami drzew i krzewów.

Obiecujące inwestycje
W wymiarze gospodarczym strategicznym

atutem gminy jest jej położenie przy głównym
węźle komunikacyjnym autostrad środkowo-
europejskich A1(Gdańsk–Wiedeń) i A2 (Ber-
lin–Moskwa). Nie bez znaczenia jest fakt, że
przez gminę przebiega linia kolejowa Łódź–Ło-
wicz, wraz z bocznicą do załadunku pociągów

towarowych. Dodatkowo do lokalizacji inwe-
stycji na terenie Strykowa zachęca niewielka od-
ległość do lotniska w Łodzi – 25 km i do lot-
niska w Warszawie – 110 km.

Wykorzystując swoje atuty lokalizacyjne,
gmina Stryków w swoim nowym planie za-
gospodarowania przestrzennego przezna-
czyła ponad 1000 ha pod tereny inwestycyj-
ne. Większość oferowanych gruntów jest
uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną,
energetyczną i gazową. Już teraz ponad 330
ha zagospodarowali na użytek rozwijanej
działalności gospodarczej światowi liderzy z
branży logistycznej, innowacyjnych techno-
logii, papierniczej, motoryzacyjnej, farma-

ceutycznej, z liczących się rynków zagra-
nicznych, między innymi ze Szwajcarii, Wiel-
kiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Holandii,
USA, Francji.

Duże możliwości dają potencjalnie za-
interesowanym inwestorom 3 parki przemy-
słowe działające na terenie gminy: Tulipan
Park Stryków, Diamond Business Park Stry-
ków i Panattoni Park Stryków oraz Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dotychczas
firmy, które zdecydowały się zainwesto-
wać w Strykowie, stworzyły około 2500 miejsc
pracy.

www.strykow.pl

Udany wypoczynek,
owocne inwestycje
Są gminy, które wykorzystując położenie i zasoby naturalne, rozwijają potencjał 
turystyczny. Są takie, które stawiają na przemysł i wsparcie przedsiębiorczości. 
Stryków ma wiele do zaoferowania zarówno tym, którzy chcą wypocząć w cennym
przyrodniczo otoczeniu, jak i inwestorom, którzy mogą ożywić lokalną gospodarkę

Obszar Natura 2000

Panorama Strykowa

Tulipan Park Stryków
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Urząd bez udręki

Systemy zarządzania jakością, oparte o modele 
przedstawione w normach ISO serii 9000, zrobiły 
w ciągu ostatniego dziesięciolecia światową karierę 
– stwierdzili Tadeusz Buchacz, Henryk Pająk 
i Bohdan Turowski z Umbrella Project, 
którzy już przed kilku laty propagowali 
wdrożenie ISO w administracji publicznej

POLSKA SAMORZĄDOWA

Korzyści i bariery

Doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich wskazują na następujące korzyści wdrożenia systemów zarządzania jakością
w samorządzie terytorialnym:
• wzrost zadowolenia klientów z poziomu świadczonych usług i ich zaufania do administracji samorządowej,
• większa efektywność działania i poprawa osiąganych rezultatów dzięki

- zwiększeniu kompetencji pracowników i ich silniejszej motywacji,
- standaryzacji i powtarzalności postępowania, umożliwiającej bardziej efektywne wykorzystanie zasobów 

i zmniejszenie kosztów,
- upowszechnieniu wiedzy i umiejętności, które stają się własnością wspólną organizacji, a nie indywidualną personelu,
- uzyskaniu silnego efektu promocyjnego, jaki niesie z sobą certyfikat ISO, szczególnie wobec inwestorów zewnętrznych.

Należy podkreślić, że korzyści wynikające z wdrożenia systemu mają charakter inwestycji długookresowej – pojawiają się
i rosną wraz z upływem czasu. Istnieją jednak czynniki, które postrzegane są jako bariery we wdrażaniu systemów zarządza-
nia jakością w jednostkach samorządu lokalnego. Wśród nich najczęściej wymieniane są następujące:
• kadencyjność władz i ich uwarunkowania polityczne,
• niezrozumienie potrzeby i nieznajomość korzyści, jakie daje wdrożenie systemu,
• tradycyjna kultura organizacyjna i opór wobec zmian,
• trudności z określeniem standardów świadczenia usług (brak wzorców i mierników),
• złożoność uwarunkowań społecznych i powiązań organizacyjnych.
Stąd też w procesie wdrażania ISO 9000 w samorządach konieczne są konsultacje ze społecznością lokalną i wszystkimi pod-
miotami w otoczeniu samorządów.

Źródło: Umbrella Project



POLSKA SAMORZĄDOWA

Nasuwa się więc pytanie, czy można je również stosować
w samorządzie terytorialnym do zarządzania miastami,
gminami i powiatami. Czy urzędy administracji lokalnej
różnią się tak znacznie od przedsiębiorstw produkcyjnych

czy usługowych, aby wdrożenie w nich ISO 9000 nie przyniosło po-
prawy jakości usług, jakie świadczą mieszkańcom oraz sprawności
i efektywności ich działania?

Jeśli się nad tym zastanowić, różnice pomiędzy przedsiębiorstwami
a urzędami miast czy gmin nie są aż tak duże, jak mogłoby się na pierw-
szy rzut oka wydawać. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i urzędy dążą
do zaspokojenia potrzeb i wymagań swoich klientów. Obydwa rodzaje
organizacji są inwestorami, obydwa także w określonych sytuacjach
poszukują inwestorów. Obydwa dysponują określonym majątkiem,
który chcą pomnażać. Obydwa kupują i sprzedają wyroby i usługi,
i w obydwu kompetentny personel jest niezbędnym warunkiem ich
efektywności.

Różnice wynikają z tego, że jednostki samorządowe, w przeci-
wieństwie do przedsiębiorstw, nie działają dla zysku, natomiast ich
zasoby majątkowe i finansowe są własnością publiczną. Również re-
lacje pomiędzy samorządami a ich klientami – mieszkańcami gmin
i powiatów – są bardziej złożone niż w przypadku przedsiębiorstw.

Z jednej strony mieszkańcy wybierają i kontrolują władze sa-
morządowe, a z drugiej są całkowicie uzależnieni od usług samorządu,
będącego monopolistą na swoim terenie. Mimo tych istotnych róż-
nic zastosowanie norm ISO 9000 w samorządzie terytorialnym przy-
nosi – tak jak w przedsiębiorstwach – wymierne korzyści.

Wprowadzenie pojęcia jakości do zarządzania sektorem pu-
blicznym spotkało się początkowo z trudnościami, wynikającymi z tra-
dycyjnej kultury organizacyjnej tego sektora, kojarzonego ze struk-
turami biurokratycznymi, nie poddającymi się zmianom. Stąd też wpro-
wadzanie norm ISO 9000 i innych modeli zarządzania jakością w ad-
ministracji rządowej i samorządowej w krajach UE rozpoczęło się
z pewnym opóźnieniem w stosunku do sektora prywatnego, a dopiero
lata 90. przyniosły ogromny wzrost zainteresowania tą tematyką.

Petent czy partner?
Wizyta w urzędzie nie musi i nie powinna być udręką – czytamy

na portalu samorząd.infor.pl. – Urzędnicy coraz częściej sięgają po
niekonwencjonalne metody załatwiania naszych spraw. Coraz bar-
dziej popularny jest internet, dzięki któremu sprawy biegną szybciej.
Urzędnicy prześcigają się również w jak najlepszym organizowaniu
biura obsługi klienta, walczą o certyfikaty i środki unijne, aby poprawić
i przyspieszyć pracę swoich biur.

Zarządzanie jakością jest dzisiaj potrzebne nie tylko przedsię-
biorstwom. Coraz częściej systemami takimi zainteresowane są gmi-
ny, miasta, dzielnice, urzędy centralne. Najpopularniejszym certyfi-
katem potwierdzającym wysoki poziom usług, świadczonych przez
administrację samorządową, jest norma serii ISO 9000. System za-
rządzania jakością oparty na jej wymaganiach pozwala organizacjom
publicznym odejść od sztywnego kierowania poszczególnymi ko-
mórkami na rzecz zarządzania procesami, jakie są w organizacji re-
alizowane. Takie podejście pozwala na dostosowanie działania do wy-
magań klientów. Dzisiaj mamy już doświadczenia, które przekonu-
ją o korzyściach, istniejącego systemu jakości. Ujawniają się one do-
piero po pewnym czasie od otrzymania formalnego certyfikatu – wte-
dy gdy system jest rozwijany z udziałem pracowników i kierownic-
twa.

Co jest najważniejsze
Wprowadzenie normy ISO zmienia organizację pracy urzędu.

Z nastawionej tylko na spełnianie wymagań prawnych staje się orga-
nizacją dbającą o klienta. Ważnym elementem systemu są także po-
zostałe rozwiązania. Przede wszystkim chodzi o audyty wewnętrzne
(sprawdzające, czy organizacja stosuje się do uzgodnionych reguł),
działania korygujące i doskonalące (podejmowane dla usprawnienia
systemu organizacyjnego), okresowy przegląd działania systemu.

W ostatnim przypadku ustalane są także cele i polityka jakości urzę-
du, pokazujące, co jest najważniejsze z punktu widzenia klienta.

O ile te wszystkie elementy są stosowane i ulepszane, o tyle moż-
na założyć, że dochodzi do rzeczywistej poprawy organizacji pracy,
eliminacji zbędnych działań, bardziej sprawnego przebiegu procesów
i tym samym poprawy zadowolenia klienta, co zgodnie z wymaga-
niami normy powinno być systematycznie mierzone. Wewnętrzna or-
ganizacja pracy urzędu powinna przełożyć się na lepsze, bardziej efek-
tywne wykonywanie usług publicznych i tym samym lepszą ocenę pra-
cy urzędu przez mieszkańców. Dowodem powinno być zwiększają-
ce się zadowolenie klientów, wyrażone w badaniach satysfakcji. Oczy-
wiście ważne jest także stosowanie dodatkowych rozwiązań organi-
zacyjnych, np. tworzenie biur obsługi klienta, usprawnienie systemu,
lepsza komunikacja z mieszkańcami.

Ogromna przemiana
Spełnienie normy ISO 9001 jest potwierdzeniem sukcesu i do-

brego zarządzania. 28 września bieżącego roku Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością otrzymała Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych. W wydarzeniu uczestniczył m.in. marszałek
Adam Struzik. Na ręce dyrektora Jednostki Wiesława Raboszuka Cer-
tyfikat wręczył przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
Tadeusz Glazer.

Marszałek Województwa mazowieckiego Adam Struzik podkreślił,
że Jednostka przeszła ogromną przemianę wewnątrz organizacji. Ta
olbrzymia zmiana jakości przekłada się na usprawnienie realizacji naj-
ważniejszych procedur w zakresie wdrażania środków europejskich.
– Na Mazowszu odpowiadamy za sprawną implementację ponad 2,73
mld euro. To ogromne zobowiązanie, które wymaga od Jednostki dzia-
łań przyjaznych dla beneficjantów, realizacji procedur zgodnych z wy-
mogami polskimi, ale i europejskimi. Przyznany certyfikat to sukces
mazowieckiej administracji – dodał.

RYCH

 

Gmina Kosakowo leży w północno-
wschodniej części województwa po-
morskiego. Z roku na rok przybywa jej
mieszkańców, w związku z czym głów-
nym celem władz jest poprawa wa-
runków życia ciągle zwiększającej się
ludności. Konsekwentnie realizowana
strategia rozwoju, wieloletni plan in-
westycyjny oraz harmonogram bu-
dowy i modernizacji dróg gminnych
służą właśnie temu celowi.
Gmina nadal dąży do jak najszyb-
szego uregulowania zagospodaro-
wania przestrzennego, co w przy-
szłości ułatwi znacznie procesy in-
westycyjne. Tym bardziej że wyjąt-
kową szansę na zaktywizowanie
regionu stanowi wybudowanie lotniska wspólnie z miastem Gdynia.
Gmina Kosakowo dzięki swojemu szczególnemu położeniu nad wodami Za-
toki Puckiej i Zatoki Gdańskiej jest atrakcyjnym miejscem także dla turystów.
Wypoczynek można urozmaicić, wybierając się na szereg organizowanych
tu imprez, m.in.: Dni Gminy Kosakowo, Marsz Śledzia, Festyn Kaszubski, Wy-
bory Bursztynowej Miss Lata, Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej, Puchar
Polski w Kitesurfingu „Ford Kite-Cup”, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, Festi-
wal Piosenki Dziecięcej, liczne koncerty.

Urząd Gminy Kosakowo
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

tel. 58 660 43 43, fax 58 660 43 01
kosakowo@zgwrp.org.pl

www.kosakowo.pl



Mariusz Gryżewski

Minęło kilkadziesiąt lat: lat do-
świadczeń, zmian, sukcesów
i porażek. Świat wszedł w XXI
wiek – wiek nowych technolo-

gii i nowych potrzeb. Kilka marek – ikon mo-
toryzacji – zniknęło z rynku, zmieniło wła-
ścicieli lub pojawiły się nowe, które z różnym
powodzeniem walczą o coraz wybredniejszych
klientów. A rynek głównych producentów mo-
toryzacyjnych należy teraz również do Hy-
undaia

Dziś Hyundai to piąty koncern motory-
zacyjny na świecie, z udziałem w światowym
rynku wynoszącym 5,2 proc. W Polsce udział
ten wynosi 5,14 proc. W okresie od stycznia
do maja bieżącego roku z salonów Hyundaia
wyjechały 6443 nowe samochody, a to ponad
22 proc. więcej niż w analogicznym okresie
2010 roku. Hitem sprzedaży, a jednocześnie
autem, który jako pierwszy z gamy modeli ko-
reańskiego producenta odniósł wielki sukces,
wznosząc markę na nowy poziom, jest nadal
i30. Czas pokaże, czy jego triumf powtórzą
wprowadzone do sprzedaży nowe modele.

Zupełnie nowe i40, przedstawiciel seg-
mentu D, na pewno zamiesza na rynku aut
flotowych, Elantra to ciekawa alternatywa dla
polskiej rodziny, a sportowy Veloster, z prze-
łomowym układem drzwi 1+2, czyli 1 po
stronie kierowcy, a dwa po stronie pasażera,
z pewnością przypadnie do gustu polskiemu
kierowcy ze sportowym zacięciem. Nowe, cie-
kawe modele, nowoczesny design, bogate wy-
posażenie, dostępne już w standardzie, licz-
na gama silnikowa oraz przystępna cena to
podstawowe atuty nowych koreańskich mo-
deli. �

Nowe gwiazdy 
stajni Hyundaia
Gdy w 1977 roku na rynek europejski dotarł pierwszy samochód z koreańskich 
fabryk Hyundaia, świat motoryzacji nie odnotował tego jako potencjalnego 
zagrożenia i rodzącej się konkurencji. Niesłusznie…

MOTORYZACJA

Hyundai Elantra
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Mariusz Gryżewski

Nowy Volkswagen Polo, bo o nim
mowa, to już piąta generacja tego
modelu oferowana na polskim
rynku przez niemieckiego pro-

ducenta. Zgodnie z tradycją wprowadzania
odświeżonych modeli, nowe Polo urosło
w najbardziej oczekiwanych miejscach: jest
dłuższe i szersze niż jego poprzednia wersja.
Zmieniła się również wysokość auta – zmniej-
szyła się o kilkanaście milimetrów.

Nad udanym projektem piątej generacji
tego popularnego samochodu segmentu B
pracował zespół prowadzony przez Waltera
da Silva, głównego projektanta Grupy Volks-
wagen. Pierwsze wrażenie, jakie robi nowe

polo, jest wysoce pozytywne. Silna, sporto-
wa sylwetka z dynamicznymi akcentami na-
daje zwarty i wyrazisty wygląd. Skośne przed-
nie reflektory, połączone z osłoną chłodnicy,
oraz wydatny wlot powietrza pod przednim
zderzakiem upodabniają Polo do starszego
brata Golfa. Ciekawą stylistykę można do-
strzec w wielu miejscach nowego Polo, a lu-
sterka zewnętrzne z wbudowanymi kierun-
kowskazami, atrakcyjne światła tylne czy
odważne przetłoczenia zewnętrzne dopełniają
całości.

Jeżeli chodzi o wnętrze, to nie znajdzie-
my tu wielu istotnych zmian i nowości. Po-
stawiono na sprawdzone, klasyczne rozwią-
zania stylistyczne, znane z wyższych mode-
li niemieckiego producenta oraz marek z gru-

py Volkswagena. Jest tak, jak lubią kierowcy
– wszystko na swoim miejscu, wykonane z do-
brych materiałów, połączonych w ciekawy
sposób. Polo można doposażyć, wybierając
jedną z opcji: Trendline, Comfortline, High-
line oraz Cross.

Planując zakup, klient może wybierać
z szerokiej gamy nowoczesnych silników ben-
zynowych i wysokoprężnych, które charak-
teryzują się większą wydajnością przy jed-
nocześnie mniejszym zapotrzebowaniu na
paliwo. Wszystkie silniki spełniają normę
EURO 5, a dla osób szczególnie dbających
o ekologię dostępna jest wersja BlueMotion
Technolology, zapewniająca oszczędną jaz-
dę 3,7 l/km przy emisji CO2 na poziomie
96 s/km. �

Samochód roku 2010
Czy małe może być piękne? W przypadku nowego dziecka niemieckiego koncernu
odpowiedź jest tylko jedna. Może, i to przez duże M

World Car of the Year 2010

Volkswagen Polo otrzymał jedną z naj-
ważniejszych nagród branżowych na
świecie – World Car of the Year 2010.
Model uzyskał ten niezwykle pres-
tiżowy tytuł, pokonując 30 konkuren-
tów. Uzasadniając przyznanie nagrody,
szczególnie podkreślono wyjątkową
jakość Polo, jego bezpieczeństwo,
niepowtarzalność i proekologiczne
właściwości.
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Odmień swój komputer

Nowe wewnętrzne dyski SD firmy Samsung serii 830 to propozycja dla każdego, kto chce odczuwalnie poprawić wydajność swojego kom-
putera. Oferują prędkość transferu danych na poziomie 6 Gb/s, dzięki zastosowanemu interfejsowi Serial ATA 3.0, a oprogramowa-

nie producenta zapewnia stałą, wysoką jakość pracy. Dyski są sprzedawane wraz
z zestawem instalacyjnym, umożliwiając użytkownikom łatwą wymianę trady-
cyjnego dysku twardego na SSD, która pozwoli znacząco zwiększyć wy-
dajność urządzenia bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów na
wymianę szeregu podzespołów. Seria 830 idealnie sprawdzi się za-
równo w komputerach stacjonarnych, notebookach, jak i ul-
trabookach – sam dysk ma zaledwie 7 mm grubości, a do-
łączona ramka konwertująca pozwoli umieścić go w 2,5-
i 3,5-calowych kieszeniach. Łatwe i szybkie przeniesie-
nie dotychczasowych danych umożliwi znajdujące się
w zestawie oprogramowanie Norton Ghost (w pełnej wersji). 

Dyski SSD serii 830 są dostępne w następujących pojemnościach
i sugerowanych cenach detalicznych: 64 GB – 499 zł, 128 GB – 899 zł,
256 GB – 1699 zł, 512 GB – 3199 zł.

JA

Ultrawydajne notebooki Samsunga

Samsung wprowadził na polski rynek najnowszą rodzinę ultrawydajnych laptopów – serię 7. Na jej trzon składają się dwa modele: fla-
gowy model o oznaczeniu 7 oraz laptop dla graczy 7G. Notebook serii 7, zamknięty w ultracienkiej, kompaktowej obudowie ze szczot-

kowanego aluminium, jest smukły i lekki. 14-calowy model waży zaledwie 2,17 kg, a 15-calowy 2,31 kg, przy jedynie 23,9 mm grubości. Dzię-
ki technologii Max Screen notebook serii 7 pozwala cieszyć się większym rozmiarem ekranu bez poświęcania mobilności i wygody – na przy-
kład wyświetlacz 15-calowy opiera się na parametrach właściwych dotychczas dla 14-calowych modeli. Seria 7 to również znakomite pa-
rametry techniczne z Intel i7 Quad Core na czele oraz technologią ExpressCache, dającą dodatkowo 8 GB pamięci flash na płycie głów-
nej. Umożliwia to szybsze uruchamianie komputera – zaledwie 2 sekundy z trybu uśpienia. Za świetną jakość obrazu odpowiada matryca
LCD o rozdzielczości HD+ (1600 x 900), jasności 300 cd/m² i odwzorowaniu 16 mln kolorów, co w połączeniu z matową powłoką daje
wyjątkowo bogaty i żywy obraz o zauważalnie większej głębi kolorów. 

Notebook serii 7 będzie dostępny w sugerowanej cenie producenta – 4999 zł, natomiast seria 7G – 6999 zł.
JA
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Piko projektor Acer C110

Projektor został zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do mobilnego stylu życia. Do pracy wystarcza mu podłączenie jednym kablem
USB, dzięki czemu nie jest potrzebny zasilacz sieciowy. Ponadto, ze względu na mały ciężar (tylko 175 g) i kompaktowe wymiary (110

x 85 x 25) projektor umożliwia łatwe prowadzenie projekcji w każdym miejscu. Funkcja „Display over USB” sprawia, że projektor jest wy-
jątkowo łatwy w użyciu – wystarczy podłączyć go do laptopa i natychmiast można wyświetlać zdjęcia, filmy czy prezentacje. Ponadto, tech-
nologia Acer SmartFormat zapewnia obsługę różnorodnych formatów obrazu,
dzięki czemu użytkownicy nie muszą już przełączać rozdzielczości
w notebooku. Projektor umożliwia wyświetlanie ob-
razu o przekątnej od 30 cm (12”) do
254 cm (100”). Współczynnik
kontrastu 1000:1, rozdzielczość
WVGA (854 x 480) oraz podsta-
wowy format 16:9 pozwalają na
uzyskanie wyraźnego, żywego ob-
razu o całkiem dobrej rozdziel-
czości. Piko projektor C110 jest ob-
jęty 5-letnią gwarancją na układ
DLP oraz roczną gwarancją na lampę
bez limitu godzin. 

Cena detaliczna to 799 zł.
JA

Smartfon Nokia N9 nie ma klawiatury ani przycisków na froncie urządzenia. Jego
szklany ekran (przekątna 3, 9”, technologia AMOLED) z zaokrąglonymi krawę-

dziami umożliwia płynne nawigowanie dotykiem i szybkie przechodzenie do po-
szczególnych funkcji urządzenia dzięki przesuwaniu palcem po ekranie (ang. „swi-
pe”).Wszystko, czego użytkownik potrzebuje, znajduje się na trzech ekranach, nie ma
więc potrzeby przeszukiwania menu, jak w tradycyjnych smartfonach. Matryca 8 Mpix
Carl Zeiss z funkcją automatycznej ostrości, szerokokątny obiektyw, nagrywanie wi-
deo z jakością HD oraz bardzo jasny obiektyw to cechy, dzięki którym aparat działa
świetnie nawet przy słabym oświetleniu. Nokia N9 to także pierwszy na świecie smart-
fon z technologiami Dolby Digital Plus i Dolby Headphone. Wyposażony jest również
w najnowszą technologię łączności bezprzewodowej – NFC (Near Field Communi-
cation). Smartfon Nokia N9 będzie dostępny w trzech kolorach – czarnym, różowym
i niebieskim. Do wyboru będą także warianty pamięci: 16 GB i 64 GB. 

Cena smartfonu to 2600 zł.
JA
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Gdzie na targi
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listopad 2011

8–9 ALARM 2011 – Konferencja i Wystawa Monitoringu 
Wizyjnego Kielce

8–9 SPORT-OBIEKT 2011 – Wystawa Wyposażenia 
i Budowy Obiektów Sportowych Kielce

8–10 ExpoLAB 2011 – Targi Analityki, Technik 
i Wyposażenia Laboratorium Sosnowiec

9–12 KAMIEŃ – STONE 2011 – Targi Branży Kamieniarskiej Poznań
15–16 MEETINGS POLAND EXPO 2011

– Targi Usług dla Biznesu Warszawa
15–17 ENERGETICS 2011 – Lubelskie Targi Energetyczne Lublin
15–17 INFRASTRUKTURA 2011 – Międzynarodowe 

Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Warszawa
16–18 HORECA 2011 – Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii Kraków
16–18 BYD-MASZ 2011 – Targi Maszyn i Urządzeń 

do Obróbki Metalu Bydgoszcz
16–18 POLTOOLS 2011 – Targi Form i Narzędzi Bydgoszcz
16–18 RubPlast EXPO 2011 – Targi Przemysłu Tworzyw 

Sztucznych i Gumy Sosnowiec
16–18 WIRTOTECHNOLOGIA 2011 – Międzynarodowe 

Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów Sosnowiec
16–18 HAPexpo 2011 – Targi Hydrauliki, Automatyki 

i Pneumatyki Sosnowiec
22–25 POLEKO 2011 – Międzynarodowe Targi Ekologiczne Poznań
22–25 KOMTECHNIKA 2011 – Międzynarodowe Targi 

Techniki Komunalnej Poznań
22–25 GMINA 2011 – Targi Produktów i Usług 

dla Samorządów Lokalnych Poznań
23–25 INFRA-Meeting 2011 – Salon Maszyn Budowlanych, 

Urządzeń i Technologii dla Infrastruktury Sosnowiec
23–25 ExpoBeton 2011 – Targi Technologii, Produkcji 

i Wykorzystania Betonu Sosnowiec
23–25 Expo KRUSZYWA 2011 – Targi Kruszyw 

Naturalnych i Wtórnych Sosnowiec
24–25 KOMPOZYT-EXPO 2011 – Targi Kompozytów, 

Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów 
Kompozytowych Kraków

28–30 MEAT MEETING 2011 – Targi Przemysłu Mięsnego Sosnowiec

grudzień 2011

3–4 BESKID DOM 2011 – Beskidzkie Targi Domów 
i Mieszkań Bielsko-Biała

8–11 CAVALIADA 2011 – Targi sprzętu jeździeckiego Poznań

styczeń 2012

24–27 BUDMA 2012 – Międzynarodowe Targi Budownictwa Poznań
24–27 CBS 2012 – Centrum Budownictwa Sportowego 

– Sport, Rekreacja, Wellness i Spa Poznań
24–27 GLASS 2012 – Targi Branży Szklarskiej Poznań
24–27 BUMASZ 2012 – Międzynarodowe Targi Maszyn 

Budowlanych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego Poznań
27–29 ITM WARSAW 2012 – Międzynarodowe 

Targi Turystyczne Warszawa

luty 2012

1–3 REMADAYS 2012 – Międzynarodowe Dni 
Marketingu i Reklamy Warszawa

3–5 MTT Wrocław 2012 
– Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław

15–17 KIELCE SPORT-ZIMA 2012 – Miedzynarodowe 
Targi Branży Sportowej i Outdoorowej Kielce

16–19 INTERBUD 2012 – Targi Budownictwa Łódź
16–19 POLAGRA-PREMIERY 2012 – Międzynarodowe 

Targi Mechanizacji Rolnictwa Poznań
24–26 GARDENIA 2012 – Targi Ogrodnicze Poznań
24–26 SILTERM-INSTAL 2012 – Salon Techniki 

Grzewczej i Instalacyjnej Sosnowiec
24–26 SiBEx 2012 – Silesia Building Expo Sosnowiec
27–29 BTS 2012 – Salon Obuwia, Skóry 

i Wyrobów Skórzanych Poznań
27–29 INTERMASZ 2012 – Międzynarodowy Salon 

Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych Poznań

marzec 2012

5–8 MEBLE POLSKA 2012 – Targi Mebli Poznań
5–8 arena DESIGN 2012 – Europejski Design dla Biznesu Poznań
6–8 PNEUMATICON 2012 – Targi Pneumatyki, 

Hydrauliki i Napędów Kielce
6–8 ENEX–Nowa Energia 2012 – Targi Odnawialnych 

Źródeł Energii Kielce
6–8 ENEX 2012 – Międzynarodowe Targi Energetyki Kielce
6–8 EKOTECH 2012 – Targi Ekologiczne, Komunalne, 

Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu Kielce
12–14 ŚWIATŁO 2012 – Międzynarodowe Targi Sprzętu 

Oświetleniowego Warszawa
12–14 ELEKTROTECHNIKA 2012 – Międzynarodowe Targi

Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń Warszawa
12–14 CENERG 2012 – Międzynarodowe 

Targi Czystej Energii Warszawa
13–15 EPLA 2012 – Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 

Tworzyw Sztucznych i Gumy Poznań
16–18 AGROTECH 2012 – Międzynarodowe Targi 

Techniki Rolniczej Kielce
16–18 LAS-EXPO 2012 – Targi Przemysłu Drzewnego 

i Gospodarki Zasobami Leśnymi Kielce
16–18 ENERGIA 2012 – Targi Energii Konwencjonalnej 

i Odnawialnej Szczecin
20–23 AUTOMATICON 2012 – Międzynarodowe Targi 

Automatyki i Pomiarów Warszawa
23–25 TEO 2012 – Międzynarodowe Targi 

Energii Odnawialnej Bydgoszcz
27–29 SPAWALNICTWO 2012 – Międzynarodowe Targi 

Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa Kielce
27–29 STOM 2012 – Salon Technologii Obróbki Metali Kielce
27–30 DREMA 2012 – Międzynarodowy Salon Maszyn 

i Narzędzi do Obróbki Drewna Poznań
28–30 EUROLAB 2012 – Międzynarodowe Targi Analityki, 

Technik Pomiarowych i Farmacji Warszawa








